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comise în contextul evenimentelor din decembrie 1989, care au avut ca rezultat decesul,
rănirea şi lipsirea de libertate a unor persoane, precum şi distrugerea unor bunuri

CONSTATĂM URMĂTOARELE:

I. CONSIDERAŢII GENERALE
Evenimentele din decembrie 1989 din România s-au înscris în procesul general esteuropean marcat de căderea regimurilor comuniste.
Declinului comunismului a început în primăvara anului 1985, odată cu alegerea lui
Mihail Sergheevici Gorbaciov în funcţia de secretar general al Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice şi cu schimbările propuse de acesta în cadrul programelor denumite perestroika
(restructurare), glasnosti (transparenţă) şi uskorenie (accelerare).
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Prin programele politice adoptate, Mihail Gorbaciov a reorientat politica externă
sovietică, promovând, pentru prima dată, neintervenţia Uniunii Sovietice în treburile interne
ale statelor din zona sa de influenţă politică.
În acest context favorabil, pe fondul nemulţumirilor faţă de regimul totalitar comunist,
în majoritatea statelor din estul Europei au avut loc manifestări care au impus la conducerea
acestor state regimuri democratice.
Modul în care s-a realizat înlocuirea regimului comunist cu regimul democratic nu a
fost acelaşi în toate statele est europene. În timp ce în Polonia şi Ungaria înlocuirea de regim
s-a produs în urma unor ample procese reformatoare, în Cehoslovacia printr-o ,,revoluţie de
catifea”, în Germania de Est şi Bulgaria prin înlăturarea de la conducere a liderilor comunişti,
în România nu a fost posibilă înlăturarea regimului comunist pe cale paşnică, deoarece fostul
preşedinte Nicolae Ceauşescu a respins categoric ideea efectuării de reforme democratice în
societatea românească şi a folosit structurile de represiune (miliţie şi securitate) pentru a
înlătura orice manifestare a opoziţiei.
În Polonia, guvernul comunist a fost nevoit să negocieze, pentru prima dată, cu un
sindicat liber (,,Solidaritatea”), la începutul anilor ’80. Peste aproape un deceniu, în august
1988, generalul Wojciech Jaruzelski, cel care în decembrie 1981 proclamase Legea Marţială
şi scosese ,,Solidaritatea” în afara legii, a fost nevoit să accepte o negociere cu opoziţia şi să
numească în fruntea guvernului un comunist reformator (Mieczyslaw Rakovski), adept al
politicii gorbacioviste. Un an mai târziu, în urma câştigării alegerilor de către opoziţie, acelaşi
Wojciech Jaruzelski l-a numit în fruntea guvernului, la data de 19 august 1989, pe Tadeus
Mazoviecki, consilier al ,,Solidarităţii”, guvern în care opoziţia era majoritară, iar comuniştii
minoritari.
Reformatorii au avut succes şi în Ungaria, unde Kádár János, aflat din anul 1956 în
fruntea Partidului Muncitoresc Socialist Unit, adoptase o politică mai liberală decât celelalte
state din Pactul de la Varşovia. Cu toate acestea, liderul comunist a fost înlocuit din
conducerea partidului la data de 22 mai 1988. Mai mult, în cadrul Congresului extraordinar
din 6-9 octombrie 1989, noua conducere a P.M.S.U. a acceptat şi a decis schimbarea
denumirii partidului în Partidul Socialist Ungar. În noul context internaţional şi beneficiind de
încurajările şi sprijinul statelor occidentale, la data de 20 octombrie 1989 Parlamentul de la
Budapesta a modificat Constituţia şi a renunţat la denumirea de Republică Populară,
promovând economia de piaţă şi multipartitismul.
În Cehoslovacia, chiar dacă nu a existat un proces de reformare, în noiembrie 1988
conducerea comunistă a acceptat schimbări la nivelul guvernului, Lubomir Strugal fiind
înlocuit cu Ladislav Adamec. Un an mai târziu, pentru a contrabalansa acţiunea Forumului
Civic condus Václav Havel, Milos Jakes, secretarul general al Comitetului Central al
Partidului Comunist Cehoslovac, şi-a manifestat deschiderea pentru dialog cu cetăţenii.
În urma unor ample manifestaţii, la data de 29 noiembrie 1989, Parlamentul de la
Praga a decis eliminarea din Constituţie a rolului conducător al partidului comunist. A fost
format un nou guvern în care comuniştii erau minoritari (10 decembrie 1989), preşedintele
Republicii Gustáv Husák a fost eliberat din funcţie (11 decembrie 1989) iar la data de 29
decembrie 1989 a fost ales preşedinte Václav Havel, liderul Forumului Civic şi conducătorul
,,revoluţiei de catifea”.
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Procesul de democratizare s-a manifestat şi în Bulgaria, unde reformatorii i-au impus
lui Todor Jivkov, la data de 10 noiembrie 1989, să demisioneze din funcţia de secretar general
al partidului comunist, în locul său fiind numit Petăr Mladenov, care s-a pronunţat pentru
democraţie şi libertăţi cetăţeneşti.
În Republica Democrată Germană, Erich Honecker s-a confruntat cu schimbările
cerute de opoziţie, în special de Noul Forum. În contextul unor manifestaţii de amploare, la
şedinţa Biroului Politic al Partidului Socialist Unit din Germania din data de 17 octombrie
1989, Egon Krenz (membru al Biroului Politic al PSUG) şi Günter Schabowski (membru al
Biroului Politic şi prim-secretar al filialei PSUG Berlin), împreună cu prim-ministrul Willi
Stoph şi cu preşedintele Uniunii Sindicale, Harry Tisch, au forţat retragerea lui Erich
Honecker din funcţia de secretar general al partidului. La data de 9 noiembrie 1989,
Parlamentul a decis excluderea din Constituţie a prevederii referitoare la rolul conducător al
partidului comunist.
Aşa cum am menţionat anterior, în România nu a fost posibilă înlăturarea regimului
comunist pe cale paşnică.
Fostul preşedinte Nicolae Ceauşescu, prin poziţia adoptată, a determinat o izolare
totală a ţării pe plan extern, fără precedent în trecutul istoric al României. În plan intern,
Nicolae Ceauşescu dispunea de structuri de represiune (miliţie şi securitate) care promovau
teroarea şi împiedicau orice manifestare de opoziţie, încă de la nivelul individului, făcând
aproape imposibilă manifestarea potrivnică a unui grup mai numeros.
Cu toate acestea, la sfârşitul anului 1989 s-a înregistrat o accentuare a stării de
nemulţumire în toate păturile sociale şi radicalizarea sensibilă a opiniei publice până la crearea
unei situaţii deosebite, aşa cum evenimentele ulterioare aveau să o confirme.
În acelaşi timp, personalităţi politice străine au luat frecvent atitudini publice la adresa
situaţiei din România, unele dintre ele constituindu-se în tot atâtea avertismente la adresa
regimului politic comunist.
Acesta este contextul în care, la data de 16.12.1989, organele de securitate din mun.
Timişoara au încercat să-l evacueze din casa parohială pe pastorul reformat Laszlo Tokes, fapt
care a generat protestul enoriaşilor, cărora li s-au alăturat numeroşi trecători, mulţimea
începând să scandeze lozinci anticomuniste. Acest fapt a determinat reacţia autorităţilor, care
au dispus măsuri de intervenţie şi dispersare a protestatarilor.
Ferm hotărâţi să „restabilească ordinea”, Nicolae Ceauşescu şi membrii Comitetului
Politic Executiv al Partidului Comunist Român (C.P.Ex. al P.C.R.) au dispus implicarea unor
forţe, care, prin dimensiunile lor, depăşeau cu mult amplitudinea evenimentelor consumate
până în acel moment. Pentru coordonarea acţiunilor de la Timişoara, au fost trimişi
reprezentanţi ai eşaloanelor superioare de partid şi din conducerea, de la acea dată, a
Ministerului de Interne, respectiv a Ministerului Apărării Naţionale.
Pe fondul stării de spirit deja existente, forţele de ordine aparţinând unităţilor de
miliţie, securitate şi armată nu au reuşit să controleze situaţia, ci dimpotrivă manifestaţiile au
luat amploare, numărul persoanelor participante crescând rapid.
Intervenţia brutală a forţelor de ordine s-a soldat cu reţinerea multor persoane din
rândul demonstranţilor şi ulterior cu numeroase victime, ucise sau rănite prin împuşcare.
În pofida încercărilor de dezinformare a opiniei publice, evenimentele din Timişoara
au început să ajungă la cunoştinţa populaţiei din întreaga ţară, fapt care a determinat, în mai
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multe localităţi din ţară, manifestări de solidarizare şi mişcări de protest împotriva regimului
comunist, acţiuni care au avut ca rezultat, la data de 22.12.1989, răsturnarea regimului
dictatorial condus de Nicolae Ceauşescu.
Pe fondul acţiunilor de represiune întreprinse, până în data de 22.12.1989, de către
forţele de ordine, iar ulterior, după data de 22.12.1989, pe fondul climatului general de
nesiguranţă, suspiciune şi confuzie generat de informaţiile privind acţiunea unor „elemente
teroriste”, un număr mare de persoane au fost reţinute, ucise sau rănite prin împuşcare,
producându-se, de asemenea, distrugerea, în parte sau în totalitate, a unor imobile.
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II. CERCETĂRI EFECTUATE ÎN LEGĂTURĂ CU EVENIMENTELE DIN
DECEMBRIE 1989

Împrejurările în care, în cursul evenimentelor din Decembrie 1989, s-a produs uciderea
sau rănirea prin împuşcare a multor persoane, respectiv împrejurările în care unii dintre
participanţii la demonstraţiile anticomuniste au fost reţinuţi de organele de ordine sau s-a
produs distrugerea în parte sau în totalitate a unor imobile au făcut obiectul mai multor dosare
penale care au fost instrumentate în perioada imediat următoare.
Întrucât în majoritatea evenimentelor au fost implicaţi militari care au acţionat pentru
reprimarea mişcărilor de protest, parchetele militare s-au aflat într-o situaţie inedită şi fără
precedent, respectiv de a efectua cercetări cu privire la o multitudine de fapte de o gravitate
deosebită, condensate în decursul a doar două săptămâni, cu mijloacele şi efectivele reduse de
care dispuneau.
Activitatea de cercetare s-a declanşat chiar în ziua de 22.12.1989, când au fost
efectuate primele cercetări în legătură cu decesul generalului Vasile Milea.
Ulterior, urmare situaţiilor complexe generate de evenimentele care s-au succedat în
întreaga ţară cu un dinamism fără precedent, activitatea de cercetare a fost direcţionată spre
zonele de maxim interes din oraşele Bucureşti, Timişoara, Braşov, Sibiu şi Cluj.
Activităţile desfăşurate au vizat în esenţă următoarele aspecte:
- identificarea foştilor conducători de partid şi de stat care au ordonat, au
organizat sau au participat la reprimarea demonstraţiilor din diferite oraşe ale României,
stabilirea contribuţiei acestora la acţiunile de reprimare şi a formei de vinovăţie;
- identificarea forţelor şi formaţiunilor militare sau civile participante la
reprimarea demonstraţiilor;
- obţinerea de date privind organizarea şi modul de desfăşurare a operaţiunilor de
reprimare a demonstraţiilor;
- stabilirea identităţii persoanelor decedate şi obţinerea de informaţii cu privire la
locurile şi împrejurările în care au decedat, prin audierea membrilor de familie şi a altor
persoane;
- identificarea şi audierea răniţilor, în vederea obţinerii de informaţii în legătură
cu data, locul şi circumstanţele rănirii, respectiv autorii faptelor;
- identificarea şi audierea persoanelor reţinute de către forţele de ordine în timpul
evenimentelor;
- verificarea persoanelor reţinute de manifestanţi, în diferite circumstanţe ale
evenimentelor, şi predate armatei sau miliţiei;
- investigarea imobilelor şi a tuturor locurilor despre care existau informaţii că
din incinta acestora s-ar fi tras;
- identificarea şi verificarea autovehiculelor şi a posesorilor acestora cu privire la
care au existat informaţii de natură să creeze bănuiala că ar fi fost utilizate în executarea unor
operaţiuni diversioniste şi din care s-ar fi deschis focul asupra populaţiei;
- verificarea zvonurilor vehiculate pe cele mai diverse canale, unele dintre ele de
o gravitate deosebită, cum ar fi: existenţa unei surse de iradiere în clădirea fostului Comitet
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Central al P.C.R., aruncarea în aer a reactorului de la Măgurele, otrăvirea surselor de apă
potabilă din reţeaua de distribuţie a municipiului Bucureşti, etc.;
- cercetări şi investigaţii la faţa locului în scopul lămuririi unor aspecte de fapt şi
verificării versiunilor de anchetă;
- efectuarea unor acte de cercetare premergătoare faţă de unii dintre foştii
conducători de partid şi de stat cu privire la infracţiunea de subminare a economiei naţionale.
Toate aceste activităţi, dar şi multe altele care au decurs din obiectivele iniţiale, au
făcut obiectul a 4.544 de dosare penale. Astfel:
- în 1244 dosare cercetarea a fost efectuată de Parchetul Militar de pe lângă
Tribunalul Militar Bucureşti;
- în 17 dosare cercetarea a fost efectuată de Parchetul Militar de pe lângă
Tribunalul Militar Iaşi;
- în 317 dosare cercetarea a fost efectuată de Parchetul Militar de pe lângă
Tribunalul Militar Cluj;
- în 169 dosare cercetarea a fost efectuată de Parchetul Militar de pe lângă
Tribunalul Militar Timişoara;
- în 233 dosare cercetarea a fost efectuată de Parchetul Militar de pe lângă
Curtea Militară de Apel
- în 2564 dosare cercetarea a fost efectuată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare.
Având în vedere incidenţa prevederilor legale referitoare la indivizibilitatea ori
conexitatea unor fapte comise în contextul evenimentelor din decembrie 1989, fapte care,
iniţial, au făcut obiectul unor cauze distincte, pe parcursul desfăşurării cercetărilor, în 2172 de
dosare s-a dispus reunirea cu alte cauze, în raport de zonele în care avut loc evenimentele.
În raport de competenţa parchetelor militare, în alte 32 de dosare s-a dispus declinarea
competenţei de soluţionare în favoarea parchetelor civile.
În raport de competenţa materială, respectiv de complexitatea cauzelor, o parte dintre
dosarele instrumentate iniţial de către parchetele militare de pe lângă tribunalele militare
Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara, au fost declinate în favoarea parchetelor militare ierarhic
superioare, respectiv preluate de către acestea, în principal de către Secţia Parchetelor
Militare.
În 1882 de dosare, constatându-se existenţa unor cauze care au împiedicat punerea în
mişcare a acţiunii penale au fost dispuse soluţii de netrimitere în judecată, reţinându-se în
cele mai multe situaţii cazul prevăzut de art. 10 lit. e C.pr.pen cu referire la eroarea de fapt,
dar şi cazul prevăzut la art. 10 lit. g C.pr.pen referitor la intervenţia amnistiei, prescripţiei ori
a decesului făptuitorului.
În alte 112 dosare, Secţia Parchetelor Militare (Direcţia Procuraturilor Militare) şi
celelalte parchete militare au dispus trimiterea în judecată a 275 de persoane, din care:
- 25 de generali (10 din cadrul MApN şi 15 din cadrul MI)
- 114 ofiţeri ( 32 din cadrul MApN şi 82 din cadrul MI)
- 13 subofiţeri (8 din cadrul MApN şi 5 din cadrul MI)
- 36 militari în termen
- 87 civili.
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În sarcina persoanelor trimise în judecată s-a reţinut că, prin măsurile dispuse sau
acţiunile întreprinse, au contribuit la producerea victimelor înregistrate în timpul
evenimentelor din Decembrie 1989.
Majoritatea persoanelor trimise în judecată au făcut parte din structurile de conducere
politice şi militare ale fostului regim, cu privire la care s-a stabilit că au adoptat măsuri sau au
acţionat în vederea reprimării demonstraţiilor împotriva regimului comunist şi a dictaturii lui
Nicolae Ceauşescu.
În acest sens menţionăm, cu titlu de exemplu, următoarele rechizitorii întocmite de
către parchetele militare:
Prin rechizitoriul nr. 1/P/1989 din data de 24.12.1989, Secţia Parchetelor
Militare (Direcţia Procuraturilor Militare) a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor
Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena pentru săvârşirea infracţiunilor de genocid,
subminarea puterii de stat, acte de diversiune şi subminarea economiei naţionale. În fapt s-a
reţinut că inculpaţii au comis grave crime împotriva poporului român şi a minorităţilor
naţionale, constând în aceea că, timp îndelungat, au acţionat premeditat şi perseverent în
scopul de a distruge fizic şi psihic întreaga colectivitate din România, acţiuni care au culminat
în zilele de 16-22 decembrie 1989 când, pentru a înăbuşi demonstraţiile din mun. Timişoara
şi, ulterior, din alte localităţi ale României, au ordonat forţelor de represiune să deschidă focul
asupra demonstranţilor, acţiuni care au avut ca urmare decesul sau rănirea prin împuşcare a
unui număr foarte mare de persoane. De asemenea s-a reţinut că cei doi inculpaţi au iniţiat
acţiuni armate de natură a periclita puterea de stat nou instituită în România, scop în care au
ordonat distrugerea, degradarea şi aducerea în stare de neîntrebuinţare a unor obiective vitale
ale economiei naţionale, acţiuni soldate cu pagube incomensurabile.
Prin sentinţa nr. 1 din 25 decembrie 1989, Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti a
dispus condamnarea inculpaţilor Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena la pedeapsa cu
moartea şi confiscarea totală a averii pentru săvârşirea infracţiunilor de genocid prev. de art.
357 alin. 1 lit. a-c C.pen, subminarea puterii de stat prev. de art. 162 alin. 1 C.pen, acte de
diversiune prev. de art. 163 C.pen şi subminarea economiei naţionale prev. de art. 165 alin. 2
C.pen.
Sentinţa a rămas definitivă prin nerecurare.
Prin rechizitoriul nr. 2/P/1990 din data de 22.01.1990, Secţia Parchetelor
Militare a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor civili Postelnicu Tudor (fost ministru de
interne şi membru C.P.Ex al PCR), Bobu Emil (fost secretar şi membru C.P.Ex al PCR), Dincă
Ion (fost prim viceprim-ministru şi membru C.P.Ex al PCR) şi Mănescu Manea (fost
vicepreşedinte al Consiliului de Stat şi membru C.P.Ex al PCR) pentru comiterea infracţiunilor
de complicitate la genocid, prev. de art. 26 rap. la art. 357 C.pen. În fapt s-a reţinut că, prin
acordul lor exprimat în cadrul şedinţelor C.P.Ex. al PCR din data de 17.12.1989 şi 22.12.1989
precum şi prin acţiunile concrete pe care le-au întreprins, au acţionat pentru reprimarea
demonstraţiilor din Timişoara, Cluj, Bucureşti şi celelalte localităţi unde au fost înregistrate
victime.
Prin decizia nr. 64 din data de 26.04.1993, Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul
extraordinar declarat de procurorul general, a casat sentinţa nr. 2 din data de 02.02.1990 a
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Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti şi decizia nr. 14 din data de 21.05.1990 a Curţii Supreme
de Justiţie – Secţia Militară privind pe inculpaţii Postelnicu Tudor, Bobu Emil, Dincă Ion şi
Mănescu Manea, a schimbat încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în
judecată din infracţiunea de genocid prev. de art. 357 alin. 1 lit. a şi b C.pen în complicitate la
infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 26 rap. la art. 176 lit. b C.pen şi complicitate la
tentativă la omor deosebit de grav prev. de art. 26, 20 rap. la art. 176 lit. b C.pen.
În baza textelor menţionate anterior, inculpaţii au fost condamnaţi la pedepse cu
închisoarea, urmând să execute, în conformitate cu disp. art. 33 lit. a şi b, art. 34 lit. a şi art. 35
C.pen, pedeapsa cea mai grea, după cum urmează:
- inculpatul Postelnicu Tudor – 17 ani închisoare şi 8 ani interzicerea drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen;
- inculpatul Dincă Ion – 15 ani închisoare şi 7 ani interzicerea drepturilor prevăzute de
art. 64 lit. a şi b C.pen;
- inculpaţii Bobu Emil şi Manea Mănescu – câte 10 ani închisoare şi câte 5 ani
interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen.
Prin rechizitoriul nr. 4/P/1990 din data de 05.02.1990, Parchetul Militar
Timişoara a dispus trimiterea în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la
genocid, a inculpaţilor: general-maior rez. Macri Emil, fost şef al Direcţiei a II-a din
Departamentul Securităţii Statului, colonel rez. Popescu Ion, fost inspector şef al
Inspectoratului Ministerului de Interne al Judeţului Timiş, colonel rez. Sima Traian, fost şef
al Securităţii Timiş, colonel rez. Teodorescu Filip şi locotenent-colonel rez. Anastasiu
Gabriel, foşti locţiitori de şefi de direcţii din Departamentul Securităţii Statului, colonel rez.
Deheleanu Ion, fost şef al Miliţiei judeţului Timiş, colonel rez. Ghircoiaş Nicolae, fost şef al
Institutului de tehnică criminalistică din Inspectoratul General al Miliţiei, locotenent colonel
rez. Atudoroaiei Gheorghe şi maior rez. Radu Tinu, foşti locţiitori ai şefului Securităţii Timiş
şi locotenent-colonel rez. Corpodeanu Ioan, adjunctul Miliţiei Timiş.
Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată pentru favorizare la
infracţiunea de genocid a inculpaţilor colonel rez. Baciu Ion (fost şef al Direcţiei Economice
din Inspectoratul General al Miliţiei), maior rez. Veverca Iosif (fost ofiţer în cadrul
Serviciului judiciar al Miliţiei jud. Timiş), maior rez. Avram Gheorghe (fost ofiţer în cadrul
Serviciului judiciar al Miliţiei jud. Timiş), căpitan rez. Ciucă Valentin (fost şef al Serviciului
asigurare tehnico-materială şi financiară din Inspectoratul judeţean Timiş), căpitan rez. Preda
Laurenţiu (fost ofiţer în cadrul Biroului judiciar din Miliţia mun. Timişoara), căpitan rez.
Mişea Eugen (fost şef al Biroului judiciar din Miliţia mun. Timişoara), căpitan rez. Grui
Tiberiu (fost ofiţer în cadrul Biroului judiciar din Miliţia mun. Timişoara), locotenent major
rez. Peptan Eugen (fost ofiţer în cadrul Serviciului judiciar al Miliţiei jud. Timiş), căpitan
rez. Bucur Viorel (fost ofiţer în cadrul Serviciului economic al Miliţiei jud. Timiş), civ.
Ganciu Gheorghe (fost controlor la Secţia Cimitire şi Crematoriul uman din Direcţia
Domeniului Public Bucureşti) şi civ. Iosef Emilian Zamfir (fost administrator al Crematoriului
uman Bucureşti).
De asemenea, faţă de generalul Nuţă Constantin, generalul Mihale Velicu şi colonelul
Moraru Petre, fost şef şi, respectiv, locţiitori ai şefului Inspectoratului General al Miliţiei, s-a
dispus încetarea urmăririi penale deoarece a intervenit decesul acestora.
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În fapt, s-a reţinut că în perioada 17-22 decembrie 1989 cei trei generali menţionaţi
anterior, ajutaţi de ceilalţi ofiţeri din Inspectoratul General al Miliţiei, Departamentul
Securităţii Statului şi din conducerile miliţiei şi securităţii Timiş, au organizat activitatea de
reprimare violentă a demonstranţilor, dând ordine în acest sens forţelor subordonate.
Prin rechizitoriul nr. 42/P/1990 din data de 29.03.1990, Parchetul Militar
Timişoara a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de genocid a
inculpaţilor Coman Ion (fost secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român şi
membru în Comitetul Politic Executiv), Bălan Radu (fost prim secretar al Comitetului
Judeţean Timiş al Partidului Comunist Român), Matei Ilie (fost secretar al Comitetului
Central al Partidului Comunist Român) şi Pacoste Cornel (fost viceprim ministru).
În fapt s-a reţinut că, în perioada 17-22.12.1989, inculpaţii, constituiţi într-un
comandament la sediul Consiliului Judeţean Timiş, au coordonat întreaga activitate de
reprimare violentă a manifestanţilor, dând ordine în acest sens tuturor forţelor de represiune.
Cele două cauze au fost reunite la nivelul Curţii Supreme de Justiţie – Secţia Militară
iar prin sentinţa nr. 6 din data de 09.12.1991 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a
faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor şi condamnarea acestora după cum urmează:
- Coman Ion - 20 ani închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.
a, b şi c C.pen pentru infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 174 alin. 1 rap. la
art. 176 alin. 1 lit. b C.pen cu aplic. art. 75 lit. a şi art. 67 C.pen, respectiv 10 ani închisoare şi
5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b şi c C.pen pentru tentativă la infracţiunea
de omor deosebit de grav prev. de art. 20 şi 21 rap. la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2
C.pen cu aplic. art. 75 lit. a C.pen. În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2, respectiv
art. 35 C.pen, instanţa a dispus ca inculpatul Coman Ion să execute pedeapsa cea mai grea, cu
adăugarea unui spor de 5 ani, în total 25 ani închisoare precum şi interzicerea timp de 10 ani
a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C.pen;
- Bălan Radu - 20 ani închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64
lit. a, b şi c C.pen pentru infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 174 alin. 1 rap. la
art. 176 alin. 1 lit. b C.pen cu aplic. art. 75 lit. a C.pen, respectiv 10 ani închisoare şi 5 ani
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b şi c C.pen pentru tentativă la infracţiunea de
omor deosebit de grav prev. de art. 20 şi 21 rap. la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C.pen
cu aplic. art. 75 lit. a C.pen. În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2, respectiv art. 35
C.pen, instanţa a dispus ca inculpatul Bălan Radu să execute pedeapsa cea mai grea, cu
adăugarea unui spor de 3 ani, în total 23 ani închisoare precum şi interzicerea timp de 10 ani
a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C.pen;
- Pacoste Cornel - 20 ani închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor prev. de art.
64 lit. a, b şi c C.pen pentru complicitate la infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de
art. 26 şi 27 rap. la art. 174 alin. 1 şi art. 176 alin. 1 lit. b C.pen cu aplic. art. 75 lit. a şi a art.
67 C.pen, respectiv 10 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b
şi c C.pen pentru complicitate la tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de
art. 26 şi 27 rap. la art. 20 şi 21 şi la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C.pen cu aplic. art.
75 lit. a C.pen. În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2, respectiv art. 35 C.pen,
instanţa a dispus ca inculpatul Pacoste Cornel să execute pedeapsa cea mai grea, de 20 ani
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închisoare precum şi interzicerea timp de 10 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c
C.pen;
- col. rez. Popescu Ion - 20 ani închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor prev. de
art. 64 lit. a, b şi c C.pen pentru infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 174 alin. 1
rap. la art. 176 alin. 1 lit. b C.pen cu aplic. art. 75 lit. a şi a art. 67 C.pen, respectiv 10 ani
închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b şi c C.pen pentru tentativă
la infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 20 şi 21 rap. la art. 174 şi 176 alin. 1 lit.
b şi alin. 2 C.pen cu aplic. art. 75 lit. a C.pen. De asemenea, col. rez. Popescu Ion a mai fost
condamnat la 200 pedepse de câte 3 ani închisoare pentru tot atâtea infracţiuni de arestare
nelegală prev. de art. 266 alin. 1, cu aplic. art. 33 lit. a C.pen şi la 2 ani închisoare pentru
infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de
înmatriculare prev. de art. 35 alin. 2 din Decretul nr. 328/1966, pedeapsă cu privire la care s-a
constatat că este graţiată în întregime, condiţionat, conform art. 3 din Decretul-Lege nr.
3/1990. În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2, respectiv art. 35 C.pen, instanţa a
dispus ca inculpatul col. rez. Popescu Ion să execute pedeapsa cea mai grea, de 20 ani
închisoare şi interzicerea timp de 10 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C.pen;
- col. rez. Sima Traian - 20 ani închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor prev. de
art. 64 lit. a, b şi c C.pen pentru infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 174 alin. 1
rap. la art. 176 alin. 1 lit. b C.pen cu aplic. art. 75 lit. a şi a art. 67 C.pen, respectiv 10 ani
închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b şi c C.pen pentru tentativă
la infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 20 şi 21 rap. la art. 174 şi 176 alin. 1 lit.
b şi alin. 2 C.pen cu aplic. art. 75 lit. a şi a art. 67 C.pen. De asemenea, col. rez. Sima Traian
a mai fost condamnat la 200 pedepse de câte 3 ani închisoare pentru tot atâtea infracţiuni de
arestare nelegală prev. de art. 266 alin. 1, cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. În baza art. 33 lit. a,
art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2, respectiv art. 35 C.pen, instanţa a dispus ca inculpatul col. rez.
Sima Traian să execute pedeapsa cea mai grea, de 20 ani închisoare şi interzicerea timp de 10
ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C.pen;
- col. rez. Deheleanu Ion şi lt. col. rez. Corpodeanu Ioan – câte 18 ani închisoare şi
8 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b şi c C.pen pentru infracţiunea de omor
deosebit de grav prev. de art. 174 alin. 1 rap. la art. 176 alin. 1 lit. b C.pen cu aplic. art. 75 lit.
a şi a art. 67 C.pen, respectiv câte 9 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de
art. 64 lit. a, b şi c C.pen pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de
art. 20 şi 21 rap. la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C.pen cu aplic. art. 75 lit. a C.pen. În
baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2, respectiv art. 35 C.pen, instanţa a dispus ca
inculpaţii să execute pedepsele cele mai grele, respectiv câte 18 ani închisoare şi interzicerea
timp de 10 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C.pen;
- col. rez. Ghircoiaş Nicolae – 4 ani închisoare pentru infracţiunea de distrugere de
înscrisuri prev. de art. 242 alin. 1 şi 3 C.pen, pedeapsă cu privire la care s-a constatat că este
graţiată în întregime, condiţionat, conform art. 1 din Decretul-Lege nr. 23/1990;
- mr. rez. Veverca Iosif - 15 ani închisoare şi 8 ani interzicerea drepturilor prev. de
art. 64 lit. a, b şi c C.pen pentru infracţiunea de omor prev. de art. 174 alin. 1 C.pen cu aplic.
art. 67 C.pen, respectiv 10 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a,
b şi c C.pen pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 20 şi 21
rap. la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C.pen. În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. a şi
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alin. 2, respectiv art. 35 C.pen, instanţa a dispus ca inculpatul mr. rez. Veverca Iosif să
execute pedeapsa cea mai grea, de 15 ani închisoare şi interzicerea timp de 8 ani a drepturilor
prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C.pen.
Tot prin sentinţa nr. 6 din data de 09.12.1991, Curtea Supremă de Justiţie – Secţia
Militară a dispus:
- încetarea procesului penal faţă de inculpaţii col. rez. Ghircoiaş Nicolae, mr. rez.
Veverca Iosif, cpt. rez. Ciucă Valentin, col. rez. Baciu Ion, mr. rez. Avram Gheorghe, cpt.
rez. Preda Laurenţiu, cpt. rez. Mişea Eugen, cpt. rez. Grui Tiberiu, lt. maj. Peptan Eugen, civ.
Ganciu Gheorghe şi civ. Iosef Emilian Zamfir pentru favorizare a infractorului prev. de art.
264 alin. 1 cu aplic. art. 75 lit. a C.pen, reţinându-se că infracţiunea a fost amnistiată conform
art. 2 din Decretul-Lege nr. 3/1990;
- încetarea procesului penal faţă de general-maior rez. Macri Emil, întrucât a
intervenit decesul inculpatului;
- achitarea inc. Matei Ilie pentru infracţiunea de genocid prev. de art. 357 alin. 1 lit.
a şi b cu aplic. art. 75 lit. a C.pen;
- achitarea inculpaţilor col. rez. Teodorescu Filip, lt. col. rez. Anastasiu Gabriel, lt.
col. rez. Atudoroaiei Gheorghe şi mr. rez. Radu Tinu pentru complicitate la infracţiunea de
genocid prev. de art. 26 şi 27 rap. la art. art. 357 alin. 1 lit. a şi b cu aplic. art. 75 lit. a C.pen;
- achitarea inc. cpt. rez. Bucur Viorel pentru infracţiunea de instigare la genocid
prev. de art. 264 alin. 1 rap. la art. 361 alin. 2 şi la art. art. 357 alin. 1 lit. a şi b C.pen
Prin decizia nr. 30 din data de 06.06.1997, Curtea Supremă de Justiţie – Completul
de 9 judecători a admis recursurile declarate de Parchetul Militar Timişoara şi inculpaţii
Coman Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif, a casat sentinţa
nr. 6/09.12.1991 a Curţii Supreme de Justiţie - Secţia Militară şi a dispus următoarele:
- reducerea pedepselor aplicate inc. COMAN ION pentru infracţiunea prevăzută de
art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, de la 20 ani închisoare la 15 ani
închisoare cu reţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 74-76 Cod penal, iar pentru
infracţiunea prevăzută de art. 20 raportat la art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a
de la 10 ani închisoare la 8 ani închisoare cu reţinerea circumstanţelor prevăzute de art. 74-76
Cod penal. Conform art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, instanţa a dispus ca inculpatul să
execute pedeapsa cea mai grea de 15 ani închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor prevăzute
de art. 64 lit. a şi b Cod penal, precum şi degradarea militară;
- reducerea pedepselor aplicate inc. SIMA TRAIAN pentru infracţiunea prevăzută
de art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal de la 20 ani închisoare la 15
ani închisoare, iar pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art.
20 raportat la art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal de la 10 ani
închisoare la 8 ani închisoare. Conform art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal instanţa a contopit
pedepsele aplicate cu cele 200 de pedepse aplicate în baza art. 266 alin. 1 Cod penal, de câte 3
ani închisoare şi a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 15 ani închisoare,
10 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b şi c Cod penal şi degradarea
militară;
- reducerea pedepselor aplicate inculpaţilor DEHELEANU ION şi CORPODEANU
IOAN pentru infracţiunea prevăzută de art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod
penal de la câte 18 ani închisoare la câte 15 ani închisoare, iar pentru tentativă la infracţiunea
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de omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 raportat la art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplicarea
art. 75 lit. a Cod penal de la câte 10 ani închisoare la câte 8 ani închisoare. Conform art. 33 lit.
a şi 34 lit. b din Codul penal, instanţa a dispus ca inculpaţii Deheleanu Ion şi Corpodeanu Ioan
să execute pedeapsa cea mai grea de câte 15 ani închisoare, câte 10 ani interzicerea drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a, b şi c Cod penal şi degradarea militară.
- condamnarea inc. MATEI ILIE, prin schimbarea încadrării din art. 357 lit. a şi b
cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, la 15 ani închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a şi b Cod penal pentru infracţiunea prev. de art. 26 rap. la art. 174176 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal, respectiv 8 ani închisoare şi 5 ani
interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b Cod penal pentru infracţiunea prev. de
art. 26 raportat la art. 20-174-176 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal. Conform art. 33
lit. a, 34 lit. b Cod penal, instanţa a dispus ca inculpatul Matei Ilie să execute pedeapsa cea
mai grea de 15 ani închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b
Cod penal;
- respingerea recursurilor declarate de inculpaţii Radu Tinu şi Grui Tiberiu;
- a luat act de retragerea recursurilor declarate de inculpaţii Avram Gheorghe şi
Ganciu Gheorghe;
- încetarea procesul penal, în baza art. 11 pct. 2 lit. b combinat cu art. 10 lit. g
C.pr.pen, faţă de inculpatului BĂLAN RADU pentru infracţiunile prevăzute de art. 174-176
alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal şi art. 20 raportat la art. 174-176 alin. 1 lit. b
cu aplicarea art. 75 lit. a din Codul penal, întrucât a intervenit decesul inculpatului.
Prin decizia nr. 31 din data de 06.06.1997, Curtea Supremă de Justiţie – Completul
de 9 judecători a admis recursurile declarate de Parchetul Militar Timişoara şi inculpaţii
Pacoste Cornel şi Popescu Ion şi a casat sentinţa penală nr. 6/09.12.1991 a Curţii Supreme de
Justiţie numai cu privire la pedepsele aplicate inculpaţilor Pacoste Cornel şi Popescu Ion.
Prin aceeaşi decizie s-a dispus:
- reducerea pedepselor aplicate inculpatului Pacoste Cornel pentru infracţiunea
prevăzută de art. 26 rap. la art. 174-176 alin. lit. b cu aplic. art. 75 lit. a C.pen de la 20 ani
închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen, prin reţinerea
circumstanţelor prevăzute de art. 74-76 C.pen, la 10 ani închisoare şi 5 ani interzicerea
drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen, iar pentru infracţiunea prevăzută de art. 26,
20 rap. la art. 174-176 alin. 1 lit. b cu aplic. art. 75 lit. a C.pen, prin reţinerea circumstanţelor
prevăzute de art. 74-76 C.pen, de la 10 ani închisoare la 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea
drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen, urmând să execute pedeapsa cea mai grea de
10 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen;
- reducerea pedepselor aplicate inculpatului Popescu Ion pentru infracţiunea
prevăzută de art. 174-176 alin. lit. b cu aplic. art. 75 lit. a C.pen de la 20 ani închisoare la 15
ani închisoare, iar pentru infracţiunea prev. de art. 20 rap. la art. 174-176 alin. 1 lit. b, cu
aplic. art. 75 lit. a C.pen, de la 10 ani închisoare la 8 ani închisoare, urmând să execute
pedeapsa cea mai grea de 15 ani închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.
64 lit. a, b şi c C.pen.
Prin rechizitoriul nr. 65/P/1990 din data de 27.02.1990, Secţia Parchetelor
Militare a dispus trimiterea în judecată a inculpatului general-locotenent Ceauşescu Andruţa

13

Nicolae pentru săvârşirea infracţiunilor de omor deosebit de grav, nerespectarea regimului
armelor şi muniţiilor, respectiv instigare la genocid, constând în aceea că, la data de
21.12.1989, în calitate de comandant al Şcolii de ofiţeri Băneasa, a ordonat deschiderea focului
împotriva demonstranţilor şi a executat personal foc cu pistolul asupra mai multor
manifestanţi.
Prin sentinţa nr. 1 din data de 21.06.1990, Curtea Supremă de Justiţie – Secţia
Militară a dispus condamnarea inc. general-locotenent rez. Ceauşescu Andruţa Nicolae la:
- 10 ani închisoare şi 7 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b
C.pen pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 20 rap. la art. 174
şi 176 lit. b C.pen
- 8 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a şi b
C.pen pentru instigare neurmată de executare la infracţiunea de genocid prev. de art. 29 rap.
la art. 357 alin. 1 lit. a şi b, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen;
- 6 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a şi b
C.pen pentru infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor prev. de art. 279
alin. 3 lit. b C.pen.
În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. a şi art. 35 alin. 3 C.pen, prin aceeaşi sentinţă s-a
dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare, cu adăugarea
unui spor de 5 ani, în total 15 ani închisoare şi 7 ani interzicerea drepturilor prevăzute în art.
64 lit. a şi b C.pen.
Prin decizia nr. 120 din data de 18.12.1990, Curtea Supremă de Justiţie a respins
recursurile declarate de părţile civile Constantin Ioan şi Vlad Marian, precum şi de inculpatul
general-locotenent rez. Ceauşescu Andruţa Nicolae împotriva sentinţei nr. 1 din data de
21.06.1990 a Curţii Supreme de Justiţie – Secţia Militară.
Prin rechizitoriul nr. 88/P/1990 din data de 04.06.1990, Secţia Parchetelor
Militare a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Andrei Ştefan, Ciobanu Lina, Constantin
Nicolae, Curticeanu Silviu, Dobrescu Miu, Fazekaş Ludovic, Gâdea Suzana, Gere Mihai,
Mureşan Ana, Niculescu Mizil Paul, Popescu Dumitru, Radu Ion, Oprea Gheorghe, Pană
Gheorghe, Radu Constantin ş.a., membri C.P.Ex. al P.C.R, pentru comiterea infracţiunii de
favorizare la genocid, reţinându-se în sarcina acestora faptul că, în şedinţa din data de 17
decembrie 1989 a C.P.Ex, au decis reprimarea manifestaţiilor din mun. Timişoara.
Prin decizia nr. 37 din 20.04.1992, Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul
extraordinar declarat de procurorul general împotriva sentinţei nr. 11 din data de 25.03.1991 a
Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti şi deciziei nr. 53 din data de 12.12.1991 a Curţii
Supreme de Justiţie – Secţia Militară şi a casat hotărârile atacate referitor la soluţiile pronunţate
faţă de inculpaţii Andrei Ştefan, Ciobanu Lina, Curticeanu Silviu, Fazekaş Ludovic, Gere
Mihai, Mureşan Ana, Niculescu Mizil Paul, Popescu Dumitru, Stoian Ion, Toma Ioan, Totu
Ioan, Constantin Nicolae, David Gheorghe, Dobrescu Miu, Gâdea Susănica, Olteanu
Constantin, Oprea Gheorghe, Pană Gheorghe, Radu Constantin, Radu Ion şi Szasz Iosif.
Prin aceeaşi decizie s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor din infracţiunea
de genocid prev. de art. 357 lit. a şi b C.pen în complicitate la infracţiunea de omor deosebit
de grav, prev. de art. 26 rap. la art. 176 alin. 1 lit. b C.pen şi în complicitate la tentativă de
omor deosebit de grav prev. de art. 26, 20 rap. la art. 176 alin. 1 lit. b C.pen, cu aplic. art. 41
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alin. 2 şi 42 C.pen pentru Andrei Ştefan, Ciobanu Lina, Curticeanu Silviu, Fazekaş Ludovic,
Gere Mihai, Mureşan Ana, Niculescu Mizil Paul, Popescu Dumitru, Stoian Ion, Toma Ioan şi
Totu Ioan.
În baza textelor menţionate anterior, Curtea Supremă de Justiţie i-a condamnat pe
inculpaţi după cum urmează:
- Curticeanu Silviu, Mureşan Ana şi Totu Ioan la câte 16 ani închisoare şi 8 ani
interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen,
- Andrei Ştefan, Ciobanu Lina, Fazekaş Ludovic, Stoian Ion, Oprea Gheorghe,
Toma Ioan, Popescu Dumitru şi Radu Constantin la câte 14 ani închisoare şi 7 ani interzicerea
drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen,
- Constantin Nicolae, Dobrescu Miu, Pană Gheorghe, Olteanu Constantin şi Gere
Mihai la câte 11 ani închisoare şi 6 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b
C.pen
- Radu Ion, Niculescu Mizil Paul, Gâdea Susănica, David Gheorghe şi Szasz Iosif la
câte 8 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen.
Prin rechizitoriul nr. 81/P/1990 din data de 17.07.1990, Secţia Parchetelor
Militare a dispus trimiterea în judecată a inculpatului general-colonel rez. Vlad Iulian (fost
ministru secretar de stat al Ministerului de Interne şi şef al Departamentului Securităţii
Statului) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la genocid. În fapt s-a reţinut că a
participat la şedinţele C.P.Ex ale PCR din data de 17.12.1989 şi 22.12.1989, iar prin
angajamentele luate şi activitatea desfăşurată în calitate de şef al Departamentului Securităţii
Statului a contribuit la reprimarea manifestaţiilor din mun. Timişoara, Cluj, Bucureşti şi
celelalte localităţi unde au fost înregistrate victime.
Prin decizia nr. 44 din data de 28.04.1992, Curtea Supremă de Justiţie a admis
recursul declarat de Direcţia Procuraturilor Militare împotriva sentinţei nr. 5/22.07.1991 a
Curţii Supreme de Justiţie – Secţia Militară, a casat hotărârea atacată şi a schimbat încadrarea
juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Vlad Iulian din infracţiunea de favorizare la
genocid prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 357 lit. a şi b C.pen în infracţiunea de complicitate
la omor deosebit de grav prev. de art. 26 rap. la art. 174-176 lit. b C.pen şi complicitate la
tentativă la omor deosebit de grav prev. de art. 26 comb. cu art. 20 C.pen rap. la art. 174-176
lit. b C.pen, ambele infracţiuni cu aplic art. 41 alin. 2 C.pen şi art. 75 lit. a C.pen.
Prin aceeaşi decizie inc. Vlad Iulian a fost condamnat la 12 ani închisoare şi 6 ani
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b şi c C.pen pentru complicitate la omor
deosebit de grav prev. de art. 26 rap. la art. 174-176 lit. b C.pen, respectiv la 5 ani închisoare
şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b şi c C.pen pentru complicitate la
tentativă de omor deosebit de grav prev. de art. 26 comb cu art. 20 C.pen rap. la art. 174-176
lit. b C.pen, urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 12 ani închisoare şi 6 ani
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b şi c C.pen.
Prin rechizitoriul nr. 76/P/1990 din data de 15.08.1990, Secţia Parchetelor
Militare a dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi: civil Postelnicu Tudor (fost
ministru de interne), general-colonel securitate rez. Vlad Iulian (fost ministru secretar de stat
la Ministerul de Interne şi şef al Departamentului Securităţii Statului), general-maior
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securitate rez. Bucurescu Gianu (fost adjunct al ministrului de interne), general-locotenent
rez. Dănescu Gheorghe (fost adjunct al ministrului de interne), colonel rez. Bărbulescu
Marin (fost şef al Miliţiei mun. Bucureşti), general - locotenent rez. Vasile Gheorghe (fost
şef al Direcţiei de contrainformaţii militare), colonel rez. Goran Gheorghe (fost locţiitor al
şefului Securităţii mun. Bucureşti), colonel rez. Vârban Mircea (fost şef al Serviciului
cercetări penale al Miliţiei mun. Bucureşti), colonel rez. Borcan Aurel (fost comandant al
Penitenciarului Bucureşti - Jilava), locotenent-colonel rez. Pîrvulescu Marin (fost ofiţer cu
cercetarea penală în cadrul Direcţiei cercetări penale a Departamentului Securităţii Statului) ,
căpitan securitate rez. Gureşoaie Ion (fost ofiţer cu cercetarea penală în cadrul Direcţiei
cercetări penale a Departamentului Securităţii Statului), căpitan securitate rez. Ştefan
Gheorghe (fost ofiţer cu cercetarea penală în cadrul Direcţiei cercetări penale a
Departamentului Securităţii Statului), pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate şi
cercetare abuzivă, prev. de art. 189 alin. 2 C.pen şi art. 266 alin. 2 C.pen. În fapt, în sarcina
inculpaţilor s-a reţinut că, în perioada 21-22.12.1989, au ordonat şi au executat acţiuni de
reprimare a mişcării de protest din mun. Bucureşti, în cadrul cărora au fost reţinute şi
cercetate nelegal un număr de 1245 de persoane în scopul de a se obţine declaraţii cu privire
la conducătorii şi organizatorii acţiunii de protest.
Prin sentinţa nr. 2 din data de 10.05.1991, Curtea Supremă de Justiţie – Secţia
Militară a dispus:
- condamnarea pentru infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art.
189 alin. 2 C.pen cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen a inculpaţilor Postelnicu Tudor (6 ani
închisoare), Vlad Iulian (4 ani închisoare), Bucurescu Gianu (4 ani închisoare), Dănescu
Gheorghe (3 ani şi 6 luni închisoare), Vasile Gheorghe (3 ani închisoare), Goran Gheorghe (2
ani şi 6 luni închisoare) şi Bărbulescu Marin (5 ani închisoare). Cu privire la pedepsele
aplicate inculpaţilor Vasile Gheorghe şi Goran Gheorghe instanţa a constatat că sunt graţiate
în întregime, condiţionat, conform prevederilor art. 3 şi 9 din Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990;
- condamnarea pentru infracţiunea de arestare nelegală (prin schimbarea încadrării
juridice din lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 2 C.pen, cu aplic. art. 41
alin. 2 în infracţiunea prev. de art. 266 alin. 1 cu aplic. 41 alin. 2 C.pen) a inculpaţilor Vârban
Mircea (3 ani închisoare) şi Borcan Aurel (2 ani închisoare);
- condamnarea pentru infracţiunea de cercetare abuzivă prev. de art. 266 alin. 2
C.pen cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen a inculpaţilor Pârvulescu Marin (3 ani închisoare),
Gureşoaie Ion (3 ani închisoare) şi Ştefan Gheorghe (3 ani şi 6 luni închisoare.
Prin decizia nr. 141 din data de 14.11.1991, Curtea Supremă de Justiţie a admis
recursul declarat de inculpatul Dănescu Gheorghe şi a casat sentinţa nr. 2/10.05.1991 în
sensul că a redus pedeapsa aplicată inc. Dănescu Gheorghe de la 3 ani şi 6 luni la 3 ani
închisoare şi a constatat că pedeapsa aplicată este graţiată în întregime, condiţionat, conform
prevederilor art. 3 din Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993, Secţia Parchetelor
Militare a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor general-maior Drăghin Dumitru (fost
comandant al Diviziei 70 Aviaţie - UM 01913 Bucureşti), general-maior rez. Ghiţă Grigore
(fost comandant al UM 0251 Bucureşti - Comandamentul Trupelor de Securitate) şi cpt.
Zorilă Ionel (din cadrul UM 01847 Bucureşti) pentru neglijenţă în serviciu în legătură cu
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evenimentul din dimineaţa zilei de 23.12.1989, din zona Aeroportului Otopeni, care a avut ca
urmare decesul şi rănirea prin împuşcare a militarilor din U.M. 0865 Câmpina, care fuseseră
trimişi pentru a întări dispozitivul de apărare al aeroportului, precum şi rănirea unor persoane
civile care se deplasau către aeroport.
Prin sentinţa nr. 5 din data de 03.04.2000, Curtea Supremă de Justiţie - Secţia penală
a dispus condamnarea inc. general-maior Drăghin Dumitru la 8 ani închisoare şi 2 ani
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a-c C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere
din culpă prev. de art. 178 alin. 2 şi 5 cu aplic. art. 13 C.pen. De asemenea, în baza art. 11 pct.
2 lit. b rap. la art.10 lit. g C.pr.pen, faţă de acelaşi inculpat, a dispus încetarea procesului penal
pentru 13 infracţiuni de vătămare corporală gravă, prev. de art. 184 alin. 2 şi 4 C.pen, cu aplic.
art. 33 lit. a şi art. 13 C.pen, constatându-se că a intervenit prescripţia răspunderii penale.
Prin aceeaşi sentinţă, Curtea Supremă de Justiţie - Secţia penală a dispus achitarea
inculpaţilor general-maior Ghiţă Grigorie şi cpt. Zorilă Ionel pentru săvârşirea infracţiunii de
ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. 2 şi 5 cu aplic. art. 13 C.pen şi pentru săvârşirea a 13
infracţiuni de vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 alin. 2 şi 4 cu aplic. art. 13 şi art.
33 lit. a C.pen.
Prin decizia nr. 20 din data de 19.02.2001 Curtea Supremă de Justiţie – Completul de
9 judecători a admis recursul formulat de Secţia Parchetelor Militare, a casat sentinţa nr. 5 din
data de 03.04.2000 a Curţii Supreme de Justiţie – Secţia penală în ceea ce priveşte pe inc.
Ghiţă Grigore şi inc. Zorilă Ionel şi a dispus condamnarea acestora după cum urmează:
- inc. Ghiţă Grigorie - 6 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prevăzute în
art. 64 lit. a-c C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 2
şi 5 cu aplic. art. 13 C.pen
- inc. Zorilă Ionel - 4 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prevăzute în art.
64 lit. a, b si c C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin.
2 şi 5 cu aplic. art. 13 C.pen
Prin rechizitoriul nr. 73/P/1990 din data de 05.06.1994, Secţia Parchetelor
Militare a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor general-maior Rotariu Constantin,
locotenent-colonel Păun Ioan şi căpitan Gheorghe Constantin, toţi din U.M. 01942 Timişoara
(M.Ap.N.) pentru săvârşirea infracţiunii de omor deosebit de grav şi instigare la omor deosebit
de grav. S-a reţinut că la data de 17.12.1989, inculpaţii, în calitate de comandant şi respectiv
cadre la U.M. 01942 au ordonat deschiderea focului asupra manifestanţilor aflaţi pe Calea
Lipovei, provocându-se decesul a 6 persoane şi rănirea altor 28.
Prin decizia nr. 539 din data de 31.01.2002 Curtea Supremă de Justiţie – Secţia
Penală a dispus admiterea recursului declarat de Parchetul Militar de pe lângă Curtea
Militară de Apel împotriva deciziei nr. 43 din data de 05.04.2000 a Curţii Militare de Apel, a
casat decizia atacată şi sentinţa nr. 200 din 16.11.1998 a Tribunalului Militar Teritorial
Bucureşti în ceea ce priveşte greşita achitare a inculpaţilor general-maior Rotariu Constantin,
locotenent-colonel Păun Ioan şi căpitan Gheorghe Constantin şi a dispus condamnarea
acestora după cum urmează:
- în baza art. 25 rap. la art. 174 şi art. 176 lit. b C.pen, cu aplic. art. 41-42, art. 7476 şi art. 13 C.pen s-a dispus condamnarea inculpatului Rotariu Constantin la 10 ani
închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.pen şi a inculpatului
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Păun Ioan la 8 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b
C.pen;
- în baza art. 174-176 lit. b C.pen, cu aplic. art. 41-42, art. 74-76 şi art. 13 C.pen,
s-a dispus condamnarea inculpatului Gheorghe Constantin la 12 ani închisoare şi 6 ani
interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen;
Prin rechizitoriul nr. 85/P/1995 din data de 08.08.1995, Parchetul Militar de
pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti a dispus trimiterea în judecată a inc. lt. col.
rez. Rodeanu Gheorghe (fost locţiitor al comandantului Miliţiei sector 4 Bucureşti) pentru
săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor deosebit de grav. În fapt s-a reţinut că în data de
21.12.1989, aflându-se în dispozitivul din zona Hotel Negoiu, cu misiunea de a bloca accesul
manifestanţilor spre clădirea fostului C.C. al P.C.R., în momentul în care de dispozitivul, pe
care îl comanda s-au apropiat aproximativ 100 de persoane care manifestau împotriva
regimului dictatorial, a executat, cu pistolul din dotare, foc de avertisment după care a
executat foc în direcţia manifestanţilor, context în care a rănit, prin împuşcare, victima Roma
Ilie-Marcel.
Prin sentinţa nr. 177 din data de 27.10.1997, Tribunalul Militar Teritorial a dispus
condamnarea lt. col. rez. Rodeanu Gheorghe la 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea
drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a-c C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de
omor prev. de art. 20 C.pen rap. la art. 174 C.pen, prin schimbarea încadrării juridice din
tentativă de omor deosebit de grav prev. de art. 20 C.pen rap. la art. 176 alin. 1 lit. b C.pen.
Sentinţa a rămas definitivă prin decizia nr. 589 din data de 11.02.2000 a Curţii
Supreme de Justiţie – Secţia penală, care a respins, ca nefondat, recursul inculpatului.
Prin rechizitoriul nr. 1732/P/1997 din data de 09.12.1997, Parchetul Militar
de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti a dispus trimiterea în judecată a inc. col.
Alexandrescu Ioan din cadrul UM 02470 Buzău pentru săvârşirea infracţiunii de omor
deosebit de grav. În fapt s-a reţinut că în noaptea de 24/25.12.1989, în calitate de membru al
grupei de comandă a UM 01671 Buzău, a determinat militarii din subordine să deschidă foc
cu armele din dotare în direcţia unei autosanitare, în care se aflau trei persoane între care şi
victima Tătăranu Maria care a fost împuşcată mortal, creând o falsă reprezentare celor care au
executat focul în sensul că în autosanitară s-ar fi aflat terorişti care atacă unitatea. De
asemenea, în dimineaţa zilei de 25.12.1989, a executat foc cu pistolul mitralieră din dotare
împotriva victimelor m.m. Alexandru Dumitru şi civ. Dumitrache Titi.
Prin sentinţa nr. 183 din data de 30.10.2000, Tribunalul Militar Teritorial a dispus
condamnarea col. rez. Alexandrescu Ioan la:
- 7 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a-c C.pen
pentru săvârşirea infracţiunii de omor în condiţiile participaţiei improprii, prev. de art. 31
alin. 2 C.pen, art. 74 alin. 2 C.pen;
- 7 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a-c C.pen
pentru săvârşirea tentativei la infracţiunii de omor deosebit de grav în condiţiile participaţiei
improprii, prev. de art. 31 alin. 2 C.pen, art. 20 C.pen rap. la art. 176 lit. b C.pen cu aplic art.
75 lit. a şi art. 74 alin. 2 C.pen;
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- 11 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a-c C.pen
pentru săvârşirea infracţiunii de omor deosebit de grav, prev. de art. 176 lit. b şi c C.pen cu
aplic. art. 74 alin. 2 C.pen.
Instanţa a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 11 ani închisoare
şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a-c C.pen.
Prin decizia nr. 101 din data de 17.10.2001, Curtea Militară de Apel Bucureşti a
dispus, în baza art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 lit. g C.pr.pen, încetarea procesului penal
pornit împotriva col. rez. Alexandrescu Ioan, întrucât a intervenit decesul inculpatului.
Prin rechizitoriul nr. 11/P/1996 din data de 30.12.1997, Secţia Parchetelor
Militare a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: general de armată Stănculescu Victor
Atanasie şi general colonel Chiţac Mihai, pentru săvârşirea, în concurs real, a infracţiunilor
de omor deosebit de grav şi tentativă la această infracţiune, constând în aceea că au organizat
şi coordonat, alături de alţi inculpaţi, trimişi anterior în judecată, întreaga activitate de
reprimare a manifestanţilor din Timişoara, prin faptul că au luat măsuri de înarmare a
trupelor cu cartuşe de război, au scos tehnica grea în oraş şi au ordonat deschiderea focului
împotriva demonstranţilor.
Prin sentinţa nr. 250 din data de 03.04.2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Secţia Penală a dispus condamnarea inc. general de armată rez. Stănculescu Victor Atanasie
la:
- 15 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b
C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de omor deosebit de grav, prev. de art. 174 alin. 1 rap. la
art. 176 alin. 1 lit. b C.pen, cu aplic. art. 75 lit. a C.pen şi art. 13 C.pen;
- 7 ani şi 6 luni închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a
şi b C.pen pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 20 rap. la art.
174 alin. 1 comb. cu art. 176 alin. 1 lit. b C.pen, cu aplic. art. 75 lit. a C.pen şi art. 13 C.pen
În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 C.pen, instanţa a contopit pedepsele aplicate
şi a dispus ca inc. Stănculescu Victor Atanasie să execute pedeapsa cea mai grea de 15 ani
închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen.
De asemenea, prin sentinţa nr. 250 din data de 03.04.2007, Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie – Secţia Penală a dispus condamnarea inc. general-colonel rez. Chiţac Mihai la:
- 15 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b
C.pen pentru săvârşirea infracţiunii de omor deosebit de grav, prev. de art. 174 alin. 1 rap. la
art. 176 alin. 1 lit. b C.pen, cu aplic. art. 75 lit. a C.pen şi art. 13 C.pen;
- 7 ani şi 6 luni închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a
şi b C.pen pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 20 rap. la art.
174 alin. 1 comb. cu art. 176 alin. 1 lit. b C.pen, cu aplic. art. 75 lit. a C.pen şi art. 13 C.pen
În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 C.pen, instanţa a contopit pedepsele aplicate
şi a dispus ca inc. Chiţac Mihai să execute pedeapsa cea mai grea de 15 ani închisoare şi 5 ani
interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen.
Prin decizia nr. 558 din data de 15.10.2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Completul de 9 judecători a respins, ca nefondate, recursurile declarate de inculpaţii
Stănculescu Victor Atanasie şi Chiţac Mihai.
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Prin rechizitoriul nr. 217/P/1997 din data de 29.05.1998, Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare a dispus trimiterea în judecată
a inculpaţilor:
a) civ. Moga Ioachim, fost prim-secretar al Comitetului Judeţean PCR Cluj şi
membru al C.C. al PCR, pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la omor deosebit de grav
şi instigare la tentativă de omor deosebit de grav prev. de art. 25 C.pen rap. la art. 174 alin. 1,
art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b C.pen şi art. 25 C.pen cu referire la art. 20 C.pen rap. la art. 174
alin. 1, art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b C.pen, toate cu aplic. art. 33 lit. b, art. 75 lit. a şi art. 13
C.pen
b) general colonel rez. Topliceanu Iulian, fost comandant al Armatei a IV-a şi
fost membru al C.C. al P.C.R. pentru instigare la săvârşirea infracţiunilor de omor deosebit de
grav şi tentativă la omor deosebit de grav prev. de art. 25 rap. la art. 174 alin. 1 rap. la art. 175
lit. e şi art. 176 lit. b C.pen şi art. 25 C.pen cu referire la art. 20 C.pen rap. la art. 174 alin. 1,
art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b C.pen, toate cu aplic. art. 33 lit. b, art. 75 lit. a şi art. 13 C.pen
c) col. Burtea Valeriu, fost comandant al UM 01215 Floreşti, pentru instigare,
în condiţiile participaţiei improprii, la săvârşirea infracţiunilor de omor deosebit de grav şi
tentativă la omor deosebit de grav prev. de art. 25 cu referire la art. 31 alin. 2 C.pen rap. la art.
174 alin. 1 rap. la art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b C.pen şi art. 25 C.pen cu referire la art. 31
alin. 2 şi art. 20 C.pen rap. la art. 174 alin. 1, art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b C.pen, toate cu
aplic. art. 33 lit. b, art. 75 lit. a şi art. 13 C.pen
d) locotenent colonel Cocan Ioan Laurenţiu, fost comandant de divizion în
cadrul UM 01215 Floreşti pentru instigare, în condiţiile participaţiei improprii, la săvârşirea
infracţiunilor de omor deosebit de grav şi tentativă la omor deosebit de grav prev. de art. 25
cu referire la art. 31 alin. 2 C.pen rap. la art. 174 alin. 1 rap. la art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b
C.pen şi art. 25 C.pen cu referire la art. 31 alin. 2 şi art. 20 C.pen rap. la art. 174 alin. 1, art.
175 lit. e şi art. 176 lit. b C.pen, toate cu aplic. art. 33 lit. b, art. 75 lit. a şi art. 13 C.pen
e) mr. Dicu Ilie, fost comandant de companie în cadrul UM 01278 Someşeni,
pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:
- omor deosebit de grav şi tentativă la omor calificat prev. de art. 174
alin. 1 rap. la art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b C.pen, respectiv art. 20 C.pen rap. la art. 174 alin.
1, art. 175 lit. e C.pen, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen
- instigare, în condiţiile participaţiei improprii, la săvârşirea infracţiunilor
de omor deosebit de grav şi tentativă la omor deosebit de grav prev. de art. 25 cu referire la
art. 31 alin. 2 C.pen rap. la art. 174 alin. 1 rap. la art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b C.pen,
respectiv art. 25 C.pen cu referire la art. 31 alin. 2 şi art. 20 C.pen rap. la art. 174 alin. 1, art.
175 lit. e şi art. 176 lit. b C.pen, ambele cu aplic. art. 33 lit. b, art. 75 lit. a şi art. 13 C.pen
f) fruntaş rez. Bolboş Marian Augustin, fost militar în termen, pentru săvârşirea
infracţiunii prev. de art. 174 alin. 1 rap. la art. 175 lit. e C.pen, cu aplicarea art. 73 lit. b şi art.
13 C.pen
În fapt s-a reţinut că inculpaţii au acţionat pentru reprimarea violentă a manifestaţiilor
din data de 21.12.1989 din mun. Cluj, acţiuni care au avut ca urmare uciderea şi rănirea prin
împuşcare a mai multor participanţi la acţiunile de protest.
Prin sentinţa nr. 329 din data de 23.05.2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Secţia Penală a dispus:
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- condamnarea inculpatului Moga Ioachim la 8 ani închisoare şi 5 ani interzicerea
drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen, pentru instigare la omor deosebit de grav
prev. de art. 25 rap. la art. 174 alin. 1, art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b C.pen cu aplic. art. 75 lit.
a, art. 74, art. 76 şi art. 13 C.pen, respectiv la 5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor
prevăzute de art. 64 lit. a şi b. C.pen, pentru instigare la tentativă de omor deosebit de grav
prev. de art. 25 rap. la art. 20, art. 174 alin. 1, art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b C.pen cu aplic. art.
75 lit. a, art. 74, art. 76 şi art. 13 C.pen, urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani
închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen.
- condamnarea inculpatului general colonel rez. Topliceanu Iulian la 10 ani
închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.pen pentru instigare la
infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 25 rap. la art. 174 alin. 1, art. 175 lit. e şi
art. 176 lit. b C.pen cu aplic. art. 75 lit. a, art. 74, art. 76 şi art. 13 C.pen, respectiv la 7 ani
închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.pen pentru instigare la
tentativă de omor deosebit de grav prev. de art. 25 rap. la art. 20, art. 174 alin. 1, art. 175 lit. e
şi art. 176 lit. b C.pen, cu aplic. art. 75 lit. a, art. 74, art. 76 şi art. 13 C.pen, urmând să execute
pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.
64 lit. a şi b C.pen
- condamnarea inculpatului col. Burtea Valeriu la 9 ani închisoare şi 5 ani
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.pen pentru instigare, în condiţiile
participaţiei improprii, la infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 25 C.pen cu
referire la art. 31 alin. 1 C.pen rap. la art. 174 alin. 1, art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b C.pen cu
aplic. art. 75 lit. a, art. 74, art. 76 şi art. 13 C.pen, respectiv la 5 ani închisoare şi 3 ani
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.pen pentru instigare, în condiţiile
participaţiei improprii, la tentativă de omor deosebit de grav prev. de art. 25 C.pen cu referire
la art. 31 alin. 1 C.pen rap. la art. 20, art. 174 alin. 1, art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b C.pen cu
aplic. art. 75 lit. a, art. 74, art. 76 şi art. 13 C.pen, urmând să execute pedeapsa cea mai grea de
9 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen
- condamnarea inculpatului locotenent colonel Cocan Ioan Laurenţiu la 9 ani
închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.pen pentru instigare, în
condiţiile participaţiei improprii, la infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 25
C.pen cu referire la art. 31 alin. 1 C.pen rap. la art. 174 alin. 1, art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b
C.pen cu aplic. art. 75 lit. a, art. 74, art. 76 şi art. 13 C.pen, respectiv la 5 ani închisoare şi 3
ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.pen pentru instigare, în condiţiile
participaţiei improprii, la tentativă de omor deosebit de grav prev. de art. 25 C.pen cu referire
la art. 31 alin. 1 C.pen rap. la art. 20, art. 174 alin. 1, art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b C.pen cu
aplic. art. 75 lit. a, art. 74, art. 76 şi art. 13 C.pen, urmând să execute pedeapsa cea mai grea
de 9 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen
- condamnarea inculpatului mr. Dicu Ilie la 15 ani de închisoare şi 10 ani
interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen pentru infracţiunea de omor
calificat prev. de art. 174 alin. 1 rap. la art. 175 lit. e C.pen cu aplic. art. 13 C.pen, 10 ani
închisoare şi 7 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen pentru tentativă
la infracţiunea de omor calificat prev. de art. 20 rap. la art. 174 alin. 1 şi art. 175 lit. e C.pen
cu aplic. art. 13 C.pen, respectiv 15 ani închisoare şi 7 ani interzicerea drepturilor prevăzute
de art. 64 lit. a şi b C.pen pentru instigare, în condiţiile participaţiei improprii, la infracţiunea
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de omor deosebit de grav prev. de art. 31 alin. 1 C.pen rap. la art. 174 alin. 1, art. 175 lit. e şi
art. 176 lit. b C.pen cu aplic. art. 75 lit. a şi art. 13 C.pen, urmând să execute pedeapsa cea mai
grea de 15 ani închisoare şi 10 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen.
- achitarea inculpatului fruntaş rez. Bolboş Marian Augustin, în baza art. 11 pct. 2
lit. a rap. la art. 10 lit. e C.pr.pen, pentru infracţiunea de omor calificat prev. de art. 174 alin. 1
rap. la art. 175 lit. e C.pen, cu aplicarea art. 73 lit. b şi art. 13 C.pen
Prin decizia penală nr. 121 din data de 20 martie 2006, Înalta Curte de Casaţie de
Justiţie - Completul de 9 Judecători a respins, ca nefondate, recursurile declarate de inculpaţii
Moga Ioachim, Topliceanu Iulian, Burtea Valeriu, Cocan Ioan Laurenţiu şi Dicu Ilie.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1998, din data de 02.08.1999, Parchetul de pe lângă
Curtea Supremă de Justiţie – Secţia Parchetelor Militare a dispus trimiterea în judecată a
inculpaţilor:
a) col. Dragomir Aurel pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare improprie la
omor deosebit de grav, distrugere calificată, omor, neglijenţă în serviciu şi tratamente
neomenoase, prevăzute de art. 25 rap. la art. 31 alin. 2 C.pen. comb. cu art. 174 C.pen. rap. la
art. 176 lit. b C.pen, art. 217 alin. 4 C.pen. rap. la art. 218 alin. l din C.pen., art. 174 C.pen.,
art. 249 alin.2 C.pen şi art. 358 alin. 2 lit. d şi alin.3 C.pen., cu aplicarea art. 33 lit. a. C.pen. şi
art. 13 din C.pen.
b) col. Moise Gheorghe pentru săvârşirea infracţiunii de omor deosebit de grav,
prev. de art. 174-176 lit. b din C.pen. cu aplicarea art.13 din C.pen.
c) cpt. (rez.) Tobă Francisc, pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de
grav şi complicitate la infracţiunea de tratamente neomenoase, prevăzute de art. 20 C.pen.
rap. la art. 174-176 lit. b C.pen. şi art. 26 rap. la art. 358 lit. d din Codul penal, cu aplicarea
art. 33 lit. a C.pen. şi art. 13 C.pen
d) civ. Coşconea Nicolae, pentru tentativă la infracţiunea de omor, prev. de art.
20 rap. la art. 174 C.pen.
În fapt în sarcina inc. col. Dragomir Aurel s-a reţinut că, în perioada evenimentelor din
decembrie 1989 din mun. Sibiu, în calitate de comandant al UM 01512 Sibiu, a acţionat cu
încălcarea dispoziţiilor legale şi regulamentare în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, fapt
care a condus la pierderea de vieţi omeneşti, rănirea unor persoane, distrugerea de bunuri,
lipsirea de libertate în mod nelegal şi aplicarea de tratamente neomenoase faţă de sute de
persoane reţinute în incinta unităţii militare pe care o comanda.
În ceea ce îl priveşte pe inc col. Moise Gheorghe, în sarcina acestuia s-a reţinut că, în
ziua de 22 decembrie 1989, din proprie iniţiativă şi în mod cu totul nejustificat, a deschis
focul împotriva unui grup de cadre M.I., care se refugiaseră în curtea UM 01512 Sibiu pentru
a scăpa de molestarea demonstranţilor, pătrunşi în clădirea Inspectoratului Judeţean,
împrejurare în care au fost ucise şi rănite mai multe persoane.
Referitor la inc. cpt. (rez.) Tobă Francisc, în rechizitoriu s-a reţinut că, în mod repetat,
a ridicat în zilele revoluţiei, din Spitalul Judeţean Sibiu, mai multe persoane, unele grav
rănite, pe care le-a transportat pe turela tancului, legate la mâini, la UM 01512 Sibiu unde au
fost lipsite de libertate fără temei legal şi supuse relelor tratamente, conştientizând şi
acceptând urmările posibile ale acţiunilor sale constând în primejduirea vieţii persoanelor şi
supunerea la tratamente neomenoase.
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În sarcina inculpatului civil Coşconea Nicolae s-a reţinut că, la data de 23.12.1989,
după ce a primit de la înv. col. Dragomir Aurel, în mod nelegal, o armă automată şi muniţia
aferentă, a executat, în mod nejustificat, un foc de armă în direcţia numitei Delcea Ioana ce se
găsea pe stradă, în apropierea hotelului Bulevard, producându-i o infirmitate cu caracter
permanent, respectiv pierderea ochiului drept.
Prin sentinţa nr. 10 din data de 29.10.2001, Curtea Militară de Apel a dispus
restituirea dosarului la parchet în vederea refacerii urmăririi penale şi a actului de sesizare,
constatându-se mai multe încălcări ale dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea
urmăririi penale.
Sentinţa a rămas definitivă prin decizia nr. 1168/27.02.2004 a Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie, care a respins, ca nefondat, recursul împotriva hotărârii de restituire.
Prin rezoluţia nr. 200/P/2007 din data de 01.03.2010, în temeiul art. 249 alin. 1 comb.
cu art. 11 pct. 1 lit. b rap. la art. 10 lit. d C.pr.pen, art. 242 alin. 1 comb. cu art. 11 pct. 1 lit. c
rap. la art. 10 lit. g C.pr.pen. şi art. 228 alin. 4 rap. la art. 10 lit. g C.pr.pen., Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare a dispus,
1. Scoaterea de sub urmărire penală a înv. col. (r) Dragomir Aurel pentru
următoarele infracţiunii:
- participaţie improprie la infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 31 alin. 2
C.pen cu ref. la art. 174 C.pen. rap. la art. 176 lit. b C.pen, întrucât s-a constatat că nu sunt
întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni
- omor prev. de art. 174 C.pen, întrucât s-a constatat că nu sunt întrunite elementele
constitutive ale acestei infracţiuni
- distrugere calificată prev. de art. 217 alin. 4 rap. la art. 218 alin. 1 teza 1 C.pen,
deoarece s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale
- neglijenţă în serviciu prev. de art. 249 alin. 2 C.pen, întrucât s-a constatat că nu sunt
întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni
- participaţie improprie la infracţiunea de omor deosebit de grav, în forma tentativei, prev.
de art. 31 alin. 2 C.pen cu ref. la art. 20 rap. la art. 174 comb. cu art. 176 lit. b C.pen, întrucât
s-a constatat că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni.
2. Încetarea urmăririi penale faţă de înv. col. (r) Dragomir Aurel sub aspectul
infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 2 C.pen, deoarece s-a
împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
3. Neînceperea urmăririi penale faţă de cpt. (r) Tobă Francisc sub aspectul
infracţiunilor prev. de art. 189 alin. 2 C.pen şi art. 20 rap. la art. 174 comb. cu art. 176 lit. b
C.pen, deoarece s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
4. Neînceperea urmăririi penale sub aspectul infracţiunilor prev. de art. 174
C.pen.(omor), art. 175 C.pen. (omor calificat), art. 176 C.pen. (omor deosebit de grav), art.
178 C.pen. (ucidere din culpă), art. 180 C.pen. (loviri sau alte violenţe), art. 181 C.pen.
(vătămare corporală), art. 182 C.pen. (vătămare corporală gravă), art. 183 C.pen. (lovirile sau
vătămările cauzatoare de moarte), art. 184 C.pen. (vătămare corporală din culpă), art. 189
C.pen. (lipsire de libertate în mod ilegal), art. 217 C.pen. (distrugere), art. 218 C.pen.
(distrugere calificată), art. 219 C.pen. (distrugere din culpă), art. 250 C.pen. (purtare abuzivă)
şi art. 266 C.pen. (arestare nelegală şi cercetare abuzivă) cu privire la faptele comise de
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militari în contextul evenimentelor din Decembrie 1989, din mun. Sibiu, deoarece s-a împlinit
termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Prin sentinţa nr. 17 din data de 10.05.2011, Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti a
dispus respingerea ca nefondată a plângerea formulată, în baza art. 2781 C.pr.pen, de
Inspectoratul de Poliţie a mun. Sibiu împotriva rezoluţiei nr. 200/P/2007 din data de
01.03.2010 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor
Militare, reţinându-se că rezoluţia atacată este temeinic motivată, atât în fapt cât şi în drept, pe
baza unui probatoriu amplu şi corect documentat.
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III. OBIECTUL DOSARULUI NR. 11/P/2014

Aşa cum am arătat anterior, pe rolul Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, printre cauzele care au avut ca obiect fapte
penale comise în contextul evenimentelor din decembrie 1989, s-a aflat şi dosarul nr.
76/P/1990, în care s-au efectuat cercetări faţă de inculpaţii: civil Postelnicu Tudor (fost
ministru de interne), general-colonel securitate rez. Vlad Iulian (fost ministru secretar de stat
la Ministerului de Interne şi şef al Departamentului Securităţii Statului), general-maior
securitate rez. Bucurescu Gianu (fost adjunct al ministrului de interne), general-locotenent
rez. Dănescu Gheorghe (fost adjunct al ministrului de interne), colonel rez. Bărbulescu Marin
(fost şef al Miliţiei mun. Bucureşti), general - locotenent rez. Vasile Gheorghe (fost şef al
Direcţiei de contrainformaţii militare), colonel rez. Goran Gheorghe (fost locţiitor al şefului
Securităţii mun. Bucureşti), colonel rez. Vârban Mircea (fost şef al Serviciului cercetări penale
al Miliţiei mun. Bucureşti), colonel rez. Borcan Aurel (fost comandant al Penitenciarului
Bucureşti - Jilava), locotenent-colonel rez. Pîrvulescu Marin (fost ofiţer cu cercetarea penală în
cadrul Direcţiei cercetări penale a Departamentului Securităţii Statului), căpitan securitate rez.
Gureşoaie Ion (fost ofiţer cu cercetarea penală în cadrul Direcţiei cercetări penale a
Departamentului Securităţii Statului) şi căpitan securitate rez. Ştefan Gheorghe (fost ofiţer cu
cercetarea penală în cadrul Direcţiei cercetări penale a Departamentului Securităţii Statului), cu
privire la care, prin rechizitoriul nr. 76/P/1990 din data de 15.08.1990, s-a dispus trimiterea în
judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate şi cercetare abuzivă, prev. de
art. 189 alin. 2 C.pen şi art. 266 alin. 2 C.pen, reţinându-se în sarcina acestora faptul că, în
perioada 21-22.12.1989, au ordonat şi au executat acţiuni de reprimare a mişcării de protest
din mun. Bucureşti, în cadrul cărora au fost reţinute şi cercetate nelegal un număr de 1245 de
persoane în scopul de a se obţine declaraţii cu privire la conducătorii şi organizatorii acţiunii
de protest.
În cursul cercetărilor efectuate în această cauză, prin ordonanţa nr. 76/P/1990 din
24.07.1990 s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor în cadrul unui dosar
separat. Această nouă cauză a fost înregistrată sub nr. 97/P/1990 şi, conform ordonanţei de
disjungere, a vizat:
- identificarea persoanelor din cadrul Ministerului de Interne care au ajutat la
capturarea, lovirea şi lipsirea de libertate a manifestanţilor;
- identificarea persoanelor care, prin folosirea armelor de foc şi a altor mijloace
violente au produs moartea a 48 persoane şi rănirea altor 150 de persoane;
- stabilirea modului în care s-au petrecut evenimentele la sediile organelor de
miliţie, din mun. Bucureşti, unde au fost duşi manifestanţi şi tragerea la răspundere a
persoanelor vinovate pentru eventualele fapte comise împotriva acestora.
Cauza a fost soluţionată prin rezoluţia din data de 20.09.1995, prin care s-a dispus
încetarea urmăririi penale faţă de Nicolae Ceauşescu, Elena Ceauşescu, Tudor Postelnicu,
Vlad Iulian, precum şi ceilalţi membrii ai Comitetului Politic Executiv, reţinându-se că au fost
judecaţi şi condamnaţi definitiv. De asemenea, prin aceeaşi rezoluţie s-a dispus încetarea
urmăririi penale faţă de general Vasile Milea, ca urmare a decesului acestuia.
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După adoptarea Legii nr. 341/2004 (Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, publicată în
M.Of. nr. 654/20.07.2004) şi a H.G. nr. 1412/2004 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a Legii 341/2004 (publicată în M.Of. nr. 836 din 10.09.2004), Asociaţia 21
Decembrie 1989 a depus, la data de 27.09.2004, la Secţia Parchetelor Militare, un înscris
intitulat „SESIZARE PENALĂ”, prin care a solicitat efectuarea de cercetări faţă de gen. lt.
Hortopan Ion motivându-se că „…a dat ordinul de deschidere a focului …” împotriva
participanţilor la mişcarea de protest care a avut loc, în data de 21.12.1989, în mun. Bucureşti,
lucrarea fiind înregistrată sub nr. 2071/07.10.2004.
Ulterior, la data de 29.10.2004, Asociaţia 21 Decembrie 1989 a depus la registratura
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un memoriu intitulat
„COMPLETARE”, care a fost ataşat la lucrarea nr. 2071/2004, memoriu prin care a solicitat
„extinderea cercetărilor temeinice şi legale şi cu privire la agresiunile armate şi alte fapte ce
au continuat în Bucureşti şi în ţară în perioada 22-27 decembrie 1989, în urma cărora au fost
asasinaţi sau grav răniţi 3000 (trei mii) de cetăţeni români şi au fost jefuite bunuri de valori
extrem de mari”. De asemenea se menţiona că „în scopul de a ajuta cercetările ce vor fi
efectuate, vă punem la dispoziţie lista cu persoanele pe care vă rugăm să le cercetaţi în
legătură cu faptele comise în timpul Revoluţiei din decembrie 1989, care, în opinia noastră,
întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor menţionate în prezenta plângere”, fiind
enumerate mai multe persoane, în unele cazuri fiind indicat şi gradul militar.
Prin ordonanţa nr. 97/P/1990 din data de 07.12.2004 s-a dispus admiterea plângerii
Asociaţiei 21 Decembrie 1989, infirmarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale din data
de 20.09.1995 şi „reluarea urmăririi penale” în cauză, apreciindu-se că soluţia este nelegală iar
cercetările efectuate nu sunt complete.
Infirmarea soluţiei de neurmărire penală s-a dispus cu încălcarea dispoziţiilor care
reglementau, la acea dată, organizarea judiciară, autorul infirmării neavând, potrivit legii,
competenţa de a infirma un act emis de un procuror militar din cadrul Secţiei Parchetelor
Militare.
Prin rezoluţia nr. 97/P/1990 din data de 07.12.2004 s-a dispus începerea urmăririi
penale „…sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 174 c.pen., art. 175 c.pen., art.
176 c.pen., art. 356 c.pen., art. 357 c.pen., art. 358 c.pen., art. 359 c.pen., art. 360 c.pen., art.
361 c.pen., precum şi pentru tentativă, complicitate, instigare, participaţie improprie la
infracţiunile sus-amintite…” faţă de col. Bărbulescu Marin, gen. Andruţa Ceauşescu, col.
Bucurescu Gianu, col. Dănescu Gheorghe, col. Vasile Gheorghe, col. Vârlan Mircea, col.
Borcan Aurel, gen. Toma Zaharia, col. Ardeleanu Gheorghe, gen. Dan Gheorghe, col. Ababei
Romeo, col. Măgeruşanu Liviu, gen. Vlad Iulian, gen. Neagoe Marin, col. Lăzărescu, col.
Croitoru, col. Rus Alexandru, gen. Pleşiţă Nicolae, gen. Gheorghe Vasile, col. Stângaciu, gen.
Stănculescu Victor, gen. Chiţac Mihai, gen Voinea Gheorghe, gen. Safta, gen. Hortopan Ion,
viceamiral Dinu Gheorghe, col. Amăriucăi Dorel, gen. Carp Gheorghe, gen. Oană Marin,
gen. Marin Ionel, gen. Cernat, col. Şuman Gheorghe, gen. Bădălan Eugen, gen. Şarpe Paul,
gen. Moţ Ion, gen. Militaru Nicolae, gen. Topliceanu Iulian, gen. Caba Florian, gen. Florea
Ion, col. Vaida Cornel, gen. Dobrinoiu Nicolae, contraamiral Cico Dumitrescu Emil, gen.
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Tudor, gen. Dochinoiu Nicolae, gen. Mureşan Mircea, gen. Geoană, gen. Chelaru Mircea,
gen. Pârcălăbescu Corneliu, col. Grama Aurel, gen. Paul Vasile, gen. Kemenici Andrei, gen.
Bâtlan, gen. Dândăreanu Ion, gen. Popa Dimitrie, col. Nicolescu Ion, viceamiral Iordache
Constantin, col. Malinciuc Ion, col. Ionescu, gen. Medrea Iulian, gen. Zeca Constantin, gen.
Penciuc, gen. Goran, maior Radu Aurelian, gen. Neagoe Marin, gen. Bunoaica Ion, gen.
Guşă Ştefan, gen Mortoiu, gen. Dumitru Iliescu, col. Stelian Pintilie, gen. Roşu, col. Plătică
Vidovici Ilie, gen. Rus Iosif, gen. Mocanu Mircea, col. Toma Ion, lt. col. Gaţ Ion, maior Ivan
Gheorghe, gen. Marcu, col. Stepan Teodor, gen. Şchiopu, cpt. Alexa Dumitru, lt. col. Lache
Teodor, gen. Cojocaru Constantin, cpt. Knoblau Ladislau, cpt. Buculei, col. Budiaci Mircea,
col. Obreja Petre”, precum şi împotriva civililor Brateş Teodor, Ionescu Victor, George
Popescu, Petre Popescu, Preda Ion, Ion Iliescu, Măgureanu Virgil, Brucan Silviu, Bârlădeanu
Alexandru, Toma Nicolae, Coman Ion, Radu Ion, Tudor Postelnicu, Gelu Voican Voiculescu,
Miu Dobrescu şi Igreţ Viorel, reţinându-se că „au condus operaţiunile militare din capitală şi
din ţară ce au avut ca urmare moartea şi rănirea mai multor persoane” în contextul
evenimentelor din decembrie 1989.
Rezoluţia de începere a urmăririi penale din data de 07.12.2004 a fost emisă cu
încălcarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege, precum şi cu nerespectarea
dreptului la apărare al persoanelor acuzate, aspecte procedurale sancţionate cu nulitatea
absolută a actului emis şi care au stat la baza infirmării rezoluţiei de începere a urmăririi
penale.
Prin ordonanţa nr. 97/P/1990 din 14.12.2004 s-a dispus conexarea la dosarul
97/P/1990 a altor 136 cauze penale privind persoane ucise şi rănite prin împuşcare în timpul
evenimentelor petrecute în luna decembrie 1989 în mun. Bucureşti.
Ulterior, în multe cazuri cu încălcarea dispoziţiilor procedurale, cercetările au fost
extinse atât cu privire faptele comise în mun. Bucureşti după data de 22.12.1989, cât şi cu
privire la faptele comise în alte localităţi din ţară, înainte şi după data de 22.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 97/P/1990 din data de 15.01.2008 s-a dispus disjungerea cauzei
în ceea ce priveşte faptele comise, în contextul evenimentelor din decembrie 1989, de către
numiţii Brateş Teodor, Ionescu Victor, George Popescu, Petre Popescu, Preda Ion, Ion Iliescu,
Măgureanu Virgil, Brucan Silviu, Bârlădeanu Alexandru, Toma Nicolae, Coman Ion, Radu
Ion, Tudor Postelnicu, Gelu Voican Voiculescu, Miu Dobrescu şi Igreţ Viorel iar prin
ordonanţa nr. 6/P/2008, din data de 06.02.2008, s-a dispus declinarea competenţei de
soluţionare a cauzei astfel disjunse în favoarea Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, întrucât aceste fapte nu mai
intrau în competenţa parchetelor militare ca urmare a modificării Codului de procedură
penală.
Cauza disjunsă a fost înregistrată la Secţia de urmărire penală şi criminalistică din
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sub nr. 270/P/2008, la data de
06.03.2008.
Prin rezoluţia nr. 97/P/1990, din data de 22.08.2008, s-a dispus infirmarea, în parte,
a rezoluţiei de începere a urmăririi penale, din data de 07.12.2004, faţă de gen. Florea Ion,
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reţinându-se că nu au fost respectate prevederile referitoare la garantarea dreptului său la
apărare.
Ulterior, prin rezoluţia nr. 406/C/1147/II/2/2009 din 09.04.2009, procurorul general
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus admiterea plângerilor
formulate de învinuiţii Iliescu Ion şi Brateş Teodor şi infirmarea măsurii de începere a
urmăririi penale faţă de aceştia precum şi faţă de ceilalţi învinuiţi civili, dispusă prin rezoluţia
nr. 97/P/1990 din 07.12.2004.
De asemenea, prin rezoluţia nr. 4374/II/2009, din data de 05.10.2009, s-a dispus
infirmarea rezoluţiei de începere a urmăririi penale din data de 07.12.2004, faţă de celelalte
cadre militare, enumerate anterior reţinându-se că aceasta a fost întocmită cu nerespectarea
condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege şi cu încălcarea dreptului la apărare al
persoanelor puse sub învinuire.
Prin Ordonanţa nr. 97/P/1990 din data de 18.10.2010, în temeiul art. 228 alin. 4 rap.
art. 10 lit. d şi g C.pr.pen, respectiv art. 210 C.pr.pen, art. 45 rap. la art. 38 şi 42 C.pr.pen,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare a dispus:
1. Neînceperea urmăririi penale în cauză sub aspectul infracţiunilor art. 356
C.pen. (propaganda pentru război), art. 357 C.pen. (genocid), art. 358 C.pen. (tratamente
neomenoase), art. 359 C.pen. (distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri) şi art. 360
C.pen. (distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale) pentru faptele comise de
militari în timpul evenimentelor din Decembrie 1989, reţinându-se că nu sunt întrunite
elementele constitutive ale acestor infracţiuni.
2. Neînceperea urmăririi penale în cauză sub aspectul infracţiunilor prev. de art.
174 C.pen. (omor), art. 175 C.pen. (omor calificat), art. 176 C.pen. (omor deosebit de grav),
art. 178 C.pen. (ucidere din culpă), art. 180 C.pen. (loviri sau alte violenţe), art. 181 C.pen.
(vătămare corporală), art. 182 C.pen. (vătămare corporală gravă), art. 183 C.pen. (lovirile sau
vătămările cauzatoare de moarte), art. 184 C.pen. (vătămare corporală din culpă), art. 189
C.pen. (lipsire de libertate în mod ilegal), art. 208 C.pen. (furt), art. 209 C.pen. (furt calificat)
art. 217 C.pen. (distrugere), art. 218 C.pen. (distrugere calificată), art. 219 C.pen. (distrugere
din culpă), art. 250 C.pen. (purtare abuzivă) şi art. 266 C.pen. (arestare nelegală şi cercetare
abuzivă) pentru faptele comise de militari în timpul evenimentelor din Decembrie 1989,
reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
3. Disjungerea cauzei cu privire la faptele săvârşite, în contextul evenimentelor
din decembrie 1989, de către civili, membrii gărzilor patriotice, lucrătorii de miliţie şi
personalul din sistemul administraţiei penitenciare, fapte care au avut ca urmare reţinerea,
uciderea, rănirea sau agresarea altor persoane, respectiv distrugerea unor imobile şi bunuri şi
declinarea competenţei de soluţionare a cauzei astfel disjunse în favoarea Secţiei de urmărire
penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Prin ordonanţa nr. 1450/II-2/2011 din data de 15.04.2011, procurorul militar şef al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare a
dispus infirmarea ordonanţei emisă la data de 18.10.2010 în dosarul nr. 97/P/1990,
motivându-se că soluţia este nelegală din perspectiva dispoziţiilor art. 34 lit. a şi art. 35 alin. 2
C.pr.pen.
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Ulterior, prin ordonanţa nr 97/P/1990 din data de 18.04.2011, s-a dispus, în temeiul
art. 210 C.pr.pen şi art. 45 rap. la art. 42 C.pr.pen, declinarea competenţei de soluţionare a
dosarului nr. 97/P/1990, privind fapte comise în contextul evenimentelor din decembrie 1989,
fapte care au avut ca rezultat decesul, rănirea şi lipsirea de libertate a unor persoane, precum şi
distrugerea unor bunuri, în favoarea Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Cauza a fost înregistrată în cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică la data de
06.06.2011, sub numărul 706/P/2011, iar prin rezoluţia din data de 09.03.2012 s-a dispus
reunirea cauzelor înregistrate sub nr. 270/P/2008 şi 706/P/2011, „cauza nou formată
urmând să poarte numărul 270/P/2008”.
Prin Ordonanţa nr. 270/P/2008 din data de 11.02.2014, Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică a dispus declinarea
competenţei de soluţionare a cauzei privind pe generalii Iulian Vlad, Neagoe Marin, Victor
Stănculescu şi alţii, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor prev. de art. 188189 C.pen, supunere la rele tratamente prev. de art. 281 C.pen, represiune nedreaptă prev. de
art. 283 C.pen ş.a., motivându-se că potrivit normelor de competenţă materială şi după
calitatea persoanei, precum şi a disp. art. 56 alin. 5 C.pr.pen, competenţa de soluţionare revine
Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel.
Prin Ordonanţa nr. 10/P/2014 din data de 25.02.2014, Parchetul Militar de pe lângă
Curtea Militară de Apel a dispus, în temeiul art. 58 C.pr.pen, art. 63 alin. 1 C.pr.pen, cu
referire la art. 40 C.pr.pen, declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare,
reţinându-se că din actele dosarului rezultă că Asociaţia 21 Decembrie 1989 a solicitat
cercetarea mai multor cadre militare şi civili, între aceştia din urmă aflându-se şi Petre
Roman, care avea calitatea de deputat.
Dosarul a fost înregistrat în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie – Secţia Parchetelor Militare la data de 27.02.2014, sub nr. 11/P/2014.
Faţă de cele de mai sus, rezultă că obiectul prezentului dosar (11/P/2014) îl constituie
stabilirea răspunderii pentru o parte din faptele de natură penală, comise în contextul
evenimentelor din decembrie 1989, fapte care au avut ca rezultat decesul, rănirea şi lipsirea
de libertate a unor persoane, precum şi distrugerea unor bunuri.
Avem în vedere că au existat şi alte dosare care au avut ca obiect fapte comise în
contextul respectivelor evenimente, dosare care au fost instrumentate şi soluţionate separat şi
care nu au fost conexate la prezenta cauză.
Dosarul nr. 11/P/2014 nu vizează toate victimele evenimentelor din decembrie 1989,
ci se referă doar la victimele rezultate în împrejurările care au făcut, iniţial, obiectul dosarului
97/P/1990 şi la cele din dosarele conexate ulterior.
Cu ocazia cercetărilor efectuate în prezenta cauză au fost audiate persoane care au fost
rănite sau reţinute în contextul evenimentelor din decembrie 1989, urmaşi ai persoanelor
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decedate în contextul evenimentelor din decembrie 1989, precum şi persoane care au
participat la aceste evenimente în diferite localităţi ale ţării.
O situaţie aparte o reprezintă cea a persoanelor cu privire la care din materialul de
cercetare rezultă că, deşi au fost audiate în prezenta cauză, în fapt, împrejurările în care s-a
produs rănirea sau reţinerea lor, respectiv decesul rudelor acestora au făcut obiectul altor
dosare, care au fost soluţionate şi a căror soluţie nu a fost infirmată până în prezent. Această
situaţie este şi urmarea faptului că, în una dintre etapele cercetărilor efectuate în cauză şi
menţionată anterior, la dosarul cauzei au fost conexate mai multe dosare fără să se dispună, în
prealabil, infirmarea soluţiilor de neurmărire penală dispuse în aceste cauze, respectiv au fost
„ataşate” dosare soluţionate în care nu s-a dispus nici infirmarea soluţiilor adoptate şi nici
conexarea acestora la prezentul dosar.
De asemenea, în cauză au fost audiaţi ofiţeri şi generali cu funcţii de conducere în
structurile militare existente la acea dată precum şi persoane civile care, după data de
22.12.1989, în contextul specific perioadei analizate, au influenţat, prin deciziile luate şi
intervenţiile televizate, derularea evenimentelor.
În raport de obiectul dosarului nr. 11/P/2014, situaţia victimelor ucise, rănite prin
împuşcare, vătămate corporal sau reţinute, precum şi a bunurilor distruse în contextul
evenimentelor din decembrie 1989 urmează a fi prezentată în continuare, pentru fiecare caz în
parte.
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IV. SITUAŢIA DE FAPT

Materialul de cercetare efectuat în cauză vizează 709 persoane decedate, 1855
persoane rănite prin împuşcare, 343 persoane rănite în alte împrejurări sau care au suferit
diferite traume, respectiv 924 persoane reţinute.
Din cele 709 persoane decedate, 161 sunt ofiţeri, subofiţeri şi militari în termen. În
unele situaţii decesul s-a datorat manevrării imprudente a armamentului, victimele fiind din
rândul celor care s-au aflat în imediata apropiere a făptuitorilor. De asemenea, nu în toate
cazurile decesul s-a produs prin împuşcare, existând situaţii în care decesul s-a datorat altor
cauze (ex. agresiune, incendiere, accident rutier, accident aviatic etc.). În unele situaţii, există
autoritate de lucru judecat, în sensul că autorii infracţiunilor de omor au fost trimişi în
judecată şi condamnaţi. În alte situaţii cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul
s-au dispus soluţii de netrimitere în judecată, soluţii care nu au fost, ulterior, infirmate. Nu în
toate cazurile decesul s-a datorat unei fapte prevăzute de legea penală, existând situaţii în care
decesul a fost urmare unui act suicidal (împuşcare, precipitare etc.), manevrării imprudente a
armamentului din dotare de către cel în cauză sau s-a datorat unor cauze patologice.
Din cele 1855 persoane rănite prin împuşcare, 420 sunt ofiţeri, subofiţeri şi militari în
termen. Ca şi în cazul persoanelor decedate, există situaţii în care rănirea s-a datorat
manevrării imprudente a armamentului. În unele situaţii există autoritate de lucru judecat, în
sensul că autorii au fost trimişi în judecată şi condamnaţi. În alte situaţii s-au dispus soluţii de
netrimitere în judecată, soluţii care nu au fost, ulterior, infirmate. Există şi situaţii în care, deşi
susţin că au fost rănite în diferite împrejurări, persoanele în cauză nu au prezentat acte
medicale care să ateste existenţa unor leziuni sau s-a stabilit că leziunile nu au fost produse
prin împuşcare.
Din cele 343 persoane rănite în alte împrejurări sau care au suferit diferite traume, 68
sunt ofiţeri, subofiţeri şi militari în termen. În principal leziunile produse se datorează unor
agresiuni dar există şi situaţii în care leziunile se datorează unor accidente (ex. ruperea unor
elemente din structura de rezistenţă a imobilelor avariate în contextul evenimentelor, activarea
accidentală a unor dispozitive din sistemul de apărare al unităţilor militare etc.) sau
autoaccidentări precum şi situaţii în care unele persoane au suferit afecţiuni neuropsihice. De
asemenea există şi situaţii în care unele persoane, deşi susţin că au suferit diferite leziuni, nu
au prezentat acte medicale în acest sens sau s-a stabilit că nu au suferit leziuni de natură
traumatică.
Aşa cum s-a menţionat în capitolul anterior, o situaţie aparte o reprezintă cea a
persoanelor cu privire la care din cercetările efectuate rezultă că, deşi au fost audiate în
prezenta cauză, în fapt, împrejurările în care s-a produs rănirea sau reţinerea lor, respectiv
decesul rudelor acestora au făcut obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat şi a
căror soluţie nu a fost, ulterior, infirmată. Această situaţie este şi urmarea faptului că, în una
dintre etapele cercetărilor în cauză, menţionată anterior, la dosarul cauzei au fost conexate mai
multe dosare fără să se dispună, în prealabil, infirmarea soluţiilor de neurmărire penală
dispuse în aceste cauze, respectiv au fost „ataşate” dosare soluţionate în care nu s-a dispus nici
infirmarea soluţiilor adoptate şi nici conexarea acestora la prezentul dosar.
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Având în vedere obiectul dosarului în cauză şi faptul că evenimentele din decembrie
1989 din România prezintă particularităţi diferite, în raport de perioada în care s-au desfăşurat,
situaţia de fapt urmează a fi prezentată distinct, cu referire la perioada 16-22 decembrie 1989
şi perioada după 22.12.1989.

IV.1. Particularităţile evenimentelor desfăşurate în perioada 16-22.12.1989
Perioada cuprinsă între 16.12.1989-22.12.1989, până la plecarea lui Nicolae Ceauşescu
din clădirea Comitetului Central al Partidului Comunist Român (CC al PCR), este
caracterizată de acţiunile violente de reprimare a manifestaţiilor anticomuniste şi
antidictatoriale din mun. Timişoara, Cluj şi Bucureşti, acţiuni întreprinse de forţe eterogene de
ordine, în baza măsurilor dispuse de Nicolae Ceauşescu şi de membrii Comitetului Politic
Executiv al Partidului Comunist Român (C.P.Ex. al P.C.R.).
Deşi încă din data de 14.12.1989, forţe de miliţie, gărzi patriotice şi autospeciale ale
pompierilor au intervenit în Piaţa Unirii din mun. Iaşi pentru a preîntâmpina o acţiune de
protest împotriva regimului comunist iar organele fostei securităţi au reţinut o parte dintre
organizatori, acţiunile de reprimare a demonstraţiilor au început să fie coordonate, politic şi
militar, de la nivel central, după data de 16.12.1989.
Nicolae Ceauşescu nu era numai preşedintele Republicii Socialiste România ci şi
comandantul suprem al forţelor armate, preşedintele Consiliului Apărării (organism politicomilitar cu atribuţii în domeniul apărării) şi al Consiliului de Stat (organ suprem al puterii de
stat cu activitate permanentă în domeniul legislativ). De asemenea, Nicolae Ceauşescu prezida
şedinţele Consiliului de Miniştri (organ suprem al administraţiei de stat) iar în calitate de
secretar general al P.C.R., avea în subordine toate organele şi organizaţiile de partid, inclusiv
pe primii secretari din judeţe, care erau în acelaşi timp şi preşedinţii consiliilor judeţene.
Folosindu-se de pârghiile puterii absolute pe care o deţinea în partid şi în stat, Nicolae
Ceauşescu a acţionat, încă de la început, pentru reprimarea brutală a manifestaţiilor din
decembrie 1989, dispunând implicarea unor forţe care depăşeau cu mult numărul
participanţilor la proteste. În acest sens au acţionat, mai întâi în Timişoara şi apoi alte
localităţi din ţară, numeroase efective de miliţie, securitate, pompieri, grăniceri, dar şi efective
ale Ministerului Apărării Naţionale.
În mun. Timişoara, pentru coordonarea acţiunilor de represiune, au fost trimişi, în mod
special, reprezentanţi ai eşaloanelor centrale, atât politice cât şi militare, ceea ce evidenţiază
faptul că Nicolae Ceauşescu şi ceilalţi membri din conducerea politică a ţării cunoşteau starea
de spirit a populaţiei, nemulţumirile faţă regimul comunist şi că nu aveau încredere deplină în
forţele locale de ordine .
Neîncrederea conducerii centrale de partid şi de stat în forţele locale de ordine a fost
alimentată şi de faptul că acţiunile întreprinse până în data de 17.12.1989, deşi s-au soldat cu
reţinerea unui număr foarte mare de persoane, nu au reuşit să împiedice mişcările de protest.
Defilarea din 17 decembrie a unor coloane de militari aparţinând Ministerului Apărării
Naţionale (efective din cadrul UM 01185, UM 1008, UM 0805 şi UM 01115 din mun.
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Timişoara) nu a avut rezultatul scontat, de intimidare a manifestanţilor, ci dimpotrivă a
determinat majoritatea populaţiei din mun. Timişoara să se alăture mişcărilor de protest.
Acesta este contextul în care, în după amiaza zilei de 17.12.1989, Nicolae Ceauşescu,
ferm hotărât să-şi apere privilegiile şi regimul politic pe care îl reprezenta, a convocat, de
urgenţă, şi a prezidat şedinţa Comitetului Politic Executiv al Partidului Comunist Român
(C.P.Ex. al P.C.R.).
La şedinţă au participat Bobu Emil, Ceauşescu Elena, Ciobanu Lina, Constantin
Nicolae, Constantin Dăscălescu, Dincă Ion, Dobrescu Miu, Fazekaş Ludovic, Mănescu
Manea, Niculescu-Mizil Paul, Olteanu Constantin, Oprea Gheorghe, Pană Gheorghe, Popescu
Dumitru, Radu Ion, Rădulescu Gheorghe şi Totu Ioan (membri ai Biroului Permanent al
C.P.Ex. al P.C.R.), respectiv Andrei Ştefan, Curticeanu Silviu, Gere Mihai, Giosan Nicolae,
Mureşan Ana, Pacoste Cornel, Stoian Ion, Szasz Iosif, Toma Ioan, Ursu Ion, Milea Vasile şi
Postelnicu Tudor (membri supleanţi ai C.P.Ex. al P.C.R.).
Au fost invitaţi Bărbulescu Vasile (membru al Secretariatului Comitetului Central al
PCR) şi Radu Constantin (fost membru supleant al C.P.Ex. al PCR până la data de
24.11.1989).
Au lipsit Coman Ion, Ilie Matei (care se fuseseră trimişi la Timişoara) şi Suzana
Gâdea, toţi membri ai Biroului Permanent al C.P.Ex. al P.C.R.
În cadrul şedinţei, manifestându-şi nemulţumirea faţă de modul ineficient în care erau
realizate măsurile ce le ordonase pentru reprimarea manifestaţiilor de la Timişoara, Nicolae
Ceauşescu a insistat pentru adoptarea unor măsuri excepţionale împotriva manifestanţilor,
inclusiv folosirea muniţiei de război, măsuri care au fost adoptate de către membrii C.P.Ex al
P.C.R.
Având în vedere că şedinţa C.P.Ex al P.C.R din data de 17.12.1989 a marcat evoluţia
ulterioară a evenimentelor, redăm în continuare discuţiile purtate, conform stenogramei
existente la dosarul cauzei:
„ Nicolae Ceauşescu: Nu sînt toţi tovarăşii?
Silviu Curticeanu: Lipsesc tovarăşii Coman Ion şi Ilie Matei, care sînt la
Timişoara şi tovarăşa Suzana Gâdea.
Nicolae Ceauşescu: Uite, tovarăşi, de ce am convocat Comitetul Politic Executiv.
La Timişoara au avut loc aseară unele evenimente, care s-au reluat astăzi la prînz.
Pretextul l-a format aşa zisul preot reformat, care a fost sancţionat pe linia lor, l-au mutat din
Timişoara în alt judeţ şi trebuia să plece din casa pe care o ocupa. N-a vrut să elibereze casa.
Episcopul s-a adresat tribunalului, care a hotărît să-l evacueze. Lucrurile s-au tărăgănat
mult. Ieri s-au dus să pună în aplicare hotărîrea tribunalului. El şi-a organizat un grup. Aici
este amestecul cercurilor din afară, a cercurilor străine de spionaj, începînd cu Budapesta,
pentru că el a dat şi un interviu. De fapt lucrurile sînt cunoscute. De altfel este cunoscut şi
faptul că atît în răsărit cît şi în apus toţi discută că în România ar trebui să se schimbe
lucrurile. Şi-au propus şi cei din răsărit şi cei din apus să schimbe şi folosesc orice.
Aseară organele noastre au reuşit să pună ordine. A fost evacuat şi trimis acolo unde
a fost dat de Episcopie. Aceasta era, practic, o problemă strict a lor şi trebuia să se aplice o
hotărîre judecătorească de evacuare a casei, ceea ce era ceva normal.
Astăzi, spre prînz, de altfel au fost şi ieri, dar tovarăşii n-au înţeles că vor reveni
astăzi. O serie de elemente declasate s-au adunat din nou şi au provocat dezordine, au intrat
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în sediul Comitetului judeţean de partid. Organele noastre de interne s-au purtat slab, pentru
că normal era să nu lase să intre pe nimeni în sediul Comitetului judeţean de partid. Trebuia
pusă pază, pentru că asta este o regulă generală. Au avut o atitudine defetistă, capitulardă,
atît organele Ministerului Apărării Naţionale cît şi ale Ministerului de Interne.
Aseară am discutat cu ei şi le-am spus ca în cursul zilei de astăzi să facă demonstraţii
cu unităţi de tancuri. Să fie în centrul oraşului, să facă demonstraţie. Aceasta presupune că
unităţile trebuiau să se găsească în centru.
Eu am dat ordin să se facă acest lucru, iar voi aţi făcut o plimbare. Nu era posibil să
se întîmple ce s-a întîmplat dacă unităţile se găseau în centru. Trebuia lichidat repede toate
aceste lucruri. Le-a trebuit o oră şi jumătate pînă s-au mişcat unităţile militare. Unde a fost
demonstraţia de care am vorbit, pentru care am dat ordin?
Milea Vasile: Am executat deplasarea din est către vest.
Nicolae Ceauşescu: Nu deplasare de la est către vest! Unităţile transportoare de
tancuri trebuia să se afle în centru. Asta înseamnă ce am ordonat, nu să se ducă de la est
către vest. Am menţionat bine de aseară ce trebuie să faci, demonstraţia unităţilor de bază, a
tanchetelor, unităţile motorizate, toate trebuiau să fie în centrul oraşului, nu în cazarme. De
aceea am spus să faceţi demonstraţie, că demonstraţia presupune ca toate unităţile să fie în
centru. Asta înseamnă demonstraţie! Adevărat că n-am dat toate detaliile, dar cînd spui să fie
demonstraţie, trebuie să fie demonstraţie, nu să se plimbe spre Jimbolia sau Arad. Trebuia să
fie în oraş, pentru că străzile sînt destul de largi. Acolo trebuiau să fie staţionate unele
unităţi.
Acelaşi lucru şi cu trupele Ministerului de Interne. Impresia mea este că unităţile
Ministerului de Interne n-au fost înarmate.
Elena Ceauşescu: Au fost neînarmate.
Nicolae Ceauşescu: Neînarmaţi au fost.
Tudor Postelnicu: Cu excepţia celor de la grăniceri. Restul nu au fost înarmaţi.
Nicolae Ceauşescu: Păi, de ce? V-am spus să fie toţi înarmaţi. De ce i-aţi trimis
neînarmaţi? Cine a dat asemenea ordin? Cînd am înţeles că merg trupele de securitate, era
clar că merg înarmate, pentru că au armament, au totul în dotare, şi auto şi tot, nu-i trimiteţi
să se bată cu pumnul! Ce fel de unităţi de interne sînteţi voi!? De unde aveţi asemenea
lucruri.
Curticeanu, să vină imediat şi Vlad Iulian.
Cine a dat asemenea dispoziţie?
De ce ţinem trupe de grăniceri? Şi mi-aţi dat asigurări că aveţi 9 plutoane de
securitate, ceea ce înseamnă aproape 1.000 de oameni. Unde erau? I-aţi trimis neînarmaţi?!
Ce înseamnă sistemul acesta?!
Şi am discutat aseară, am spus: luaţi măsuri şi voi, măsuri ferme. Nu mi-aţi spus că îi
trimiteţi să se bată cu bastonul! Nu am nevoie de asemenea unităţi de securitate. Şi miliţia
trebuia să fie înarmată. Aşa este legea.
Tudor Postelnicu: Vă raportez, tovarăşe secretar general, miliţia este înarmată.
Nicolae Ceauşescu: Dacă era înarmată trebuia să tragă, nu să se lase să fie bătută
şi să-i lase să intre în sediul comitetului judeţean. Două ore le-a trebuit unităţilor ca să
ajungă, deşi sînt în centru, cînd trebuiau să fie acolo, pentru că au fost mobilizate să facă
demonstraţie în stradă. Ele trebuiau să fie în zonă.
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Am discutat cu voi şi azi noapte, am discutat de mai multe ori şi la 2 şi la 3 şi la 4
dimineaţa, ce aveţi de făcut.
Elena Ceauşescu: Trebuie să-l chemăm la telefon pe tovarăşul Coman cînd soseşte
acolo.
Nicolae Ceauşescu: Curticeanu, ia legătura şi Coman să-mi dea imediat telefon.
Silviu Curticeanu: Am înţeles. Iau imediat legătură cu Timişoara.
Nicolae Ceauşescu: Voi n-aţi executat ordinul dat, că am dat ordin în calitatea pe
care o am de comandant suprem, ordin care este obligatoriu pentru voi, pentru toate
unităţile, atît ale Ministerului Apărării cît şi ale Ministerului de Interne.
Cum este posibilă o asemenea situaţie?! Nişte derbedei să intre în sediul comitetului
judeţean de partid, să bată pe soldaţi, pe ofiţeri şi ei să nu intervină!?
Ce au făcut ofiţerii tăi Milea, de ce nu au intervenit imediat, de ce nu au tras? Trebuia
să tragă să-i lase jos, să someze şi pe urmă să tragă în picioare.
Vasile Milea: Nu le-am dat muniţii.
Nicolae Ceauşescu: De ce nu le-aţi dat? Am dat ordin să se tragă în aer, să
someze? De ce nu le-aţi dat muniţii? Dacă nu le-ai dat muniţii mai bine îi ţineai acasă!
Ce fel de ministru al apărării eşti tu? Ce fel de ministru de interne eşti tu Postelnicu?
Spuneaţi că le-aţi dat muniţii de manevră! Ei au primit sarcină de luptă nu de manevră. Nu
aţi spus adevărul. De abia acum spuneţi, pînă acum aţi dezinformat. Aţi spus că aţi dat ordin
să tragă. De ce aţi dezinformat?!
Dacă trimiteţi unităţile de securitate să se bată cu bastonul mai bine le trimiteaţi
acasă; era mai bine atunci să mobilizăm 500 de muncitori, cum am făcut pe timpuri în
Bucureşti în 1945, în faţa celor care erau în piaţa aceasta, cînd au tras, eram cu Doncea, cu
Pătrăşcanu şi n-am fugit.
Se poate una ca asta?! De ce atunci oamenii au ştiut ce să facă, acum stau cu băţul în
mînă, deci nici nu se sinchisesc.
Elena Ceauşescu: Situaţia este foarte gravă şi neplăcută.
Nicolae Ceauşescu: Este gravă şi voi sînteţi vinovaţi, pentru că aţi împins la
această situaţie. De unde aţi primit ordin să nu daţi armament la trupele de securitate?
A ajuns Coman la Timişoara?
Silviu Curticeanu: Încă nu.
Nicolae Ceauşescu: Ia legătura imediat şi cum ajunge la sediul Comitetului
judeţean să ia legătura cu noi.
Toţi comandanţii militari să se găsească şi să fie chemaţi la teleconferinţă. În 5 minute
să fie găsiţi.
Elena Ceauşescu: Nu se poate aşa, n-a acţionat cum trebuie nici ministrul apărării
naţionale, nici ministrul de interne.
Nicolae Ceauşescu: O mînă de derbedei, puşi la cale de cei care vor să distrugă
socialismul şi voi de fapt le faceţi jocul. Asta este realitatea. Are deplină dreptate Castro, în
cele spuse în activul de partid, pentru că nu se poate una ca asta.
Aceasta este de fapt mentalitatea şi la gărzile patriotice şi în activul de partid. De ce
nu au fost scoase gărzile patriotice cu armament, că au armament? În felul acesta punem
oamenii să stea cu mîna în sîn, iar ceilalţi vin cu răngi, iar noi stăm şi le ţinem predici.
Duşmanul nu cu predici îl potoleşti, ci trebuie să-l arzi. Socialismul nu se construieşte cu
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dezinformare, cu închinăciune, ci cu luptă. Cu luptă trebuie să-l construim. Acum în Europa
este o situaţie de capitulare, de pactizare cu imperialismul, pentru lichidarea socialismului.
Elena Ceauşescu: Este laşitate.
Nicolae Ceauşescu: Mai mult decît laşitate. Am discutat cu voi toată noaptea de
cîteva ori.
Tudor Postelnicu: Aşa este, de cel puţin 15 ori.
Nicolae Ceauşescu: Iar în cursul dimineţii, iar de cîteva ori. Am fost aici la sediu,
după aceea am plecat să văd ce este în oraş, şi mi s-a transmis că s-au adunat din nou în
centru. Şi ştiau ce trebuie să facă.
Cum putem califica acest lucru. Să discutăm în Comitetul Politic Executiv această
situaţie, iar eu, în calitate de comandant suprem, consider că aţi trădat interesele ţării,
interesele poporului, ale socialismului şi n-aţi acţionat cu răspundere.
Vlad Iulian: Aveţi dreptate, tovarăşe secretar general, aşa este.
Nicolae Ceauşescu: Au spus că au scos trupele de securitate, dar erau neînarmate.
Vlad Iulian: Aşa este. Au fost cu bastoane de cauciuc şi cu gaze lacrimogene.
Nicolae Ceauşescu: De ce nu au mers înarmaţi?
Vlad Iulian: Am crezut că nu este cazul.
Nicolae Ceauşescu: De ce n-aţi raportat, să spuneţi, că am vorbit toată noaptea cu
voi?
Din momentul de faţă, dacă Comitetul Politic Executiv este de acord, destituim pe
ministrul apărării naţionale şi pe ministrul de interne şi pe comandantul trupelor de
securitate. Din acest moment preiau comanda armatei, să-mi pregătiţi decretul. Convocaţi
Consiliul de Stat, ca să facem totul legal, în seara asta. Nu mai am încredere în asemenea
oameni. Nu se poate merge mai departe aşa. Toată noaptea am stat şi am discutat cu ei din 10
în 10 minute, ca apoi să-mi dau seama că ei nu fac ce le-am ordonat. De abia pe urmă mi-am
dat seama că ei nu fac ce le-am spus. Trebuia să-i omoare pe huligani, nu să-i bată ei. Tu
crezi că huliganii aceia n-au ştiut care este situaţia cu voi, de au intrat în sediu? Intrarea în
sediul organului de partid nu este admisă!
Cine v-a dat dreptul să vă consultaţi voi şi să nu luaţi măsurile care se impun, pentru
că eu am discutat cu voi şi v-am dat ordin?
Ştiţi ce ar trebui să vă fac, să vă pun în faţa plutonului de execuţie! Asta meritaţi,
pentru că ceea ce aţi făcut voi se numeşte pactizare cu inamicul!
Ai făcut armata, Milea, aşa se cheamă, nu?
Vasile Milea: Da, tovarăşe secretar general.
Nicolae Ceauşescu: Nu se poate una ca asta!
Să se convoace Consiliul de Stat, imediat!
Silviu Curticeanu: Da, am înţeles.
Nicolae Ceauşescu: Deci, tovarăşi, avînd în vedere situaţia care s-a creat, acum de
fapt, îmi dau seama, că aşa cum este, nu se poate face ordine cu ciomagul. Am convocat şi
teleconferinţa. Voi da ordin ca imediat să se primească, acum, armament, toţi să fie înarmaţi
şi să aplice ordinul. Cînd am dat ordin să aplicaţi starea de necesitate, cu ce o aplicaţi, cu
bîta?! Cînd am spus “stare de necesitate”, ce înseamnă pentru voi “stare de necesitate”, “cu
bîta”.
Tu, care conduci trupele de securitate, nu ştii ce înseamnă stare de necesitate.
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Vlad Iulian: Ştiu, tovarăşe secretar general, am dat ordin.
Nicolae Ceauşescu: Nici acum nu spuneţi adevărul, pentru că cei de la sediul
comitetului judeţean de partid n-au avut cu ce trage. Soldaţii au luptat cu ce au avut, cu bîta,
şi au reuşit să facă faţă. Unul dacă trăgea ar fi fugit ca potîrnichile. Voi nu vedeţi unde aţi
adus situaţia?
Am spus să trageţi în aer, somaţi, şi dacă nu, trageţi în picioare.
Elena Ceauşescu: Să fi tras în ei, să fi căzut şi pe urmă luaţi şi băgaţi în beci. Nu vi
s-a spus aşa? Unul să nu iasă.
Nicolae Ceauşescu: Deci, măsuri imediate, să lichidăm repede ce este la
Timişoara, să punem trupele în stare de alarmă, în stare de luptă, atît unităţile ministerului de
interne, cît şi cele ale apărării naţionale, şi oriunde se încearcă vreo acţiune, lichidată
radical, fără nici un fel de discuţie. Şi desigur, să atragem atenţia gărzilor patriotice, că nu se
poate lupta cu ciomagul. Toată situaţia să se dezbată serios cu întregul activ de partid, cu
UTC-ul. Ce fel de educaţie comunistă faceţi voi tineretului? Ce fel de UTC-işti sînt aceştia,
care au fost în rîndul huliganilor? De altfel, au fost şi cîţiva membri de partid, dar mulţi
UTC-işti. Ce educaţie revoluţionară faceţi voi?!
Uite tovarăşi, eu pun problema unor măsuri ferme. Dacă aveţi altă părere vă rog s-o
spuneţi aici, că trebuie stabilite acţiunile şi măsurile ce trebuie luate, pentru că aici sînt
acţiuni puse la cale atît din est cît şi din vest, care s-au unit pentru a distruge socialismul, că
vor un “socialism uman capitalist”.
Ce părere aveţi voi?
Manea Mănescu: Sîntem de acord cu dumneavoastră şi cu toate măsurile luate.
Nicolae Ceauşescu: Dacă are cineva altă părere, vă rog să spuneţi?
Elena Ceauşescu: Trebuie luate măsuri radicale, pentru că aici nu se poate merge
cu îngăduinţă, pentru că asta ar însemna să capitulăm.
Nicolae Ceauşescu: Vom lupta pînă la ultimul şi trebuie să supunem aprobării
partidului, pentru că independenţa şi suveranitatea se cucereşte şi se apără cu luptă, pentru
că dacă în 1968 nu am fi acţionat şi nu adunam aici poporul, nu înarmam gărzile patriotice,
ar fi venit şi peste noi, cum au făcut în Cehoslovacia, pentru că atît sovieticii cît şi bulgarii
erau la graniţă. Nu am dezarmat poporul. Am pus şi am votat în Marea Adunare Naţională,
ca totul să se apere cu arma în mînă.
De ce nu apăraţi legile, socialismul, că legile socialismului sînt legile ţării.
Elena Ceauşescu: Acestea sînt legi, care nu se discută.
Nicolae Ceauşescu: Că acum aţi discutat voi cum să faceţi şi aţi trimis cu mîna
goală, pentru că asta înseamnă ce aţi discutat voi?!
Ce facem cu ministrul apărării? Ce spui tu, Milea?
Vasile Milea: Dacă aţi ordonat aşa, aşa transmitem imediat. După aceea sînt la
dispoziţia dumneavoastră.
Nicolae Ceauşescu: De ce n-au ieşit unităţile cu arme, pentru că cu puşca în mînă,
fără armament nu se poate apăra şi nici bate.
Elena Ceauşescu: Trebuie să spună ce este în concepţia lor, care este poziţia lor.
Vasile Milea: Vă raportez, altă poziţie nu am nici eu şi nici ceilalţi tovarăşi.
Nicolae Ceauşescu: Tu să vorbeşti în numele tău.
Vasile Milea: Repet, tovarăşe secretar general, altă poziţie şi altă concepţie nu am.
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Nicolae Ceauşescu: De ce nu aţi luat măsuri?
Vasile Milea: Sînt vinovat. Am gîndit că nu va lua amploare.
Nicolae Ceauşescu: Tu trebuia să te temi de amploare. Ştiaţi care este situaţia la
Timişoara, în loc să luaţi măsuri aţi trimis neînarmată armata. Trebuia să fi luat măsuri
imediat şi să fi lichidat de ieri, dar n-aţi făcut acest lucru şi aţi ajuns pînă astă seară.
Tudor Postelnicu: Mult stimate tovarăşe secretar general,
Mult stimată tovarăşe Elena Ceauşescu,
Raportez în faţa Comitetului Politic Executiv, în faţa dumneavoastră, că sînt întrutotul
de acord cu măsurile care vor fi luate împotriva mea.
Vreau să vă mărturisesc în modul cel mai sincer, ca activist al partidului, trimis să-mi
desfăşor activitatea în acest sector de activitate, că nu vreau să mă desculp cu nimic. Port
întreaga răspundere şi, repet, nu vreau să mă desculp, că nu puteam să facem şi mai mult.
Vă raportez că sînt un ostaş cinstit şi devotat al partidului, dar vă mărturisesc, eu nu
am cunoscut că unităţile trebuie să iasă cu armament, cu cartuşe de război. Indiferent ce
măsuri se vor lua asupra mea, aceasta este situaţia. Nu odată am auzit discutîndu-se, s-a
discutat în consiliul de conducere, cu cadrele de cîteva ori, am asistat la asemenea discuţii şi
nu am reţinut că trebuie ca unităţile să fie scoase cu armament.
Eu vreau să vă spun că am acţionat cu fermitate, pe baza orientărilor şi indicaţiilor
date de dumneavoastră în noaptea care a trecut. Am făcut tot ce a fost cu putinţă…
Elena Ceauşescu: N-ai făcut nimic.
Nicolae Ceauşescu: Din momentul cînd te duci cu bîta la aşa ceva, înseamnă că
n-ai făcut nimic.
Elena Ceauşescu: Dacă nu v-a fost clar, de ce nu aţi întrebat? Trebuia să întrebaţi
dacă ies trupele înarmate sau neînarmate.
Tudor Postelnicu: Vă raportez că nici într-un act normativ nu am găsit acest lucru
şi nu mi s-a comunicat că trebuie să iasă cu cartuşe de război.
Nicolae Ceauşescu: Nici grănicerii nu sînt înarmaţi, că sînt pe graniţă?
Vasile Milea: Cei care sînt la paza frontierei au cartuşe de război.
Nicolae Ceauşescu: Postelnicu şi Vlad n-au cunoscut acest lucru?
Tudor Postelnicu: V-am raportat şi vă raportez că în dotarea unităţilor noastre
sînt cartuşe de război.
Nicolae Ceauşescu: Atunci de ce n-au ieşit cu ele?
Vlad Iulian: Gîndurile noastre au fost că este o acţiune de mică amploare şi că
putem să rezolvăm fără cartuşe.
Nicolae Ceauşescu: De ce n-aţi întrebat.
Vlad Iulian: Este o greşeală fundamentală a noastră.
Nicolae Ceauşescu: Am spus să trageţi de avertisment, dacă nu se retrag să trageţi
în picioare.
Nu m-am gîndit că trageţi cu gloanţe de manevră. Este apă de ploaie. Cei care au
intrat în sediul comitetului judeţean de partid nu trebuiau să mai iasă de acolo, trebuiau să
fie jos, la pămînt.
Tudor Postelnicu: Au acţionat prost generalii şi forţele trimise acolo.
Nicolae Ceauşescu: Voi le-aţi dat ordinul acesta.
Vasile Milea: Aşa este, noi sîntem vinovaţi.
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Nicolae Ceauşescu: De ce să-i acuzăm pe ei, pentru că voi le-aţi dat ordinul
acesta. Aşa reese acum, foarte clar.
Să hotărască Comitetul Politic Executiv.
Tudor Postelnicu: Închei spre a vă spune că sînt de acord cu măsurile luate de
dumneavoastră, cu măsurile luate de Comitetul Politic Executiv.
Eu, ca activist al partidului, ca fost activist al partidului, vă mulţumesc pentru
sprijinul primit în toată această perioadă şi vă asigur că voi fi în continuare un ostaş
credincios al partidului, indiferent că voi rămîne cu calitatea sau fără calitatea de membru de
partid, rămîn în continuare un om, un muncitor cinstit partidului şi patriei, indiferent că voi
rămîne în funcţia pe care o am sau nu.
Nicolae Ceauşescu: Ce părere aveţi, tovarăşi, trebuie să hotărîm ce facem?
Gheorghe Rădulescu: Părerea mea acum, în legătură cu ministrul apărării
naţionale şi cu ministrul de interne, consider că nu este cazul, că nu este momentul potrivit
pentru acest lucru.
Tudor Postelnicu: Tovarăşe secretar general, dacă aveţi încredere în mine vă
asigur că nu voi precupeţi zi şi noapte şi îmi voi face datoria, aşa cum voi putea şi cum vor
dovedi faptele.
Constantin Dăscălescu: V-aş ruga, tovarăşe secretar general, să analizaţi cu multă
grije. Acum s-au auzit indicaţiile şi ordinele date, dar să nu ne grăbim să luăm nişte măsuri
care n-ar fi bine studiate.
Vă rog să analizaţi cu discernămîntul dumneavoastră acest lucru. Eu sînt pentru
măsuri ferme, dar este bine să gîndim ceea ce facem.
Nicolae Ceauşescu: Ce zici Manea?
Manea Mănescu: Tovarăşe preşedinte, zic să rezolvăm situaţia care este acum şi
după aceea să luăm măsuri.
Nicolae Ceauşescu: Cu cine să rezolvăm? Este o problemă care se putea rezolva
de ieri de dimineaţă în două ore, dar nu s-a rezolvat. S-a imprimat acest spirit de a da înapoi,
de a nu lupta, ci de a capitula. Asta este problema.
Gheorghe Oprea: Tovarăşe secretar general, cred că sarcinile sînt foarte clare.
Cred că tovarăşii au înţeles bine ce au de făcut şi vă rog să le acordaţi încrederea să se
ocupe în continuare. Acum le este clar ce au de făcut.
Cred că acum au înţeles, le este foarte clar. Cred încă o dată că putem să le acordăm
încrederea să acţioneze aşa cum aţi ordonat dumneavoastră.
Nicolae Ceauşescu: Ştiţi cum aţi procedat acum? Cum aţi trimite pe front unităţi să
le nimicească duşmanul, dezarmate, să fie nimicite de duşman. Asta aţi făcut. Aţi pus unităţile
militare într-o situaţie foarte proastă.
Ce garanţii există că voi toţi nu veţi proceda la fel ca pînă acum?
Tudor Postelnicu: Vă asigur, tovarăşe secretar general, că nu se va mai repeta o
asemenea situaţie. Vă rog să-mi acordaţi această încredere şi să lăsăm să vorbească faptele
pînă cînd dumneavoastră, conducerea superioară de partid, Comitetul Politic Executiv vor
aprecia.
Vasile Milea: Garanţia pentru mine este că n-am înţeles primejdia de la început,
acum îmi este clar, cînd aţi spus că este „stare excepţională”.
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Vlad Iulian: Vă asigur, tovarăşe secretar general, că ascultînd sarcinile care mi
le-aţi dat, voi face în aşa fel să merit încrederea dumneavoastră.
Nicolae Ceauşescu: Bine, să mai încercăm tovarăşi?
- Toţi tovarăşii sînt de acord.
Să amînăm această hotărîre, să vedem cum acţionează şi apoi să reluăm această
discuţie.
- Toţi tovarăşii sînt de acord.
Nicolae Ceauşescu: Am dat, de altfel indicaţia să se întrerupă orice activitate de
turism. Nu trebuie să mai vină nici un turist din străinătate, pentru că toţi s-au transformat în
agenţi de spionaj. De asemenea, să se întrerupă şi micul trafic de frontieră imediat. Am data
ordin la Ministerul de Interne, dar trebuie chemaţi şi cei de la turism imediat, iar locurile
neocupate să fie date la cetăţenii români.
Nici din ţările socialiste să nu mai vină, în afară de Coreea, de China şi din Cuba,
pentru că toate ţările socialiste vecine nu ne prezintă încredere. Cei din ţările socialiste
vecine sunt trimişi ca agenţi. Întrerupem orice activitate de turism.
La toate judeţele se va declara stare de alarmă. Unităţile militare ale Ministerului de
Interne, ale securităţii sunt în stare de alarmă.
Să dăm la teleconferinţă indicaţia ca să se ia toate măsurile faţă de orice încercare,
pentru că trebuie să apărăm independenţa patriei şi a socialismului împotriva oricăruia,
indiferent cine este.
Acestea sunt problemele care se pun acum. Am impresia că nu s-au înţeles la Congres
lucrurile cum trebuie. Hotărîrile nu au fost de paradă. Toţi trebuie să ştie că suntem în stare
de război. Tot ce s-a întîmplat şi se întîmplă, în Germania, în Cehoslovacia şi în Bulgaria
acum şi în trecut în Polonia şi Ungaria, sunt lucruri organizate de Uniunea Sovietică cu
sprijinul american şi al occidentului.
Trebuie să fie foarte clar acest lucru, iar ceea ce s-a întîmplat în ultimele trei ţări – R.
D. Germană, Cehoslovacia, Bulgaria au fost lovituri de stat organizate şi cu sprijinul plevei
societăţii, cu pleava societăţii cu sprijin străin. În acest fel trebuie înţelese lucrurile. Nu se
pot judeca altfel.
Este clar tovarăşi, sînteţi de acord?
- Toţi tovarăşii sînt de acord.
Elena Ceauşescu: În felul acesta vom acţiona.
Nicolae Ceauşescu: Voi aveţi altă părere? Niculescu, tu eşti de acord?
Paul Niculescu Mizil: De acord, tovarăşe secretar general.
Nicolae Ceauşescu: Vreau să fie clar.
Vom trece de acestă situaţie. Am mai avut şi situaţia din 1968, dar acum este mai rău
decît în 1968, pentru că se face demagogie, se înşeală poporul cu lozinci anticomuniste,
pentru că se urmăreşte de fapt lichidarea socialismului. Aceasta este realitatea.
Uite, aşa să facem, dacă sunteţi de acord?
- Toţi tovarăşii sînt de acord.
Nicolae Ceauşescu: Cu acesta ridicăm şedinţa.”
În cadrul măsurilor de reprimare a mişcărilor de protest din mun. Timişoara şi de
împiedicare a extinderii manifestaţiilor în alte localităţi, adoptate la nivelul conducerii
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politice, se înscrie şi teleconferinţa din data de 17 decembrie 1989, ora 1730, care a fost
convocată de fostul preşedinte înainte de şedinţa C.P.Ex. al P.C.R.
La teleconferinţă au participat membrii C.P.Ex., prim-secretarii Comitetelor Judeţene
ale PCR şi comandanţi de garnizoane militare.
În cadrul teleconferinţei, Nicolae Ceauşescu a cerut structurilor politice şi militare
locale să pună în aplicare măsurile de reprimare a acţiunilor de protest, ordonând personal ca
toate forţele de ordine, inclusiv forţele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale dar şi
formaţiunile de gărzi patriotice să primească muniţie de război pentru îndeplinirea misiunilor
ce le revin. A solicitat o ripostă fermă împotriva manifestanţilor şi folosirea armamentului din
dotare.
Prin indicaţiile transmise de Nicolae Ceauşescu se instituia de facto starea de
necesitate nu numai în mun. Timişoara, ci pe întreg teritoriul României.
Pentru a ilustra modul în care Nicolae Ceauşescu împreună cu conducerea politică şi
militară, atât centrală cât şi locală, au organizat acţiunile de reprimare a manifestaţiilor
anticomuniste din mun. Timişoara, respectiv de descurajare a extinderii acestor manifestaţii şi
în alte localităţi, redăm, în continuare, discuţiile purtate în cadrul teleconferinţei, conform
stenogramei existente la dosarul cauzei:
„Nicolae Ceauşescu: Începem teleconferinţa, tovarăşi!
Bună seara!
Am convocat această teleconferinţă, având în vedere unele evenimente foarte grave
care s-au întâmplat în ziua de ieri şi de astăzi la Timişoara.
Aparent, totul a pornit de la un proces de evacuare a unui preot care a fost mutat de
cultul respectiv şi nu vroia să se evacueze, care, însă, anterior, a făcut declaraţii
antiromâneşti la Budapesta şi s-a aliat cu cercurile revizioniste, ostile integrităţii României.
S-au făcut greşeli pentru că normal problema trebuia rezolvată într-o oră-două,
conform legilor ţării şi normelor care sînt în toată lumea, dar, în loc de aceasta, s-au dus
discuţii inadmisibile şi s-a dat ocazia cu acest prilej să strîngă elementele pe care le-a
pregătit din timp.
Acum reiese clar că aceasta a fost un pretext, că a fost pregătit din timp de agenţii din
străinătate şi de cercurile antisocialiste şi din Est şi din Vest.
Repet cu toată seriozitatea, încă la Timişoara nu s-a pus ordine pentru că s-au făcut
unele greşeli inadmisibile în aplicarea măsurilor stabilite şi primul lucru care a fost, a fost
acela că unităţile care au fost destinate să aplice unele măsuri, de fapt au fost puse în
imposibilitate să acţioneze - au fost trimise dezarmate.
La Timişoara sînt acum toţi comandanţii. Am spus ca la teleconferinţă să fie prezenţi
şi marii comandanţi militari de acolo.
Am transmis cu câteva minute înainte tovarăşului Coman, care a sosit acum cu alţi
generali la Timişoara, ordinul - toate trupele primesc imediat muniţie de război, de front şi
somează pe oricine nu se supune. Se socoteşte stare de necesitate şi se aplică legea!
În Timişoara a fost atacat şi sediul comitetului judeţean de partid şi nu s-a reacţionat
cum trebuie, s-a întors şi obrazul celălalt, parcă ar fi fost Isus Cristos!
Începând de astăzi, toate unităţile Ministerului de Interne, inclusiv Miliţia, trupele de
securitate, unităţile de grăniceri vor purta armament de luptă, inclusiv gloanţe. Fără discuţie!
Cu respectarea regulamentelor şi normelor legale, de somaţie, conform legilor ţării.
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Oricine atacă un soldat, un ofiţer, trebuie să primească ripostă! Oricine intră într-un
consiliu popular, sediu de partid, sparge geamurile la magazine, trebuie să primească riposta
imediat! Nici un fel de justificare! Menţionez: umanismul nu înseamnă capitularea în faţa
duşmanului! Umanismul înseamnă apărarea poporului, integrităţii ţării şi socialismului.
De asemenea, toate unităţile militare sunt în stare de alarmă şi au în această situaţie
şi armamente de luptă, de dotare de luptă, înseamnă inclusiv muniţie! Nu pleacă nicăieri fără
muniţie de luptă!
Unităţile de motorizate toate merg cu armamentul din dotare uşor, cu armamente
uşoare din dotarea de luptă.
Se interzice orice acţiune! Orişicine încearcă vreo manifestare este imediat somat,
arestat şi pe urmă stăm de vorbă să clarificăm, fără nici un fel de discuţie!
Acesta este prima problemă.
Dacă s-a înţeles bine, şi întreb întâi la Timişoara?
Dacă sunt prezenţi, să-mi răspundă primul secretar care îndeplineşte şi calitatea de
comandant al judeţului, şi tovarăşul Coman, dacă sunt prezenţi ofiţerii acolo?
Bălan Radu (n.r. prim-secretar al Comitetului Judeţean Timiş al PCR): Să trăiţi
tovarăşe comandant suprem. Sunt aici cu tovarăşul Ion Coman. S-au luat măsuri pentru
executarea ordinului dat de dumneavoastră.
Nicolae Ceauşescu: Am întrebat dacă ofiţerii sunt în sală?
Ion Coman: Nu sînt în sală. Organizăm ce aţi spus dumneavoastră.
Nicolae Ceauşescu: Am cerut să fie în sală! De ce nu sînt în sală?
Vă rog, transmiteţi ordinul meu! Acţionaţi în calitatea pe care o aveţi în raport de
situaţie, în calitatea de situaţie de luptă! Activitatea fiecăruia o judecăm ca atare şi într-o oră
trebuie restabilită complet ordinea în Timişoara.
Te rog, chemaţi-i şi daţi-le ordin şi când sunt la voi mi-i daţi şi mie să vorbesc cu ei la
telefon!
S-a înţeles?
Ion Coman: Capătul a 3 coloane intră în Timişoara. Am trimis să dirijeze în centrul
oraşului. Am ordonat să se tragă foc!
Nicolae Ceauşescu: Comandantul diviziei din Timişoara unde este? Comandantul
diviziei?
Ion Coman: Este la divizie, tovarăşe Nicolae Ceauşescu!
Nicolae Ceauşescu: De ce la divizie?
Ceilalţi generali din Bucureşti unde sunt? Imediat să vină împreună cu voi să fie la
locul de comandă şi locul de comandă este comitetul judeţean al partidului. Acesta este
punctul de comandă!
Generalii care au mers cu tine unde sunt? Generalii care au venit din Bucureşti - şeful
marelui stat major, ministrul adjunct şi ceilalţi unde sînt?
Ion Coman: Acum am mers cu ei şi merg să vadă cele 3 coloane.
Nicolae Ceauşescu: Te rog, acţionează în numele meu şi preiei comanda şi îmi
raportezi din 15 în 15 minute cum se soluţionează problemele!
Pe toţi, îi chemi şi le dai ordin să execute!
Toate unităţile să fie în centru şi să pună ordine!
S-a înţeles?
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Ion Coman: Am înţeles tovarăşe Nicolae Ceauşescu!
Nicolae Ceauşescu: Poftim! Nici acum nu au sosit unităţile, deşi mi s-a raportat că au
sosit!?
Vasile Milea (ministrul apărării naţionale): Punctul de comandă a fost la comandantul
diviziei. Au legătură prin radio cu tancurile.
Nicolae Ceauşescu: Trebuie să fie strânse împreună. Dar nici unităţile n-au sosit.
Vasile Milea: Sînt la intrarea în oraş.
Cei din Arad, Lugoj. Ceilalţi sînt în oraş!
Nicolae Ceauşescu: Dacă celelalte judeţe au înţeles măsurile care trebuie luate din
acest punct de vedere sau au ceva nelămuriri sau de întrebat ceva?
Cluj, s-a înţeles?
Ioachim Moga (n.r. prim-secretar al Comitetului Judeţean Cluj al PCR): S-a înţeles
tovarăşe secretar general!
Nicolae Ceauşescu: Iaşul, s-a înţeles?
Prim secretar de la Iaşi (n.r. Maria Ghiţulică): S-a înţeles!
Nicolae Ceauşescu: Vă rog, imediat chemaţi toţi comandanţii şi aplicaţi măsurile. Nu
aşteptaţi de la Bucureşti alte dispoziţii!
Acestea sunt dispoziţii care sînt obligatorii pentru toată lumea!
Oricine este, raportaţi; imediat să fie destituit cine nu acţionează în mod
corespunzător!
A doua problemă.
Trebuie neapărat ca gărzile muncitoreşti să fie bine pregătite, unităţile, să se discute
şi să meargă, dacă se apelează la ele, cu armament de luptă, bine verificaţi! Să se discute
foarte serios în toate unităţile, să se vadă în învăţămîntul superior necesitatea de a se arăta
tineretului că este necesar să se adopte o poziţie fermă faţă de orice manifestări
antisocialiste, care pun în pericol integritatea şi independenţa României, cuceririle
poporului. Că aceasta este obligaţia tuturor cetăţenilor patriei, indiferent de origine sau că
sînt sau nu sînt membri de partid.
Desigur, în mod deosebit trebuie discutat cu membrii de partid, cu tineretul, dar cu
toate organizaţiile. Toate organizaţiile trebuie considerate mobilizate.
Pe primul plan trebuie să stea producţia, şi nici o încercare de a dezorganiza
producţia nu trebuie admisă, sau de a sabota activitatea de producţie - nici în industrie, nici
în toate domeniile - să se asigure buna aprovizionare cu tot ce este necesar, dar cu atitudine
fermă, dacă se găsesc elemente care încearcă să provoace dezordine. Că nu trebuie să
credem că noi suntem ocoliţi şi nu există şi la noi anumite elemente care s-au pus în serviciul
diferitelor servicii străine, care acţionează pentru un dolar sau pentru o rublă împotriva
propriului popor, împotriva independenţei ţării!
Trebuie să demascăm fără cruţare şi să spunem clar că este necesară o unitate şi
poziţie fermă împotriva oricăror încercări de a lovi în programul de dezvoltare, în cuceririle
revoluţionare, în integritatea şi independenţa ţării.
Vă rog să se ia măsuri ferme, să se prelucreze foarte serios în toate domeniile de
activitate!
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Practic, întregul comitet judeţean de partid, activul de partid trebuie considerat în
stare de alarmă! Fără a neglija, repet, problema producţiei, a planului, dar atenţie la orice
fel de manifestări.
Nu trebuie să mai subliniez faptul că cercurile reacţionare îşi concentrează atenţia de
a face totul pentru a submina socialismul în România, independenţa şi integritatea ţării. Au
făcut, de altfel, şi declaraţii publice şi tot ceea ce se întîmplă în ţările socialiste în ultimul
timp este de fapt o acţiune de destabilizare, care are drept scop distrugerea socialismului!
Este o adevărată lovitură de stat, aşa-zis paşnică! Antisocialistă! Şi aşa trebuie privită ca
atare!
Dacă asupra acestor probleme este vreo neclaritate?
Nu?
Am stabilit să nu mai primim în perioada următoare turişti străini şi să nu mai aibă
loc nici aşa-zisul mic trafic de frontieră. Îl suspendăm! Vom reveni mai târziu. Acum nu avem
timp de mic trafic de frontieră! Fiecare să se ocupe de problemele lor!
Nu trebuie să admitem, şi oricine, şi străinii, dar şi din ţară, care sînt prinşi că
desfăşoară activitate antisocialistă trebuie loviţi fără cruţare, fără nici un fel de justificare, şi
trebuie să spunem poporului clar, nu să umblăm cu subînţelesuri!
Elena Ceauşescu: Trebuie spus deschis!
Nicolae Ceauşescu: Aşa cum am spus în 1968, după intrarea în Cehoslovacia, acum
situaţia este şi mai gravă şi trebuie să spunem clar întregului popor, întregului partid şi să
luăm toate măsurile pentru a putea răspunde oricărei încercări de amestec străin în România,
şi a respinge amestecul în România, de destabilizare, de a abate poporul de pe calea
dezvoltării socialiste.
Iată, tovarăşi, acesta este, pe scurt, obiectul acestei scurte teleconferinţe, dar care
vreau să înţelegeţi că are loc într-o situaţie deosebită şi trebuie să luăm măsuri cu toată
fermitatea!
Dacă aveţi ceva de întrebat? Sau de spus?
Este clar, tovarăşi?
Vă rog, atunci, aşezaţi-vă, chemaţi unităţile de interne, armata, biroul judeţean,
activul şi stabiliţi măsurile care se impun astăzi. Nu amînaţi pentru mâine!
Să organizaţi grupe de patrulare comune, formate din unităţile de miliţie, de securitate
şi armată, cu organizaţii de partid şi de U.T.C. cu grupele de gărzi patriotice, cu organizaţiile
de tineret, cu tineretul, cu activiştii de partid, bine verificaţi, cu poziţie fermă, activă, instruiţi
bine. Şi aceasta nu este pentru o zi! Aceasta pentru perioada pînă cînd se va revoca acest
ordin! Va rămîne în vigoare, practic, pînă după Anul Nou.
La fel în întreprinderi, în comune, peste tot, asigurînd desfăşurarea normală a
activităţii de producţie, realizarea în mai bune condiţiuni a planului, a tuturor măsurilor.
Daţi o ripostă fermă tuturor acţiunilor provocatoare din partea oricui ar fi aceasta!
Dacă aveţi ceva de întrebat, întrebaţi, încă o dată întreb: Aveţi ceva de spus? Nu!
Orice problemă se iveşte, imediat trebuie să raportaţi! Nu amînaţi, iar dacă s-a ivit o
problemă să luaţi măsuri, dar de raportat orice problemă se iveşte! Nimeni nu trebuie să
acopere nimic! Absolut sub nici un motiv!
Vă mai întreb odată, tovarăşi, dacă aveţi ceva de spus sau de întrebat ceva?
Nu?
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Atunci, tovarăşi, cu aceasta am încheiat teleconferinţa şi vă rog, treceţi imediat la
măsuri ferme în sensul celor ce am spus!
Spor la muncă!”
Măsurile de reprimare a mişcărilor de protest adoptate în şedinţa C.P.Ex al PCR şi
comunicate în cadrul teleconferinţei au fost puse imediat în aplicare.
În acest context, la scurt timp după teleconferinţă, până la ora 1845, tuturor unităţilor
militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale le-a fost transmis indicativul Radu cel
Frumos, care presupunea alarmă de luptă parţială.
Trecerea la alarmă parţială de luptă a constituit baza distribuirii muniţiei de război,
respectiv baza scoaterii militarilor şi a tehnicii militare de luptă în stradă, începând cu seara
zilei de 17.12.1989, în Timişoara şi ulterior, începând cu data de 21.12.1989, în Cluj, Sibiu,
Bucureşti şi alte localităţi din ţară.
Transmiterea indicativului „Radu cel Frumos” a fost ordonată de ministrul apărării
Vasile Milea, în baza ordinelor dispuse de Nicolae Ceauşescu şi a măsurilor de reprimare a
manifestaţiilor anticomuniste din mun. Timişoara aprobate de membrii C.P.Ex. al PCR, şi nu
a avut nici o legătură cu situaţiile prevăzute în planul de alarmare care justificau transmiterea
sa, respectiv atac armat inamic prin surprindere sau pericolul iminent al unui atac inamic.
Tocmai de aceea, prin ordinele şi precizările ministrului apărării naţionale, activităţile
prevăzute în sinopticul planului de alarmare au suferit modificări, pornind de la modul de
distribuire a muniţiei şi modul de organizare a pazei şi apărării obiectivelor militare, până la
intervenţia în diferite zone şi puncte în plan local.
Relevant în acest sens este ordinul dat în 17 decembrie 1989 de către ministrul apărării
naţionale Vasile Milea care nu face nici un fel de referire la vreo forţă armată străină,
rezultând în mod evident că acţiunile erau îndreptate doar împotriva demonstranţilor. Acest
ordin a avut urmîtorul conţinut: “Ordinul Ministrului Apărării Naţionale. Transmis de
generalul Eftimescu, retransmis de locotenent-colonelul Ilie Marin:
- muniţia se ţine pe companii, centralizat, nu pe soldaţi;
- ofiţerii poartă pistoale cu unitatea de foc; când sunt chemaţi de eşaloanele
superioare sau de către organele de partid şi de stat, se deplasează înarmaţi;
- se cheamă cadrele din concediu;
- funcţiile unicat se cheamă în cazarmă, chiar dacă sunt în economia naţională;
- la companiile cu 3 plutoane să se asigure 4 ofiţeri;
- comandanţii de unitate se cheamă în cazarmă chiar dacă sunt în economia
naţională;
- subunităţile de intervenţie să aibă mijloace de legătură;
- pe fiecare tanc să fie asiguraţi 3-4 pistolari, ca desant pe tanc, înarmaţi şi în
măsură să răspundă la provocări;
- mecanicii conductori să fie mai activi;
- T.A.B.-urile să aibă strictul necesar, pentru a fi mai mobile;
- militarii care sunt numiţi în acţiune să aibă hrană rece pentru 1-2 zile;
- demonstranţii să fie serios avertizaţi şi, apoi, să se tragă la picioare;
- sunt unii dintre demonstranţi care împing bătrâni şi copii în faţă; mijloacele
noastre să-i ferească pe aceştia;
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- subunităţile de arme să fie pregătite ca infanterişti;
- patrulele în oraş să fie formate dintr-un cadru + 4 militari în termen, înarmaţi.”.
Conducerea Ministerului Apărării Naţionale, deşi a cunoscut realitatea faptică din
Timişoara şi caracterul mişcărilor de protest, nu a permis cunoaşterea acestei realităţi în
rândul efectivelor care urmau a fi angajate în operaţiuni de reprimare.
Aparatul propagandistic politico-militar a încercat ascunderea realităţii şi a acreditat
ideea că obiectivele de stat, inclusiv cele militare, au fost atacate de elemente huliganice,
destabilizatoare, instruite de „cercurilor străine de spionaj, începând cu Budapesta”, care pun
în pericol integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa României, pentru a motiva şi
justifica, în acest fel, necesitatea intervenţiei unităţilor militare şi deschiderea focului. Nici un
moment nu s-a făcut referire cu privire la adevărata amploare şi motivaţie a demonstranţilor
şi, cu atât mai puţin, la scoatere în stradă a unor însemnate forţe de represiune, care au şi făcut
uz de arme.
În acest sens, fostul Consiliu Politic Superior al Armatei a programat, pentru zilele de
20 şi 21.12.1989, desfăşurarea în toate unităţile militare a unor ample adunări în cursul cărora
urma a se exprima adeziunea şi hotărârea de a „lupta” împotriva celor care urmăreau
„subminarea orânduirii socialiste”.
Prima măsură a fost însă întreruperea comunicaţiilor dintre Timişoara şi restul ţării,
urmărindu-se astfel împiedicarea extinderii acţiunilor de protest.
Acţiunile militare desfăşurate, în mun. Timişoara, de către unităţile Ministerului de
Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale au atins o intensitate maximă în seara zilei de 17
decembrie 1989 şi în noaptea care a urmat.
Pentru a ascunde adevăratele proporţii ale represiunii, în noaptea de 17/18 decembrie
1989, după ce s-a consultat cu Bobu Emil (membru permanent C.P.Ex) şi Postelnicu Tudor
(ministrul de interne), Elena Ceauşescu a hotărât să fie incinerate o parte din cadavrele
manifestanţilor împuşcaţi. Ordinul a fost transmis generalului Nuţă Constantin, fost şef al
Inspectoratului General al Miliţiei, şi a fost pus în executare, în noaptea de 18/19 decembrie
1989, cu sprijinul conducerii Miliţiei şi Securităţii Timiş.
Acestă diversiune îşi propunea să mistifice adevărul, să creeze imaginea intervenţiei
unor forţe străine şi să justifice, în final, măsurile de represiune.
Trebuie menţionat faptul că în perioada 18-20.12.1989 acţiunile de reprimare a
mişcărilor de protest din mun. Timişoara au fost coordonate de către Elena Ceauşescu,
întrucât Nicolae Ceauşescu s-a aflat într-o vizită oficială în Iran.
Aeronava prezidenţială Boeing 707-YR-ABB, a decolat de pe aeroportul Otopeni în
dimineaţa zilei de 18.12.1989 cu destinaţia Teheran iar din delegaţie au mai făcut parte: Ion
Stoian (ministrul afacerilor externe), Constantin Mitea (adjunct al şefului Secţiei Propagandă,
Presă şi Radioteleviziune a C.C. al P.C.R), secretarul personal Mihai Hârjeu, precum şi
generalii Neagoe Marin şi Iosif Rus. Ceilalţi membrii ai delegaţiei (cadre de securitate şi
specialişti în comerţ exterior) plecaseră anterior, în data de 09.12.1989, respectiv 12.12.1989.
În cadrul întâlnirilor oficiale care au avut loc, cu preşedintele iranian Ali Akbar
Hashemi Rafsanjani, cu ministrul de externe Ali Akbar Velayati şi cu vicepreşedintele Masud
Roghani Zanjeni, şeful delegaţiei iraniene la Comisia Mixtă de Cooperare Economică,
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discuţiile au vizat colaborarea economică româno-iraniană şi aspecte ale situaţiei politice
internaţionale, fără a se face nici o referire la situaţia din mun. Timişoara.
Nicolae Ceauşescu s-a înapoiat în Bucureşti în ziua de 20 decembrie 1989, în jurul
orelor 1500, cu trei ore mai devreme faţă de ora planificată. De la aeroport Nicolae Ceauşescu
s-a deplasat direct la sediul C.C. al P.C.R.
Nemulţumit că situaţia de la Timişoara nu fusese rezolvată, Nicolae Ceauşescu a
convocat în după-amiaza zilei de 20.12.1989, ora 1800, o nouă teleconferinţă.
În cadrul acestei teleconferinţe, după ce a făcut referire la evenimentele din municipiul
Timişoara, accentuând că acestea au continuat şi s-au intensificat, fiind declanşate de cercuri
străine şi pregătite cu un scop bine stabilit, Nicolae Ceauşescu a dispus, din nou, ca unităţile
militare şi organele de ordine să intervină pentru apărarea bunurilor şi îndeplinirea obligaţiilor
prevăzute de constituţie şi legi. De asemenea a subliniat că armata trebuie să înţeleagă că are
marea răspundere în faţa poporului de a apăra ţara, de a respinge orice acţiune din afară.
Discuţiile purtate în cadrul teleconferinţei sunt redate în continuare, conform
stenogramei existente la dosarul cauzei:
„Nicolae Ceauşescu : Începem teleconferinţa.
Bună seara tovarăşi!
Doresc foarte pe scurt să mă refer din nou la evenimentele care au fost la Timişoara şi
care de fapt nu au încetat. În seara aceasta mă voi adresa prin postul de televiziune şi radio
întregii naţiuni în legătură cu aceasta. Este necesar să se explice tuturor cetăţenilor încă din
această seară că toate aceste incidente grave de la Timişoara au fost organizate şi dirijate de
cercurile revanşarde, revizioniste, de servicii de spionaj străine, cu scopul clar de a provoca
dezordine, de a destabiliza situaţia din România, de a acţiona în direcţia lichidării
independenţei şi integrităţii teritoriale a României. De altfel, cercurile din Budapesta au şi
făcut declaraţii în această privinţă. Îmi este acum pe deplin clar că toate acestea au fost
minuţios pregătite şi au avut un scop bine stabilit. Aşa se şi explică că toate eforturile făcute
de organele locale, de unităţile de ordine şi de armată de a linişti lucrurile nu au dus la
rezultat, dimpotrivă, aceste cercuri, aceste grupări organizate au intensificat acţiunile lor
antinaţionale. Aceasta a făcut necesar ca unităţile militare şi de ordine să se apere, să
intervină pentru apărarea ordinei, a bunurilor oraşului Timişoara, îndeplinindu-se
obligaţiile şi răspunderile prevăzute în constituţia şi legile ţării.
Trebuie să se atragă atenţia tuturor, nu numai comuniştilor, dar tuturor oamenilor că
această campanie declanşată premeditat de diferite cercuri, începând cu Budapesta,
demonstrează cu putere aceasta, inclusiv declaraţia preşedintelui Statelor Unite care a
declarat că a discutat de problemele României cu Gorbaciov la Malta. Acum după
declanşarea atacului Statelor Unite împotriva Republicii Panama, reiese clar că sunt
împotriva statelor care îşi apără independenţa, integritatea şi suveranitatea şi nu doresc să
capituleze în faţa dictatului cercurilor imperialiste, celor care vor să lichideze libertatea şi
integritatea teritorială a statului.
Toate acestea impun din partea tuturor cetăţenilor patriei o întărire a unităţii şi
solidarităţii, un răspuns ferm tuturor celor care, în slujba diferitelor cercuri străine
acţionează împotriva intereselor poporului român şi este necesar să facem totul, însăşi
cetăţenii din toate domeniile să dea riposta şi să acţioneze ei pentru a neutraliza orice
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acţiune îndreptată împotriva libertăţii, liniştii, independenţei poporului nostru. Este necesar
ca imediat să discutaţi aceste probleme şi după cuvântul meu la televiziune să organizăm,
chiar în această seară şi mîine, în întreprinderi adoptarea de moţiuni de condamnare a celor
care s-au pus în slujba unor cercuri, pentru apărarea independenţei şi suveranităţii
României. În mod corespunzător, trebuie să întărim măsurile de ordine peste tot, organizînd
din rîndul oamenilor muncii unităţi speciale de apărare a ordinii, a disciplinei în
întreprinderi, instituţii pentru a nu fi necesar să se apeleze la unităţile militare decât în
condiţii deosebite şi numai cu aprobare corespunzătoare. Dar, desigur, în acelaşi timp şi în
armată, program de ordine, să înţeleagă bine că ea are mare răspundere în faţa poporului de
a apăra şi de a respinge orice acţiune care pot şi sunt îndreptate împotriva independenţei,
suveranităţii, integrităţii teritoriale, a liniştii, a construcţiei socialiste din ţara noastră. Cea
mai bună activitate trebuie să fie activitatea de realizare a planului în toate domeniile de
activitate, de a demonstra că întregul nostru popor este ferm hotărât să muncească,
respingând orice fel de provocări ale cercurilor reacţionare, care din păcate prin sprijinul
elementelor huliganice, să asigurăm dezvoltarea patriei noastre pe calea socialismului,
realizarea programului nostru adoptat de Congresul al 14-lea al partidului.
Iată ceea ce am vrut să spun în această scurtă teleconferinţă. Dacă aveţi ceva de
întrebat sau de spus? Nu aveţi nimic de întrebat, nu aveţi probleme deosebite de ridicat?
Primul-secretar de la Dolj (n.r. Ştefănescu Ion Traian) - Să trăiţi tovarăşe secretar
general! Dacă aţi putea, orientativ, să ne spuneţi ora cînd veţi vorbi, ca să putem organiza
vizionarea cuvîntării dumneavoastră.
Nicolae Ceauşescu: Voi vorbi la deschidere, la 1900. S-a înţeles de toată lumea?
Primul-secretar de la Dolj - Mulţumesc, da.
Nicolae Ceauşescu: Mai sunt ceva întrebări? Nu. Atunci vă rog treceţi la măsurile
necesare. Spor la muncă!
Nicolae Ceauşescu: Noi va trebui să (...) la radio şi ceea ce a spus Bush, că a
discutat despre situaţia din România, cu Mihail Gorbaciov, la Malta. Să discutăm aceasta
după ce dăm ştirea cu intervenţia din Republica Panama. Reiese clar chiar din declaraţia lui
Bush că a discutat despre situaţia din România, că trebuie să se ia unele măsuri împotriva
României. Bush a declarat că a discutat cu Gorbaciov la Malta acest lucru. Iar Gorbaciov a
ascultat fără să dea nici un răspuns, de fapt a fost de acord. Gorbaciov a spus că nu a dat
nici un răspuns.”
În discursul transmis, în data de 20.12.1989 începând cu ora 1900, la Radio şi
Televiziunea Română, încercând să obţină sprijinul populaţiei împotriva mişcărilor de
protest din mun. Timişoara şi să legitimeze acţiunile de reprimare, Nicolae Ceauşescu a
dezinformat opinia publică şi a prezentat situaţia din mun. Timişoara ca fiind rezultatul
acţiunii unor grupuri antinaţionale, teroriste, fasciste şi huliganice care, „în strânsă legătură
cu cercuri reacţionare, imperialiste, iredentiste, şoviniste şi cu serviciile de spionaj din
diferite ţări străine” au atacat unităţi militare şi instituţii de stat, au distrus şi jefuit mai multe
clădiri şi magazine, cu scopul „de a distruge independenţa, integritatea, de a opri cursul
dezvoltării socialiste a României, de a întoarce România înapoi sub dominaţie străină, de a
lichida dezvoltarea socialistă”.
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Pentru a avea o imagine completă asupra modului în care Nicolae Ceauşescu a
încercat, prin dezinformare, să obţină sprijinul populaţiei împotriva manifestanţilor din mun.
Timişoara, redăm conţinutul discursului fostului preşedinte:
„Dragi tovarăşi şi prieteni, cetăţeni ai Republicii Socialiste România. Mă adresez, în
această seară, întregului popor al patriei noastre socialiste, în legătură cu evenimentele
grave care au avut loc, în ultimele zile, la Timişoara.
În zilele de 16 şi 17 decembrie, sub pretextul împiedicării aplicării unei sentinţe
judecătoreşti legale, cîteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de
manifestări şi incidente, trecînd la atacarea unor instituţii de stat, distrugînd şi jefuind o serie
de clădiri, de magazine, de clădiri publice, iar în ziua de 17 decembrie şi-au intensificat
activitatea împotriva instituţiilor de stat şi de partid, inclusiv a unor unităţi militare.
Din desfăşurarea evenimentelor şi din declaraţiile unor reprezentanţi la aceste, unor
participanţi la aceste evenimente, aceste grupuri aveau scopul de a provoca dezordine şi
distrugerea instituţiilor şi bunurilor generale ale oraşului şi de a da semnalul unor asemenea
acţiuni şi în alte centre.
Populaţia din Timişoara cunoaşte şi a văzut toate aceste distrugeri de tip fascist care
au avut loc.
Cu toate insistenţele depuse timp de două zile, de organele politice, de partid, de
consiliul popular, de conducerile întreprinderilor şi de organele de ordine, aceste grupuri au
continuat şi şi-au intensificat activitatea de distrugere, de atacare a instituţiilor, a
magazinelor, inclusiv a unor unităţi militare.
În aceste împrejurări grave, în seara zilei de 17 decembrie, fiind atacate, unităţile
militare au răspuns prin focuri de avertisment împotriva celor care au continuat să
acţioneze împotriva unităţilor militare şi instituţiilor de stat şi politice.
Deoarece acţiunile grupurilor antinaţionale, teroriste au continuat, conform
Constituţiei şi în conformitate cu legile ţării, unităţile militare au fost obligate să se apere, să
apere ordinea şi bunurile întregului oraş. De fapt să apere ordinea în întreaga ţară.
Organele de ordine, procuratura au efectuat şi continuă să efectueze cercetările
corespunzătoare pentru a stabili cauzele şi vinovaţii acestor acte cu caracter net fascist,
provocator, de distrugere.
Din datele de care se dispune pînă în prezent, se poate declara cu deplină certitudine
că aceste acţiuni cu caracter terorist au fost organizate şi declanşate în strînsă legătură cu
cercuri reacţionare, imperialiste, iredentiste, şoviniste şi cu serviciile de spionaj din diferite
ţări străine.
Scopul acestor acţiuni antinaţionale provocatoare a fost acela de a provoca dezordine
în vederea destabilizării situaţiei politice, economice, de a crea condiţiile dezmembrării
teritoriale a României, distrugerii independenţei şi suveranităţii patriei noastre socialiste.
Nu întîmplător, posturile de radio de la Budapesta şi din alte ţări au declanşat, încă în
cursul acestor acţiuni antinaţionale, teroriste, o campanie deşănţată, de ponegrire, de
minciuni împotriva ţării noastre.
Scopul - repet, după datele pe care le avem pînă acum şi din poziţia luată de cercurile
revizioniste, revanşarde, de cercuri imperialiste din diferite ţări - este acela de a distruge
independenţa, integritatea, de a opri cursul dezvoltării socialiste a României, de a întoarce
România înapoi sub dominaţie străină, de o lichida dezvoltarea socialistă a patriei noastre.
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În faţa acestei situaţii deosebit de grave, este necesar să acţionăm în deplină unitate,
cu toate forţele, pentru apărarea independenţei, integrităţii şi suveranităţii României, de a
asigura dezvoltarea construcţiei socialiste în patria noastră.
Mă adresez cetăţenilor din Timişoara cu chemarea de a da dovadă de înaltă
răspundere şi de a face totul pentru liniştea şi ordinea oraşului lor, de a contribui la liniştea
şi ordinea în întreaga ţară.
Doresc să declar cu toată răspunderea că unităţile armatei noastre, care au misiunea
apărării independenţei şi suveranităţii patriei, a cuceririlor revoluţionare, au dat dovadă de
multă, foarte multă răbdare.
Nu au răspuns, chiar atunci cînd soldaţii şi ofiţerii au fost loviţi, ci numai atunci cînd
situaţia a ajuns de aşa natură încît au fost atacaţi de bandele teroriste şi au fost puse în
pericol instituţiile fundamentale, ordinea din judeţ.
Armata şi-a îndeplinit pe deplin datoria faţă de patrie, faţă de popor şi cuceririle
socialismului!
Dacă armata şi unităţile de ordine nu şi-ar fi îndeplinit datoria şi răspunderea faţă de
patrie, faţă de popor, ar fi însemnat să nu răspundă jurămîntului, să nu îndeplinească
prevederile Constituţiei ţării de a acţiona cu fermitate în apărarea cuceririlor socialiste, a
cuceririlor întregului popor, a independenţei, integrităţii şi suveranităţii României.
În acest fel trebuie de altfel, să acţioneze orice cetăţean al patriei noastre în apărarea
socialismului şi independenţei ţării !
Vreau să declar deschis că nu aş răspunde încrederii acordate de popor dacă nu aş
face totul pentru a apăra integritatea, independenţa, suveranitatea României, dreptul deplin
al poporului nostru de a-şi hotărî dezvoltarea în mod independent, fără nici un amestec din
afară.
Campania declanşată de diferite cercuri şi guverne împotriva României demonstrează
cu putere că aceste acţiuni au fost din timp şi bine pregătite.
Se pune pe drept cuvînt întrebarea: de ce acele cercuri imperialiste şi guverne, care
fac tot felul de declaraţii împotriva României, nu au spus niciodată nimic în legătură cu
evenimentele foarte grave din diferite ţări, din ultimul timp?
Reiese cu toată claritatea că această campanie împotriva României face parte
dintr-un plan mai general împotriva independenţei şi suveranităţii popoarelor - a acelor
popoare care nu vor dominaţia străină şi sînt gata să-şi apere cu orice preţ, inclusiv cu arma
în mînă, independenţa, dreptul la o viaţă liberă.
Cu toţii ne reamintim de poziţia fermă a întregului nostru popor în 1968, împotriva
invaziei Cehoslovaciei şi pentru apărarea independenţei României. Acum se poate afirma că
este o situaţie asemănătoare, sau chiar mai gravă. De aceea, se impune să acţionăm cu
întreaga răspundere pentru a respinge orice atacuri împotriva României, a construcţiei
socialiste din patria noastră !
Regretăm foarte mult că s-a ajuns la o asemenea situaţie, dar aceasta nu se datoreşte
organelor de ordine şi unităţilor militare, care timp de două zile au dat dovadă de maximă
răbdare şi îngăduinţă faţă de acţiunile elementelor teroriste, fasciste din Timişoara, ci
acelora care s-au pus în slujba agenturilor străine şi care au acţionat în mod premeditat şi
bine pregătit pentru declanşarea acestor grave incidente de la Timişoara !
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Mă adresez tuturor organelor şi organizaţiilor de partid, comuniştilor, organizaţiilor
U.T.C., sindicatelor şi tuturor sindicaliştilor, Organizaţiei Democraţiei şi Unităţii Socialiste,
tuturor organelor şi organizaţiilor obşteşti pentru a acţiona, în deplină unitate, în aceste
împrejurări grele, pentru a asigura respingerea oricăror acţiuni împotriva patriei noastre
socialiste, pentru a asigura dezvoltarea muncii paşnice, de realizare a hotărîrilor
Congresului al XIV-lea al partidului!
Mă adresez tuturor cetăţenilor patriei noastre, fără deosebire de naţionalitate, cu
chemarea de a da dovadă de o înţelegere deplină a situaţiei grave care s-a creat prin
acţiunile teroriste de la Timişoara şi de a acţiona, în deplină unitate şi solidaritate, pentru
apărarea socialismului, de a face totul pentru a nu se mai permite să se repete asemenea stări
de lucruri!
Societatea noastră asigură condiţii de participare deplină a tuturor cetăţenilor ţării, a
tuturor categoriilor sociale la întreaga viaţă politică, !a conducerea întregii societăţi. Sînt
create cele mai largi posibilităţi ca, în cadrul democraţiei noastre muncitoreşti-revoluţionare,
să dezbatem şi să soluţionăm, în deplina unitate, toate problemele privind viaţa, munca,
bunăstarea întregii naţiuni, dar şi independenţa, suveranitatea şi integritatea patriei.
Este necesar să respingem cu hotărîre orice acţiuni îndreptate împotriva patriei, a
poporului nostru, constructor paşnic al socialismului, a independenţei, a construcţiei noii
orînduiri socialiste în România !
Să acţionăm cu întreaga răspundere faţă de prezentul şi viitorul socialist al patriei
noastre, pentru a asigura munca şi liniştea întregului nostru popor!
Este de datoria tuturor cetăţenilor Republicii Socialiste România să acţioneze cu toate
forţele împotriva tuturor celor care, în slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de
spionaj, a cercurilor imperialiste reacţionare, îşi vînd ţara pentru un pumn de dolari sau de
alte valute.
Trebuie să dăm o ripostă hotărîtă împotriva celor care vor să dezmembreze România,
să lichideze integritatea şi independenţa patriei noastre !
Este necesar să sprijinim - în orice împrejurări - armata noastră, apărătoare de
nădejde a independenţei, suveranităţii şi integrităţii ţării, a construcţiei socialiste, a vieţii
paşnice a întregii noastre naţiuni!
Să acţionăm în aşa fel pentru a nu fi necesară intervenţia armatei. Dar, în acelaşi
timp, să nu se admită, în nici o împrejurare, ca armata să fie atacată, să nu admitem ca ea să
fie oprită să acţioneze împotriva celor ce creează dezordine, a celor ce împiedică activitatea
şi munca paşnică a poporului !
Adevărata libertate, adevăratul umanism înseamnă a asigura dezvoltarea socialistă a
patriei, bunăstarea întregii naţiuni, a asigura independenţa, integritatea ţării şi a-i demasca
pe toţi aceia care acţionează - indiferent sub ce forme - împotriva intereselor patriei, a
independenţei, a socialismului în România.
Înţelegînd bine gravitatea evenimentelor petrecute la Timişoara, aceste acţiuni dirijate
şi organizate împotriva patriei noastre, doresc să asigur întregul nostru popor, întreaga
noastră naţiune, că atît organele de stat, cît şi organele de partid, vor face totul şi vor acţiona
cu întreaga răspundere pentru a soluţiona problemele în deplină colaborare cu toţi oamenii
muncii, cu toţi cetăţenii patriei noastre, pentru a face totul ca programele măreţe de făurire a
societăţii socialiste multilateral dezvoltate să fie realizate în cele mai bune condiţii.
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Doresc să declar, în această seară, în faţa întregii noastre naţiuni că, în ce mă
priveşte, ca fiu devotat al poporului, în munca şi răspunderile încredinţate de partid şi popor,
voi acţiona în orice împrejurări în interesul poporului, pentru bunăstarea şi fericirea sa, în
interesul construcţiei socialiste, al independentei şi suveranităţii ţării! Nu am şi nu voi avea
niciodată nimic mai presus decît poporul, patria, integritatea României şi socialismul!
Cel mai bun răspuns pe care îl putem da cercurilor reacţionare, acelora care doresc
să distrugă independenţa şi să oprească construcţia socialistă în România este unitatea
noastră, a tuturor, a întregii naţiuni, îndeplinirea în cele mai bune condiţii a programelor de
dezvoltare social-economică, de înaintare fermă a patriei noastre, liberă şi independentă, pe
calea socialismului, acţionînd cu toată hotărîrea pentru pace şi colaborare, pe principiile
deplinei egalităţi în drepturi cu toate naţiunile lumii!
Mă adresez tuturor cetăţenilor patriei noastre cu chemarea de a da dovadă de înalt
spirit patriotic şi revoluţionar, de a înţelege că cele întîmplate la Timişoara constituie acţiuni
organizate din timp de cercurile reacţionare, de agenturile de spionaj străine, care au iniţiat
toate acestea împotriva patriei noastre.
Să acţionăm cu toată răspunderea în aşa fel ca nicăieri în ţara noastră să nu se mai
poată organiza şi să nu se mai producă asemenea situaţii.
Este necesar, dragi tovarăşi şi prieteni, cetăţeni ai Republicii Socialiste România, să
dăm dovadă de marea răspundere şi înţelepciune a poporului nostru, care în cele mai grele
timpuri a dat mari jertfe. Mulţi din cei mai înaintaţi fii ai naţiunii noastre şi-au dat viaţa
pentru independenţa, pentru bunăstarea, pentru integritatea ţării şi construcţia socialismului
în România. Nu trebuie să existe nimic care să împiedice acţiunea noastră hotărîtă pentru a
servi poporul, socialismul, viitorul luminos al patriei noastre, al naţiunii noastre!
Vă adresez, dragi tovarăşi şi prieteni, dragi compatrioţi, chemarea de a întări
colaborarea şi unitatea, de a face totul pentru libertatea, pentru construcţia socialismului,
pentru bunăstarea poporului, pentru integritatea şi independenţa României!
Considerând că apelul său va mobiliza muncitorii din marile intreprinderi, Nicolae
Ceauşescu a ordonat primului secretar al mun. Bucureşti, Barbu Petrescu, organizarea unui
miting, în dimineaţa zilei de 21.12.1989, similar evenimentului din august 1968 la care a făcut
referire în intervenţia sa televizată.
Apelul televizat al fostului preşedinte Nicolae Ceauşescu, prin care a încercat să
radicalizeze populaţia împotriva manifestanţilor din mun. Timişoara şi să justifice acţiunile de
represiune, nu a avut însă efectul scontat.
În pofida măsurilor de izolare a mun. Timişoara de restul localităţilor din România şi a
diversiunii referitoare la caracterul şi scopul mişcărilor de protest, prin intermediul relaţiilor
interpersonale dar şi ca urmare a transmisiilor radio efectuate de posturi situate în afara
teritoriului ţării, realitatea faptică din mun. Timişoara ajunsese la cunoştinţa populaţiei din
întreaga ţară.
Mişcări de solidarizare cu populaţia din Timişoara au avut loc încă din seara zilei de
20.12.1989 în Lugoj şi Arad, iar începând cu data de 21.12.1989 s-au extins în Sibiu, Turda,
Târgu-Mureş, Cugir, Bucureşti, Cluj, Braşov, Caransebeş, Craiova etc.
Mitingul din mun. Bucureşti, ordonat de Nicolae Ceauşescu, a început la ora 1200 şi
a fost transmis în direct la radio şi televiziune, în încercarea de a păstra puterea cu orice preţ şi
de a dovedi că se bucură încă de sprijinul populaţiei capitalei. Discursul lui Nicolae Ceauşescu
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a fost precedat de intervenţia unor „reprezentanţi” ai muncitorilor care au luat „atitudine”
împotriva manifestărilor de la Timişoara.
În cadrul discursului său, Nicolae Ceauşescu a mulţumit „organizatorilor” mitingului,
a promis tuturor românilor salarii şi pensii mai mari şi a insistat pe nevoia imperativă de a
apăra ţara de cercurile străine care atentează la integritatea şi independenţa României.
Pentru a ilustra modul de desfăşurare a mitingului şi încercarea lui Nicolae Ceauşescu
de a obţine sprijinul populaţiei capitalei şi de a legitima, în acest fel, acţiunile represive
împotriva manifestaţiilor care începuseră să ia amploare, redăm în continuare discursul rostit
din balconul CC al PCR:
Barbu Petrescu (primarul mun. Bucureşti): Stimaţi Tovarăşi! Vă rog să-mi îngăduiţi
să adresez, din inimă, rugămintea de a lua cuvântul la această mare adunare populară a
oamenilor muncii din Capitală, a mult iubitului şi stimatului conducător de partid şi de ţară,
a eminentului revoluţionar patriot, care de peste şase decenii şi-a dăruit întreaga activitate
binelui, prosperităţii patriei, libertăţii, independenţei depline a României Socialiste,
secretarul general al partidului, preşedintele Republicii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
Se scandează: „Ceauşescu PCR! Ceauşescu PCR!...”
Nicolae Ceauşescu: Dragi tovarăşi şi pretini, cetăţeni ai capitalei României
Socialiste, Doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră, participanţilor la această
mare adunare naţională, tuturor locuitorilor muncipiului Bucureşti, un salut călduros,
revoluţionar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate.
Se scandează: „Uraa! Uraaaaa! Ceauşescu România stima noastră şi mândria!“
Nicolae Ceauşescu: Doresc, de asemenea, să adresez mulţumiri iniţiatorilor şi
organizatorilor acestei mare manifestări populare din Bucureşti, considerând aceasta ca o ...
Se aude un vuiet, se creează panică, încep ţipete în piaţă, participanţii la miting încep să
părăsească piaţa. Nicolae Ceauşescu dă din mână debusolat. O parte dintre cei aflaţi în
balconul CC al PCR intră în sediu.
Urmează intervenţii haotice din balconul CC al PCR, care îndeamnă la linişte şi întoarcerea
participanţilor la miting.
Nicolae Ceauşescu: Ce e? Nu, mă. Ho! Alo! Alo! Alo!
Elena Ceauşescu: Linişte! Linişte!
Nicolae Ceauşescu: A-lo! A-looo!
Elena Ceauşescu: Linişte! Linişte!
Nicolae Ceauşescu: Stai puţin. Alo!
Elena Ceauşescu: Alo!
Nicolae Ceauşescu: Alo! Tovarăşi! Alo! Aşezaţi-vă liniştiţi. Tovarăşi!
Elena Ceauşescu: Staţi liniştiţi!
Nicolae Ceauşescu: Tovarăşi!
Elena Ceauşescu: Alo!
Nicolae Ceauşescu: Tovarăşi, aşezaţi-vă liniştiţi! Alo!
Elena Ceauşescu: Staţi liniştiţi, oameni buni!
Nicolae Ceauşescu: Alo! Tovarăşi, aşezaţi-vă liniştiţi!
Elena Ceauşescu: Alo! (Bate în microfon.)
O voce de la tribună: Staţi pe loc, tovarăşi! Staţi pe loc!
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Elena Ceauşescu: Alo, linişte! Tovarăşi, ce e cu voi? Staţi liniştiţi! (Se aud huiduieli
din piaţă.) Linişte! Nu auziţi?
Nicolae Ceauşescu: Tovarăşi, aşezaţi-vă liniştiţi la locurile voastre! (Apoi le şopteşte
celor de lângă el: „Asta e o provocare.“) Alo!
Elena Ceauşescu: Aşezaţi-vă liniştiţi! Staţi liniştiţi!
Nicolae Ceauşescu: Cetăţeni ai Capitalei...
O voce de la tribună: Mergeţi înapoi, tovarăşi!
Nicolae Ceauşescu face semn să nu mai intervină nimeni dintre cei aflaţi în balcon.
Elena Ceauşescu: Staţi liniştiţi! Staţi liniştiţi! Alo!
… Transmisia în direct este oprită pentru scurt timp, după care se reia mitingul iar Nicolae
Ceauşescu îşi continuă discursul.
Nicolae Ceauşescu: Încă odată doresc să subliniez că trebuie să demonstrăm cu toată
puterea, forţa şi unitatea, în apărarea independenţei, integrităţii şi suveranităţii României.
Aceasta constituie una dintre problemele fundamentale ale întregii noastre naţiuni...
Se scandează: „Uraaa! …“
Nicolae Ceauşescu: Doresc să vă informez pe dumneavoastră de o importantă
hotărâre adoptată, în această zi, de Comitetul Politic Executiv, privind nivelul de trai al
oamenilor muncii. Am hotărât, în această dimineaţă, ca începând de la 1 ianuarie să
majorăm, în cursul anului viitor, retribuţia minimă de la 2.000 la 2.200 lei.
Se scandează: „Uraaaaa! … Ceauşescu şi poporul!“
Nicolae Ceauşescu: De această majorare importantă vor beneficia aproape 1.500.000
de oameni ai muncii. Tot de la 1 ianuarie vom majora alocaţiile pentru copii, între 30 şi 50 de
lei, în funcţie de numărul de copii şi retribuţia oamenilor muncii, ceea ce constituie un ajutor
puternic pentru circa 4.400.000 de copii ai patriei noastre.
Se scandează: „ Uraaaaa! … Ceauşescu, PCR!“
Nicolae Ceauşescu: Am hotărât să majorăm pensiile minime de la 800 la 900 lei. De
asemenea, am hotărât ca pensia de urmaş să fie majorată cu 100 de lei. Vom creşte, de
asemenea, ajutorul social de la circa 500 la 800 de lei, ceea ce vom asigura în acest fel
condiţiuni bune, corespunzătoare, de muncă şi viaţă pentru toţi cetăţenii patriei noastre.
Aceste măsuri demonstrează cu putere că, pe măsura dezvoltării economiei, facem totul
pentru a asigura ridicarea continuă a nivelului de trai, material şi spiritual, al poporului, în
spiritul hotărârilor Congresului Partidului.
Se scandează: „Uraaa! Uraaaaa! Ceauşescu şi poporul! Ceauşescu şi poporul!“
Nicolae Ceauşescu: În ce priveşte evenimentele de la Timişoara... Am vorbit despre
ele aseară. Apare tot mai clar că este o acţiune conjugată de cercurile care vor să distrugă
integritatea şi suveranitatea României, să oprească construcţia socialismului, să pună sub
stăpânire străină, din nou, poporul nostru. Şi de aceea trebuie să apărăm, cu toate forţele,
integritatea şi independenţa României.
Se scandează: „Uraaa! Uraaaaa! ...Ceauşescu pace“
Nicolae Ceauşescu: Cred că sunt, printre dumneavoastră, care îşi reamintesc de
marea manifestare din 1968, pentru apărarea independenţei României. Fermitatea, unitatea
poporului nostru a asigurat independenţa şi construcţia mai departe a socialismului în
România. Şi acum trebuie să acţionăm, în deplină unitate, cu fermitate împotriva tutulol celor
care încearcă să slăbească forţa, unitatea naţiunii noastre, care acţionează în slujba
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diferitelor servicii de spionaj şi cercuri imperialiste pentru a împărţi din nou România, pentru
a înrobi poporul nostru! Cunoaşteţi ce au făcut şi spuneau înaintaşii noştri: „Murim mai
bine-n luptă, cu gloria deplină, decât să fim sclavi iarăşi pe vechiu-ne pământ!“ Şi trebuie să
luptăm, să trăim liberi şi independenţi!
Se scandează: „ Uraaa! Uraaaaa! ... Vom munci şi vom lupta, ţara o vom apăra!“
Nicolae Ceauşescu: Este necesar, mai mult decât oricând, să acţionăm în spiritul
democraţiei noastre muncitoreşti, să dezbatem cu deplină răspundere toate problemele
privind dezvoltarea societăţii noastre, având permanent în vedere că tot ceea ce realizăm în
România trebuie să asigure bunăstarea poporului, că socialismul îl construim cu poporul şi
pentru popor, că trebuie, în orice împrejurări, să asigurăm integritatea şi independenţa
României!
Se scandează: „Uraaa! Uraaaaa! Vom munci şi vom lupta, ţara o vom apăra!“
Nicolae Ceauşescu: Unii ar dori din nou să se reintroducă şomajul, să se reducă
nivelul de trai al poporului şi, cu scopul deschis formulat, să dezmembreze România, să pună
în pericol însăşi viitorul poporului şi naţiunii noastre independente.
Se scandează: „ Uraaa! Uraaaaa! ... Ceauşescu, PCR!“
Nicolae Ceauşescu: Dragi tovarăşi, cel mai bun răspuns pe care trebuie să-l dăm este
unitatea tuturor oamenilor muncii, a întregii naţiuni, acţiunea fermă de a realiza programele
de dezvoltare socială a patriei şi de ridicare continuă a nivelului de trai, material şi spiritual,
al poporului. De noi depinde ca România să rămână încontinuu o ţară liberă, independentă,
constructoare a socialismului. Şi doresc să declar şi aici că vom face totul pentru a apăra
integritatea şi suveranitatea României, libertatea şi viaţa poporului nostru, bunăstarea
întregii naţiuni!
Se scandează: „ Uraaa! Uraaaaa! ... Vom munci şi vom lupta, ţara o vom apăra!“
Nicolae Ceauşescu: Să acţionăm cu întreaga răspundere şi să demonstrăm forţa şi
capacitatea oamenilor muncii din Capitală, a întregii naţiuni, pentru dezvoltarea patriei
noastre, pentru bunăstarea şi independenţa naţiunii! Vă doresc succese în întreaga activitate!
Şi unitate, acţiune fermă împotriva oricăror acţiuni care vor să distrugă independenţa şi
socialismul în România! Aceasta este obligaţia noastră, a tutulol!
Se scandează: „ Uraaa! Uraaaaa! ... Vom munci şi vom lupta, ţara o vom apăra!...“
Nicolae Ceauşescu: Organizaţi în toate întreprinderile, peste tot, grupe de ordine,
grupe de apărare a socialismului, a tot ceea ce am realizat, a independenţei ţării. Cu toţii să
acţionăm în slujba poporului, a independenţei, a socialismului!
Se scandează: „ Uraaa! Uraaaaa! ... Vom munci şi vom lupta, ţara o vom apăra!...”;
Imediat după încheierea mitingului, o parte dintre participanţi au început să protesteze
împotriva reprimării brutale a manifestaţiilor de la Timişoara şi împotriva conducerii politice
a ţării, cerând schimbarea regimului, drepturi şi libertăţi democratice, mişcarea de protest
transformându-se rapid într-una de amploare.
În baza ordinelor primite de la fostul preşedinte al României, începând cu orele 1300,
forţele de ordine au acţionat pentru reprimarea manifestaţiei din mun. Bucureşti. Până în
dimineaţa zilei de 22.12.1989 au fost reţinute un număr foarte mare de persoane, atât în zona
centrală a capitalei cât şi în alte zone ale Bucureştiului. Persoanele reţinute au fost agresate
fizic şi conduse, în principal, la sediul Miliţiei mun. Bucureşti şi, ulterior, la Penitenciarul
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Jilava, unde au fost încarcerate fără forme legale şi anchetate în scopul stabilirii
organizatorilor şi conducătorilor mişcării de protest.
De asemenea, în zona centrală a mun. Bucureşti - Piaţa Universităţii, în timpul
intervenţiei forţelor de ordine, urmare uzului de armă, au fost ucise sau rănite prin împuşcare
mai multe persoane.
Surprins de amploarea mişcărilor de protest, dar ferm hotărât să rămână la conducerea
ţării şi să apere regimul pe care îl reprezenta, Nicolae Ceauşescu a convocat, în dimineaţa zilei
de 22 decembrie 1989, ora 1000, o nouă şedinţă a Comitetului Politic Executiv al PCR., la
care au participat Andrei Ştefan, Ciobanu Lina, Curticeanu Silviu, Dăscălescu Constantin,
Fazekaş Ludovic, Gâdea Susănica, Gere Mihai, Giosan Nicolae, Mureşan Ana, Niculescu
Mizil Paul, Popescu Dumitru, Radu Ion, Rădulescu Gheorghe, Stoian Ion, Toma Ioan şi Totu
Ioan.
În cadrul şedinţei, s-au purtat următoarele discuţii:
Nicolae Ceauşescu: Ce-ai făcut, Radu?
Ion Radu: Am fost, aşa cum aţi ordonat. A fost imposibil să intrăm în discuţii. Nu
am izbutit să intrăm în uzină. Plecau de la ICEM şi de la Turbomecanica, din Militari. Au
plecat şi de la „23 August“. Tovarăşul Avram nu a putut să-i mai reţină. S-a oprit toată
activitatea la cuptoare.
Nicolae Ceauşescu: Acum reiese că acţiunea este bine organizată şi pusă la punct.
Cu puţin înainte, generalul Milea s-a împuşcat. Aveţi armament în întreprinderi?
Ion Radu: Muniţie nu este. Muniţia am scos-o de la toate întreprinderile din ţară.
Dar în momentul de faţă am primit informaţii că pe Şoseaua Kiselef a fost atacată, sau
probabil că a cedat, o unitate militară şi s-au dat arme care pot să înarmeze un batalion şi
trei unităţi de foc.
Nicolae Ceauşescu: Generalul Milea a plecat de la mine şi după două minute am
fost informat că s-a împuşcat. Având în vedere şi comportarea sa în toată această perioadă,
reiese că el, de fapt, a sabotat aplicarea măsurilor şi a lucrat în strânsă legătură cu străinii.
Acest lucru reiese clar. S-a creat o situaţie gravă. În Capitală nu au aplicat nicio
măsură, nu au aplicat dispoziţiile date. Şi reiese că tot ce am discutat noi, pentru Capitală, a
fost folosit pentru a putea să se organizeze în alte părţi.
Sigur, acum nu este timp să facem discuţii. Vreau să-i întreb pe cei prezenţi aici,
din Comitetul Politic Executiv, care este hotărât să lupte şi care nu?
O voce din sală: Luptăm toţi. Ce mai avem de făcut?
Nicolae Ceauşescu: Ce spui, Mizil?
Paul Niculescu-Mizil: Să nu luptăm? Luptăm!
Nicolae Ceauşescu: Cine nu se angajează sau nu s-a angajat faţă de alţii să spună.
Că nu se poate merge mai departe aşa!
Tudor Postelnicu: Sunt hotărât să lupt până la urmă, tovarăşe secretar general!
Manea Mănescu: Acesta a fost idealul vieţii noastre, deci vom lupta până la ultima
picătură.
Nicolae Ceauşescu: Ce spui, Andrei?
Ştefan Andrei: Luptăm, tovarăşe secretar general!
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Nicolae Ceauşescu: Să declarăm imediat starea de necesitate în întreaga ţară.
Aceasta este conform Constituţiei şi este dreptul preşedintelui. Nu trebuie să convocăm
Consiliul de Stat. Sunteţi de acord?
Constantin Dăscălescu: Eu m-am ridicat în picioare de la început.
Elena Ceauşescu: Dacă eşti de acord cu starea de necesitate?
Constantin Dăscălescu: Altă soluţie nu mai există.
Nicolae Ceauşescu: Atunci, să acţionăm!
Constantin Dăscălescu: Dacă aceştia au pus mâna pe arme, i-au dezarmat pe
militari, ce or să facă?
Silviu Curticeanu: Or să tragă. Tragem şi noi! Crezi că au luat armele ca să se
uite la noi?
Gheorghe Rădulescu: Din informaţii, coloanele de muncitori au pornit către
centru şi trebuie luate măsuri ca să fie evitată vărsarea de sânge.
Constantin Dăscălescu: Am fost şi voi fi alături de dumneavoastră până crăp, dar
cred că trebuie să chibzuim dacă tragem în muncitorii cinstiţi.
Ion Radu: Am fost şi aseară, şi acum dimineaţă în zone diferite. Situaţia este
deosebit de gravă. Au plecat în masă din fabrici.
Suzana Gâdea: A fost totul organizat.
Ion Radu: Ministrul Vlad spune că, izolat, mai sunt nişte grupuri de militari
dezarmaţi.
Elena Ceauşescu: Nu este timp de poveşti.
Ion Radu: O parte din muncitori sunt înarmaţi.
Tudor Postelnicu: Faţă de ceea ce s-a pus în discuţie, ridic şi eu o problemă. Am
înţeles de ieri că împotriva muncitorilor nu se va trage. Avem acum această situaţie creată şi
noi suntem convinşi că nu muncitorii cinstiţi sunt aceia care vor deschide focul, ci
lepădăturile şi pleava. Împotriva acestora nu trebuie să fim indiferenţi.
Ion Dincă: Dacă aceştia dezarmează Armata noastră şi vor să intre în sediu?
Iulian Vlad: Armata nu se lasă dezarmată.
Constantin Dăscălescu: Cei care sunt trădători s-au lăsat dezarmaţi.
Nicolae Ceauşescu: Sigur că nu putem trage în muncitori. Noi suntem
reprezentanţii muncitorilor şi nu putem trage în muncitori, dar sunt şi lichele.
Elena Ceauşescu: Cine se lasă dezarmat este ticălos!
Constantin Dăscălescu:Vom vedea dacă masele vin liniştite, dar dacă vin cu arma
în mână, atunci să se tragă în ei.
Ion Dincă: Acest ordin mai trebuie transmis o dată.
Tudor Postelnicu: În condiţiile în care se deschide focul împotriva Armatei, aşa
cum este prevăzut în Constituţie, atunci se deschide focul.
Nicolae Ceauşescu: Aveţi altă părere?
Paul Niculescu-Mizil: De ce la fabrici activitatea noastră nu s-a simţit?
Nicolae Ceauşescu: Trădătorul Milea este de vină şi probabil mai sunt şi alţii.
Silviu Curticeanu: Acum nu avem timp de pierdut.
Nicolae Ceauşescu: Trădătorul Milea a plecat de aici şi s-a sinucis. I-am spus să
se ducă să dea ordin să aducă unităţile militare şi el s-a sinucis. A intrat în sala de
comandament şi s-a sinucis şi atunci reiese clar că tot timpul a sabotat şi, de fapt, a acţionat
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împotrivă, a făcut tot ce se cunoaşte. Noi am hotărât că împotriva intereselor ţării nu există
înţelegere.
Manea Mănescu: Cine îi ia locul?
Constantin Dăscălescu: Are grijă şeful statului.
Nicolae Ceauşescu: L-am chemat pe primul adjunct şi este deja la dispoziţia mea.
Lucrează aici.
Suzana Gâdea: Eu am văzut aseară nişte tineri neînarmaţi. Puteau fi luaţi, pentru
că atunci când a început să se tragă, au fugit. Acum trebuie să avem şi noi bâte să ne apărăm.
Nicolae Ceauşescu: Ce facem?
Iulian Vlad: Procedăm cum aţi spus.
Tudor Postelnicu: Aşa facem.
Într-o ultimă încercare de salvare a regimului comunist şi de dezinformare a populaţiei
cu privire la persoanele responsabile pentru acţiunile de reprimare a manifestaţiilor, la postul
de radio şi televiziune a fost transmis un comunicat privind sinuciderea ministrului apărării
naţionale general Vasile Milea, cu următorul conţinut: „Informăm că ministrul forţelor
armate a acţionat ca trădător împotriva independenţei şi suveranităţii României şi, dându-şi
seama că este descoperit, s-a sinucis. Facem apel către toţi cei care-şi iubesc ţara şi poporul
să acţioneze cu cea mai mare fermitate împotriva oricărui trădător. Toate zvonurile şi
minciunile au fost dirijate în strînsă legătură cu trădătorii de ţară şi cu cercurile imperialiste
de trădătorul Milea, care a organizat aceste provocări, a spus minciuni şi a informat fals în
legătură cu situaţia din ţară, nespunînd nimic despre crimele şi distrugerile din Timişoara.”
În pofida acţiunilor de represiune şi de dezinformare a populaţiei României cu privire
la caracterul şi scopul mişcărilor de protest, în marile oraşe ale României, inclusiv în mun.
Bucureşti, demonstraţiile au continuat şi s-au amplificat.
Ziua de 22.12.1989 a rămas în istorie ca ziua căderii regimului comunist din România.
Aflaţi sub presiunea mişcărilor de stradă, la ora 1209, Nicolae şi Elena Ceauşescu,
însoţiţi de Manea Mănescu şi Emil Bobu, respectiv de 2 ofiţeri din serviciul de protecţie, au
părăsit sediul Comitetului Central al PCR, la bordul unui elicopter.
Zecile de mii de oameni care se aflau în Piaţa Palatului au privit decolarea şi
îndepărtarea elicopterului cu sentimentul că au scăpat de dictator, fapt care a creat o stare de
euforie generală în rândul manifestanţilor, care au început să scandeze: „Ole! Ole! Ole!
Ceauşescu nu mai e!”
În jurul orei 1215, Televiziunea Română şi-a reluat emisia, iar Mircea Dinescu şi Ion
Caramitru, în prezenţa unui grup de revoluţionari, au anunţat fuga dictatorului, strigând „Am
învins!”
În cursul acţiunilor de reprimare a manifestaţiilor care au avut loc până în data de
22.12.1989 au rezultat numeroase victime.
Împrejurările în care aceste victime au fost reţinute, vătămate, ucise sau rănite prin
împuşcare sunt prezentate în continuare, în raport de localitatea sau zona în care forţele de
represiune au intervenit.
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IV.1.A Situaţie victime Iaşi
Aşa cum am menţionat anterior, în data de 14.12.1989, forţe de miliţie, gărzi patriotice
şi autospeciale ale pompierilor au intervenit în Piaţa Unirii din mun. Iaşi pentru a
preîntâmpina o acţiune de protest îndreptată împotriva regimului comunist, iar organele fostei
securităţi au reţinut o parte dintre organizatori.
Între persoanele reţinute de forţele de ordine, conform actelor aflate la dosarul cauzei,
s-au aflat şi următoarele persoane vătămate:
1. Persoană vătămată Răşcanu Dumitru (Iaşi) - reţinut
La data de 04.10.2007, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, a fost
audiat, în calitate de persoană vătămată, numitul Răşcanu Dumitru, fiul lui Ion şi Tiţa, născut
la data de 04.04.1929 în Viişoara, jud. Vaslui, domiciliat în mun. Iaşi, b-dul. Socola, nr. 2, bl.
F, et. 8, ap. 31, jud. Iaşi CNP 1290404221151, care a menţionat următoarele: „ în luna august
a anului 1989, unul din consilierii juridici ai CUG (n.r. Combinatul de Utilaj Greu Iaşi),
Cranciuc Gheorghe Bujor, în biroul său, mi-a propus să ader la o asociaţie conspirativă
denumită 14 Decembrie 1989 ce avea ca scop lupta şi ideologia anticomunistă şi în special
anticeauşistă. … În cursul lunilor următoare am reuşit să atrag, cred că 5 alţi membri între
care şi fiul meu Răşcanu Adrian … Nu cunosc să fi fost depistaţi de către organele de
securitate sau de partid până în data de 14.12.1989. … După data de 14.12.1989 am auzit că
organele de securitate au început să aresteze din membrii asociaţiei, aflând că au fost luaţi
Cranciuc şi un alt coleg al acestuia de la oficiul juridic Odobescu Valentin. … În dimineaţa
zilei de 21.12.1989 am fost luat de la domiciliu cu un autoturism de către doi lucrători de la
securitate şi dus la sediul acesteia pe str. Sărăriei, aici fiind anchetat de un alt civil. Am fost
cooperant şi am declarat adevărul despre activitatea asociaţiei însă punând accent pe
lipsurile economice şi pe retragerea lui Ceauşescu şi nu pe ideologia comunistă. Nu am fost
agresat de către ofiţerul de securitate. … În cursul serii de 21.12.1989 am fost introdus într-o
încăpere de la subsol … În data de 22.12.1989, în jurul prânzului, am fost eliberat fiind
condus de acelaşi anchetator la ieşirea din sediu fără alte explicaţii, ba chiar în termeni
cordiali. …”
2. Persoană vătămată Nica Gheorghe (Iaşi) - reţinut
La data de 23.05.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, a fost
audiat, în calitate de persoană vătămată, numitul Nica Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Aneta,
născut la data de 01.09.1955 în com Borleşti, jud. Neamţ, domiciliat în Iaşi, str. Uzinei, nr.
29,jud. Iaşi, CNP 1550901221209, care a precizat următoarele: „În perioada lunii decembrie
1989 eu lucram la Centrul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică din Iaşi … Nu mai
reţin exact data, dar cred că 11 sau 12 dec. 1989, colegul meu Pruteanu Ştefan mi-a propus
să fac parte dintr-o organizaţie anticomunistă intitulată Frontul Popular Român, al cărei
fondator era însăşi Pruteanu. În această organizaţie era şi un alt coleg Spiridon Casian şi
mai mulţi: Dascălu Alexandru, Moraru Georgel Vicol, etc. La data de 18.12.1989, în jurul
orelor 0800, în timp ce mă aflam la birou s-au prezentat 4-5 bărbaţi care au mers la directorul
instituţiei dl. dr. ing. Berlea Ioan şi în prezenţa acestuia am fost chemat pe hol şi mi s-a adus
la cunoştinţă că sunt arestat, fără să precizeze pentru ce faptă. … Am fost condus cu maşina
la sediul securităţii din Copou. Am fost condus într-un birou în care eram singur şi s-au
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perindat 4-5 ofiţeri printre care şi mr. Matei. Mi s-a cerut să scriu o declaraţie pe foi albe în
urma întrebărilor consecutive puse de anchetatori. … Am fost ameninţat cu pistolul la tâmplă
de mai multe ori şi afirmau că dacă nu spun ceea ce vor ei voi fi împuşcat şi nimeni nu va şti
de mine. Mi s-au prezentat prin faţă bastoane de cauciuc la modul ameninţător că voi fi bătut.
Am fost ţinut de la orele 0800 până în jurul orelor 2300 în acel birou fără a fi lăsat să beau apă
sau mâncare. … Am fost anchetat în decursul acestor ore de 4-5 grupuri de ofiţeri care se
perindau în birou la 3-4 ore. … din când în când intra în birou un procuror militar de la Iaşi
care ulterior am auzit că se numeşte Crâşmaru şi un general de la Bucureşti care era
îmbrăcat în uniformă militară kaki. … Mi s-a spus să revin a doua zi la 0700, că în caz contrar
vor veni după mine. M-am prezentat a doua zi la ora stabilită şi iar am fost pus să dau
declaraţii în legătură cu aceleaşi aspecte dar de această dată veneau câte 1-2 ofiţeri, fără a
mai fi în grupuri. La un moment dat, în jurul orelor 14,30-15,00, am fost lăsat singur în birou
cu uşa deschisă. Din clădire auzeam larmă şi zgomot de mulţime pe străzi. Am ieşit din biroul
respectiv şi nu am mai văzut pe nimeni. … Constatând aceasta am plecat. …”
A precizat de asemenea că s-a adresat SRI Iaşi care i-a răspuns că nu deţine documente
din care să rezulte reţinerea sau arestarea sa şi că solicită audierea colegilor săi faţă de care
s-au emis mandate de arestare precum şi a colegilor care au fost de faţă când a fost reţinut la
serviciu.
Au fost audiaţi, în calitate de martori, la data de 31.05.2006, Dascălu Alexandru,
Prutianu Ştefan, Berlea Ioan, iar la data de 12.06.2006 Spiridon Casian, care au menţionat că
nu au perceput direct reţinerea colegului lor Nica Gheorghe de către organele de securitate dar
au aflat că acesta s-ar fi aflat printre persoanele reţinute.
3. Persoană vătămată Dascălu Alexandru (Iaşi) - reţinut
La data de 15.06.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, a fost
audiat, în calitate de persoană vătămată, numitul Dascălu Alexandru, fiul lui Ioan şi Maria,
născut la data de 21.11.1953 în com. Trifeşti, jud. Iaşi, domiciliat în mun. Iaşi, str. Prof Ion
Inculeţ, nr. 12, bl. 932, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Iaşi, CNP 1531121221133, care a precizat
următoarele: „până în 1990 am fost angajat ca proiectant în cadrul Centrului de Cercetare
Ştiinţifică, Inginerie Tehnologică pentru Utilaj Metalurgic şi Prese Iaşi. În luna nov. 1989, nu
pot preciza exact data, însă ştiu că era spre sfârşitul lunii noiembrie, un coleg de serviciu
Pruteanu Ştefan a venit cu ideea să organizăm o formă de protest public la adresa regimului
lui Ceauşescu. … În data de 18 dec. 1989, dimineaţa la ora 07,00, m-am prezentat la serviciu
iar la 0730, am fost chemat în biroul directorului Ioan Berlea. M-am prezentat şi în birou am
găsit un bărbat care nu s-a prezentat mi-a cerut să merg cu el la sediul Securităţii din Iaşi. …
Am fost introdus intr-un birou aflat la parter unde un ofiţer de securitate, în vârstă de 50 de
ani, al cărui grad am înţeles că era maior, dar nu ştiu numele, mi-a cerut să declar din ce
reţea subversivă am făcut parte … Am dat mai multe declaraţii olografe în care nu am
recunoscut că am fost în 14 dec. 1989 în Piaţa Unirii şi nici celelalte acuzaţii. Pe timpul
audierii am fost înjurat … mi-au pus mâna în gât şi m-au scuturat. În jurul orei 13,00 ofiţerul
care m-a anchetat mi-a spus că Ştefan Pruteanu este şi el reţinut şi că acesta a recunoscut că
se întâlnea cu mine … ulterior acestui moment am recunoscut că mă întâlneam cu Pruteanu
Ştefan … În 18 dec. 1989 în timp ce mă aflam la securitate, în jurul orelor 14,00 l-am văzut
pe Casian Maria Spiridon care tocmai era adus în interiorul clădirii. … De asemenea l-am
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văzut trecând pe hol şi pe colegul meu Vicol Vasile. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu ceilalţi colegi
eu plecând singur. …” De asemenea a solicitat audierea ca martori a numiţilor Casian Maria
Spiridon, Ioan Berlea, Vasile Vicol şi Iacob Titi.
Au fost audiaţi, în calitate de martori, la data de 19.06.2006, Vicol Vasile şi Iacob Titi,
iar la data de 29.06.2006 Berlea Ioan.
Vicol Vasile a precizat că în intervalul de timp 14-18 dec. 1989, în timp ce era
anchetat de securitate, l-a văzut pe Dascălu Alexandru, într-un birou.
Iacob Titi a precizat că ştie că Dascălu a fost implicat în organizarea protestului din
14.12.1989 din Piaţa Unirii şi că a fost audiat la Securitate în data de 18.12.1989.
Berlea Ioan a declarat că în perioada 15-20.12.1989 au fost arestaţi de securitate un
grup de 10 colegi, printre aceştia în mod sigur aflându-se şi Dascălu Alexandru

IV.1.B Situaţie victime Timişoara
Acţiunile de reprimare a demonstraţiilor anticomuniste au început să fie coordonate,
politic şi militar, de la nivel central, după data de 16.12.1989 şi au avut ca obiectiv iniţial
„restabilirea ordinii” în mun. Timişoara.
Ferm hotărâţi să „restabilească ordinea”, Nicolae Ceauşescu şi membrii Comitetului
Politic Executiv al PCR au dispus implicarea unor forţe, care, prin dimensiunile lor, depăşeau
cu mult amplitudinea evenimentelor. Pentru coordonarea acţiunilor, au fost trimişi
reprezentanţi ai eşaloanelor superioare de partid şi din conducerea Ministerului de Interne,
respectiv a Ministerului Apărării Naţionale.
Au existat trei comandamente pentru coordonarea măsurilor de reprimare a
manifestanţilor: cel politic, format din Coman Ion, Bălan Radu, Matei Ilie şi Pacoste Cornel,
cel al Ministerului de Interne alcătuit din generalii Nuţă Constantin, Mihale Velicu şi Macri
Emil, alături de conducerile locale ale miliţiei şi securităţii şi, în fine, cel al Ministerului
Apărării Naţionale condus de generalul Guşă Ştefan, ajutat de un grup de ofiţeri superiori.
Aceştia au dispus ca, în data de 17.12.1989, coloane de militari să defileze pe străzile
oraşului, cu scopul de a intimida populaţia care participa la manifestaţii. În astfel de misiuni
au fost implicate UM 01185, UM 1008, UM 0805 şi UM 01115.
Coloanele de militari de la UM 01185 Timişoara au defilat pe traseul cazarmă – Calea
Şagului - b-dul 6 Martie - Piaţa Maria - Catedrală - Operă - Piaţa Mărăşti - cazarma Oituz de
pe str. Popa Şapcă. Militarii au fost provocaţi de manifestanţi dar nu au fost incidente majore.
În jurul orelor 1700-1730, s-a realizat un dispozitiv circular pentru apărarea Comitetului
Judeţean PCR, format din militari ai trupelor de securitate, grăniceri şi trupe MApN. Un
număr de 30 militari în termen au fost dispuşi cu misiunea de a interzice afluirea pe Podul
Decebal. Această acţiune a fost susţinută şi de 3 plutoane de la trupele de securitate din
Timişoara şi Arad. Unul dintre aceste plutoane a acţionat intercalat între militarii de la UM
01008 Timişoara.
Militarii în termen, chiar şi cei de la aceeaşi unitate, nu se cunoşteau între ei întrucât
nu făceau parte din aceleaşi plutoane şi companii.
Dispozitivul circular realizat interzicea afluirea către Comitetul Judeţean PCR, pe
Podul Decebal dinspre Piaţa Traian, b-dul V. Pârvan şi str. Galaţi.
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În seara zilei de 17.12.1989, în jurul orei 1900, după primirea indicativului Radu cel
Frumos, militarilor li s-a distribuit muniţie de război.
În jurul aceleaşi ore, o coloană formată din sute de demonstranţi s-a deplasat pe b-dul
V. Pârvan cu intenţia de a trece Podul Decebal şi a ajunge în faţa Comitetului Judeţean PCR
Timiş. Când coloana a ajuns la câţiva zeci de metri de pod s-a deschis foc împotriva
manifestanţilor.
Accesul spre Comitetul Judeţean era blocat de un dispozitiv militar ce cuprindea
militari de la UM 01185 Timişoara, UM 01008 Timişoara şi 3 plutoane de trupe de securitate.
Pe pod se aflau de asemenea transportoare blindate şi tancuri de la UM 01115 Timişoara.
În cursul aceleaşi zile, în Piaţa Traian s-au aflat câteva sute de demonstranţi. Forţele de
ordine au intervenit în seara zilei respective, când în piaţă se aflau mai puţine persoane.
Conform actelor aflate la dosarul cauzei, în acest context, în zona Podul Decebal Piaţa Traian, au rezultat următoarele victime:
1. Persoană vătămată Lacatas Aladar (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa
Traian) - rănit
Numitul Lacatas Aladar, domiciliat în Timişoara, str. Becicherecul Mic, nr. 29, jud.
Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 25 zile de îngrijiri medicale. (raport
medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara)
2. Persoană vătămată Pîrja Ioan (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian) rănit
Numitul Pîrja Ioan, domiciliat în Timişoara, str. Brîncoveanu, nr. 5, jud. Timiş, a
suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 40 de zile de îngrijiri medicale. (raport medico
legal nr. 55/1990 LML Timişoara)
3. Persoană vătămată Roşca Ilie (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian) rănit
Numitul Roşca Ilie, domiciliat în com. Satchinez, jud. Timiş, a suferit leziuni
corporale pentru care a necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale. (raport medico legal nr.
1396/1992 LML Timişoara)
4. Persoană vătămată Zaharia Florin (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa
Traian) - rănit
Numitul Zaharia Florin, domiciliat în com. Mijlocenii Bârgăului, jud. Bistriţa, a suferit
leziuni corporale pentru care a necesitat 40 de zile de îngrijiri medicale. (raport medico legal
nr. 55/1990 LML Timişoara)
În după amiaza zilei de 17.12.1989 o parte dintre demonstranţii, care manifestau
împotriva regimului dictatorial, s-au deplasat în coloană şi s-au postat pe treptele Catedralei,
din mun. Timişoara.
În această zonă, încă din data de 16.12.1989, se aflau amplasate efective ale
Ministerului de Interne. În după-amiaza zilei de 17.12.1989 au fost aduse în dispozitiv şi
subunităţi ale MApN, cărora, în jurul orelor 2000, li s-a distribuit muniţie de război. Efectivele
aparţineau unor subunităţi de grăniceri precum şi de la UM 0805 Timişoara (formaţiuni de
miliţie şi securitate), subunităţi de la grupul de pompieri Timişoara şi subunităţi de la UM
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01024 Timişoara.
O parte dintre manifestanţii postaţi pe treptele Catedralei din Timişoara s-au îndreptat
spre sediul Consiliu Municipal şi înspre Piaţa Operei.
Întrucât unii dintre manifestanţi au distrus magazinele din zonă, incendiindu-le, s-a
dispus deschiderea focului de avertisment. De asemenea s-a ordonat efectuarea unei
demonstraţii cu tehnica blindată aparţinând UM 01024 Timişoara, în sensul că s-a ordonat
patrularea unor vehicule blindate (TAB şi TABC) prin faţa celor aflaţi pe treptele Catedralei.
Acţiunile întreprinse de către forţele de ordine nu au avut rezultatul scontat, respectiv
de intimidare a manifestanţilor, ci dimpotrivă au făcut ca manifestaţia să ia o amploare şi mai
mare, situaţie în care, pe fondul actelor de vandalism care nu au încetat, s-a executat foc cu
armamentul din dotare, rezultând următoarele victime:
5. Persoană vătămată Vincu Traian (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Numitul Vincu Traian, domiciliat în Timişoara, str. Bucovina, bl. 26A, sc. A, ap. 10, a
fost rănit la data de 17.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Operei.
6. Persoană vătămată Curac Mihai (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal nr. 87/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Curac Mihai, domiciliat în Timişoara, b-dul Tinereţii, nr. 8, jud. Timiş, a suferit leziuni care
au necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
7. Persoană vătămată Chiriliciuc Constantin (Timişoara-Vol. Catedrala
Mitropolitană) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Chiriliciuc Constantin, domiciliat în Bacău, str. Holtului, nr. 37, jud. Bacău, a fost suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 6 luni de îngrijiri medicale.
8. Persoană vătămată Murariu Irina (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănită
Conform raportului medico legal nr. 1484/1990, întocmit de LML Timişoara, numita
Murariu Irina, domiciliată în Timişoara, str. Ion Ionescu de la Brad, a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 7 de zile de îngrijiri medicale.
9. Persoană vătămată Măriuţă Mariana (Timişoara-Vol. Sucală Ion) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 244/1991, întocmit de LML Timişoara, numita
Măriuţă Mariana, domiciliată în Timişoara, str. Torentului, nr. 35, jud. Timiş, a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
În seara zilei de 17.12.1989, în jurul orelor 1700-1800, aşa cum am menţionat anterior,
către Piaţa Operei din Timişoara s-au deplasat numeroşi manifestanţi care îşi exteriorizau
nemulţumirea faţă de regimul dictatorial. Printre aceste persoane s-au aflat şi elemente
turbulente care au comis acte huliganice şi de vandalism.
În faţa clădirii Operei din Timişoara se aflau unităţi de intervenţie din cadrul
Inspectoratului Judeţean de Miliţie Timiş şi un detaşament de la UM 01185 Timişoara, condus
de către mr. Ştefan Ştefan şi cpt. Roman Nicolae.
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În jurul orelor 2000, militarii au primit muniţie de război şi li s-a ordonat să facă uz de
armă în situaţia în care vor fi atacaţi sau în cazul în care va continua incendierea şi devastarea
magazinelor.
În contextul în care în direcţia militarilor s-a aruncat cu pietre şi sticle incendiare iar
acţiunea de incendiere şi devastare a magazinelor din Piaţa Operei a continuat, s-a ordonat
deschiderea focului de avertisment şi apoi foc la picioare, în condiţiile prevăzute de
regulamentele militare.
În aceste împrejurări, în seara zilei de 17.12.1989, conform actelor aflate în dosarul
cauzei, în zona Piaţa Operei, din mun. Timişoara, au rezultat următoarele victime:
10. Persoană vătămată Stoica Ioan (Timişoara-Vol. Piaţa Operei) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Stoica Ioan, domiciliat în Timişoara, b-dul Cetăţii nr. 38, et. 4, ap. 46, jud. Timiş, a suferit
leziuni corporale pentru care a necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
11. Persoană vătămată Drăgulescu Vasile Adrian (Timişoara-Vol. Piaţa Operei) rănit
Conform raportului medico legal nr. 209/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Drăgulescu Vasile Adrian, domiciliat în Timişoara, str. Tulnicului, bl. D3, jud. Timiş, a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
În după amiaza zilei de 17.12.1989, în zona intersecţiei str. Paris cu b-dul
Republicii Hotel Banatul s-a semnalat incendierea fostului magazin de mobilă precum şi
distrugerea vitrinelor unor magazine de către persoane turbulente aflate în stare de ebrietate
care afluiau din Piaţa Operei deplasându-se către Piaţa Timişoara 700.
În această zonă a fost amplasat un detaşament de militari de la UM 01121 Timişoara,
conduşi de către mr. Grigore Viorel, cpt. Nicoară Gabriel, lt. maj. Cuţui Florin şi lt. maj. Ilie
Viorel.
Forţele militare aflate în zonă au făcut uz de armă, înregistrându-se morţi şi răniţi după
cum urmează:
12. Persoană vătămată Creţa Ioan (Timişoara-Vol. Zona Centrală Timişoara str. Paris) - rănit
Numitul Creţa Ioan, domiciliat în Timişoara, str. Bucovinei, bl. B8, ap. 11, jud. Timiş,
a suferit o plagă împuşcată în 1/3 inferioară a coapsei stângi.
13. Persoană vătămată Petroiu Mircea (Timişoara-Vol. Zona Centrală Timişoara
– str. Paris) – rănit
Numitul Petroiu Mircea, domiciliat în Timişoara, str. Învăţătorului, nr. 3, jud. Timiş, a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 5-6 de zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. 2918/1991 LML Timişoara).
14. Persoană vătămată Oprea Sorin Dănuţ (Timişoara-Vol. Zona Centrală
Timişoara – str. Paris) – rănit
Numitul Oprea Sorin Dănuţ, domiciliat în Timişoara, str. 30 Decembrie, nr. 7, ap. 21,
jud. Timiş, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 7 zile de îngrijiri medicale.
(raport medico legal nr. 2218/1992 LML Timişoara).
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În după amiaza zilei de 17.12.1989, între orele 1300-1530, în Piaţa Libertăţii din
Timişoara, s-au adunat multe persoane care au început să scandeze lozinci anticomuniste. O
parte dintre manifestanţi au distrus cofetăria şi consignaţia din piaţă şi au spart geamurile altor
unităţi comerciale, de unde au scos, în stradă, diferite bunuri. De asemenea, au fost sparte
geamurile restaurantului militar şi ale Comenduirii garnizoanei, aruncându-se în interior cu
sticle incendiare.
În acest context, s-au luat măsuri de apărare a obiectivelor militare din zonă, în piaţă
fiind dispuşi militari de la U.M. 01024 Timişoara şi de la UM 01970 Săcălaz. Efectivele de
militari, dotate cu armament şi muniţie de război, au fost dispuse în faţa clădirii Marii Unităţi,
precum şi în intersecţiile de acces spre piaţă şi spre terasa Restaurantului Militar.
De asemenea, în Piaţa Timişoara 700, la intersecţia str. 1 Mai cu str. C. Brediceanu,
s-a masat un grup mare de demonstranţi. Şi în această zonă unii dintre demonstranţi au
aruncat cu pietre şi sticle incendiare în direcţia militarilor dislocaţi în acest perimetru,
respectiv militari din cadrul UM 01970 Săcălaz şi UM 01125 Timişoara.
Forţele militare aflate în Piaţa Libertăţii şi Piaţa Timişoara 700, pe fondul
vacarmului creat de mulţime, au făcut uz de armă, înregistrându-se morţi şi răniţi, conform
actelor aflate în dosarul cauzei, după cum urmează:
15. Persoană vătămată Bărbat Vasile (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Bărbat Vasile, domiciliat în Timişoara, str. Ion, nr. 6/A, jud. Timiş, a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 40-50 de zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus
în primejdie viaţa victimei (raport medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
16. Persoană vătămată Orban Jozsef (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Orban Jozsef, fiul Josif şi Elisabeta, născut la 15.10.1955 în com. Camar, jud.
Sălaj, cu domiciliul în sat Camar nr. 191 A, jud. Sălaj, a suferit leziuni care au necesitat pentru
vindecare 100 de zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. 789/1991 LML Timişoara).
17. Persoană vătămată Pîrvu Ion (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Pîrvu Ion, domiciliat în Timişoara, Aleea Creaţiei, nr. 3, sc. B, ap. 19, jud.
Timiş, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-40 de zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
18. Persoană vătămată Gavrilă Cristian Jorje (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi
Piaţa Timişoara) - rănit
Numitul Gavrilă Cristian Jorje, domiciliat în Caransebeş, str. Cazărmii, bl. G7, jud.
Timiş, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 30 de zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. 1357/1992 LML Timişoara).
19. Persoană vătămată Zbora Ioan (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Zbora Ioan, domiciliat în Timişoara, str. Liviu Rebreanu, bl. 138, sc. A, ap.
10, jud. Timiş, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 7 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. 2424/1991 LML Timişoara).
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20. Persoană vătămată Kun Robert (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Kun Robert, domiciliat în Timişoara, str. Versului, nr. 10, jud. Timiş, a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 35 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr.
55/1990 LML Timişoara).
De asemenea, din actele aflate la dosarul cauzei, rezultă că, în urma intervenţiei
forţelor de ordine în mun. Timişoara, în contextul evenimentelor din decembrie 1989, au mai
rezultat următoarele victime:
21. Persoană vătămată Gogolan Florea (Timişoara-Vol. 2 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Gogolan Florea, fiul lui Ion şi Maria, ns. la 05.01.1951 în com Perieţi, jud.
Olt, domiciliat în Timişoara, Piaţa Mitropolit Alexandru Sterca nr. 5, ap. 8, jud. Timiş, a fost
împuşcat în ziua de 17.12.1989 de „ … militari în picior şi în mână…”, în timp ce se afla pe
Calea Girocului.
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, a suferit
leziuni corporale care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
22. Persoană vătămată Predescu Radu Călin (Timişoara-Vol. 4 -PMTimişoara) rănit
Numitul Predescu Radu Călin, fiul lui Radu-Dorin şi Rodica, ns. la 21.09.1984 în
Timişoara, domiciliat în mun. Timişoara, str. Alsacia nr. 4, jud. Timiş, susţine că a fost rănit
în timpul evenimentelor din decembrie 1989, din mun. Timişoara. În luna decembrie avea
vârsta de 5 ani şi nu îşi aduce aminte împrejurările în care a fost rănit.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
23. Persoană vătămată Părpăluţă Maricel (Timişoara-Vol. 4 -PMTimişoara) reţinut
Numitul Părpăluţă Maricel, fiul lui Eugen şi Valeria, ns. la 08.09.1968 în Botoşani,
domiciliat în Timişoara, str. Ceferiştilor nr. 5A, ap. 1, jud. Timiş, a fost reţinut în data de
16.12.1989 de către forţele de ordine şi condus la sediul unei unităţi militare, fiind eliberat în
data de 20.12.1989.
24. Persoană vătămată Pascariu Alin Mihai (Timişoara-Vol. 4 -PMTimişoara) reţinut
Numitul Pascariu Alin-Mihai, fiul lui Mihai şi Amalia, ns. la 08.01.1972 în
Hunedoara, domiciliat în Timişoara, str. Ioachim Miloia, bl. D1, sc. A, ap. 8, jud. Timiş, a fost
reţinut de un grup de militari în ziua de 18.12.1989 şi condus la sediul unei unităţi militare,
unde a fost bătut de „… miliţieni …”, fiind eliberat în ziua de 19.12.1989.
25. Persoană vătămată Georgescu Elena (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) - rănit
Numita Georgescu Elena, fiica lui Antonie şi Maria, ns. la 12.08.1961, domiciliată în
Timişoara, str. Stuparilor nr. 6, ap. 1, jud. Timiş, era angajată în luna decembrie 1989 la
parfumeria situată în Timişoara pe b-dul Gen. Dragalina. În seara zilei de 17.12.1989 a rămas
la magazin pentru a asigura paza bunurilor. În jurul orei 2000, a observat un incendiu la
librăria situată vis-a-vis, a mers să stingă focul, moment în care a fost împuşcată în piciorul
stâng.
Din raportul de constatare medico-legală nr. 2280, din 16.10.2006, al IML Timişoara
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rezultă că cea în cauză a suferit leziuni care au necesitat 6 zile de îngrijiri medicale.
26. Persoană vătămată Manoilă Teodor (Timişoara-Vol.13 -PMTimişoara) reţinut
Numitul Manoilă Teodor, fiul lui Teodor şi Elena, ns. la 22.03.1953, domiciliat în
Timişoara, str. Cercului nr. 30, jud. Timiş, a participat în ziua de 17.12.1989 la manifestaţiile
din mun. Timişoara, iar în jurul orei 2400 a fost reţinut de forţele de ordine. A fost condus la
Penitenciarul Timişoara, unde a fost reţinut până în ziua de 20.12.1989, când a fost eliberat.
Pe parcursul perioadei în care a fost reţinut a fost bătut de forţele de ordine.
27. Persoană vătămată Musteţiu Dorina (Timişoara-Vol.13 -PMTimişoara) rănit
Numita Musteţiu Dorina, fiica lui Ioan şi Florica, ns. la 08.02.1947, domiciliată în
Timişoara, str. E. Zola, nr. 157, jud. Timiş, a fost rănită prin împuşcare în data de 17.12.1989,
în timp ce se deplasa către locuinţa sa.
28. Persoană vătămată Ciorogariu (fostă Regep) Codruţa Ileana (TimişoaraVol.14 -PMTimişoara) - reţinut
Numita Ciorogariu (fostă Regep) Codruţa Ileana, fiica lui Valeriu şi Elena, ns. la
05.05.1969, domiciliată în Timişoara, str. dr. Ion Mureşan nr. 76, jud. Timiş, a fost reţinută în
data de 17.12.1989 şi depusă în Penitenciarul Popa Şapcă, unde a fost agresată de organele de
miliţie, fiind eliberată în ziua de 20.12.1989.
29. Persoană vătămată Costin Dorin (Timişoara-Vol.14 -PMTimişoara) - reţinut
Numitul Costin Dorin, fiul lui Petru şi Corina, ns. la 09.08.1967, domiciliat în
Timişoara, b-dul g-ral Ion Dragalina nr. 19, ap. 4, jud. Timiş, a fost reţinut în data de
17.12.1989 şi depus în arestul fostei miliţii judeţene, unde a fost agresat de organele de
miliţie, fiind ulterior transferat la Penitenciarul Popa Şapcă, de unde a fost eliberat în ziua de
20.12.1989.
30. Persoană vătămată Dincă Constantin (Timişoara-Vol.14 -PMTimişoara)
Numitul Dincă Constantin, fiul lui Ion şi Ana, ns. la 06.03.1949, domiciliat în
Timişoara, Aleea Veveriţei nr. 1, sc. A, ap. 14, jud. Timiş, a fost agresat în ziua de 23.12.1989
de un bărbat îmbrăcat în haine civile, suferind leziuni care au necesitat 7 zile de îngrijiri
medicale.
31. Persoană vătămată Chişiu Radu Florin (Timişoara-Vol.14 -PMTimişoara) rănit
Numitul Chişiu Radu Florin, fiul lui Pavel şi Ileana, ns. la 15.05.1961, domiciliat în
mun. Zalău, str. G-ral Ion Dragalina nr. 2, bl. D29, ap. 10, jud. Sălaj, a fost ofiţer în cadrul
U.M. 0906 Reşiţa, unitate de filaj şi investigaţii. Începând cu ziua de 18.12.1989 a desfăşurat
acţiuni specifice muncii operative pe raza mun. Timişoara, având ca obiectiv identificarea
persoanelor turbulente care se dedau la acte de violenţă. În acest context, în ziua de
19.12.1989 s-a alăturat unui grup de tineri care au aruncat cu sticle incendiare înspre mai
multe camioane aparţinând M.Ap.N., unul din acestea fiind incendiat. Urmare a acestui fapt,
asupra grupului de tineri s-a executat foc, cel în cauză fiind rănit prin împuşcare. Ulterior, a
fost reţinut în data de 24.12.1989 de către forţele aparţinând M.Ap.N. şi depus la sediul
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C.P.U.N. Reşiţa, unde a rămas reţinut până în data de 12.03.1990, când a fost eliberat.
32. Persoană vătămată Gheorghiosu Aurel (Timişoara-Vol.15 -PMTimişoara) reţinut
Numitul Gheorghiosu Aurel, fiul lui Constantin şi Aneta, ns. la 10.07.1947, domiciliat
în Timişoara, d-dul Iuliu Maniu, nr. 38, et. 2, ap. 26, jud. Timiş, a fost reţinut în data de
19.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile care aveau loc în mun. Timişoara, fiind
eliberat în seara zilei de 20.12.1989.
33. Persoană vătămată Muntean Dumitru (Timişoara-Vol.16 -PMTimişoara) rănit
Numitul Muntean Dumitru, fiul lui Gheorghe şi Ana, ns. la 17.04.1954, domiciliat în
sat Neudorf, nr. 77, jud. Arad, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 17.12.1989, în timp ce
participa la demonstraţiile ce aveau loc în zona Catedralei din mun. Timişoara.
Din raportul medico-legal nr. 789, din 22.04.1991, al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 6 luni de îngrijiri medicale.
34. Persoană vătămată Pop Daniel (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) rănit
Numitul Pop Daniel, fiul lui Mihai şi Flore, ns. 10.02.1970, cu domiciliul în sat
Beregsău Mare, nr. 238, com. Săcălaz, jud. Timiş, a declarat că în ziua de 17.12.1989 fost
rănit prin împuşcare în piciorul stâng, în timp ce se afla pe Calea Girocului.
35. Persoană vătămată Bouariu Dumitru (Vol. Victime prin împuşcare
Timişoara) - rănit
Numitul Bouariu Dumitru, fiul lui Ioan şi Aspazia, ns. 03.11.1954 în localitatea
Coţuşca, jud. Botoşani, cu domiciliul în Timişoara, str. Florilor, bl. 52, sc. A, ap. 11, jud.
Timiş, a declarat că participat la demonstraţiile anticomuniste din Timişoara, iar în ziua de
17.12.1989, în timp ce afla pe Calea Lipovei, „…în apropierea unităţii militare de
grăniceri…” a fost rănit prin împuşcare în piciorul drept, iar la data de 18.12.1989 a fost
internat şi operat la spitalul de ortopedie din mun. Timişoara.
36. Vâlceanu Constantin (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) - decedat
Numitul Vâlceanu Constantin, cu ultimul domiciliul în Timişoara, str. Salcâmilor, nr.
50, bl. 73A, sc. B, ap. 4, jud. Timiş a participat la demonstraţiile din mun. Timişoara. Numita
Vâlceanu Ileana, a declarat că soţul său a fost împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989 „…de
militarii de la unitatea militară de pe Calea Lipovei”, iar la data de 02.12.2008.
La data de 02.12.2008, respectiv 03.12.2008, în cauză s-au constitui părţi civile
Vălceanu Ileana, soţia victimei, respectiv fii victimei, Vâlceanu Adrian-Laurenţiu şi Vâlceanu
Ovidiu Marian, toţi cu domiciliul în Timişoara, str. Salcâmilor nr. 50, bl.73/A, sc.B, et.1, ap.4,
jud. Timiş.
37. Persoană vătămată Alecu Vasile (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara)
Numitul Alecu Vasile, fiul lui Niculae şi Felicia, ns. 02.10.1947 în com. Aninoasa,
jud. Dâmboviţa, cu domiciliul în Bucureşti, str. Mendeleev, nr. 17, ap. 40, sector 1, ffl. Com.
Ciorogârla, şos. Bucureşti, nr.120, jud. Ilfov, era în luna decembrie 1989 şeful Casei Armatei
din Buziaş, jud. Timiş, având gradul de maior.
La data de 06.07.2006, a susţinut că în timpul evenimentelor din decembrie a suferit o
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cădere psihică aspect confirmat prin raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr.
A1/8954/2006 al INML Bucureşti în care se concluzionează acesta prezintă „o tulburare
depresivă recurentă declanşată pe fondul unei personalităţi distimice sub influenţa factorilor
psiho-traumatizanţi din timpul activităţilor desfăşurate în timpul revoluţiei”.
38. Persoană vătămată Ionescu Constantin (Vol. Victime prin împuşcare
Timişoara) - rănit
Numitul Ionescu Constantin, fiul lui Gheorghe şi Gherghina, ns. 29.09.1963, sat
Alunişu, jud. Olt, cu domiciliul în Timişoara, str. Ioan Slavici, bl. 7, ap. 5, jud. Timiş, a fost
rănit prin împuşcare la mâna stângă, în data de 17.12.1989, în timp ce se deplasa spre str.
Ialomiţei, din mun. Timişoara.
39. Persoană vătămată Tudorici Guţă (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) rănit
Numitul Tudorici Guţă, fiul lui Ion şi Lina, ns. 27.08.1941 în Platoneşti, jud. Ialomiţa,
cu domiciliul în Constanţa, str. Călăraşi, nr.1, jud. Constanţa şi ffl. în Constanţa, str.
Adamclisi, nr. 5, bl. P2, ap. 50, a declarat că, în ziua de 17.12.1989, în timp ce se afla în zona
Catedralei din mun. Timişoara, a fost rănit prin împuşcare la mâna dreaptă şi şoldul stâng.
40. Persoană vătămată Necşulei Gheorghe - rănit
Conform raportului medico legal nr. 435/1992, întocmit de LML Timişoara, numitul
Necşulei Gheorghe (domiciliat în Timişoara, Intr. Arenei, nr. 1, jud. Timiş) a suferit leziuni
corporale pentru care a necesitat 5 luni de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie
viaţa victimei.
41. Persoană vătămată Pachiu Petrică - rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Pachiu Petrică, domiciliat în Oneşti, str. Republicii, bl. 58, ap. 261, jud. Bacău, a suferit
leziuni corporale pentru care a necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
42. Persoană vătămată Şerban Radu Ştefan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănit
Numitul Şerban Radu Ştefan a fost rănit prin împuşcare în data de 17.12.1989 în timp
ce se afla în municipiul Timişoara.
Din certificatul medico-legal nr. 1431/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că Şerban
Radu Ştefan a fost internat în Spitalul Militar Timişoara pentru fractură transversală cu
fragment intermediar a humerusului stâng, leziuni pentru care a necesitat 120-130 zile de
îngrijiri medicale.
Din actele aflate la dosarul cauzei rezultă că, în contextul evenimentelor din decembrie
1989, din mun. Timişoara, următoarele persoane au fost reţinute în Penitenciarul Timişoara şi
arestul Miliţiei. (Timişoara-Vol. Părţi vătămate reţinuţi):
43. Persoană vătămată Vlad Romeo, fiul lui Ioan şi Maria, ns. 14.11.1961 în
Timişoara, jud. Timiş, cu domiciliul în Timişoara, str. Alexandru Odobescu nr. 55,
ap. 9, jud. Timiş.
44. Persoană vătămată Rădău Dumitru, fiul lui Ion şi Gherghina, ns. 06.01.1948 în
sat Corbi, jud. Vâlcea, cu domiciliul în Timişoara, str. Ştefan cel Mare nr.10, ap. 7,
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jud. Timiş.
45. Persoană vătămată Tăut Angela, fiica lui Alexandru şi Maria, ns. 08.10.1950
jud. Mehedinţi, cu domiciliul în Timişoara, str. Timiş nr.16-18, sc. A, ap. 15, jud.
Timiş.
46. Persoană vătămată Korondi Iosif, fiul lui Iuliu şi Elisabeta, ns. 21.07.1944 în
Satu Mare, cu domiciliul în Satu Mare , str. Danton, nr. 11B.
47. Persoană vătămată Jîdic Emiliean, fiul lui Vasile şi Lucreţia, ns. 24.01.1961 în
Stiubeni, jud. Botoşani, cu domiciliul în Timişoara, str. martir Marius Nemţac,
nr.15, bl.3, ap. 52, jud. Timiş.
48. Persoană vătămată Gancea Alexandru, fiul lui Maxim şi Elisaveta, ns.
25.09.1937 în Hălmăgel, jud. Arad, cu domiciliul în Arad, str. Stupilor, nr. 17, bl.
A48, ap. 17, jud. Arad.
49. Persoană vătămată Iacob Dorel, fiul lui Vasile şi Vernica, ns. 09.03.1965 com.
Timişeşti, jud. Neamţ, cu domiciliul în Timişoara, str. Dr. Alexandra Martha, nr. 6,
ap. 4.
*
*

*

În cauză au fost audiate şi alte persoane vătămate sau succesori ai unor persoane
decedate în timpul evenimentelor din decembrie 1989 din mun. Timişoara, constatându-se
însă că împrejurările în care a survenit decesul sau vătămarea acestor persoane au format
obiectul altor dosare, soluţionate separat. Avem în vedere, în acest sens, o parte din persoanele
vătămate din dosarul nr. 42/P/1990 al Parchetul Militar Timişoara privind pe inculpaţii Coman
Ion (fost secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român şi membru în
Comitetul Politic Executiv), Bălan Radu (fost prim secretar al Comitetului Judeţean Timiş al
Partidului Comunist Român), Matei Ilie (fost secretar al Comitetului Central al Partidului
Comunist Român) şi Pacoste Cornel (fost viceprim ministru) şi dosarul nr. 11/P/1996 al
Secţiei Parchetelor Militare privind pe inculpaţii general de armată Stănculescu Victor
Atanasie şi general colonel Chiţac Mihai, dosare în care s-au pronunţat hotărâri de
condamnare, aşa cum s-a menţionat în capitolul privind cercetările efectuate în legătură cu
evenimentele din decembrie 1989, după cum urmează:
Persoană vătămată Alexoaie Dumitru (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa
Traian) - rănit
Numitul Alexoaie Dumitru, domiciliat în Timişoara, Calea Lipovei, nr. 5, jud. Timiş, a
suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 35 zile de îngrijiri medicale (raport medicolegal nr. 55/11.01.1990 al LML Timişoara).
Persoană vătămată Borlea Ioan (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian) rănit
Numitul Borlea Ioan, domiciliat în Giarmata Vii, jud. Timiş, a suferit leziuni corporale
pentru care a necesitat 65 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. 55/1990 LML
Timişoara).
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Persoană vătămată Boghin Nicolae Dimitrie (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa
Traian) - rănit
Numitul Boghin Nicolae Dimitrie, domiciliat în Timişoara, str. Topologului, nr.4, jud.
Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 18 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. 36/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Olariu Marian (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian) rănit
Numitul Olariu Marian, domiciliat în com Dumbrăviţa, jud. Timiş, a suferit leziuni
corporale pentru care a necesitat 4 luni de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. 55/1990
LML Timişoara).
Persoană vătămată Călin Adrian (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian) rănit
Numitul Călin Adrian, fiul lui natural, domiciliat în Timişoara, str. Mehadia nr.12,
bl.1, ap.3, judeţul Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 30 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. 75/1990 LML Timişoara – cicacitrici pe faţa dorsală a
antebraţului stâng 1/3 medie).
Persoană vătămată Cimpoieru Maria (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa
Traian) - rănită
Numita Cimpoieru Maria, domiciliată în Timişoara, str. 6 Martie nr.14, jud. Timiş, a
suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 35 zile de îngrijiri medicale (raport medico
legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Crasnean Vasile Ioan (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa
Traian) - rănit
Numitul Crasnean Vasile Ioan, domiciliat în Timişoara, str. Ion Ionescu de la Brad,
jud. Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 70 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Cristea Cristian (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian)
- rănit
Numitul Cristea Cristian, domiciliat în Timişoara, str. Platanilor, nr. 13, jud. Timiş, a
suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 30 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea
constituirii unei infirmităţi permanentă (raport medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Facasciuc Viorica (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa
Traian) - rănit
Numita Facasciuc Viorica, domiciliată în Timişoara, str. Ispirescu, nr. 3, jud. Timiş, a
suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 25 zile de îngrijiri medicale (raport medico
legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Gavra Dan (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian) rănit
Numitul Gavra Dan, domiciliat în Timişoara, str. Becicherecul Mic, nr. 29, jud. Timiş,
a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 50 zile de îngrijiri medicale cu infirmitate
permanentă (raport medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Gherasim Doiniţa (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa
Traian) – rănită
Numita Gherasim Doiniţa, născută la 04.01.1966 în com. Petrilaca, jud. Mureş,
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domiciliată în Timişoara, str. Dacilor nr. 13, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat
3-4 luni de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara - plagă
transfixiantă împuşcată de bazin cu leziuni ale intestinului subţire şi mezenterului).
Persoană vătămată Kali Adrian (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian) rănit
Numitul Kali Adrian, domiciliat în Timişoara, b-dul Sudului, nr. 12, jud. Timiş, a
suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 25 zile de îngrijiri medicale (raport medico
legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Lengyel Daniela (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian)
- rănită
Numita Lengyel Daniela, domiciliată în Timişoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 6, jud.
Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 100 zile de îngrijiri medicale, cu
gradul III de invaliditate (raport medico legal nr. 789/1991 LML Timişoara).
Persoană vătămată Maxim Irinel (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian) rănit
Numitul Maxim Irinel, domiciliat în Timişoara, str. Orizont, nr. 5, jud. Timiş, a suferit
leziuni corporale pentru care a necesitat 8 luni de îngrijiri medicale (raport medico legal nr.
789/1991 LML Timişoara).
Persoană vătămată Papilion Laurenţiu (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa
Traian) - rănit
Numitul Papilion Laurenţiu, domiciliat în Timişoara, str. Bogdăneştilor, nr. 32, jud.
Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Sidenco Marcel (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian)
- rănit
Numitul Sidenco Marcel, domiciliat în Timişoara, str. Inului, nr. 3, jud. Timiş, a suferit
leziuni corporale pentru care a necesitat 18 de zile de îngrijiri medicale (raport medico legal
nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Stoianov Zora (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian) rănită
Numita Stoianov Zora, domiciliată în Timişoara, Calea Giroc, nr. 66A, jud. Timiş, a
suferit leziuni care au necesitat 30 de zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr.
55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Toc Cristian (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian) rănit
Numitul Toc Cristian, domiciliat în Timişoara, str. Platanilor, nr. 9, jud. Timiş, a
suferit leziuni pentru care a necesitat 65 de zile de îngrijiri medicale cu punerea în primejdie a
vieţii victimei (raport medico legal nr. 789/1991 LML Timişoara).
Persoană vătămată Trifu Gheorghe (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian)
- rănit
Numitul Trifu Gheorghe, domiciliat în com. Jamul Mare, sat Gherman, jud. Timiş, a
suferit leziuni pentru care a necesitat 30 de zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr.
104/1990 LML Timişoara).
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Persoană vătămată Untilă Corina (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian) rănită
Numita Untilă Corina, domiciliată în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 42, jud.
Timiş, a suferit leziuni pentru care a necesitat 40-50 de zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Valon Alin (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian) rănit
Numitul Valon Alin, domiciliat în Timişoara, str. Constantin cel Mare, nr. 107, jud.
Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Vasnei Alexandru (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa
Traian) - rănit
Numitul Vasnei Alexandru, domiciliat în Timişoara, str. Oglinzilor, nr. 38, jud. Timiş,
a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 50 de zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Vlaici Sava (Timişoara-Vol. Podul Decebal-Piaţa Traian) rănit
Numitul Vlaici Sava, domiciliat în Timişoara, str. 12 Aprilie, nr. 33, jud. Timiş, a
suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 194 de zile de îngrijiri medicale. Leziunile au
pus în primejdie viaţa victimei (raport medico legal nr. 789/1991 LML Timişoara).
Banciu Leontina (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) - decedată
Numita Banciu Leontina, cu ultimul domiciliul în Timişoara, str. Pan Halipa, bl. C3,
ap. 12, jud. Timiş, a participat la manifestaţiile anticomuniste din mun. Timişoara.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitei Banciu Leontina, a fost
audiat Banciu Arion-Emil, fiul victimei, domiciliat în Timişoara, str. Pan Halipa, bl.C3, ap.12,
judeţul Timiş, care a precizat că mama sa a fost împuşcată în ziua de 17.12.1989, în timp ce se
afla în zona Podului Decebal şi care s-a contituit parte civilă în cauză.
În cauză s-au mai constituit parţi civile: Banciu Veronica Alina (fiica victimei),
domiciliată în Timişoara, str. Pan Halipa, bl.C3, ap.12, judeţul Timiş şi Banciu Anamaria
(fiica victimei), domiciliată în Timişoara, str. Ştefan cel Mare nr.9, sc.A, et.2, ap.17, judeţul
Timiş.
Andrei Maria (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) - decedată
Numita Andrei Maria, fiica lui Gheorghe şi Elena, cu ultimul domiciliul în com.
Pojogi-Cerna, jud. Vâlcea, a participat la demonstraţiile din luna decembrie 1989, din mun.
Timişoara.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitei Andrei Maria, numiţii
Andrei Gheorghe şi Andrei Elena, ambii cu domiciliul în Timişoara, str. Martir Maria Andrei,
bl.A 105, et.1, ap.6, jud. Timiş, au precizat că fiica lor a fost împuşcată în ziua de 17.12.1989,
în timp ce participa la manifestaţiile din zona Podului Decebal, care s-au constituit părţi civile
în cauză.
Conform raportului medico legal nr. 1013/41/1989 al LML Timişoara moartea acesteia
a fost violentă şi s-a datorat unui traumatism cranio-cerebral acut.
În cauză s-a constituit parte civilă şi fiica victimei, Jivănescu Maria-Mihaela,
domiciliată în Timişoara, str. Silistra nr.21, bl.A – 74, sc.A, ap.14, jud. Timiş.
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Ewinger Slobodanca - decedată
Conform adresei nr. 200/A/1990 a LML Timişoara, moartea numitei Ewinger
Slobodanca, cu ultimul domiciliu în com. Variaş, sat Gelu, jud. Timiş, a fost violentă şi s-a
datorat unei plăgi împuşcate (Podul Decebal).
În legătură cu decesul numitei Ewinger Slobodanca, a fost audiat tatăl acestei, Iezdici
Milorad, domiciliat în comuna Variaş, sat Gelu nr.63, judeţul Timiş.
Ţintaru Teodor Octavian - decedat
Conform raportului medico legal nr. 1012/A/40/1989, întocmit de LML Timişoara,
moartea numitului Ţintaru Teodoru Octavian, cu ultimul domiciliu în Timişoara, Intr. Surduc,
nr. 4, jud. Timiş, a fost violentă şi s-a datorat plăgilor împuşcate abdominale şi la nivelul
coapsei stângi.
În cauză s-a constituit parte civilă Ţintaru Angela (soţia victimei), domiciliată în
Timişoara, Calea Şagului nr.45, ap.30, jud. Timiş.
Popescu Rozalia Irma - decedată
Conform raportului medico legal nr. 1063/1989, întocmit de LML Timişoara, moartea
numitei Popescu Rozalia Irma, a fost violentă şi s-a datorat politraumatismului cu traumatism
cranio-cerebral, abdominal şi de membre inferioare produse prin călcare de un vehicul în
mişcare.
În legătură cu decesul numitei Popescu Rozalia Imra, a fost audiată fiica acesteia,
Vochiţu Anca Monica, domiciliată în Bucureşti, b-dul Nicolae Bălcescu nr.35, ap.9, sectorul
1.
Sava Florica - decedată
Conform raportului medico legal nr. 5/A/1990, întocmit de LML Timişoara, moartea
numitei Sava Florica, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Onoarei, nr. 1, jud. Timiş, a fost
violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate abdominale, cu stare toxico septică (peritonită).
În cauză s-au constituit parţi civile Isfan Emilia (mama victimei), domiciliată în
Timişoara, str. Barac Ion nr.15, et.1, ap.23, jud. Timiş, Feşiu Ramona Dorina (fiica victimei),
domiciliată în Timişoara, str. Recoltei nr.11, bl.F1, ap.71, jud. Timiş, Sava Iosif (soţul
victimei), domiciliat în sat Utvin, com. Sânmihaiu Român nr.209, jud. Timiş, respectiv Sava
Iosif Florian (fiul victimei), domiciliat în Timişoara, str. Martir Marius Nemţoc nr.1, bl.4, sc.
A, ap.2, jud. Timiş.
Persoană vătămată Sava Elena - rănită
Conform raportului medico legal nr. 2732/1990, întocmit de LML Timişoara, numita
Sava Elena, domiciliată în Timişoara, str. Timocului, bl. T24, ap. 10, jud. Timiş, a suferit
leziuni corporale pentru care au necesitat 90 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Şerban Iosif - rănit
Conform raportului medico legal nr. 87/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Şerban Iosif, domiciliat în Timişoara, str. Gorniştilor, nr. 7, jud. Timiş, a suferit leziuni
corporale pentru care a necesitat 90 zile de îngrijiri medicale.
Iosub Constantin (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 994/22/89, întocmit de LML Timişoara, moartea
numitului Iosub Constantin a fost violentă şi s-a datorat plăgilor împuşcate la nivelul gâtului şi
toracelui.
În cauză s-a constituit parte civilă Iosub Anica (mama victimei), domiciliată în sat.
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Chişoda, com. Giroc str. Bucegi nr.22, jud. Timiş.
Gîrjoabă Dumitru Constantin (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) decedat
Numitul Gîrjoabă Dumitru Constantin, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Bicaz,
jud. Timiş, a decedat urmare unei plăgi împuşcate penetrante abdominale.
În cauză s-au constituit parţi civile Gîrjoabă Constantin (tatăl victimei), Gîrjoabă
Maria (mama victimei), ambii cu domiciliul în Timişoara, str. Muncitorilor nr.41, jud. Timiş,
Gîrjoabă Valeria (soţia victimei), respectiv Gîrjoabă Dumitru Dan (fiul victimei), ambii cu
domiciliul în Timişoara, str. Muncitorilor nr.46, jud. Timiş.
Istvan Andrei (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 976/4/89, întocmit de LML Timişoara, moartea
numitului Istvan Andrei, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Romulus, nr. 43, jud. Timiş, a
fost violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate în zona toraco-abdominală.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Istvan Andrei, a fost
audiata Bugariu Maria (concubina victimei), domiciliată în Timişoara, str. Romulus nr. 43,
ap.6, judeţul Timiş.
Balmuş Vasile (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 1004/32/1989, întocmit de LML Timişoara,
moartea numitului Balmuş Vasile, fiul lui Trifan şi Domnica, născut la data de 07.12.1964, în
comuna Arbore, judeţul Suceava, cu ultimul domiciliu în com. Arbore, jud. Suceava, a fost
violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate cranio-cerebrale.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Balmuş Vasile, a fost
audiat Balmuş Dumitru (fratele victimei), domiciliat în com. Arbore, jud. Suceava.
Caceu Mariana (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) - decedată
Conform raportului medico legal 1009/37/1989, întocmit de LML Timişoara, moartea
numitei Caceu Mariana, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Negoi, nr. 97, jud. Timiş, a
fost violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate cranio-cerebrale.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitei Caceu Mariana, a fost
audiat Caceu Emil (fratele victimei), domiciliat în comuna Dobra, str. Gării nr.30, judeţul
Hunedoara.
Caceu Margareta (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) - decedată
Conform raportului medico legal nr. 983/11/89, întocmit de LML Timişoara, moartea
numitei Caceu Margareta, cu ultimul domiciliu în com. Dobra, nr. 6A, ap. 6, jud. Hunedoara,
a fost violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate cranio-cerebrale.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitei Caceu Mariana, a fost
audiat Caceu Emil (fratele victimei), domiciliat în comuna Dobra, str. Gării nr.30, judeţul
Hunedoara.
Sava Angela Elena (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) - decedată
Conform raportului medico legal 1014/42/1989, întocmit de LML Timişoara, moartea
numitei Sava Angela Elena, fiica lui Angelco şi Domniţa-Elena, născută la 28.08.1958 în
comuna Vărădia , judeţul Caraş Severin, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Ştefan
Stâncă, nr. 101, bl. B19, sc. A, ap. 13, jud. Timiş, a fost violentă şi s-a datorat unei plăgi
împuşcate cranio-cerebrale.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitei Sava Angela Elena, a
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fost audiată Radu Daniela-Oxana (sora victimei), domiciliat în Timişoara, str. Somnului nr.10,
bl.73/A, sc.A, ap.7, judeţul Timiş.
Persoană
vătămată
Munteanu
Dumitru
(Timişoara-Vol.
Catedrala
Mitropolitană) - rănit
Numitul Munteanu Dumitru, domiciliat în com. Zăbrani, jud. Arad, a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 135 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Bumbar Mihai (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal 174/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Bumbar Mihai, domiciliat în Timişoara, Calea Aradului, nr. 119, jud. Timiş, a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Şerban Tănase (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Şerban Tănase, domiciliat în Timişoara, str. Versului, nr. 8, sc. A, ap. 4, jud. Timiş, a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 35 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Botezatu Marcel (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Botezatu Marcel, domiciliat în Timişoara, b-dul Dâmboviţa, nr. 54, bl. C 11, jud. Timiş, a
suferit leziuni corporale care au necesitat 6 luni de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Călin Marius (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Călin Marius, domiciliat în Timişoara, Calea Girocului, nr. 29, ap. 3 jud. Timiş, a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în
primejdie viaţa victimei.
Persoană vătămată Cojiţă Ion (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Cojiţă Ion, domiciliat în com. Sânmihaiu Român, satul Utvin, jud. Timiş, a suferit leziuni care
au necesitat pentru vindecare 90 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Halasz Szabo Iosif (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană)
- rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Halasz Szabo Iosif, domiciliat în Timişoara, str. Chiriac, nr. 14, ap. 20, jud. Timiş, a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 100 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Ionescu Cornel (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Ionescu Cornel, domiciliat în com. Criciova, nr. 63, jud. Timiş, a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Lazăr Lidia (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănită
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numita
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Lazăr Lidia, domiciliată în Timişoara, Calea Şagului nr. 5, jud. Timiş, a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 65 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Madoşi Ana (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numita
Madoşi Ana, domiciliată în com. Remetea Mare, jud. Timiş, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 6 luni de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Mardare Sorin (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Mardare Sorin, domiciliat în Timişoara, str. Crizantemelor, nr. 39, jud. Timiş, a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 15 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Murariu Eugen (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Murariu Eugen, domiciliat în Timişoara, str. Stelelor, nr. 8, jud. Timiş, a suferit leziuni care
au necesitat pentru vindecare 35 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa
victimei.
Persoană vătămată Pascalău Cristian (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Pascalău Cristian, domiciliat în Timişoara, str. Salcâmilor, nr. 50, ap. 15, jud. Timiş, a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Merluşcă Ioan (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Numitul Merluşcă Ioan, domiciliat în Timişoara, str. Polonă, nr. 2, jud. Timiş, a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 40 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Paşca Dan (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Paşca Dan, fiul lui Ioan şi Ana, născut la data de 29.08.1972, domiciliat în Timişoara, str. arh.
Victor Vlad, bl. 48, sc. A, et. 3 ap. 12, jud. Timiş, a suferit leziuni care au necesitat pentru
vindecare 4 luni de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Şandru Horia (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Şandru Horia, domiciliat în Timişoara, str. Baba Dochia, bl. 15, jud. Timiş, a suferind leziuni
care au necesitat pentru vindecare 6 luni de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Vona Maria (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănită
Conform raportului medico legal nr. 160/1990, întocmit de LML Timişoara, numita
Vona Maria, domiciliată în Timişoara, Zona Steaua, jud. Timiş, a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 23 de zile îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Răchici Oliver (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal nr. 50/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
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Răchici Oliver, domiciliat în com. Radimna, jud. Caraş Severin, a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Halip Nelu (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 114/C/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Halip Nelu, domiciliat în com. Săcălaz, str. Beregsău Mic, jud. Timiş, a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Luchescu Stelian (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal nr. 403/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Luchescu Stelian, domiciliat în mun. Alba Iulia, str. Poligonului, nr. 4B, jud. Alba, a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Pîrvan Ioana (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănită
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numita
Pîrvan Ioana, domiciliată în Timişoara, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. 82, jud. Timiş, a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Secu Cornel (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Secu Cornel, domiciliat în Timişoara, str. Arieş, nr. 20, sc. E, et. 1, ap. 4, jud. Timiş, a suferit
leziuni corporale pentru care a necesitat 4 luni de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Mureşan Lucian Andrei (Timişoara-Vol. Catedrala
Mitropolitană) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Mureşan Lucian Andrei, domiciliat în Timişoara, str. Chiriac, nr. 12, jud. Timiş, a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 35 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Chiu Adrian (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Chiu Adrian, domiciliat în Timişoara, b-dul Dâmboviţa, nr. 49, jud. Timiş, a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Tănase Vasile (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Tănase Vasile, domiciliat în Timişoara, str. Bucovina, nr. 163, jud. Timiş a suferit leziuni care
au necesitat pentru vindecare 40 de zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Bucă Ilie (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Bucă Ilie, domiciliat în Timişoara str. Hebe, nr. 34, jud. Timiş, a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 70 de zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Puşchiţă Darie (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) rănit
Conform raportului medico legal nr. 181/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Puşchiţa Darie, domiciliat în Timişoara, str. Liman, nr. 3, jud. Timiş, a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 70 de zile de îngrijiri medicale.
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Persoană vătămată Primaru Gheorghe (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană)
Conform raportului medico legal nr. 609/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Primaru Gheorghe, domiciliat în Timişoara, str. Cosmonauţilor, nr. 4, jud. Timiş, a suferit
leziuni corporale pentru care nu s-a putut stabili mecanismul de producere al acestora şi nici
tipul de îngrijire medicală, după aspectul lezionar prezentat la data examinării.
Persoană vătămată Honig Ilie (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 257/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Honig Ilie, domiciliat în Timişoara, str. Ştefan cel Mare, nr. 18, jud. Timiş, a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 7 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Dobre Petru (Timişoara-Vol. Catedrala Mitropolitană) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Dobre Petru, domiciliat în Timişoara, str. Dorobanţilor, bl. C3, jud. Timiş, a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 40 zile de îngrijiri medicale.
Stanciu Ioan (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) - decedat
Numitul Stanciu Ioan, cu ultimul domiciliul în Timişoara, b-dul g-ral Ion Dragalina,
nr.36, ap. 9, jud. Timiş, a participat la demonstraţiile anticomuniste din mun. Timişoara din
luna decembrie 1989. Soţia acestuia, Stanciu Marioara Aurelia, a precizat, la data de
03.12.2008, că soţul său a fost împuşcat mortal în ziua de 17.12.1989, în timp ce se afla pe
scările de acces în Catedrala din Timişoara.
În cauză s-au constituit părţi civile Stanciu Marioara Aurelia (soţia victimei), SeicheStanciu Camelia-Mihaela (fiica victimei), ambele cu domiciliul în Timişoara, b-dul. G-ral Ion
Dragalina, nr. 36, et.2, ap.9, judeţul Timiş, şi Nistor (fostă Stanciu) Lauriana Simona, (fiica
victimei)domiciliată în Timişoara, str. Vrancei nr.1, judeţul Timiş.
Pădurariu Vasile (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa Timişoara) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 1016/1990, întocmit de LML Timişoara, moartea
numitului Pădurariu Vasile, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9D,
jud. Timiş, a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei interne prin leziuni de organe abdominale,
prin proiectil de armă de foc.
Persoană vătămată Gliguţă Avram (Timişoara-Vol. Sucală Ion) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 158/1991, întocmit de LML Timişoara, numitul
Gliguţă Avram, fiul lui Mihai şi Floarea, născut la data de 08.10.1960, domiciliat în
Timişoara, str. Meseriaşilor, bl. A3, ap. 9, jud. Timiş, a suferit leziuni corporale care au
necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Huţanu Crenguţa (Timişoara-Vol. Sucală Ion) - rănită
Numita Huţanu Crenguţa, fiica lui Ioan şi Aniţa, domiciliată în Timişoara str. Romulus
nr.3, jud. Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 40-50 zile de îngrijiri
medicale.
Leia Sorinel Daniel (Timişoara-Vol. Sucală Ion) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 1067/1990, întocmit de LML Timişoara, moartea
numitului Leia Sorinel Daniel, fiul lui David Ilie şi Aurica, născut la data de 24.09.1967, cu
ultimul domiciliu în com Făget, Al. Lugojului, nr. 15, jud. Timiş, a fost violentă şi s-a datorat
unei plăgi împuşcate cranio-cerebrale.
Avram Ioan Vasile (Timişoara-Vol. Piaţa Operei) - decedat
Numitul Avram Ioan Vasile, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Timiş, nr. 2, jud.
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Timiş, a fost împuşcat la data de 17.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Operei şi a decedat la
data de 26.12.1989
Conform raportului medico legal nr. 1074/A/89, întocmit de LML Timişoara, moartea
numitului Avram Ioan Vasile a fost violentă şi s-a datorat plăgii împuşcate toraco-abdominale
cu lezarea plămânului ficatului şi rinichiului.
La data de 02.12.2008, a fost audiată numita Avram Olimpia, domiciliată în mun.
Timişoara, str. Tibleşului nr. 15A, judeţul Timiş, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul soţului său Avram Ioan Vasile.
Opre Gogu (Timişoara-Vol. Piaţa Operei) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 1003/31/89, întocmit de LML Timişoara, moartea
numitului Opre Gogu, cu ultimul domiciliu în com. Giarmata, jud. Timiş, a fost violentă şi s-a
datorat unei plăgi împuşcate cranio-cerebrale.
În legătură cu decesul numitului Opre Gogu s-au constituit parţi civile Opre Roxana
Elena (fiica acestuia), domiciliată în Timişoara, str. Ardealului nr.210, bl.A5, et.3, ap.13, jud.
Timiş, Opre Angelica (soţia acestuia), domiciliată în Timişoara, str. Eugen Cuteanu bl.D12,
et.3, ap.8, jud. Timiş, respectiv Opre Gabriel Ciprian (fiul acestuia), domiciliat în Timişoara,
str. Eugen Cuteanu bl.D12, et.3, ap.8, jud. Timiş.
Persoană vătămată Ştreangă Doru (Timişoara-Vol. Piaţa Operei) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Ştreangă Doru, domiciliat în Timişoara, b-dul Cetăţii, nr. 38, et. 4, ap. 46, jud. Timiş, a suferit
leziuni corporale pentru care a necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Antal Emeric (Timişoara-Vol. Piaţa Operei) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Antal Emeric, domiciliat în Timişoara, str. Lidia, nr. 73, ap. 18, jud. Timiş, a suferit leziuni
corporale pentru care a necesitat 4 luni îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Cojocaru Mihai (Timişoara-Vol. Piaţa Operei) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 789/1991, întocmit de LML Timişoara, numitul
Cojocaru Mihai, domiciliat în Timişoara, str. Muntenia, nr. 11, jud. Timiş, a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 70 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Calotă Constantin (Timişoara-Vol. Piaţa Operei) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Calotă Constantin, domiciliat în Timişoara, str. Emil Zola, nr. 93, ap. 18, jud. Timiş, a suferit
leziuni corporale pentru care a necesitat 18 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Avădănoaiei Paul (Timişoara-Vol. Piaţa Operei) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Avădănoaiei Paul, domiciliat în Timişoara, str. Bucovinei, nr. 24, jud. Timiş, a suferit leziuni
corporale care au necesitat 3-4 luni îngrijiri medicale.
Choroşi Alexandru (Timişoara-Vol. Piaţa Operei) - decedat
Numitul Choroşi Alexandru, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Reşiţa, jud. Timiş,
a fost împuşcat mortal la data de 17.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Operei.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Chorosi Alexandru, a
fost audiată Chorosi Stela (soţia victimei), domiciliată în Timişoara, str. Gheorghe Şincai nr.
19, judeţul Timiş.
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Osman Dumitru Alexandru (Timişoara-Vol. Piaţa Operei) - decedat
Numitul Osman Dumitru Alexandru, cu ultimul domiciliu în com Sadova nr. 183, jud.
Dolj, a fost împuşcat mortal la data de 17.12.1989 în timp ce se afla în Piaţa Operei.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Osman Dumitru
Alexandru, a fost audiat Osman Eugen (tatăl victimei), domiciliat în comuna Sadova nr.183,
judeţul Dolj.
Haţegan Petru (Timişoara-Vol. Piaţa Operei) – decedat
Numitul Haţegan Petru, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Chişodei, nr. 89, jud.
Timiş, a fost împuşcat mortal la data de 17.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Operei.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Haţegan Petru, a fost
audiată Haţegan Dalila Isabela (fiica victimei), domiciliată în Timişoara, str. Ghişodei nr.89,
judeţul Timiş.
Ioţcovici Gheorghe Nuţu (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) - decedat
Numitul Ioţcovici Gheorghe Nuţu, cu ultimul domiciliul în Timişoara, str. Ghe. Lazăr,
nr. 40, sc. E, ap. 2, jud. Timiş, a participat la demonstraţiile din mun. Timişoara din luna
decembrie 1989. Cu ocazia audierilor din prezenta cauză, mama acestuia, Ioţcovici Elena, a
precizat că fiul său a fost împuşcat mortal în ziua de 17.12.1989, în timpul reprimării
manifestaţiilor din mun. Timişoara.
La data de 01.12.2008, a fost audiat numitul Ioţcovici Adrian Gheorghe, domiciliat în
Timişoara, str. Lazăr Gheorghe nr. 42, bl.A3, sc.E, ap.2, jud. Timiş, care s-a constitui parte
civilă în legătură cu decesul fiului său Ioţcovici Gheorghe Nuţu.
Cismarik Ladislau (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa Timişoara) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 73/A/1990, întocmit de LML Timişoara, moartea
numitului Cismarik Ladislau, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Cosminului, nr. 11, jud.
Timiş, a fost violentă şi s-a datorat şocului hemoragic, consecutiv unor plăgi realizate prin
armă de foc şi cu un corp tăietor înţepător.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Cismarik Ladislau, a
fost audiat Babusciac Cristian (fiul vitreg al victimei), domiciliat în Timişoara, str.
Cosminului nr.11, judeţul Timiş.
Tako Gabriela Monica (Timişoara-Vol. Zona Centrală Timişoara – str. Paris) decedată
Numita Tako Gabriela Monica, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Ion Ionescu de
la Brad, bl. 22, ap. 9, jud. Timiş, a fost împuşcată la data de 17.12.198, în timp ce se afla pe
str. Paris.
Conform raportului medico legal nr. 1037/A/89 al LML Timiş, moartea numitei Tako
Gabriela Monica (decedată 19.12.2009) a fost violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate în
coapsa dreaptă.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitei Tako Gabriela Monica, a
fost audiat Tako Iosif (tatăl victimei), domiciliat în Timişoara, str. I.Ionescu de la Brad , bl.
22B, et.2, ap.9, judeţul Timiş.
Cruceru Gheorghe (Timişoara-Vol. Zona Centrală Timişoara – str. Paris) decedat
Numitul Cruceru Gheorghe, cu ultimul dimiciliu în Timişoara, str. Hebe, nr. 49, jud.
Timiş, a decedat prin împuşcare la data de 17.12.198, în timp ce se afla pe str. Paris. Moartea
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s-a datorat hemoragiei externe consecutivă plăgii împuşcate coapsa stângă.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Cruceru Gheorghe, a
fost audiat Cruceru Gheorghe (tatăl victimei), domiciliat în Timişoara, str. Hebe nr.49, judeţul
Timiş.
Persoană vătămată Stoica Mircea (Timişoara-Vol. Zona Centrală Timişoara –
str. Paris) - rănit
Numitul Stoica Mircea, domiciliat în Timişoara, str. Bucovina, nr. A/10, jud. Timiş, a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 75 de zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. 1050/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Jinga Constantin (Timişoara-Vol. Zona Centrală Timişoara –
str. Paris) - rănit
Numitul Jinga Constantin, domiciliat în Timişoara, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, nr.
17, jud. Timiş, a fost suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 de zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Cucoş Nicuşor (Timişoara-Vol. Zona Centrală Timişoara –
str. Paris) – rănit
Numitul Cucoş Nicuşor, domiciliat în Timişoara, str. Pop de Băseşti, nr. 3, ap. 21, jud.
Timiş, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 9 de zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. 226/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Blîndă Mirel (Timişoara-Vol. Zona Centrală Timişoara – str.
Paris) – rănit
Numitul Blîndă Mirel, domiciliat în Timişoara, str. Dâmboviţa, nr. 82, bl. 1, sc. A, et.
2, ap. 208, jud. Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 4 luni de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Bărbat Lepa (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa Timişoara) - decedată
Numita Bărbat Lepa, domiciliată în Timişoara, str. Ion, nr. 6/A, jud. Timiş, a fost
împuşcată mortal la data de 17.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Libertăţii.
În cauză s-au constituit parţi civile Bărbat Vasile (soţul victimei), domiciliat în Sovata,
str. Stejerişului nr.36/B, jud. Mureş, Damian Angelica Dacia (fiica victimei), domiciliată în
Timişoara, str. Dr. Ioan Raţiu nr.6A, jud. Timiş, respectiv Bărbat Ioana Daniela (fiica
victimei), domiciliată în Timişoara, str. Salcâmilor nr.50, sc. A, ap.3, jud. Timiş.
Persoană vătămată Drugă Dumitru Cristian (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi
Piaţa Timişoara) - rănit
Numitul Drugă Dumitru Cristian, fiul lui Dumitru şi Viorica, născut la 24.02.1970,
domiciliat în Bocşa, str. Sadovei, nr. 19, jud. Caraş-Severin, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 4 luni de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. 55/1990 LML
Timişoara).
Persoană vătămată Buzamat Cezar (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Buzamat Cezar, domiciliat în Timişoara, str. Eroilor, nr. 47, jud. Timiş, a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 22 de zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
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Persoană vătămată Honig Mihai (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Honig Mihai, domiciliat în Timişoara, str. Ariadna, nr. 43, jud. Timiş, a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-40 de zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Todorov Miroslav (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa Timişoara) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 992/1989, întocmit de LML Timişoara, moartea
numitului Todorov Miroslav, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Bucureşti, nr. 20, jud.
Timiş, a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei interne prin plagă împuşcată toracală.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Todorov Miroslav, a
fost audiat Todorov Milan (tatăl victimei), domiciliat în Timişoara, str. Bucureşti nr. 20, sc.C,
ap. 18, judeţul Timiş.
Persoană vătămată Brîndaş Valentin (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Brîndaş Valentin, domiciliat în Timişoara, str. Leontin Sălăjan, nr. 23, jud.
Timiş, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 30 de zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Miron Marius Sabin (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Miron Marius Sabin, domiciliat în Timişoara, str. Azurului, nr. 19, ap. 6, jud.
Timiş, a suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 6 luni de îngrijiri medicale, cu
menţiunea constituirii unei infirmităţi definitive (raport medico legal nr. 661/1991 LML
Timişoara).
Persoană vătămată Paşca Ioan (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Paşca Ioan, domiciliat în Timişoara, str. Torontalului, nr. 7, jud. Timiş, a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 4 luni zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. 789/1991 LML Timişoara).
La data de 02.12.2008, a fost audiată numita Paşca Victoria (soţia victimei),
domiciliată în mun. Timişoara, Cal.Totontalului nr.7, sc.A, ap.31, jud.Timiş, a declarat că
soţul său a decedat în anul 2000 şi se constituie parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Pantea Dan (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Pantea Dan, domiciliat în Timişoara, str. Lidia, nr. 71, bl. R7, sc. B, et. 2, ap.
10, jud. Timiş, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 40 de zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Cîmpean Cristian Liviu (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi
Piaţa Timişoara) - rănit
Numitul Cîmpean Cristian Liviu, domiciliat în Timişoara, str. Torontalului nr. 7, jud.
Timiş, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 100 de zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. 789/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Crişan Doina (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănită
Numita Crişan Doina, domiciliată în Timişoara, Intrarea Umbroasă, nr. 2, sc. B, ap. 8,
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jud. Timiş, a suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 65 de zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Caşmir Marin (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Caşmir Marin, domiciliat în Timişoara, str. Electronicii, nr. 34, bl. C23, ap.
13 nr. 7, jud. Timiş, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 4 luni de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. 477/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Costin Adrian (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Costin Adrian, domiciliat în Timişoara, str. 13 Decembrie, nr. 35, jud. Timiş,
a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 40 zile de îngrijiri medicale (raport medico
legal nr. 51/1990 LML Timişoara).
Belici Radian (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa Timişoara) - decedat
Numitul Belici Radian, fiul lui Ion şi Ana, născut la data de 28.11.1966, cu ultimul
domiciliu în com. Jebel, nr. 107, jud. Timiş, a fost împuşcat mortal la data de 17.12.1989, în
timp care se afla în Piaţa Timişoara 700. (raport medico legal nr. 1021/A/1989 LML
Timişoara)
În cauză s-au constituit parţi civile Belici Ana (mama victimei), domiciliată în loc.
Jebel nr.1077, jud. Timiş, Belici Larisa (fiica victimei), domiciliată în Timişoara, str.
Gheorghe Lazăr nr.19, jud. Timiş, Belici Natalia (soţia victimei), domiciliată în Timişoara,
str. Gheorghe Lazăr nr.19 , jud. Timiş, respectiv Belici Ion (tatăl victimei), domiciliat în loc.
Jebel nr.1077, jud. Timiş.
Persoană vătămată Ţintoi Gheorghe (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Ţintoi Gheorghe, domiciliat în Timişoara, B-dul 6 Martie, nr. 20, jud. Timiş,
a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale. (raport medico
legal nr. 138/1990 LML Timişoara)
Persoană vătămată Ardeleanu Gheorghe (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa
Timişoara) - rănit
Numitul Ardeleanu Gheorghe, domiciliat în Timişoara, str. Afirmării, jud. Timiş, a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale. (raport medico
legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Tasala Remus (Timişoara-Vol. Piaţa Libertăţii şi Piaţa Timişoara) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 974/A/1992, întocmit de LML Timişoara,
moartea numitului Tasala Remus, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Cetăţii, nr. 30A, ap.
6, jud. Timiş, a fost violentă şi s-a datorat plăgii împuşcate cranio-cerebrale.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Tasala Remus, a fost
audiată Tasala Vasilica (mama victimei), domiciliată în Timişoara, b-dul Cetăţii nr. 30/a, ap.6,
judeţul Timiş.
Carpin Dănuţ (Timişoara-Vol. Calea Aradului) – decedat
Conform raportului 1008/1989, întocmit de LML Timişoara, moartea numitului Carpin
Dănuţ (născut la data de 26.10.1960, cu ultimul domiciliu în Timiţoara, str. Textiliştilor
nr.20,bl.96, ap.10, judeţul Timiş) a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei interne consecutivă
lezării organelor interne abdominale prin proiectil de armă de foc.
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În legătură cu împrejurările în care a decedat numitul Carpin Dănuţ, la data de
18.12.2008, respectiv 09.12.2008, au fost audiaţi fiul acestuia, Carpin Cătălin Danil şi soţia
victimei Carpin Georgeta, domiciliaţi în Timişoara, str. Martir Dan Carpin nr. 20, bl. 96, et.2,
ap.10, judeţul Timiş, care s-au constituit părţi civile în cauză.
Grama Alexandru (Timişoara-Vol. Calea Aradului) – decedat
Conform raportului medico legal nr. 1042/A/1989 întocmit de LML Timişoara,
moartea numitului Grama Alexandru, născut la data de 03.09.1971 în Reghin, judeţul Mureş,
fiul lui Ilie şi Elena, cu ultimul domiciliu în comuna Liebling nr.49, judeţul Timiş, a fost
violentă şi s-a datorat plăgii împuşcate cervico-toracice.
În legătură cu decesul numitului Grama Alexandru, a fost audiată sora acestuia, Bob
Floarea, domiciliată în comuna Liebling nr. 209, judeţul Timiş.
Persoană vătămată Rusu Cristian (Timişoara-Vol. Calea Aradului) – rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Rusu Cristian, fiul lui Ion şi Maria, domiciliat în Timişoara, str.Carei, nr.17, bl.27, sc.A,
judeţul Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 40-50 zile de îngrijiri
medicale.
Persoană vătămată Batica Constantin (Timişoara-Vol. Calea Aradului) – rănit
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Batica Constantin, fiul lui Virgil şi Elisabeta, domiciliat în Timişoara, str.Timişoara nr.10,
bl.B18, sc.D, et.4, ap.17, judeţul Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 30
zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Drăghici Erika (Timişoara-Vol. Calea Aradului) – rănită
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numita
Drăghici Erika, născută la data de 08.10.1968, fiica lui Ioan şi Clara, domiciliată în Timişoara,
str. Carei nr.7, bl.51, sc.B, et.3, ap.8, judeţul Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a
necesitat 15 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Drăghici Marcel (Timişoara-Vol. Calea Aradului) – rănit
Conform raportului medico legal nr. 171/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Drăghici Marcel, născut la data de 29.05.1965 în comuna Şag-Timişeni, judeţul Timiş, fiul lui
Constantin şi Maria, domiciliat în Timişoara, str. Carei nr.7, bl.51, sc.B, et.3, ap.8, judeţul
Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Jichici Mihai (Timişoara-Vol. Calea Aradului) – rănit
Conform raportului medico legal nr. 789/1991, întocmit de LML Timişoara, numitul
Jichici Mihai, fiul lui Streda şi Ana, domiciliat în comuna Variaş nr. 1280, judeţul Timiş, a
suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 55 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Cojocariu Popa Gheorghe (Timişoara-Vol. Calea Aradului) –
rănit
Conform raportului medico legal nr. 140/1990 întocmit de LML Timişoara, numitul
Cojocariu Popa Gheorghe, fiul lui Ion şi Catinca, domiciliat în comuna Mironeasa, judeţul
Iaşi, cu reşedinţă în Timişoara, b-dul. Cetăţii nr.37, judeţul Timiş, a suferit leziuni corporale
pentru care a necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Mircea Ioan (Timişoara-Vol. Calea Aradului) – rănit
Conform raportului medico legal nr. 789/1991, întocmit de LML Timişoara, numitul
Mircea Ioan, fiul lui Cristian şi Floarea, domiciliat în Timişoara, str. Cugir nr.2, sc.A, et.2,
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ap.6, judeţul Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 45 zile de îngrijiri
medicale. (raport medico legal nr. 75/1990 LML Timişoara)
Persoană vătămată Sera Andrei (Timişoara-Vol. Calea Aradului) – rănit
Conform raportului medico legal 55/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul Sera
Andrei, fiul lui Andrei şi Maria, domiciliat în Tg.Secuiesc, str. Stadion nr.15, bl.3, sc.B, et.2,
ap.10, judeţul Craiova, cu reşedinţă în Timişoara, Calea Lipovei nr.39, bl.8, ap.26, judeţul
Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 25 zile de îngrijiri medicale. (raport
medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
Persoană vătămată Pârvu Ion (Timişoara-Vol. Calea Aradului) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 789/1991, întocmit de LML Timişoara, numitul
Pârvu Ion, fiul lui Ion şi Ioana, domiciliat în Timişoara, Aleea Creaţiei nr.3, sc.B, ap.9, judeţul
Timiş, a suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 65 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Gafiuc Liviu (Timişoara-Vol. 2 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Gafiuc Liviu, fiul lui Miluţă şi Ana, ns. la 03.12.1970 în com. Ţigănaşi, jud.
Iaşi, domiciliat în Timişoara, str. Leandrului, nr. 1A, bl. 11, et. 1, ap. 30, jud. Timiş, se afla în
ziua de 17.12.1989 pe Calea Lipovei, îndreptându-se către locuinţa fratelui său. În timp ce
traversa strada a fost împuşcat în braţul drept, suferind leziuni ce au necesitat 25 de zile de
îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 137/1990 al LML Timişoara).
Aparaschivei Valentin (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) - decedat
Numitul Aparaschivei Valentin, cu ultimul domiciliu în Timişoara, Calea Girocului,
nr. 21, bl. 21, sc. C, jud. Timiş, a participat la demonstraţiile anticomuniste din Timişoara.
Fiica acestuia, Silaghi Dorina-Monica, domiciliată în mun. Timişoara, b-dul G-ral. Ion
Dragalina nr. 15 A, ap.16, judeţul Timiş, a declarat că tatăl său, în noaptea de 17/18.12.1989,
a luat parte la demonstraţiile care au avut loc pe Calea Girocului şi că, după lăsarea
întunericului, în zonă au apărut „…coloane de militari urmate de tehnică militară…”. La un
moment dat, un militar a intrat în scara blocului în care locuiau, „…după care a deschis focul,
ucigându-mi tatăl”, care s-a constituit parte civilă în cauză. În cauză s-a constitui parte civilă
şi soţia victimei, Aparaschivei Dorina, domiciliată în mun. Timişoara, str. Cal.Martirilor
nr.21, bl.21, sc. C, et.4, ap.17, judeţul Timiş.
Apro Mihai (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) - decedat
Numitul Apro Mihai, cu ultimul domiciliul în Timişoara, intr. Lugojului, nr. 9, sc. A,
ap. 1, jud. Timiş, a participat la manifestaţiile anticomuniste din Timişoara. În legătură cu
împrejurările în care a survenit decesul numitului Apro Mihai, la data de 01.12.2008, au fost
audiaţi fiii acestuia, Apro Cristian Zoltan, respectiv Apro Mihai, domiciliaţi în mun.
Timişoara, Int. Lugojului nr. 9, sc.A, ap.1, jud. Timiş, care s-au constituit părţi civile în cauză.
Aceştia au declarat că tatăl lor a fost împuşcat mortal în noaptea de 17/18.12.1989, în timp ce
se afla pe Calea Girocului.
Mariş Ştefan (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) - decedat
Numitul Mariş Ştefan, cu ultimul domiciliul în Timişoara, str. martir Ştefan Mariş, nr.
2, ap. 1, jud. Timiş, a participat la demonstraţiile anticomuniste din Timişoara. Fiul acestuia,
Mariş Daniel, a declarat că tatăl său a fost împuşcat, în ziua de 17.12.1989, în timp ce se afla
pe Calea Girocului, suferind leziuni grave în zona gâtului, după care a fost transportat la
Spitalul Judeţean, unde a decedat la data de 24.12.1989.
În cauză s-au contituit părţi civile fiii victimei, Mariş Daniel şi Bancsov Mariş-Florin,
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respectiv soţia victimei, Mariş Rozalia, toţi cu domiciliu în mun. Timişoara, str. Martir Ştefan
Mariş nr. 2, bl. F4/c, sc.A, ap.1, jud. Timiş.
Bonţe Petru Ioan (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) - decedat
Numitul Bonţe Petru Ioan, cu ultimul domiciliul în sat Ianova, com. Remetea Mare,
jud. Timiş, a participat la demonstraţiile anticomuniste din Timişoara din luna decembrie
1989. Mama acestuia, numita Bonţe Aurica, domiciliată în jud. Timiş, com. Renetea Mare, sat
Ianova, a declarat, la data de 01.12.2008, că fiul său a fost împuşcat mortal la data de
17.12.1989 şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Zăbulică Constantin (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) - decedat
Numitul Zăbulică Constantin, cu ultimul domiciliul în Timişoara, str. Constantin cel
Mare, bl. A33, sc. B, ap. 17, jud. Timiş, a participat la manifestaţiile anticomuniste din luna
decembrie 1989 din mun. Timişoara. Fiica acestuia, Zăbulică Claudia Ramona, domiciliată în
mun. Timişoara, str. Constantin cel Mare, bl. A33, sc.B, ap.17, judeţul Timiş, a declarat, la
data de 02.12.2008, că tatăl său a fost împuşcat mortal, în ziua de 17.12.1989, în timp ce se
afla în apropierea maternităţii din zona Sinaia din mun. Timişoara, şi s-a constituit parte civilă
în cauză.
Pinzhoffer Georgeta (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) - decedată
Numita Pinzhoffer Georgeta, ns. la 21.11.1954, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str.
Stanca, nr. 101, sc. B, ap. 5, jud. Timiş, a fost împuşcată mortal, în ziua de 17.12.1989, în
timp ce se afla pe Calea Lipovei din mun. Timişoara.
Conform adresei nr. 100789/13.08.2004 a LML Timişoara moartea acesteia a fost
violentă şi s-a datorat hemoragiei interne şi externe consecutivă plăgii împuşcate toracice.
La data de 01.12.2008, respectiv 03.12.2008, au fost audiaţi fii victimei, Pinzhoffer
Harold, domiciliat în mun. Timişoara, str. Labirint nr.5, sc.C, et.2, ap.9, jud. Timişşi
Pinzhoffer Bruno-Hobert, domiciliat în Timişoara, str. Labirint nr.11, ap.14, judeţul Timiş,
respectiv Szilasi Livia, mama victimei, domiciliată în mun. Timişoara, str. Paul Chinezu nr.6,
ap.5, jud. Timişoara, care s-au constituit părţi civile în cauză.
Persoană vătămată Fenesi Francisc - rănit
Conform raportului medico legal nr. 1197/II/4/1990, întocmit de LML Oradea,
numitul Fenesi Francisc, domiciliat în Oradea, str. Răzvan, nr. 9, jud. Bihor, a suferit leziuni
corporale pentru care a necesitat 30-40 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Szabo Erno - rănit
Conform raportului medico legal nr. 466/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Szabo Erno, domiciliat în Oradea, str. Gheorghe doja nr.10, bl. Z.3, ap.11, jud. Bihor, a
suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 3-4 luni de îngrijiri medicale. Leziunile au pus
în primejdie viaţa victimei.
Persoană vătămată Harasak Juliu - rănit
Conform raportului medico legal nr. 444/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Harasak Juliu, domiciliat în Oradea, str. Parângului, nr. 12, jud. Bihor, a suferit leziuni
corporale pentru care a necesitat 25 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie
viaţa victimei.
Belehuz Ioan - decedat
Conform raportului medico legal nr. 987/15/1989, întocmit de LML Timişoara,
moartea numitului Belehuz Ioan, cu ultimul domiciliu în Iaşi, str. Vasile Lupu, nr. 96/A, jud.
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Iaşi, a fost violentă şi s-a datorat plăgilor împuşcate abdominale şi de membre inferioare.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Belehuz Ioa, a fost
audiată Belehuz Maria (mătuşa victimei), domiciliată în Timişoara, str. Grigore Alexandrescu
nr.40, judeţul Timiş.
Persoană vătămată Puiu Laurenţiu - rănit
Conform raportului medico legal nr. 87/1990, întocmit de LML Timişoara, nu au fost
obiectivate leziuni corporale care să susţină traumatismul afirmat de numitul Puiu Laurenţiu,
domiciliat în Timişoara, b-dul Dâmboviţa, nr. 54, jud. Timiş.
Persoană vătămată Popa Gheorghe - rănit
Conform raportului medico legal nr. 75/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Popa Gheorghe (domiciliat în Timişoara, b-dul Republicii nr. 1, jud. Timiş) a suferit leziuni
corporale pentru care a necesitat 18 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Vlaic Dumitru - rănit
Conform raportului medico legal nr. 789/1991, întocmit de LML Timişoara, numitul
Vlaic Dumitru, domiciliat în Timişoara, str. Timişoara Sud, bl 80, ap. 13, jud. Timiş, a suferit
leziuni corporale pentru care a necesitat 120 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în
primejdie viaţa victimei.
Persoană vătămată Spanache Ioan - rănit
Conform raportului medico legal nr. 2995/1991, întocmit de LML Timişoara, numitul
Spanache Ioan, domiciliat în comf. Vinderei, sat Docani, jud. Vaslui, a suferit leziuni
corporale pentru care a necesitat 65 zile de îngrijiri medicale.
Persoană vătămată Ivanof Leon - rănit
Conform raportului medico legal nr. 389/1990, întocmit de LML Timişoara, numitul
Ivanof Leon, domiciliat în com. Slava Cercheză, sat Slava Rusă, jud. Tulcea, a suferit leziuni
corporale pentru care a necesitat 14 zile de îngrijiri medicale.

IV.1.C Situaţie victime Caraş-Severin
Începând cu data de 20.12.1989, Miliţia Judeţului Caraş Severin a luat măsuri
suplimentare de asigurare a ordinii şi liniştii publice în zona de responsabilitate a fiecărei
subunităţi.
În dimineaţa zilei de 21.12.1989 s-au luat măsuri de asigurare a securităţii spaţiilor
comerciale, a depozitelor de carburanţi, materiale explozive, furaje, a locurilor de păstrare a
armamentului precum şi a sediilor proprii ale miliţiei.
În jurul orei 1500, cetăţenii din mun. Reşiţa şi Caransebeş au început să se organizeze
în coloane de demonstranţi, îndreptându-se către sediul Consiliului Popular Judeţean Reşiţa,
respectiv Consiliul Popular Caransebeş.
În oraşul Caransebeş, în data de 21.12.1989, demonstranţii s-au deplasat şi la sediul
miliţiei unde au solicitat punerea în libertate a persoanelor arestate în mun. Timişoara şi
predarea armamentului din dotare. De asemenea demonstranţii au aruncat cu sticle incendiare,
pietre, bâte şi alte obiecte contondente în sediul miliţiei. Cadrele de miliţie au acţionat pentru
apărarea sediului folosind şi armamentul din dotare, context în care a rezultat rănirea a 13
persoane.
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Împrejurările în care s-a rănirea acestora au făcut obiectul dosarului nr. 23/P/1990 al
Procuraturii Militare Timişoara, prin rechizitoriul din data de 19.01.1990 dispunându-se
trimiterea în judecată a inculpaţilor cpt. Roseti Gheorghe, lt. maj. Horga Liviu, lt. maj.
Ploştinaru Vasile, lt. Pădeanu Paul, lt. maj. Ferent Ion, lt. maj. Bratu Sorin, lt. Marcu Mihai,
plt. adj. Margine Ioan Petru, sg. maj. Miron Ion, sg. maj. Negrii Dumitru, sg. maj. Ihnatiuc
Vasile, toţi din cadrul Miliţiei Caransebeş.
În sarcina inculpaţilor s-a reţinut faptul că, în data de 21.12.1989, folosind armamentul
din dotare au executat foc în direcţia manifestanţilor adunaţi în faţa sediului Miliţiei
Caransebeş, împrejurare în care au fost răniţi numiţii Brănişteanu Marian, Sălceanu Valeriu,
Irimescu Martin, Covaci Lascu, Ciutean Andrei, Sucală Liviu, Pascu Ion, Stîngu Cristina,
Cîrpaci Ion, Puraci Samfir, Onişe Vasile, Roşu Sever şi Carp Ionica).
În ceea ce priveşte zona Caraş-Severin, cercetările efectuate în cauză vizează
împrejurările în care a decedat numitul Cimpoieş Viorel, respectiv împrejurările în care au
fost reţinuţi Szeri Octavian şi Luniţă Viorel Costel, după cum urmează:
1. Persoană vătămată Szeri Octavian (Reşiţa) – reţinut
2. Persoană vătămată Luniţă Viorel Costel (Reşiţa) - reţinut
Fiind audiaţi la data de 12.05.2008, respectiv 31.08.2007, în calitate de părţi civile,
Luniţă Viorel Costel (fiul lui natural şi Soltana, născut la data de 15.05.1968 în Bocşa jud.
Caraş Severin, domiciliat în mun. Bocşa, str. Godinova, nr.31, jud. Caraş Severin) şi Szeri
Octavian (fiul lui Natural şi Elisabeta, născut la data de 07.01.1964 în com. Perianu, jud.
Timiş, domiciliat în mun. Caransebeş, str. Ardealului nr. 166, bl. M25, sc. 3, ap. 4, jud. Caraş
Severin), au precizat că la data de 16.12.1989, respectiv 17.12.1989 au fost reţinuţi de către
organele de securitate, împreună cu alţi doi colegi din UCM Caransebeş, Sandală Vasile şi
Radu Emil, şi cercetaţi cu privire activităţile de realizare a unor manifeste anticomuniste
desfăşurate în zilele anterioare. Toţi au fost condamnaţi de Judecătoria Caransebeş la câte 4
luni închisoare contravenţională, conform art. 1 lit. d din Decretul nr. 153/1970, fiind însă
puşi în libertate în data de 22.12.1989. Luniţă Viorel Costel a susţinut, de asemenea, că, în
timpul anchetei, a fost agresat şi torturat.
3. Cimpoieş Viorel (Reşiţa vol. 3) decedat
Numitul Cimpoieş Viorel, cu ultimul domiciliu în Caransebeş, strada Scânteii Nord,
bl. 60, ap. 33, judeţul Caraş-Severin, a fost împuşcat mortal în ziua de 21.12.1989, în timp ce
participa la manifestaţiile anticomuniste care au avut loc în mun. Caransebeş.
Conforma raportului de constatare medico-legală nr. A133/06.02.1990 întocmit de
Laboratorul Medico-Legal Judeţean Reşiţa, moartea acestuia a fost violentă şi a fost cauzată
de hemoragia şi dilacerarea cerebrală prin plagă împuşcată transfixiantă craniană.
În legătură cu împrejurările decesului lui Cimpoieş Viorel a fost audiat fratele
victimei, Cimpoieş Popa Constantin, domiciliat în Caransebeş, strada Scânteii Nord, bl. 1, sc.
A, et. 1, ap. 3, judeţul Caraş-Severin.
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IV.1.D Situaţie victime Cluj
Evenimentele din decembrie 1989 din mun. Cluj-Napoca au format obiectul dosarului
nr. 217/P/1997 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia
Parchetelor Militare.
Prin rechizitoriul din data de 29.05.1998, s-a dispus trimiterea în judecată a
inculpaţilor civ. Moga Ioachim, fost prim-secretar al Comitetului Judeţean PCR Cluj şi
membru al C.C. al PCR, general colonel rez. Topliceanu Iulian, fost comandant al Armatei a
IV-a şi membru al C.C. al P.C.R., col. Burtea Valeriu, fost comandant al UM 01215 Floreşti,
lt. col. Cocan Ioan Laurenţiu, fost comandant de divizion în cadrul UM 01215 Floreşti, mr.
Dicu Ilie, fost comandant de companie în cadrul UM 01278 Someşeni, şi fruntaş rez. Bolboş
Marian Augustin, fost militar în termen, reţinându-se că au acţionat pentru reprimarea violentă
a manifestaţiilor din mun. Cluj, acţiuni care au avut ca urmare uciderea şi rănirea prin
împuşcare a mai multor participanţi la acţiunile de protest.
Cercetările efectuate în cauză vizează doar împrejurările în care, în contextul acestor
evenimente, a fost reţinut numitul Boc Petru.
1.
Persoană vătămată Boc Petru (Cluj - Vol. Reţinuţi) - reţinut
Numitul Boc Petru, născut la data de 31.01.1952, fiul lui Petru şi Gherghina,
domiciliat în Cluj Napoca, str. Cometei, nr. 8, jud. Cluj, a fost reţinut, în mod ilegal, la data de
21.12.1989 de ofiţeri de miliţie din Cluj, fiind ulterior eliberat.

IV.1.E Situaţie victime Bucureşti
Eşecul mitingului din data de 21.12.1989 din mun. Bucureşti şi transformarea acestuia
într-o mişcare populară de mare amploare împotriva regimului comunist a determinat
conducerea politică să ia măsuri de reprimare a acesteia.
Pentru coordonarea şi conducerea operaţiunilor de reprimare, Ceauşescu Nicolae a
instituit un comandament format din Postelnicu Tudor, g-ral. col. Vlad Iulian, Bobu Emil,
g-ral. col. Milea Vasile, Dincă Ion ş.a., care au dat curs hotărârii adoptate în şedinţa fostului
Comitet Politic Executiv al CC. al P.C.R. din data de 17 decembrie 1989, de a se acţiona
împotriva demonstranţilor prin orice mijloace, inclusiv prin folosirea armelor.
Ca urmare a activităţii desfăşurate de forţele de represiune, începând din data de
21.12.1989, ora 1300, şi până în dimineaţa zilei de 22 decembrie 1989, în municipiul Bucureşti
au fost reţinute 1245 de persoane, inclusiv bătrâni şi copii. Aceste reţineri au fost operate atât
în zona centrală a capitalei unde aveau loc demonstraţiile de protest împotriva regimului
dictatorial, cât şi în diferite alte zone ale Bucureştiului.
Reţinerea acestora a fost făcută cu brutalitate, cei în cauză fiind agresaţi în timp ce
erau duşi în diferite puncte de unde au fost transportaţi, mai întâi, la sediul Miliţiei mun.
Bucureşti şi apoi la Penitenciarul Jilava, unde au fost încarceraţi în mod nelegal.
În cadrul Penitenciarului Jilava, persoanele reţinute au fost cercetate cu scopul de a se
stabili organizatorii şi conducătorii mişcărilor de protest, exercitându-se în acest sens
ameninţări şi violenţe.
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De asemenea, în timpul intervenţiei forţelor de ordine, urmare uzului de armă, au fost
ucise sau rănite prin împuşcare mai multe persoane.
Cercetările efectuate în cauză vizează împrejurările în care, în contextul acţiunii
forţelor de ordine de reprimare a manifestaţiei din mun. Bucureşti, au fost reţinute, rănite sau
ucise prin împuşcare următoarele persoane vătămate:
IV.1.E.1. Piaţa Universităţii – Jilava
1. Persoană vătămată Andrei Ion (Jilava-Vol. 2) – reţinut
Numitul Andrei Ion, domiciliat în Bucureşti, str. Voievod Alexandru Moruzzini, bl.
A10, sc.2, et.6, ap.63, sector 3, a fost reţinut de un lucrător de miliţie, la data de 21.12.1989,
în timp ce se afla pe b-dul Magheru, în dreptul Cinematografului Scala, împreună cu alţi
protestatari precum şi cu soţia sa. Susţine că a fost agresat şi condus la sediul Miliţiei
Capitalei. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după
amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
2. Persoană vătămată Buzoianu Gheorghe (Jilava-Vol. 3) - reţinut
Numitul Buzoianu Gheorghe, domiciliat în Bucureşti, Intrarea Iuliu Valaori nr.10,
ap.3, sector 3, susţine că, în seara zilei de 21.12.1989, în timp ce se afla în zona Spitalului
Colţea, a fost lovit în cap, pierzându-şi cunoştinţa. În momentul în care şi-a revenit, se afla în
subsolul unei clădiri, împreună cu alte persoane, fiind păziţi de lucrători de miliţie. Din
subsolul acelei clădiri a fost scos la scurt timp de miliţieni şi transportat la sediul Miliţiei
Capitalei. Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei
de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale ca
urmare a loviturilor primite în împrejurările susmenţionate.
3.
Persoană vătămată Alexe Mihai (Jilava-Vol. 4) - reţinut
Numitul Alexe Mihai, domiciliat în Bucureşti, str. George Vâlsan nr.96, bl.2, et.7,
ap.98, sector 6, a fost reţinut de lucrători de miliţie, în după-amiaza zilei de 21.12.1989, în
zona staţiei de metrou Universitate şi, după ce ar fi fost agresat, a fost urcat într-o dubă şi
transportat la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în după amiaza zilei de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
4.
Persoană vătămată Andrei Elena (Jilava-Vol. 4 şi Vol. 79) - reţinută
Numita Andrei Elena, domiciliată în Bucureşti, str. Zemeş nr.4, bl.PM19, et.10,
ap.193, sector 3, fiica lui Ion şi Marioara, ns. la 20.05.1960, a fost reţinută în seara zilei de
21.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Universităţii, a fost agresată de organele de ordine şi
transportată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în ziua de 22.12.1989, orele 14.00.
Din raportul medico-legal de expertiză psihiatrică nr. A1/3188/1991 al IML Bucureşti
rezultă că aceasta prezintă o reacţie afectivă mixtă prelungită, care este în legătură directă cu
traumatismul cranio-cerebral suferit în Decembrie 1989.

91

5.
Persoană vătămată Braicău Ion Cristian (Jilava-Vol. 6) - reţinut
Numitul Brăicău Ion Cristian, domiciliat în Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr.22-24,
et.2, ap.6, sector 4, a fost reţinut de lucrători de securitate, în seara zilei de 21.12.1989, în
zona Hotelului Intercontinental şi condus la sediul Miliţiei Capitalei, unde a fost agresat de
către organele de miliţie. Ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în
după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/9506/1998, numitul Braicău Ion
Cristian, la data examinării (16.06.1998) a prezentat biletul de ieşire din spital nr. 11.037 din
20.07.1995, din care rezultă că în perioada 20.07.1995 - 31.07.1995, susnumitul a fost internat
în Spitalul de Urgenţă ,,Prof. Dr. D. Bagdasar” - Ortopedie, cu diagnosticul ,,fractură femur
stâng operată”. De asemenea, a mai prezentat certificatul medical nr. 297 din 30.01.1998,
conform căruia acesta a fost operat din nou la data de 21.01.1998, la Spitalul Clinic de
Ortopedie Foişor.
Pe baza actelor medicale menţionate, s-a concluzionat că leziunile suferite de numitul
Braicău Ion Cristian au putut fi produse prin lovire cu corpuri dure, şi au necesitat pentru
vindecare 80-90 zile îngrijiri medicale, însă nu s-a putut preciza data producerii fracturilor,
posibil în intervalul 21-22.12.1989, dar şi anterior sau după acest interval de timp.
6.
Persoană vătămată Ilie (fostă Bucă) Gabriela (Jilava-Vol. 9) - reţinută
Numita Ilie (fostă Bucă) Gabriela, domiciliată în Bucureşti, str. Oastei nr.11, sector 1,
a fost reţinută, în seara zilei de 21.12.1989, în apropierea staţiei de metrou Universităţii, de
mai mulţi subofiţeri de miliţie. Susţine că a fost agresată şi transportată cu o dubă la Circa 21
Miliţie. Ulterior, a fost condusă la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerată până în după
amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
7.
Persoană vătămată Calfa Păduraru Valeriu (Jilava-Vol. 11) - reţinut
Numitul Calfa Păduraru Valeriu, fiul lui Constantin şi Elena, născut la data de
12.07.1953 în com. Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui, domiciliat în com. Oituz, sat Oituz,
judeţul Bacău, a fost reţinut în zona Teatrului Naţional, în seara zilei de 21.12.1989, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie care, după ce l-ar fi agresat, l-au condus la Miliţia Capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
8.
Persoană vătămată Câmpean Liviu (Jilava-Vol. 12) - reţinut
Numitul Câmpean Liviu, domiciliat în Bucureşti, Aleea Meseriaşilor nr.4, bl.C92,
ap.5, sector 6, a fost reţinut în zona magazinului EVA, în seara zilei de 21.12.1989, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
9.
Persoană vătămată Coman Eugen (Jilava-Vol. 14) - reţinut
Numitul Coman Eugen, domiciliat în Canada, Waterloo, str. Munich Circle nr.790,
susţine faptul că ar fi fost reţinut în zona b-dul Magheru şi ulterior încarcerat la Penitenciarul
Jilava.
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10.
Persoană vătămată Dinu Ionel (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul Dinu Ionel, domiciliat în Italia, localitatea Laspezia Via Santa Maria nr.34,
Bularo, a fost reţinut în pasajul Piaţa Universităţii, în seara zilei de 21.12.1989, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
fractură de claviculă (raport medico-legal nr A1/9505/2008).
11.
Persoană vătămată Dordevic Gabriela (Jilava-Vol. 16) - reţinută
Numita Dordevic Gabriela, domiciliată în sat Văleni, com. Sălătrucu, jud. Argeş, a fost
reţinută în Pasajul Universităţii, în seara zilei de 21.12.1989, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
12.
Persoană vătămată Dobre Elena (Jilava-Vol. 16) - reţinută
Numita Dobre Elena, domiciliată în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr.122, sector 1, a fost
reţinută în zona Piaţa Rosetti, în seara zilei de 21.12.1989, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
13.
Persoană vătămată Dumitrescu Mihail Sorin (Jilava-Vol. 17) - reţinut
Numitul Dumitrescu Mihail Sorin, domiciliat în Bucureşti şos. Colentina nr.22, bl.96,
sc. B, et.7, ap.73, sector 2, a fost reţinut în zona Piaţa Rosetti, în seara zilei de 21.12.1989, de
mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul
Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
14.
Persoană vătămată Dumitrache Mihaela (Jilava-Vol. 17) - reţinută
Numita Dumitrache Mihaela, domiciliată în Buzău, str. Oituz nr.29, judeţul Buzău, a
fost reţinută în Staţia de metrou Universităţii, în seara zilei de 21.12.1989, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
15.
Persoană vătămată Elisevici Cristian Anton (Jilava-Vol. 18) - reţinut
Numitul Elisevici Cristian Anton (decedat la 21.08.1991), cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, şos. Olteniţei nr.254, bl.151, sc.9, ap.92, sector 4, a fost reţinut în zona Piaţa
Universităţii, în seara zilei de 21.12.1989, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar
fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
La data de 12.01.2009 a fost audiată Elisevici Monica Laura, domiciliată în Bucureşti,
str. Aurului nr.12, bl.M4, sc.1, et.5, ap.53, sector 2, fiica lui Elisevici Cristian Anton, a
solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea şi reţinerea tatălui
său.
Nu au fost prezentate acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni
traumatice.
16.
Persoană vătămată Epure Dorel (Jilava-Vol. 18) - reţinut
Numitul Epure Dorel, domiciliat în Bucureşti, str. Creţeştilor nr.15, bl. B, sc. B, et. 3,
ap. 71, sector 4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în staţia de metrou Universităţii, de
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mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul
Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
17.
Persoană vătămată Fulger Doru (Jilava-Vol. 19) - reţinut
Numitul Fulger Doru, domiciliat în Bucureşti, str. Nicolae Pascu nr.5, bl.7A1, ap.17,
sector 3, fiul lui Aurel şi Aurelia, născut la 07.08.1961 în Novaci jud. Gorj, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona b-dul Dimitrie Cantemir, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-au lovit l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
multiple echimoze şi excoriaţii pe torace şi piramida nazală, care au necesitat pentru vindecare
4-5 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/14384/2008).
18.
Persoană vătămată Greţcan Anca (Jilava-Vol. 20) - reţinută
Numita Greţcan Anca, domiciliată în Bucureşti, str. Ion Ţuculescu nr.42, bl.P3, sc. C,
ap. 33, sector 3, a fost reţinută în data de 21.12.1989, în jurul orelor 14.00, în timp ce se afla
în zona centrală a mun. Bucureşti. A fost condusă în zona Hotelului „Negoiu”, unde a fost
agresată de forţele de ordine şi, ulterior, la miliţia capitalei, unde, de asemenea, a fost
agresată. A fost transportată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în data de
22.12.1989.
19.
Persoană vătămată Grimling Petre (Jilava-Vol. 22) - reţinut
Numitul Grimling Petre, domiciliat în Bucureşti, str. Hrisovului nr.1, bl.2, et.3, ap.32,
sector 1, afirmă că a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, a fost agresat de organele de ordine şi
transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, în jurul orelor
16.00.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
20. Persoană vătămată Gadină Elena (Jilava-Vol. 22)
Numita Gadină Elena, domiciliată în Bucureşti, str. Splaiul Independenţei nr.7, bl.101,
sc.4, et.8,ap.77, sector 5, afirmă că a fost lovită de forţele de ordine în ziua de 21.12.1989, în
timp ce participa la manifestaţiile din Piaţa Universităţii.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
21.
Persoană vătămată Gherman Constantin (Jilava-Vol. 22) - reţinut
Numitul Gherman Constantin, domiciliat în Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr.13,
bl.G1, sc.1, ap.234, sector 3, afirmă că a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor
22.00 şi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, în
jurul orelor 06.00.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
22.
Persoană vătămată Gheorghiţă Petre (Jilava-Vol. 22) - reţinut
Numitul Gheorghiţă Petre, domiciliat în Bucureşti, Aleea Nehoiu nr.1, bl. F4, et.2,
ap.51, sector 4, afirmă că a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, a fost agresat de organele de
ordine şi transportat la miliţia capitalei şi apoi la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în
data de 22.12.1989, în jurul orelor 15.00.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.

94

23.

Persoană vătămată Georgescu (fost Stoica) Ulise (Jilava-Vol. 22) reţinut
Numitul Georgescu (fost Stoica) Ulise, domiciliat în Bucureşti, str. Alexandru Ivasiuc
nr. 34-40, bl.2, ap.103, sector 6, afirmă că a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, a fost agresat
de organele de ordine şi transportat la Secţia 17 Miliţie şi apoi la Penitenciarul Jilava, de unde
a fost eliberat în data de 22.12.1989, în jurul prânzului.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
24.
Persoană vătămată Huluţă Simion (Jilava-Vol. 23) - reţinut
Numitul Huluţă Simion, fiul lui Simion şi Maria, născut la data de 16.06.1943 în com.
Agăş, jud. Bacău, domiciliat în Bucureşti, str. Bobâlna nr.7, sector 5, afirmă că a fost reţinut
în ziua de 21.12.1989, transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în aceeaşi
seară.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
25.
Persoană vătămată Istrate Tiberiu (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Istrate Tiberiu, fiul lui Aurel şi Terezia, născut la data de 24.02.1958 în Cluj
Napoca, domiciliat în Bucureşti, str. Samuil Vulcan nr.19, ap.12, sector 5, afirmă că a fost
reţinut în ziua de 21.12.1989, a fost agresat de organele de ordine şi dus la miliţia capitalei,
unde a continuat să fie lovit de miliţieni, după care a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, în jurul orelor 14.00.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
26.
Persoană vătămată Istvan Andrei (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Istvan Andrei, fiul lui Andrei şi Florica, născut la data de 6.04.1946,
domiciliat în Bucureşti, B-dul Basarabia nr.71, bl.A17, ap.3, sector 2, afirmă că a fost reţinut
în ziua de 21.12.1989, a fost agresat de organele de ordine, după care a fost transportat la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
27.
Persoană vătămată Ivana Luigi (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Ivana Luigi, fiul lui Atanase şi Maria, născut la data de 29.08.1970 în Roşiori
de Vede, jud. Teleorman, domiciliat în Bucureşti, str. Ştefan Burileanu nr.9, bl.20B, ap.14,
sector 1 şi f.f.l. în str. Ripiceni nr.4, bl.11, sc.1, et.10, ap.53, sector 2, afirmă că a fost reţinut
în ziua de 21.12.1989, a fost agresat de organele de ordine şi dus la secţia 1 miliţie, după care
a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
28.
Persoană vătămată Iliev Petre (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Iliev Petre, fiul lui Ştefan şi Maria, născut la data de 16.02.1942 în Constanţa,
domiciliat în Mamaia, şos. Constanţei nr.10, bl. H, sc. C, et. 2, ap. 8, jud. Constanţa, afirmă că
a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, a fost agresat de organele de ordine şi dus la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
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29.
Persoană vătămată Ilioaea Marius Vasile (Jilava-Vol. 26) - reţinut
Numitul Ilioaea Marius Vasile, fiul lui Mircea şi Liliana Doina, născut la data de
24.02.1967 în mun. Roman, jud. Neamţ, domiciliat în Bucureşti, Aleea Valea Siretului nr.2,
bl.P2, sc.7, et.2, ap.130, sector 6, afirmă că a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, a fost condus
la miliţia capitalei, unde a fost agresat de organele de miliţie şi, apoi, a fost dus la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
30.
Persoană vătămată Moisescu Isabela (Jilava-Vol. 29) - reţinută
Numita Moisescu Isabela, domiciliată în Râmnicu Vâlcea, str. Matei Basarab nr.20,
bl.116, sc. B, ap. 13, jud. Vâlcea, afirmă că a participat la manifestaţia anticomunistă din
centrul capitalei şi a fost reţinută de forţele de ordine care au condus-o la Penitenciarul Jilava.
31.
Persoană vătămată Mircea Maria (Jilava-vol. 31) - reţinută
Numita Mircea Maria, fiica lui Dumitru şi Georgeta, născută la data de 22.01.1964 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr.44A, bl.Z132,ap.5, sector 6, afirmă
că în ziua de 21.12.1989 a participat la manifestaţiile de protest din centrul Capitalei, fiind
reţinută de forţele de ordine şi transportată iniţial la Miliţia Capitalei, unde ar fi fost supusă la
agresiuni, iar apoi la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pusă în libertate în ziua de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
32. Persoană vătămată Macaşoi Gena (Jilava-vol. 32) - reţinută
Numita Macaşoi Gena, fiica lui Marin şi Oprica, născută la data de 13.10.1970 în com.
Perieţi, jud. Ialomiţa, domiciliată în Bucureşti, str. Labirint nr.149, bl.L117bis, ap.5, sector 3,
afirmă că în seara zilei de 21.12.1989 a luat parte la manifestaţia din Piaţa Universităţii şi că a
fost reţinută împreună cu alte persoane în zona Big-Berceni, fiind transportată iniţial la Miliţia
Capitalei, iar apoi la Penitenciarul Jilava.
33.

Persoană vătămată Vlădoiu (fostă Mihai) Carmen (Jilava-vol. 33) reţinută
Numita Vlădoiu (fostă Mihai) Carmen, fiica lui Dumitru şi Paulina, născută la data de
5.12.1967 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Delineşti nr. 2, bl. A5, et. 1, ap. 36,
sector 6, afirmă că pe 21.12.1989 a participat la mitingul organizat în Piaţa Palatului de către
PCR, iar ulterior a luat parte la manifestaţiile anticeauşiste care au avut loc în centrul
Capitalei. A fost reţinută de forţele de ordine şi transportată la Penitenciarul Jilava, de unde a
fost eliberată în ziua de 22.12.1989.
34.
Persoană vătămată Mitran Aurelian (Jilava-vol. 35) - reţinut
Numitul Mitran Aurelian, fiul lui Gheorghe şi Petra, născut la data de 06.04.1964,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Mihail Kogălniceanu nr.13, et.3, ap.4, sector 5, afirmă că în ziua
de 21.12.1989 a participat la manifestaţia anticomunistă din Piaţa Universităţii, a fost reţinut
de forţele de ordine şi condus la Circa 10 Miliţie, unde a fost agresat. Ulterior, a fost dus la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989, în jurul orelor 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
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35.
Persoană vătămată Manea Mariana (Jilava-vol. 35) - reţinută
Numita Manea Mariana, fiica lui Spirea şi Ioana, născută la data de 30.10.1967 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, Aleea Mircea Mioara Luiza nr.1, bl.N22, sc.3, et.3, ap.40,
sector 4, afirmă că a participat la demonstraţiile din Piaţa Universităţii în seara zilei de
21.12.1989, fiind reţinută şi lovită, de forţele de ordine şi condusă la Miliţia Capitalei, iar apoi
la Penitenciarul Jilava.
36.
Persoană vătămată Neagu Cristian (Jilava-vol. 37) - reţinut
Numitul Neagu Cristian, fiul lui Gheorghe şi Alexandrina, născut la data de 8.08.1966
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Pantelimon nr. 287, bl. 10, sc. D, ap. 150, sector 2,
afirmă că a participat la manifestaţiile revoluţionare din 21.12.1989 din Bucureşti şi că ar fi
fost reţinut şi transportat la Penitenciarul Jilava.
37.
Persoană vătămată Negru Vasile (Jilava-vol. 37)
Numitul Negru Vasile, fiul lui Diomid şi Ioana, născut la data de 3.02.1955 în com.
Fălciu, jud. Vaslui, domiciliat în Iaşi, str. Strămoşilor nr.49, bl.DB7, et.1,ap.5, jud. Iaşi, afirmă
că a participat la manifestaţiile revoluţionare din 21.12.1989 şi 22.12.1989, din centrul
Capitalei, context în care a fost agresat de către forţele de ordine.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
38.

Persoană vătămată Onţica (fostă Bălan) Zenoveva Florentina (Jilavavol. 39) - reţinută
Numita Onţica (fostă Bălan) Zenoveva Florentina, fiica lui Tudor şi Maria, născută la
data de 29.03.1974 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Parincea nr.1, bl.14, sc.2, et.2,
ap.71, sector 4, afirmă că a luat parte la manifestaţiile care au avut loc în Bucureşti în ziua de
21.12.1989 şi că a fost reţinută şi condusă la Miliţia Capitalei, iar apoi transferată la
Penitenciarul Jilava.
39.
Persoană vătămată Radovici Ion (Jilava-vol. 39) - reţinut
Numitul Radovici Ion, fiul lui Cristea şi Domnica, născut la data de 23.05.1947 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Calea Plevnei nr.194, sector 6, afirmă că în seara zilei
de 21.12.1989 a fost reţinut de forţele de ordine şi a fost supus unor acte de violenţă, fiind
transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
40.
Persoană vătămată Popa Ilinca (Jilava-vol. 40)
Numita Popa Ilinca, fiica lui Ştefan şi Anita, născută la data de 14.05.1967 în Vaslui,
domiciliată în Bucureşti, Calea Victoriei nr.52, sector 1, afirmă că a fost agresată de forţele de
ordine în timpul manifestaţiilor din 21.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
41.
Persoană vătămată Popescu Alexandru (Jilava-vol. 41) - reţinut
Numitul Popescu Alexandru, fiul lui Natural şi Maria, născut la data de 07.05.1955 în
Suceava, domiciliat în Bucureşti, str. Aripilor nr.1, bl.15B, sc.3, ap.43, sector 1, în seara zilei
de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Pasajul Victoriei, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
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42.
Persoană vătămată Pop Ioana Silvia (Jilava-vol. 41) - reţinută
Numita Pop Ioana Silvia, fiica lui Aurel şi Ilica Veturia, născută la data de 20.11.1962
în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 95, bl. 3, ap. 12, sector 1, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona str. Tudor Arghezi, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
43.
Persoană vătămată Palmaciu Paul Marian (Jilava-vol. 42) - reţinut
Numitul Palmaciu Paul Marian, fiul lui Ion şi Elena, domiciliat în Bucureşti, str.
Olteniţei nr.2, bl.5-6, sc.1, parter, ap.2, sector 4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în
staţia de metrou Universităţi, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat,
l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
44.
Persoană vătămată Popa Mihai (Jilava-vol. 43) - reţinut
Numitul Popa Mihai, fiul lui Theodor şi Maria, născut la data de 14.05.1942 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Secuilor D nr.6, bl.4, sc.1, et.5, ap.40, sector 4, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în Pasajul Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
45.
Persoană vătămată Rădulescu Stelian (Jilava-vol. 44) - reţinut
Numitul Rădulescu Stelian, fiul lui Tudorică şi Gherghina, născut la data de 1.09.1957
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Carei nr.32, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a
fost reţinut în Pasajul Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi
agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
46.
Persoană vătămată Roşu Tudorel (Jilava-vol. 44) - reţinut
Numitul Roşu Tudorel, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 23.05.1964 în
loc. Drăgoeşti, jud. Ialomiţa, domiciliat în Bucureşti, str. Frumuşani nr.16, bl.115, sc.2, et.6,
ap.95, sector 4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe str. Oneşti, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
47.
Persoană vătămată Ruse Ilie (Jilava-vol. 44) - reţinut
Numitul Ruse Ilie, fiul lui Gheorghe şi Mariana, născut la data de 16.05.1970 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Calea Văcăreşti nr. 276, bl. 63, sc. A, et. 8, ap. 32,
sector 4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe str. Oneşti, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
48.
Persoană vătămată Rădulescu Lucian Teodor (Jilava-vol. 45) - reţinut
Numitul Rădulescu Lucian Teodor, fiul lui Constantin şi Vasilica, născut la data de
19.08.1966 în Bucureşti, domiciliat în Piteşti, str. Prelungirea Doaga nr.4, jud. Argeş, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Restaurant Dunărea, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.

98

Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
49.
Persoană vătămată Şoica Nicolae (Jilava-vol. 46) - reţinut
Numitul Şoica Nicolae, fiul lui Gheorghe şi Sevastiţa, ns. la 30.01.1973, domiciliat în
Bucureşti, st. Matei Voievod, nr. 114, sector 2, a fost reţinut de forţele de ordine în timpul
manifestaţiilor din ziua de 21.12.1989, fiind încarcerat în Penitenciarul Jilava.
50.
Persoană vătămată Stămescu Florin (Jilava-vol. 47) - reţinut
Numitul Stămescu Florin, fiul lui Florea şi Ioana, ns. la 03.02.1967 în Drăgăşani,
domiciliat în Bucureşti, şos. Mihai Bravu, nr. 294, bl. 6, sc. 2, ap. 77, sector 3, afirmă că în
ziua de 21.12.1989 a participat la demonstraţiile anticomuniste din Piaţa Universităţii. În jurul
orelor 23.30, în timp ce se afla în staţia de metrou Universităţii, a fost reţinut şi agresat de
forţele de ordine, şi condus la sediul Miliţiei Capitalei, unde a fost din nou agresat. Ulterior a
fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat a doua zi, la orele 10.00.
51. Persoană vătămată Stănescu Gherghina (Jilava-vol. 47)
Numita Stănescu Gherghina, fiica lui Grigore şi Irina, ns. la 26.09.1944 în Tulcea,
domiciliată în Bucureşti, şos. Viilor, nr. 78-88, bl. 103, sc. 4, et. 3, ap. 111, sector 5, afirmă că
a participat la manifestaţiile din 21.12.1989 din municipiul Bucureşti, context în care a fost
agresată de către forţele de ordine.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
52. Persoană vătămată Sava Neculai (Jilava-vol. 47) - reţinut
Numitul Sava Neculai, fiul lui Neculai şi Maria, născut la data de 23.10.1950 în com.
Cozmeşti, jud. Vaslui, domiciliat în Bucureşti, şos. Mihai Bravu nr.315, bl.5B, sc. B, et. 7, ap.
39, sector 3, afirmă că a luat parte la manifestaţiile care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în
mun. Bucureşti şi că a fost reţinut şi transportat la Penitenciarul Jilava.
53. Persoană vătămată Stăvărache Florian (Jilava-vol. 49) - reţinut
Numitul Stăvărache Florian, fiul lui Tudorică şi Lenuţa, născut la data de 3.06.1970 în
Alexandria, jud. Teleorman, domiciliat în com. Plosca, jud. Teleorman, afirmă că a participat
la manifestaţiile din ziua de 21.12.1989 din Bucureşti, fiind reţinut de forţele de ordine şi
transportat la Penitenciarul Jilava.
54.

Persoană vătămată Ciucă (fostă Stoicănel) Jenica (Jilava-vol. 49) reţinută
Numita Ciucă (fostă Stoicănel) Jenica, fiica lui Ion şi Maria, născută la data de
2.09.1967 în Dobroteşti, jud. Teleorman, domiciliată în Bucureşti, str. Bobâlna nr.11, sector 5,
afirmă că a luat parte la manifestaţiile care au avut loc în centrul Capitalei în ziua de
21.12.1989, fiind reţinută de forţele de ordine şi transportată la Penitenciarul Jilava.
55.
Persoană vătămată Tudor Eugen (Jilava-vol. 54) - reţinut
Numitul Tudor Eugen, fiul lui Stelian şi Ana, născut la data de 17.06.1963 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Vatra Dornei nr.5, bl.M1, sc. D, et. 3, ap. 37, sector 4, a
fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la
circa 17 miliţie, unde a continuat să fie agresat, iar apoi dus la miliţia capitalei şi, ulterior, la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
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Din raportul medico-legal nr. A1/2061/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni care au necesitat 7 zile de îngrijiri medicale.
56.
Persoană vătămată Titică Niculae Florin (Jilava-vol. 54) -reţinut
Numitul Titică Niculae Florin, fiul lui Stancu şi Manda, născut la data de 20.12.1968
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Albă nr.45, sector 5, afirmă că a fost reţinut în
noaptea de 21/22.12.1989 de către forţele de ordine şi dus la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat
în ziua de 22.12.1989.
57.
Persoană vătămată Turcu Florin (Jilava-vol. 54) - reţinut
Numitul Turcu Florin, fiul lui Costache şi Elena, născut la data de 19.04.1964 în jud.
Hunedoara, domiciliat în Iaşi, str. Ciurchi, nr.2, bl. D, sc. B, et. 2, ap. 1, jud. Iaşi, afirmă că a
fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989 de către forţele de ordine, fiind agresat de militari şi
dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989.
58.
Persoană vătămată Vlioncu Cristian Doru (Jilava-vol. 56) - reţinut
Numitul Vlioncu Cristian Doru, fiul lui Aurel şi Melania, născut la data de 30.05.1969
în Bucureşti, domiciliat în Buftea, str. Garofiţei nr.6, jud. Ilfov, afirmă că a fost reţinut în ziua
de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de
organele de ordine şi transportat la sediul fostei securităţi, unde a continuat să fie agresat, iar
apoi a fost dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
59.
Persoană vătămată Vlădoiu Nicolae (Jilava-vol. 57) - reţinut
Numitul Vlădoiu Nicolae, fiul lui Nicolae şi Fineta, născut la data de 5.05.1949 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Delineşti nr.2, bl.A5, sc.3, et.1, ap.36, sector 6, afirmă
că a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a
fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
60.
Persoană vătămată Bâră Viorel (Jilava-vol. 60)
Numitul Bâră Viorel, fiul lui Petre şi Floarea, născut la 14.04.1965 în Olteniţa,
domiciliat în Bucureşti, str. Padeşul nr. 8, bl. 5, sc. 1, ap. 29, sector 4, a participat la
manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în zona Piaţa Universităţii. A fost lovit de
un transportor auto blindat care a venit dinspre Piaţa Romană către Universitate. În urma
evenimentului, Bâră Viorel a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 90-100 de zile
de îngrijiri medicale.
61.
Persoană vătămată Dinu Octavian Cătălin (Jilava-vol. 60)
Numitul Dinu Octavian-Cătălin, fiul lui Virgiliu şi Amalia, domiciliat în Bucureşti, str.
Bunătatea Samariteană nr. 19, ap. 3, sector 1, a participat la manifestaţia anticeauşistă care a
avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul Capitalei.
A fost accidentat de o autospecială de pompieri şi a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 25 de zile de îngrijiri medicale.
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62.
Persoană vătămată Enescu Nicolae (Jilava-vol. 60)
Numitul Enescu Nicolae, fiul lui Nicolae şi Gica, născut la data de 11.09.1928 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Stoian Militaru nr. 2-4, bl. 6.A, sc. 2, ap. 55, sector 4,
afirmă că a participat la manifestaţia care a avut loc în Bucureşti la data de 21.12.1989, fiind
agresat de forţele de intervenţie.
63.
Moraru Valentin (Jilava-vol. 60) decedat
Numitul Moraru Valentin, fiul lui Gheorghe şi Elisabeta, născut la 01.12.1952 în
Dragomireşti, judeţul Vaslui, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Drumul Murgului, bl. S.33.A,
ap. 48, sector 3, a participat la manifestaţia care a avut loc în seara zilei de 21.12.1989 în
centrul Capitalei. După miezul nopţii, a fost călcat de un TAB în zona baricadei de la
Intercontinental.
Potrivit raportului medico-legal nr. A3/11/1989 din 08.02.1990, moartea lui Moraru
Valentin a fost violentă şi s-a datorat unor multiple fracturi costale şi excoriaţii pe faţa
anterioară şi posterioară a toracelui, „cu hemoragie internă”, produse prin „comprimare
toracală (posibil călcare)”.
În cauză s-a constituit parte civilă soţia victimei, numita Moraru Anişoara, domiciliată
în Bacău, str. Bicaz nr.160, sc. C, ap. 17, jud. Bacău.
64.
Persoană vătămată Motoaşcă Ovidiu Laurenţiu (Jilava-vol. 60)
Numitul Motoaşcă Ovidiu-Laurenţiu, născut la data de 12.07.1968, domiciliat în
Feldioara, str. Brazilor nr. 18, bl. 17, sac. B, et. 3, ap. 7, jud. Braşov, în ziua de 21.12.1989, în
timp ce participa la manifestaţiile anticomuniste din centrul Capitalei, a fost lovit de un mijloc
de transport, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 38-40 de zile de îngrijiri
medicale.
65.
Achim Ştefan (Jilava-vol. 61) - decedat
Numitul Achim Ştefan, fiul lui Dumitru şi Frusina, născut la 20.06.1946 în Făurei, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Nicolae Sebe, nr. 4, sector 3, a participat la manifestaţia
care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul Capitalei. În noaptea de 21/22.12.1989, a fost
împuşcat de forţele de ordine, fiind transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti şi
internat cu diagnosticul „plagă împuşcată subscapulară stânga toracico-abdominală cu leziune
pulmonară, frenică şi explozia splinei, distincţie parieto-abdominală şi costală (orificiu
delabrant), glonţ exploziv-toxic, şoc traumatic şi hemoragic. În pofida intervenţiei chirurgicale
la care a fost supus şi a terapiei urmate, a decedat în ziua de 25.12.1989, urmare unui şoc
toxico-septic ireversibil.
66.
Alexandru Călin (Jilava-vol. 61) - decedat
Numitul Alexandru Călin, fiul lui Ioan şi Teodora, născut la 02.06.1952 în Bucureşti, a
participat la manifestaţiile care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în zona centrală a Capitalei,
fiind împuşcat mortal în cursul acţiunii forţelor de intervenţie.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Alexandru Călin a fost
audiat tatăl acestuia Gheorghe Ioan, domiciliat în Bucureşti str. Mihai Spătaru nr. 38, sector 2,
care s-a constituit parte civilă în cauză.
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67.
Bacalu Robert (Jilava-vol. 61) - decedat
Numitul Bacalu Robert, fiul lui Alexandru şi Elena, născut la 24.01.1963 în Bucureşti,
a participat la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei în ziua de 21.12.1989. A fost
împuşcat în regiunea abdominală, în timp ce se afla în zona Sălii Dalles şi transportat la
Spitalul de Urgenţă, unde a decedat în ziua de 24.12.1989.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Bacalu Robert a fost
audiată mama acestuia Romecean Elena, domiciliată în Bucureşti str. dr. Felix nr. 97, bl. 17A,
sc. B, et. 3, ap. 48, sector 1, care s-a constituit parte civilă în cauză.
68.
Baldovin Cornel (Jilava-vol. 61) - decedat
Numitul Baldovin Cornel a participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de
21.12.1989 în centrul Capitalei. A fost împuşcat mortal în timp ce se afla în faţa Sălii Dalles.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/154/1989 din 15.02.1990
întocmit de IML prof. dr. Mina Minovici victima Baldovin Cornel, fiul lui Gheorghe şi
Florica, cu ultimul domiciliu în Bucureşti str. Maşina de Pâine nr. 1, sector 2, a suferit o plagă
împuşcată craniană cu dilacerare cerebrală.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Baldovin Cornel a fost
audiată soţia acestuia, Baldovin Ioana, domiciliată în Bucureşti str. Baia Mare nr. 8, bl. 7A1,
sc. 1, et. 7, ap. 30, sector 1, care s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză s-a constituit parte civilă şi Baldovin Daniela, fiica victimei, domiciliată în
Bucureşti, str. Baia Mare nr.8, bl.7A1, ap.30, sector 3.
69.
Bendorfean Emilian (Jilava-vol. 61) - decedat
Numitul Bendorfean Emilian, fiul lui Iosif şi Elisabeta, născut la 24.09.1955 în
Bucureşti, a participat la manifestaţia antidictatorială care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în
centrul Capitalei. În timpul manifestaţiilor a fost împuşcat, fiind transportat la Spitalul
Municipal, unde a fost internat cu diagnosticul „plagă penetrantă abdominală. Şoc
hemoragic.” A decedat la data de 24.12.1989.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Bendorfean Emilian a
fost audiată soţia acestuia, Bendorfean Maria, domiciliată în com. Stăneşti, sat Cioponeşti,
jud. Vâlcea, care s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză s-au constituit parţi civile şi Coman Elena (Bendorfean), fiica victimei,
domiciliată în Bucureşti, str. Democraţiei nr.6, bl.9, sc.1, ap.5, sector 4, Bendorfean
Alexandra Ioana, fiica victimei, domiciliată în sat Cioponeşti, com. Stăneşti, jud. Vâlcea,
respectiv Bendorfean Dumitru Ilie, fiul victimei, domiciliat în sat Rupturile, com. Murgaşi,
str. C-tin Căpitănescu nr.7, jud. Dolj.
70.
Constantin Gheorghe Ioan (Jilava-vol. 61) - decedat
Numitul Constantin Gheorghe Ioan, fiul lui Ioan şi Genovevea, născut la 04.12.1972 în
Bucureşti, a participat la manifestaţia care a avut loc la data de 21.12.1989 în zona centrală a
Capitalei. A fost împuşcat în cap şi a decedat la Spitalul Dr. Gheorghe Marinescu la data de
01.01.1990.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Constantin Gheorghe
Ioan a fost audiat tatăl acestuia Constantin Ioan, domiciliat în Bucureşti al. Cetatea Veche nr.
3, bl. 38, sc. 2, et. 2, ap. 29 sector 4, care s-a constituit parte civilă în cauză.
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71.
Cadavru neidentificat (Jilava-Vol. 61)
Potrivit actelor medicale din dosar, la data de 22.12.1989, ora 0100, persoana în cauză a
fost internată în stare de comă cu diagnosticul „plagă împuşcată hipocondrul stâng, plagă
zdrobită de colon transvers” şi a decedat la ora 0130.
72.
Cadavru neidentificat (Jilava-vol. 61)
La data de 22.12.1989, ora 0055, a fost internat în Spitalul „Gheorghe Marinescu”, prin
transfer de la Spitalul Colţea, o persoană neidentificată, cu diagnosticul „plagă craniocerebrală transfixiantă prin armă de foc, dilacerare cerebrală”, care a decedat la ora 0240.
73.
Cadavru neidentificat (Jilava-vol. 61)
La data de 22.12.1989, ora 00.45, a fost internat în Spitalul „Dr. Gheorghe
Marinescu”, prin transfer de la Spitalul „Colţea”, o persoană neidentificată, cu diagnosticul
„plagă cranio-cerebrală frontală stânga împuşcată”, care a decedat la ora 0400.
74.
Duhnea Emil (Jilava-vol. 61) - decedat
Numitul Duhnea Emil, fiul lui Aurel şi Camelia, născut la 15.07.1950 în Constanţa, a
participat la manifestaţia anticomunistă care a avut loc în centrul Bucureştiului în seara zilei
de 21.12.1989. A fost împuşcat mortal în timp ce se afla în zona Piaţa Universităţii (plagă
abdominală, cu hemoragie internă şi externă).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Duhnea Emil a fost
audiată soţia acestuia, Duhnea Silvia-Veronica, domiciliată în Bucureşti str. Cornelia nr. 20
sector 4, care a menţionat că nu are pretenţii civile.
75.
Donea Diana Alexandra (Jilava-vol. 61) - decedată
Numita Donea Diana-Alexandra, fiica lui Vasile şi Antoaneta, născută la 20.06.1972
în Bucureşti, a participat la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei în ziua de
21.12.1989. A fost împuşcată mortal, în zona craniană, de către forţele de represiune (raport
de constatare medico-legală nr. A3/146/1989 din 15.02.1990 IML Bucureşti –plagă împuşcată
craniana, dilacerare cerebrală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitei Donea Diana-Alexandra
a fost audiat tatăl acesteia Donea Vasile, domiciliat în Bucureşti al. Pârva nr. 2, bl. O20, sc. E,
ap. 70, sector 6, care s-a constituit parte civilă în cauză.
76.
Don Radu Adrian (Jilava-vol. 61) - decedat
Numitul Don Radu-Adrian, fiul lui Cornel şi Maria, născut la 09.03.1964 în Arad, fost
student la Institutul Politehnic Bucureşti (anul V) a participat la manifestaţia anticomunistă
care a avut loc în Bucureşti în ziua de 21.12.1989. În noaptea de 21/22.12.1989 a fost
împuşcat mortal.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Don Radu Adrian a
fost audiată mama acestuia, Don Maria, domiciliată în Arad str. Andrei Mureşanu nr. 8, ap. 3,
jud. Arad, care s-a constituit parte civilă în cauză.
77.
Florea Cristian (Jilava-vol. 61) - decedat
Numitul Florea Cristian, fiul lui Teodor şi Jenica, născut la 01.01.1966 în Bucureşti, a
participat la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei la data de 21.12.1989. În noaptea
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de 21/22.12.1989 a fost împuşcat mortal (raport de constatare medico-legală nr. A3/8/1989
din 15.02.1990 IML Bucureşti - plagă împuşcată cervicală în zona vaselor mari ale gâtului).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Florea Cristian a fost
audiat tatăl acestuia, Florea Teodor, domiciliat în Bucureşti str. Zambilă Ioniţă nr. 1, bl. 33,
sc. A, parter, ap. 3, sector 2, care nu s-a constituit parte civilă în cauză.
78.
Gîtlan Mihai Laurenţiu (Jilava-vol. 61) - decedat
Numitul Gîtlan Mihai-Laurenţiu, fiul lui Ion şi Cristiana-Mihaela, născut la
09.04.1970 în Bucureşti, a participat la manifestaţia anticomunistă care a avut loc în ziua de
21.12.1989 în zona centrală a Capitalei. A fost împuşcat mortal de forţele de represiune
(hemoragie internă prin împuşcare - raport de constatare medico-legală nr. A3/4/1989 din
15.02.1990 IML Bucureşti).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Gîtlan MihaiLaurenţiu a fost audiat tatăl acestuia, Gîtlan Ion, domiciliat în Bucureşti str. Elocinţei nr. 71,
sector 1, care s-a constituit parte civilă în cauză.
79.
Mândru Dumitrel (Jilava-vol. 61) - decedat
Numitul Mândru Dumitrel, născut la 04.05.1960 în comuna Hangu, judeţul Neamţ, a
participat la manifestaţia care a avut loc în Bucureşti la data de 21.12.1989. În seara zilei de
21.12.1989, ora 23.30, a fost internat la Spitalul de Urgenţă cu diagnosticul „plagă împuşcată
regiunea inghinală dreaptă” şi a decedat la data de 23.12.1989.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Mândru Dumitrel a
fost audiată mama acestuia, Mândru Maria, domiciliată în sat Boboteni, com. Hangu, jud.
Neamţ, care s-a constituit parte civilă în cauză.
80.
Petre Eugen (Jilava-vol. 62) - decedat
Numitul Petre Eugen, născut la 22.09.1964 în comuna Ceraşu, judeţul Prahova, fiul lui
Stelian şi Neacşa, a participat la manifestaţiile care au avut loc în Piaţa Universităţii în ziua de
21.12.1989 şi a fost împuşcat în zona toraco-abdominală, suferind leziuni care i-au cauzat
moartea (raport medico-legal nr. A.3/301/03.07.1990.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Petru Eugen a fost
audiată mama acestuia, Petre Neacşa, domiciliată în com. Ceraşu, sat Ceraşu nr. 201A, jud.
Prahova, care s-a constituit parte civilă în cauză.
81.
Pandele Valentina (Jilava-vol. 62) - decedată
Numita Pandele Valentina, născută la data de 25.10.1968 în Bucureşti, fiica lui Vasile
şi Floarea, a participat la manifestaţia care a avut loc în Piaţa Universităţii în ziua de
21.12.1989. A fost împuşcată mortal în seara zilei 21.12.1989, în jurul orei 2030, în contextul
acţiunii forţelor de ordine, în timp ce se afla la o fereastră a Spitalului Colţea, unde lucra tatăl
său vitreg (plagă cerebro-craniană prin împuşcare).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitei Pandele Valentina a fost
audiată mama acesteia, Voicu Floarea, domiciliată în Bucureşti bd. Uverturii bl. B2, sc. 3, et.
6, ap. 90, sector 6, care s-a constituit parte civilă în cauză.
82.
Mateescu Torino Nicolae (Jilava-vol. 62) - decedat
Numitul Mateescu Torino Nicolae, născut la data de 01.09.1937 în Bucureşti, fiul lui
Mihai şi Maria, a participat la manifestaţiile care au avut loc în Piaţa Universităţii în ziua de
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21.12.1989. În noaptea de 21/22.12.1989, a fost împuşcat în contextul acţiunii forţelor de
ordine, leziunile suferite cauzându-i moartea (raport de constatare medico-legală nr.
A3/16/1989 din 15.02.1989 – traumatism toracic prin împuşcare-hemoragie mixtă).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Mateescu TorinoNicolae a fost audiat fiul acestuia, Mateescu Dragoş Marius, domiciliat în Bucureşti str.
Ruşchiţa nr. 63, sector 2, care s-a constituit parte civilă în cauză.
83. Mateescu Nicolae (Jilava-vol. 62) - decedat
Numitul Mateescu Nicolae, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 17.12.1963 în
Bucureşti, a participat la manifestaţiile revoluţionare care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în
centrul Capitalei. În noaptea de 21/22.12.1989, a fost împuşcat mortal, în contextul acţiunii
forţelor de ordine, în timp ce se afla în zona Piaţa Universităţii (raport de constatare medicolegală nr. A3/13/1989 din15.04.1991 - plagă cranio-cerebrală în regiunea parieto-temporală
dreaptă).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Mateescu Nicolae a
fost audiată mama acestuia, Mateescu Maria, domiciliată în Bucureşti calea Şerban Vodă nr.
192, sector 4, care s-a constituit parte civilă în cauză.
84.
Mitu Nelu (Jilava-vol. 62) - decedat
Numitul Mitu Nelu, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la 16.05.1956 în Bălăbăneşti,
judeţul Galaţi, a fost împuşcat mortal în seara zilei de 21.12.1989, în zona Piaţa Universităţii,
în timp ce participa la manifestaţiile anticomuniste (raport de constatare medico-legală nr.
A3/368/1989 din 15.02.1990 – plagă împuşcată toraco-abdominală, hemoragie mixtă).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Mitu Nelu a fost
audiată soţia acestuia, Mitu Liliana, domiciliată în Bucureşti str. Istriei nr. 22, bl. 3D, sc. 3,
etaj. 3, ap. 40, sector 3, care s-a constituit parte civilă în cauză.
În legătură cu decesul numitului Mitu Nelu s-a constituit parte civilă şi Răuţu
Florentina Adriana (fiica victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Istriei nr.22, bl.3D, sc.3, et.3,
ap.40, sector 3.
85.
Munteanu Maria (Jilava-vol. 62) - decedată
Numita Munteanu Maria, fiica lui Neculai şi Valeria, născută la data de 19.05.1965 în
Costeşti, judeţul Vaslui, a participat la demonstraţiile care au avut loc în centrul Capitalei în
ziua de 21.12.1989. A fost împuşcată în contextul acţiunii forţelor de ordine, în timp ce se afla
în Piaţa Universităţii.
Potrivit raportului medico-legal nr. A3/2/1989 din 15.02.1990, moartea numitei
Munteanu Maria a fost violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate cranio-cerebrale.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitei Munteanu Maria a fost
audiat soţul acesteia, Munteanu Ion, domiciliat în Bârlad str. Stelian dumbravă nr. 17, bl. D12,
ap. 28, sc. B, et. 1, jud. Vaslui, care nu s-a constituit parte civilă în cauză.
86.
Marin Liviu Iulian (Jilava-vol. 62) - decedat
Numitul Marin Liviu Iulian, fiul lui Constantin şi Georgeta, născut la 23.11.1972 în
Bucureşti, a participat la manifestaţiile care au avut loc în centrul Capitalei. În contextul
acţiunii forţelor de ordine, în jurul orei 2200, a fost împuşcat în cap, în timp ce se îndrepta în
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zona în care se afla baricada de la Intercontinental (raport medico-legal A3/324/1989 din
31.01.1991 – plagă împuşcată cranio-cerebrală, dilacerare cerebrală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Marin Liviu-Iulian, la
data de 14.02.2006, a fost audiat tatăl acestuia, Marin Constantin, domiciliat în Bucureşti str.
Sold. Lazăr Florea nr. 3, bl. 8B, sc. 1, ap. 4, sector 2, care s-a constituit parte civilă în cauză.
87.
Mirea Mariana (Jilava-vol. 62) - decedată
Numita Mirea Mariana, fiica lui Dumitru şi Ecaterina, născută la 25.09.1967 în
Bucureşti, a participat la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei în ziua de 21.12.1989
şi a fost împuşcată în cap în timp ce se afla în zona Sălii Dalles, leziunile suferite cauzându-i
moartea (raport medico-legal nr. A3/144/1989 din 15.04.1991 – traumatism cranio-cerebral
prin împuşcare).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitei Mirea Mariana a fost
audiată mama acesteia, Mirea Ecaterina, domiciliată în Bucureşti şos. Viilor nr. 102, bl. 3A,
sc. A, et. 4, ap. 18, sector 5, care s-a constituit parte civilă în cauză.
88.
Manea Ruslan Florinel (Jilava-vol. 62) - decedat
Numitul Manea Ruslan-Florinel, fiul lui Marin şi Adela, născut la data de 03.01.1963
în Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, str. Feteştia nr.4, bl.F5, ap.62, sector 3, fost împuşcat
în cap, în timp ce participa la manifestaţiile anticomuniste din zona Piaţa Universităţii
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/14/1989 din 15.02.1990 a
suferit fracturi multiple ale oaselor craniene şi dilacerare cerebrală prin armă de foc.
89.
Moşneagu Ion (Jilava-vol. 62) - decedat
Numitul Moşneagu Ion, fiul lui Dumitru şi Elena, născut la 29.08.1963 în TârguNeamţ, a participat la manifestaţiile care au avut loc în Piaţa Universităţii în ziua de
21.12.1989. A fost rănit prin împuşcare şi transportat la Spitalul Colţea, iar apoi transferat, la
data de 22.12.1989, la Spitalul Dr. Gheorghe Marinescu cu diagnosticul „plagă prin împuşcare
în regiunea zigomatică dreapta cu fractură de mandibulă şi tromboză de arteră carotidă internă
dreaptă, unde a decedat urmare unui stop cardio-respirator (raport de nouă expertiză medicolegală nr. A5/16077 din 21.11.1994).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Moşneagu Ion a fost
audiată soţia acestuia, Moşneagu Lenuţa, domiciliată în com. Mera, jud. Vrancea, care nu s-a
constituit parte civilă în cauză
90.
Niculae Nicolae (Jilava-vol. 62) - decedat
Numitul Niculae Nicolae, fiul lui Teodor şi Rodica, născut la 25.08.1971 în Bucureşti,
a participat la manifestaţiile anticeauşiste care au avut loc în seara zilei de 21.12.1989 în
centrul Capitalei. A fost împuşcat mortal de forţele de ordine, suferind un traumatism craniocerebral şi toracic drept (raport de constatare medico-legală nr. A3/10/1989 din 15.04.1991).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Niculae Nicolae a fost
audiată mama acestuia, Niculae Rodica, domiciliată în Bucureşti str. Baia Sprie nr. 16, sector
1, care s-a constituit parte civilă în cauză.
91.
Poptean Petru (Jilava-vol. 62) - decedat
Numitul Poptean Petru, fiul lui Teodor şi Maria, născut la 27.01.1965 în Mărgău,
judeţul Cluj, a participat împreună cu sora sa, Dan Mariana, la mitingul care a avut loc în
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Piaţa Universităţii. A fost împuşcat în zona toraco-abdominală şi a decedat ca urmare a unei
hemoragii interne şi externe (raport de constatare medico-legală nr. A3/306/12.07.1990).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Poptean Petru a fost
audiată mama acestuia, Bora Maria, domiciliată în Bucureşti str. Carpaţi, sector 1, care s-a
constituit parte civilă în cauză.
92.
Rusu Gheorghiţă (Jilava-vol. 63) - decedat
Numitul Rusu Gheorghiţă, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la 06.03.1964 în Iaşi, a
participat la manifestaţiile care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul Capitalei. A fost
împuşcat de forţele de ordine, suferind leziuni care i-au provocat decesul (raport de constatare
medico-legală A3/326/1989 din 15.02.1990 - plagă împuşcată, hemoragie externă).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Rusu Gheorghiţă a fost
audiată soţia acestuia, Rusu Silvia, domiciliată în Iaşi str. Iarmaroc nr. 8, jud. Iaşi şi ffl. în
com. Bârnova, sat Bârnova nr. 236, jud. Iaşi, care s-a constituit parte civilă în cauză.
93.
Richard George Cristian (Jilava-vol. 63) - decedat
Numitul Richard George-Cristian, fiul lui Lucian şi Maria, născut la 28.10.1964 în
Bucureşti, a participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în Bucureşti. A
fost rănit prin împuşcare în seara zilei de 21.12.1989 şi transportat la Spitalul Colţea, unde a
decedat pe masa de operaţie în jurul orei 0100, din noaptea de 21/22.12.1989, urmare unei
plăgi toracice prin împuşcare.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Richard George
Cristian a fost audiată soţia acestuia, Richard Atena, domiciliată în Bucureşti str. Buzău nr.
8A, sector 5, care s-a constituit parte civilă în cauză.
94.
Rădulescu Ion (Jilava-vol. 63) - decedat
Numitul Rădulescu Ion, fiul lui Radu şi Ioana, născut la 01.09.1946 în Bucureşti, a
participat la manifestaţiile care au avut loc în seara zilei de 21.12.1989 în centrul Capitalei. A
fost împuşcat de forţele de ordine (plagă penetrantă toracică, politraumatism, paraplegie). A
fost internat în noaptea de 21/22.12.1989 la Spitalul Gheorghe Marinescu, fiind transferat
ulterior la Spitalul Sf. Ioan, unde a decedat la data de 24.12.1989, ora 0630, urmare unui stop
cardio-respirator (raport de constatare medico-legală nr. A3/272/1989 din 15.02.1990).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Rădulescu Ion a fost
audiată fiica acestuia, Rădulescu Mihaela-Adriana, domiciliată în Bucureşti str. Prometeu nr.
22, bl. 13F, sc. 1, ap. 2, sector 1, care s-a constituit parte civilă în cauză.
95.
Radu Andrei Eugen (Jilava-vol. 63) - decedat
Numitul Radu Andrei-Eugen, fiul natural al Liviei, născut la 22.01.1969 în Stănileşti,
judeţul Vaslui, a participat la manifestaţia anticeauşistă care a avut loc în ziua de 21.12.1989
în centrul Capitalei. În seara aceleiaşi zile a fost împuşcat mortal, în timp ce se afla în zona
Sălii Dalles (plagă împuşcată abdominală, evisceraţie, hemoragie mixtă - raport de constatare
medico-legală nr. A3/18/1989 din 15.04.1991).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Radu Andrei-Eugen a
fost audiată mama acestuia, Radu Livia, domiciliată în sat Pogăneşti, com. Stănileşti, jud.
Vaslui, care s-a constituit parte civilă în cauză.
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96.
Stermin Sorin (Jilava-vol. 63) - decedat
Numitul Stermin Sorin, fiul lui Mircea şi Gabriela, născut la 25.04.1971 în Bucureşti,
a participat la manifestaţiile antidictatoriale care au avut loc în ziua de 21.12.1989, fiind
împuşcat în timp ce se afla în zona Teatrului Naţional. A fost dus, decedat, la Spitalul Colţea
la data de 22.12.1989 (plagă toracică prin împuşcare).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Stermin Sorin a fost
audiat fratele acestuia, Stermin Cătălin, domiciliat în Bucureşti str. Aviaţiei nr. 35, bl. 16F, et.
1, ap. 39, sector 1, care s-a nu constituit parte civilă în cauză.
97.
Săvescu Gheorghe (Jilava-vol. 63) - decedat
Numitul Săvescu Gheorghe, fiul lui Ion şi Elena, născut la 05.08.1971 în Bucureşti, a
participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989. În contextul acţiunii forţelor de
ordine împotriva manifestanţilor, a fost împuşcat în cap, suferind o plagă împuşcată craniocerebrală, cu dilacerare cerebrală (raport de constatare medico-legală nr. A3/316/1989 din
15.02.1990).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Săvescu Gheorghe a
fost audiată sora acestuia, Băleanu Daniela, domiciliată în Bucureşti str. Ion Manolescu nr. 1,
bl. 124, sc. 1, et. 10, ap. 43, sector 6, care s-a constituit parte civilă în cauză.
98.
Sandu Roberto (Jilava-vol. 63) - decedat
Numitul Sandu Roberto, fiul lui Constantin şi Justina, născut la 04.11.1967 în
Bucureşti, a participat la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei în ziua de
21.12.1989.
A decedat în contextul acţiunii forţelor de ordine împotriva manifestanţilor. Moartea a
fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată, hemoragie externă - raport de
constatare medico-legală nr. A3/318/1989 din 15.02.1990).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Sandu Roberto a fost
audiată soţia acestuia, Sandu Vetuţa-Claudia, domiciliată în Bucureşti şos. Olteniţei nr. 238,
bl. 53, sc. 2, et. 2, ap. 53, sector 4, care s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză s-a constituit parte civilă şi Sandu Elena Alexandra (fiica victimei),
domiciliată în Bucureşti, str. Col. Iosif Albu nr.74, sector 3.
99.
Sandu Călin (Jilava-vol. 63) - decedat
Numitul Sandu Călin, fiul lui Anton şi Ioana, născut la 09.04.1949 în comuna Tutova,
judeţul Vaslui, a participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în Piaţa
Universităţii. A fost împuşcat de forţele de ordine şi a fost transportat la Spitalul Dr.
Gheorghe Marinescu. A decedat în ziua de 22.12.1989, urmare unei plăgi împuşcate craniocerebrale parieto-sinusală cu dilacerare cerebrală (FO nr. 23518/1989).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Sandu Călin a fost
audiată soţia acestuia, Sandu Ana, domiciliată în Bucureşti str. Tâmpa nr. 5, bl. 3C, sc. A, et.
2, ap. 15, sector 2, care s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză s-au constituit parţi civile şi Sandu Leonardo Eugen (fiul victimei), domiciliat
în Bucureşti, str. Tâmpa, nr. 5, bl. 3C, ap. 15, sector 2, Moise Adriana (fiica victimei),
domiciliată în Bucureşti, str. Gârniţei, nr.1, bl. 50, sc. 2, et. 7, ap. 99, sector 4, respectiv
Crăciun Ionica (fiica victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Delea Veche nr.29A, sector 2.
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100. Stan Silviu (Jilava-vol. 63) - decedat
Numitul Stan Silviu, fiul lui Marin şi Elena, născut la data de 25.09.1970, a participat
la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989. A fost împuşcat în abdomen de forţele de
ordine, în timp ce se afla în zona restaurantului Dunărea. A fost reţinut şi transportat la
Penitenciarul Jilava. În noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orei 0230, a fost transferat la
Spitalul Penitenciar Jilava - Secţia Chirurgie, fiind diagnosticat cu „plagă împuşcată
transfixiantă cu explozia colonului sigmoid şi a unei anse ileale; Hemoperitoneu; Şoc
hemoragic”. La data de 22.12.1989 a fost transferat la Spitalul Sectorului 4 - Clinica de
Chirurgie, şi ulterior, la data de 12.02.1990, la Spitalul Fundeni – Clinica de Chirurgie
generală, unde, după intervenţia chirurgicală, a intrat în „insuficienţă cardiacă ireversibilă”,
urmare căreia a survenit decesul celui în cauză (raport de autopsie nr. A3/304/09.05.1990)
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Stan Silviu a fost
audiat tatăl acestuia, Ţone Marin, domiciliat în com. Afumaţi nr. 1138, jud. Ilfov, care nu s-a
constituit parte civilă în cauză.
101. Vlad Ilie (Jilava-vol. 63) - decedat
Numitul Vlad Ilie, fiul lui Marian şi Voica, născut la 04.10.1966 în Ciolăneşti, judeţul
Teleorman, a participat la manifestaţia revoluţionară care a avut loc în seara zilei de
21.12.1989 în Piaţa Universităţii. A decedat în contextul acţiunii forţelor de ordine împotriva
manifestanţilor, urmare unei hemoragii interne prin împuşcare (raport de constatare medicolegală nr. A9/1989/15.02.1990).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Vlad Ilie a fost audiat
tatăl acestuia, Vlad Marian, domiciliat în com. Ciolăneşti Deal, jud. Teleorman, care nu s-a
constituit parte civilă în cauză.
102. Voiculescu Radu Mihai (Jilava-vol. 63) - decedat
Numitul Voiculescu Radu-Mihai, fiul lui Radu-Emil şi Maria, născut la data de
08.03.1966 în Bucureşti, a participat la manifestaţiile care au avut loc în Piaţa Universităţii. A
fost împuşcat mortal de forţele de ordine în noaptea de 21/22.12.1989.
Potrivit raportului medico-legal nr. A.3/15/1989/15.02.1990 moartea numitului
Voiculescu Radu-Mihai a fost violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate transfixiante
hemitorace drept cu hemoragie mixtă.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Voiculescu RaduMihai a fost audiat tatăl acestuia, Voiculescu Radu-Emil, domiciliat în Bucureşti str. Anul
1821 nr. 18, sector 5, care s-a constituit parte civilă în cauză.
103. Zamfirescu Răzvan (Jilava-vol. 63) - decedat
Numitul Zamfirescu Răzvan, fiul lui Emil şi Agripina-Ioana, născut la 11.03.1969 în
Târgu-Ocna, a participat la evenimentele din 21 decembrie 1989. A fost împuşcat în contextul
acţiunii forţelor de ordine împotriva manifestanţilor. La ora 0035 a fost transportat la camera
de gardă a Spitalului Dr. Gheorghe Marinescu, unde s-a constatat decesul.
Din adresa nr. A3/320/1989 din 15.04.1991 a Institutului Naţional de Medicină Legală
„Prof. dr. Mina Minovici” rezultă că moartea lui Zamfirescu Răzvan a fost violentă şi s-a
datorat unei plăgi prin armă de foc în regiunea hemitoracelui drept, cu hemoragie internă şi
externă.
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Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Zamfirescu Răzvan a
fost audiat tatăl acestuia, Zamfirescu Emil, domiciliat în Bucureşti Al. Obregia nr. 24, bl. R2,
sc. A, et. 7, ap. 31, sector 4, care s-a constituit parte civilă în cauză.
104. Persoană vătămată Albani Maria Alexandra (Jilava-vol. 64) - rănită
Numita Albani Maria Alexandra, născută la data de 16.01.1970, fiica lui Constantin şi
Maria, domiciliată în Bucureşti, b-dul. Unirii, nr. 2, bl. 12, ap. 6, sector 5, a participat la
manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei în după-amiaza zilei de 21.12.1989.
În jurul orei 2400, a fost rănită prin împuşcare la piciorul stâng. A fost reţinută de
organele de represiune şi transportată la Penitenciarul Jilava. I s-au acordat îngrijiri medicale
la Spitalul Penitenciar Jilava - Clinica Chirurgie. În ziua de 22.12.1989, după-amiaza, a fost
pusă în libertate.
Potrivit raportului medico-legal nr. A1/2746/1990, pentru leziunile suferite a necesitat
70-80 de zile de îngrijiri medicale.
105.
Persoană vătămată Arădoaei Marian (Jilava-vol. 64) - rănit
Numitul Arădoaei Marian, fiul lui Constantin şi Mariana, născut la 22.01.1962 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Fizicienilor nr. 15, bl. 2.D, sc. A, et. 3, ap. 18, sector
3, a participat la manifestaţia care a avut loc în Piaţa Universităţii în după-amiaza zilei de
21.12.1989.
În noaptea de 21/22.12.1989 a fost rănit prin împuşcare la coapsa dreaptă. A fost dus
la Spitalul Colţea, unde a rămas internat până la data de 28.12.1989.
106.
Persoană vătămată Banyai Attila Alexandru (Jilava-vol. 64)
Numitul Banyai Attila-Alexandru, fiul lui Adalbert şi Georgeta, născut la 28.10.1955
în Bistriţa, domiciliat în Bucureşti, str. Zizin nr.3, bl.V75C, et.1, ap.22, sector 3, afirmă că a
participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în Bucureşti şi că ar fi fost rănit
prin împuşcare.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
107. Persoană vătămată Bugiu Nicolae (Jilava-vol. 64) - rănit
Numitul Bugiu Nicolae, fiul lui Dumitru şi Stana, născut la 19.07.1957 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Râmnicu Vâlcea nr.4, bl.S19, sc.1, ap.3, sector 3, susţine că a
participat la manifestaţia din 21.12.1989 din centrul Capitalei şi că a fost rănit prin împuşcare.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
108. Persoană vătămată Boaca Nicolae (Jilava-vol. 64) - rănit
Numitul Boaca Nicolae, născut la 31.01.1957 în Horezu, domiciliat în Bucureşti, str.
Imaşului nr. 40, sector 3, a participat la demonstraţiile care au avut loc în data de 21.12.1989
în Bucureşti.
A fost rănit prin împuşcare în umărul drept, suferind leziuni care au necesitat pentru
vindecare 30 de zile de îngrijiri medicale.
109. Persoană vătămată Binescu Alexandru (Jilava-vol. 64) - rănit
Numitul Binescu Alexandru, născut la 10.05.1950 în Bucureşti, fiul lui Dumitru şi
Maria, domiciliat în Bucureşti, str. Avrig nr. 64, bl. O.20, sc. 1, et. 5, ap. 71, sector 2, a
participat la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei în după-amiaza zilei de
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21.12.1989. A fost rănit prin împuşcare de forţele de represiune în seara zilei de 21.12.1989.
A fost internat la Spitalul de Urgenţă, de unde a fost externat la data de 22.01.1990.
Potrivit raportului medico-legal nr. A.1/10184/30.08.1991, Binescu Alexandru a
prezentat o plagă prin împuşcare lob superior stâng pulmonar, fracturi costale şi fractură
marginală omoplat stâng. Leziunile au necesitat 70 de zile de îngrijiri medicale şi au pus în
primejdie viaţa victimei.
110. Persoană vătămată Bâlă Vasile (Jilava-vol. 64) - rănit
Numitul Bâlă Vasile, fiul lui Natural şi Ana, născut la 18.09.1937 în Roşiile, judeţul
Vâlcea, domiciliat în Bucureşti, str. Dumbrava Nouă nr. 7, bl. M.17, sc. 1, ap. 34, sector 5, a
participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în Bucureşti.
A fost împuşcat în gamba dreaptă suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare
15-18 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A.1/7505/16.05.1991).
111. Persoană vătămată Balint Mihăiţă (Jilava-vol. 64) - rănit
Numitul Balint Mihăiţă, fiul lui Petre şi Magdalena, născut la 23.09.1970 în Săbăoani,
jud. Neamţ, domiciliat în Săbăoani, str. Progresului nr. 115, jud. Neamţ, a participat la
manifestaţia care a avut loc în după-amiaza zilei de 21.12.1989 în centrul Capitalei.
A fost rănit prin împuşcare în gamba dreaptă, leziunile suferite necesitând 30 de zile
de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A.1/3784/28.03.1990).
112. Persoană vătămată Botez Constantin (Jilava-vol. 64) - rănit
Numitul Botez Constantin, fiul lui Georges şi Elena, născut la 10.04.1971 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Ing. Cristian Pascal nr. 19, sector 6, a participat la
manifestaţia anticomunistă care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în Piaţa Universităţii.
În noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea hotelului
Intercontinental, a fost rănit prin împuşcare la ambele coapse (fractură deschisă tip II ambele
coapse). A necesitat 90 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
A.1/1732/06.03.1990).
113. Persoană vătămată Bunduc Constantin (Jilava-vol. 64)
Numitul Bunduc Constantin afirmă că a fost rănit prin împuşcare la data de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile anticomuniste.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
114. Persoană vătămată Bozdoghină Şerban Dumitru (Jilava-vol. 64) - rănit
Numitul Bozdoghină Şerban-Dumitru, fiul lui Şerban şi Maria, născut la 28.10.1950 în
Sibiu, domiciliat în Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 33, sector 1, în seara zilei de
21.12.1989, a participat la manifestaţia care a avut loc în zona Piaţa Universităţii.
A fost împuşcat în antebraţul stâng, suferind leziuni ce au necesitat pentru vindecare
14-16 zile de îngrijiri medicale.
115. Persoană vătămată Badea Emilian (Jilava-vol. 64) - rănit
Numitul Badea Emilian, fiul lui Nicolae şi Aurica, născut la 19.12.1970, domiciliat în
Bucureşti, str. Odobeşti nr. 19, sector 1, a participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de
21.12.1989 în centrul Capitalei.

111

În noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orei 0100, a fost împuşcat în coapsa piciorului
stâng, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 35-45 zile de îngrijiri medicale.
116. Persoană vătămată Becu Cristian (Jilava-vol. 64) - rănit
Numitul Becu Cristian, fiul lui Constantin şi Mariana, născut la 28.05.1968 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 225, bl. 66, ap. 292, sector 2, a
participat la manifestaţia din 21.12.1989 din centrul Capitalei.
A fost rănit prin împuşcare în antebraţul drept, suferind leziuni care au necesitat pentru
vindecare 25 de zile de îngrijiri medicale.
117. Persoană vătămată Bichir Constantin (Jilava-vol. 64) - rănit
Numitul Bichir Constantin, fiul lui Nicolae şi Maria, născut la 27.02.1969 în Urziceni,
domiciliat în Bucureşti, Aleea Cosaci nr.6, bl.23, et.8, ap.53, sector 2, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Sălii Palatului, suferind
leziuni care au necesitat pentru vindecare 70-80 de zile de îngrijiri medicale.
118. Persoană vătămată Badea Adrian (Jilava-vol. 64)
Numitul Badea Adrian, fiul lui Natural şi Valeria, născut la data de 21.06.1967, în
Râmnicu Sărat, domiciliat în Bucureşti, str. Focşani nr. 4, bl. M.183, sc. 1, et. 10, ap. 225,
sector 5, afirmă că a participat la manifestaţia din 21.12.1989 din centrul Capitalei şi că ar fi
fost rănit prin împuşcare la braţul stâng.
119. Persoană vătămată Cîrstea Mircea (Jilava-vol. 65) - rănit
Numitul Cîrstea Mircea, fiul lui Dumitru şi Paula, născut la 09.06.1962 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Ghencea nr.24, bl.C88B, et.6, ap.21, sector 6, a participat la
manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în Piaţa Universităţii din Bucureşti.
În jurul orei 2400, a fost rănit prin împuşcare în antebraţul drept de către militarii care
constituiseră barajul în faţa manifestanţilor. Urmare leziunilor suferite, a necesitat 70 de zile
de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/10530/28.08.1992).
120. Persoană vătămată Cheher Ioan (Jilava-vol. 65) - rănit
Numitul Cheher Ioan, fiul lui Mircea şi Maria, născut la 13.01.1970 în Iaşi, domiciliat
în Iaşi, str. Aluniş nr.20, jud. Iaşi, a fost militar în termen la U.M. 01305 Bucureşti în perioada
21.01.1989-30.03.1990.
În noaptea de 21/22.12.1989 a făcut parte din echipajul unui TAB care s-a aflat în zona
centrală a Capitalei pentru reprimarea manifestanţilor. A fost rănit prin împuşcare în
împrejurări care nu au putut fi stabilite. A fost transportat la Spitalul de Urgenţă unde a fost
supus unei intervenţii chirurgicale.
121. Persoană vătămată Cucu Vasile (Jilava-vol. 65)
Numitul Cucu Vasile, fiul lui Ion şi Paraschiva, născut la 03.07.1967 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Someşul Mare nr.3, bl.F10, sc.3, et.3, ap.35, sector 4,
afirmă că a participat la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei în după-amiaza zilei
de 21.12.1989 şi că a fost rănit prin împuşcare. De asemenea susţine că a fost reţinut de forţele
de ordine şi condus la Miliţia Municipiului Bucureşti, iar apoi transferat la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
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122. Persoană vătămată Cristache Florian (Jilava-vol. 65) - rănit
Numitul Cristache Florian, fiul lui Ilie şi Elisaveta, născut la 28.11.1967 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Labirint nr. 149, bl. L.117Bis, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 3, a
participat la manifestaţia care a avut loc în Piaţa Universităţii în seara zilei de 21.12.1989.
A fost rănit prin împuşcare la piciorul drept, suferind leziuni care au necesitat pentru
vindecare 100 de zile de îngrijiri medicale.
123. Persoană vătămată Constantin Gheorghe Constantin (Jilava-vol. 65)
Numitul Constantin Gheorghe-Constantin, fiul lui Niculae şi Niculina, născut la
21.09.1961 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Strămoşilor nr. 2, bl. P.13, sc. 1, ap. 3,
sector 6, a participat la manifestaţiile care au avut loc în Bucureşti în data de 21.12.1989.
A fost agresat de forţele de ordine, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare
180 de zile de îngrijiri medicale.
124. Persoană vătămată Chicheanu Cristina (Jilava-vol. 65) - rănită
Numita Chicheanu Cristina, domiciliată în Bucureşti, str. Brăiliţa, nr. 1, bl. V.17, sc. 3,
et. 1, ap. 69, sector 3, susţine că a participat la manifestaţiile anticomuniste care au avut loc în
centrul Capitalei în ziua de 21.12.1989, şi a fost rănită, prin împuşcare, în piciorul stâng.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
125. Persoană vătămată Constantin Florică (Jilava-vol. 65) - rănit
Numitul Constantin Florică, fiul lui Ion şi Oprina, născut la 15.12.1953 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, şos. Constantin Brâncuşi, nr. 4, bl. A.12.Bis, sc. 1, ap. 4, sector 3, a
participat la manifestaţia care a avut loc în zona centrală a Capitalei în ziua de 21.12.1989.
A fost rănit prin împuşcare, prezentând o „plagă transfixiantă regiunea axilară
posterioară cu orificiu de ieşire subclavicular stânga”, pentru care a necesitat 25 de zile de
îngrijiri medicale.
126.
Persoană vătămată Cnezovici Spiru (Jilava-vol. 65)
Numitul Cnezovici Spiru, născut la data de 06.12.1937 în Constanţa, domiciliat în
Bucureşti, B-dul. Teodor Pallady nr. 4, bl. M.2, sc. C, ap. 98, sector 3, afirmă că a participat la
manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei în ziua de 21.12.1989 şi că a fost rănit prin
împuşcare.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
127. Persoană vătămată Drăgan Robert Lucian (Jilava-vol. 66) - rănit
Numitul Drăgan Robert-Lucian, fiul lui Constantin şi Cornelia, născut la 15.12.1968 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Calea Vitan nr. 119, bl. V.218, sc. 2, et. 8, ap. 63, sector 3,
a participat la manifestaţia care a avut loc în Bucureşti în ziua de 21.12.1989.
În seara zilei de 21.12.1989, în timp ce se retrăgea către Teatrul Naţional, a fost rănit
prin împuşcare în zona capului, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 30 de zile
de îngrijiri medicale.
128. Persoană vătămată Diaconeasa Florin (Jilava-vol. 66) - rănit
Numitul Diaconeasa Florin, fiul lui Grigore şi Lenuţa, născut la 26.08.1975 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Rm. Vâlcea nr. 13-15, bl. S.30.A, sc. 1, ap.1, sector 3,
se afla în zona magazinului Unirea în ziua de 21.12.1989, iar în jurul orei 17.30 a fost rănit
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prin împuşcare, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 25-30 de zile de îngrijiri
medicale.
129.
Persoană vătămată David Eduard Laurenţiu (Jilava-vol. 66) - rănit
Numitul David Eduard Laurenţiu, fiul lui Zoltan şi Cornelia, născut la 13.05.1966 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Vlăsiei nr. 2, bl. M.II.B.8/1, sc. A, et. 1, ap. 8, sector
6, a participat la manifestaţia care a avut loc, în data de 21.12.1989, în zona centrală a mun.
Bucureşti.
La data de 21.09.1995 a depus un memoriu, în care susţine că arătând că la ora, în
noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orei 0300, a fost lovit, cu patul armei, de un militar din
forţele de ordine, rănindu-l grav la obrazul drept.
Potrivit raportului medico-legal nr. A1/14826/29.09.1995, David Eduard Laurenţiu a
prezentat în noaptea de 21/22.12.1989 leziuni de violenţă, care au necesitat pentru vindecare
8-9 zile de îngrijiri medicale. A fost reexaminat în anul 2002, stabilindu-se că a prezentat şi o
plagă împuşcată la gamba piciorului stâng, deşi n-a susţinut vreodată că ar fi fost rănit prin
împuşcare.
130.
Persoană vătămată Florea Constantin (Jilava-vol. 66) - rănit
Numitul Florea Constantin, fiul lui Nicolae şi Maria, născut la 14.02.1969 în
Bucureşti, domiciliat în comuna Cernica, str. Liviu Rebreanu nr. 95, jud. Ilfov, a participat la
manifestaţia antidictatorială care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în zona centrală a Capitalei.
În seara zilei de 21.12.1989, a fost rănit prin împuşcare în regiunea plantară a
piciorului stâng, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 40 de zile de îngrijiri
medicale.
131.
Persoană vătămată Filipescu Nicolae (Jilava-vol. 66) - rănit
Numitul Filipescu Nicolae, fiul lui Aurelian şi Sofia, născut la 16.10.1967 în Galaţi,
domiciliat în Italia, via Morena nr.43, Ferrere, a participat la manifestaţia antidictatorială care
a avut loc în Bucureşti în ziua de 21.12.1989.
A fost rănit prin împuşcare în gamba piciorului stâng, suferind leziuni care au necesitat
pentru vindecare 90-100 de zile de îngrijiri medicale.
132.
Persoană vătămată Firicioaia Gherghina (Jilava-vol. 66)
Numita Firicioaia Gherghina, născută la data de 05.11.1961 în Bucureşti, domiciliată
în Bucureşti, str. Apusului, bl.113, ap.83, sector 2, susţine că a fost rănită prin împuşcare în
ambele picioare, în timp ce participa la manifestaţiile anticomuniste.
133. Persoană vătămată Gociman Viorel (Jilava-Vol. 67)
Numitul Gociman Viorel, fiul lui Ion şi Niculina, născut la data de 20.05.1960 în
Ploieşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Dimitrie Cantemir nr. 2, bl. P.2, sc. 1, et. 5, ap. 14,
sector 4, a participat la manifestaţia care a avut loc în Bucureşti în ziua de 21.12.1989.
A fost reţinut, agresat de forţele de ordine şi condus, iniţial, la Miliţia Capitalei, iar
apoi la Penitenciarul Jilava. În ziua de 22.12.1989 a fost transportat de la penitenciar la
Spitalul Municipal, unde a rămas internat până la data de 25.12.1989.
Din raportul medico-legal aflat la dosar rezultă că la data de 22.12.1989 a prezentat
leziuni care au necesitat 30 de zile de îngrijiri medicale.
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134.
Persoană vătămată Geamănu Dan (Jilava-vol. 67) - rănit
Numitul Geamănu Dan, fiul lui Ion şi Aurica, domiciliat în comuna Lunca, judeţul
Teleorman, a participat la manifestaţia antidictatorială care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în
Bucureşti.
A fost rănit prin împuşcare în gamba piciorului stâng, suferind leziuni care au necesitat
pentru vindecare 12 zile de îngrijiri medicale.
135. Persoană vătămată Gaiţă Radu (Jilava-vol. 67)
Numitul Gaiţă Radu, născut la 19.02.1970, fiul lui Neculai şi Stanca, domiciliat în
com. Buda, judeţul Buzău şi f.f.l. în Bucureşti, str. Luigi Cazzavillan nr.16, sector 1, susţine
că a participat la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei în ziua de 21.12.1989 şi că a
fost rănit prin împuşcare de către forţele de ordine.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
136. Persoană vătămată Galan Mariana (Jilava-vol. 67) - rănită
Numita Galan Mariana, fiica lui Mihail şi Ioana, născută la 14.03.1967 în Bucureşti,
domiciliată în Bucureşti, str. Şcoala Floreasca nr. 14, sector 1, a participat la manifestaţia din
centrul Capitalei în ziua de 21.12.1989.
A fost rănită prin împuşcare, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 100110 zile de îngrijiri medicale.
137. Persoană vătămată Gheorghe Dumitru (Jilava-vol. 67)
Numitul Gheorghe Dumitru, fiul lui Gheorghe şi Niculina, născut la 03.03.1935,
domiciliat în Bucureşti, str. Frt. Guriţă Ilie nr. 18, sector 5, susţine că în noaptea de
21/22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Liceului Şincai, a fost rănit prin împuşcare în
piciorul drept, de „un bărbat îmbrăcat în combinezon albastru, aflat într-un autoturism Dacia
break”.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni corporale.
138. Persoană vătămată Ghiţă Gheorghe (Jilava-vol. 67) - rănit
Numitul Ghiţă Gheorghe, fiul lui Constantin şi Maria, născut la 20.04.1962 în com.
Odobeşti, jud. Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Focşani nr. 10, bl. M.193, sc. 1, et. 7,
ap. 46, sector 5, a participat la manifestaţia care a avut loc în zona centrală a Capitalei, în ziua
de 21.12.1989.
A fost rănit prin împuşcare în gamba piciorului stâng, suferind leziuni care au necesitat
pentru vindecare 30 de zile de îngrijiri medicale.
139. Persoană vătămată Hoffman Wilhelm Robert (Jilava-vol. 67) - rănit
În noaptea de 21/22.12.1989, aflându-se în zona centrală a Capitalei, unde lua parte la
manifestaţia anticomunistă, numitul Hoffman Wilhelm-Robert (fiul lui Dumitru şi Elena,
născut la data de 03.04.1970 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Baia de Arieş nr. 3, bl.
5.B, sc. C, ap. 117, sector 6), a fost împuşcat în zona toracică, suferind leziuni care au
necesitat pentru vindecare 50 de zile de îngrijiri medicale. Leziunile i-au pus viaţa în
primejdie (raport medico-legal nr. A.1/14432/09.10.1995).
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140. Persoană vătămată Ignătescu Mugurel (Jilava-vol. 67) - rănit
Numitul Ignătescu Mugurel, fiul lui Vasile şi Maria, născut la 06.08.1966 în com.
Vama, judeţul Suceava, cu acelaşi domiciliu, era încadrat, în decembrie 1989, la I.B.C.C.
Jilava.
În ziua de 21.12.1989 a participat la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei iar
în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orei 0130, a fost rănit prin împuşcare în coapsa piciorului
drept, în timp ce se afla în apropierea Hotelului Intercontinental. A fost transportat la Spitalul
Colţea, unde a fost internat în perioada 22.12.1989-03.02.1990. Urmare leziunilor suferite, a
necesitat peste 60 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A.1/6109/28.05.1990).
141. Persoană vătămată Ignat Ervin (Jilava-vol. 67)
Numitul Ignat Ervin, fiul lui Vasile şi Doamna, născut la 16.03.1949 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Surorilor nr. 88, sector 1, susţine că a participat la manifestaţia
care a avut loc în centrul Capitalei la data de 21.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A.1/10868/11.12.1995 emis de INML rezultă că la data
de 23.12.1989, Ignat Ervin a prezentat leziuni produse cu corpuri contondente la nivelul
gambei stângi şi coapsei drepte, pentru care a necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Nu s-au stabilit împrejurările concrete în care numitului Ignat Ervin i-au fost provocate
leziunile menţionate în raportul medico-legal.
142. Persoană vătămată Ionescu Claudia Marieta (Jilava-vol. 67)
Numita Ionescu Claudia-Marieta, fiica lui Mayerzedt Mircea şi Ileana, născută la data
de 02.12.1970 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 20-28, bl. 11, sc.
A, ap. 12, sector 1, a participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul
mun. Bucureşti.
A fost agresată de forţele de represiune, suferind leziuni care au necesitat pentru
vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A.1/1951/07.02.1996).
143. Persoană vătămată Iancu Daniel (Jilava-vol. 67) - rănit
Numitul Iancu Daniel, fiul lui Ion şi Silvia-Georgeta, născut la 27.05.1963 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Ţepeş Vodă nr. 147, ap. 1, sector 2, a participat la
manifestaţiile anticomuniste care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în zona centrală a
Bucureştiului.
A fost rănit prin împuşcare în antebraţul drept, suferind fracturi la ambele oase şi
leziuni neurologice. A rămas cu infirmitate permanentă prin afectarea funcţiei mâinii drepte
(raport medico-legal nr. A.1/3008/16.07.1991).
144. Persoană vătămată Iliescu Ştefan (Jilava-vol. 68) - rănit
Numitul Iliescu Ştefan, fiul lui Vasile şi Veronica, domiciliat în Bucureşti, str.
Inocenţei nr.43, sector 1, a fost rănit în cursul manifestaţiilor anticomuniste. Din actele
medicale eliberate de Spitalul de Urgenţă rezultă că a prezentat leziuni prin împuşcare,
respectiv plagă transfixiantă, în regiunea calcanee dreaptă.
145. Persoană vătămată Ionicel Stelian (Jilava-vol. 68) - rănit
Numitul Ionicel Stelian, fiul lui Florea şi Maria, ns. la 23.10.1967, domiciliat în com
Călineşti, jud. Teleorman, a participat la mitingul organizat în Piaţa Palatului în ziua de
21.12.1989.
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În noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Institutului de
Arhitectură din Piaţa Universităţii, a fost rănit prin împuşcare de către „…un soldat
MApN…”. A fost dus în apropierea hotelului „Negoiu”, unde a fost agresat cu pumnii şi
picioarele. A fost transportat la Spitalul Penitenciar Jilava şi ulterior a fost internat în Spitalul
„Sf. Ioan”.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3582/1991 al INML Bucureşti cel în cauză a
suferit leziuni ce au necesitat 60-65 zile de îngrijiri medicale.
146. Persoană vătămată Ion Ionel (Jilava-vol. 68) - rănit
Numitul Ion Ionel, fiul lui Ion şi Manda născut la 31.05.1949 în Bucureşti, domiciliat
în Bucureşti bd. Alex. Obregia, nr. 10-14, bl. 10-14, sc. 4, et. 9, ap. 171, sector 4, susţine că a
fost rănit prin împuşcare în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa
Universităţii.
Raportul medico-legal nr A1/5305/2007 atestă existenţa unor leziuni vechi despre care
nu se poate aprecia dacă au legătură cu evenimentele din 1989.
147. Persoană vătămată Jucan Florin (Jilava-vol. 68) - rănit
Numitul Jucan Florin, fiul lui Toader şi Maria născut la data de 12.03.1969 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti str. Rotundă nr. 8, bl. Y2C, sc. 1, et. 6, ap. 28, sector 3, a
fost rănit prin împuşcare în seara zilei de 21.12.1989, în timp ce se afla în cabina unui TIR, cu
care a blocat bulevardul din faţa magazinului „Cocor”.
Conform raportului medico-legal nr A1/2695/1994 acesta a suferit leziuni la nivelul
umărului drept în seton care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
148.
Persoană vătămată Levanovici Ionel (Jilava-vol. 68) - rănit
Numitul Levanovici Ionel, domiciliat în Bucureşti str. Dr. Taberei nr. 42, bl. T6, ap.
58, sector 6, a fost rănit prin împuşcare în seara zilei de 21.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa
Universităţii, în dreptul restaurantului „Dunărea”, participând la demonstraţiile anticomuniste.
Conform raportului medico-legal nr. A1/16 818/1991 acesta a suferit leziuni la nivelul
gambei drepte 1/3 superioară, care au necesitat 11 zile de îngrijiri medicale.
149. Persoană vătămată Mincă Petrică (Jilava-vol. 68) - rănit
Numitul Mincă Petrică, fiul lui Vasile şi Tudora, născut la 12.06.1961 în Armăşeşti,
jud. Ialomiţa, domiciliat în Bucureşti, Aleea Pârva nr. 6, bl. C37, sc. 4, et. 3, ap. 146, sector 6,
a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea
magazinului „Cocor”. A fost reţinut şi agresat de forţele de ordine, care l-au condus la Miliţia
Capitalei şi,apoi, la Penitenciarul Jilava. A doua zi a fost internat la Spitalul Filaret.
Conform raportului medico-legal nr A1/4975/1990 acesta a suferit leziuni la nivelul
toracelui, cu hemopneumotorax stâng, care au necesitat 100 zile de îngrijiri medicale.
150. Persoană vătămată Moţiu Mariana (Jilava-vol. 68) - rănită
Numita Moţiu Mariana, fiica lui Aurel şi Balasa născută la data de 17.05.1959 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti str. Marin Nicolae nr. 25, sector 3, a fost rănită prin
împuşcare în după-amiaza zilei de 21.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sălii Dalles.
Conform actelor medicale aflate la dosar aceasta a suferit o plagă împuşcată în
regiunea lombară dreaptă, superficială.
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151. Persoană vătămată Balogh (fost Moroşanu) Poli (Jilava-vol. 68) - rănit
Numitul Balogh (fost Moroşanu) Poli, fiul lui Atila şi Paulina născut la data de
30.09.1969 în com. Sângiorgiu de Pădure, domiciliat în Bucureşti Intrarea Crainicului nr. 15,
bl. Z14, sc. 1, et. 2, ap. 10, sector 6 şi f.f.l. în Bucureşti str. Alex. Moruzzi nr. 4, bl. V57B, sc.
1, ap. 2, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la
demonstraţiile anticomuniste din Piaţa Universităţii.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4548/1991 a suferit leziuni care au necesitat
250 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată subclaviculară şi 1/3 distală humerus drept cu
fractură cominutivă deschisă, leziuni tegumentare tip III).
152. Persoană vătămată Mihalcea Sorin Adrian (Jilava-vol. 68) - rănit
Numitul Mihalcea Sorin Adrian, fiul lui Păun şi Ecaterina, domiciliat în Bucureşti str.
Şcoala Herăstrău nr. 42, bl. 11C, sc. 1, et. 2, ap. 4, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 21.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sălii Dalles, participând la demonstraţiile
anticomuniste.
Conform raportului medico-legal nr. A1/6096/1990 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale
153. Persoană vătămată Matei Ion (Jilava-vol. 69) - rănit
Numitul Matei Ion, fiul lui Ioan şi Constantina, născut la data de 23.08.1962,
domiciliat în Bucureşti bd. Unirii bl. 7C, sc. 2, et. 3, ap. 27, sector 4, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în zona restaurantului „Budapesta”. A fost
reţinut şi agresat de forţele de ordine, care l-au condus la Secţia 14 Miliţie. De aici a fost dus
la sediul Miliţiei Capitalei, unde a fost din nou agresat, iar apoi a fost transportat la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat a doua zi, în jurul orelor 1400.
Conform raportului medico-legal nr A1/17376/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 8-10 zile de îngrijiri medicale.
154. Persoană vătămată Maftei Dan (Jilava-vol. 69) - rănit
Numitul Maftei Dan, fiul lui Vasile şi Veronica născut la data de 25.10.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti bd. Constructorilor nr. 31, sc. 1, et. 4, ap. 80, sector 6, a fost
rănit prin împuşcare în seara zilei de 21.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Universităţii,
participând la demonstraţiile anticomuniste.
Conform raportului medico-legal nr. A1/6106/1990 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 6 luni de îngrijiri medicale.
155. Persoană vătămată Marin Dumitru (Jilava-vol. 69) - rănit
Numitul Marin Dumitru, fiul lui Ilie şi Maria, născut la data de 26.08.1960 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti str. Ilioara, nr. 50, sector 3, a participat la demonstraţiile
din Piaţa Universităţii din ziua de 21.12.1989. În jurul orelor 2300 a fost reţinut de un
„scutier”, despre care afirmă că l-a împuşcat în spate, după care l-a dus la Miliţia Capitalei, iar
de aici la Spitalul Penitenciar Jilava, unde i s-a acordat îngrijiri medicale, ulterior fiind
transferat la Spitalul Vitan Bârzeşti.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5684/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 120 zile de îngrijiri medicale.
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156. Persoană vătămată Mihăilescu Cornel (Jilava-vol. 69) - rănit
Numitul Mihăilescu Cornel, fiul lui Ion şi Maria, născut la data de 29.09.1970 în com.
Răcari, jud. Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti str. Tg. Neamţ nr. 30, bl. 715A, sc. A, et. 10,
ap. 43, sector 6, a participat la demonstraţiile din ziua de 21.12.1989, din Piaţa Universităţii şi
a fost rănit prin împuşcare în timp ce se afla în zona Facultăţii de Arte Plastice.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4429/1994 şi A1/9405/1992 a suferit leziuni
care au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.
157. Persoană vătămată Nica Floarea (Jilava-vol. 69) - rănită
Numita Nica Floarea, fiica lui Constantin şi Alexandra, născută la data de 01.04.1936,
în com. Hotarele , jud. Giurgiu, domiciliată în Bucureşti str. Traian nr. 60, sector 3, a fost
rănită prin împuşcare în seara zilei de 21.12.1989, în timp ce se afla lângă staţia de metrou
„Piaţa Universităţii”. A fost reţinută şi agresată de forţele de ordine şi condusă la Miliţia
Capitalei şi, ulterior, la Penitenciarul Jilava.
Conform raportului medico-legal nr A1/6219/1991 a suferit leziuni ce au necesitat 1617 zile de îngrijiri medicale.
158. Persoană vătămată Nedelcu Vasile (Jilava-vol. 69) - rănit
Numitul Nedelcu Vasile, fiul lui Niculae şi Smaranda, născut la data de 13.11.1948 în
com. Brezoaia, jud. Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti str. Emil Racoviţă nr. 22A, bl. I13, sc.
1, et. 6, ap. 22, sector 4, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla la
intersecţia bd. Magheru cu str. Batiştei.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3148/1990 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale.
159. Persoană vătămată Neagu Laris Mugurel (Jilava-vol. 69) - rănit
Numitul Neagu Laris Mugurel, fiul lui Ion şi Margareta, născut la data de 04.01.1970
în Voluntari, jud. Ilfov, domiciliat în com. Bragadiru, şos. Alexandriei nr. 98-100, jud. Ilfov, a
fost rănit prin împuşcare în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Universităţii,
participând la demonstraţiile anticomuniste.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4806/1990 a suferit leziuni ce au necesitat
pentru vindecare 180-200 zile de îngrijiri medicale.
160. Persoană vătămată Neagoe Gheorghe (Jilava-vol. 69) - rănit
Numitul Neagoe Gheorghe, fiul lui Dumitru şi Ioana, născut la data de 30.03.1931 în
com. Vladimirescu, jud. Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti str. Elena Cuza nr. 16, sector 4, a
fost rănit prin împuşcare în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la demonstraţiile
anticomuniste din centrul capitalei. A fost reţinut de forţele de ordine şi încarcerat la
Penitenciarul Jilava.
Conform raportului medico-legal nr A1/3528/1991 a suferit leziuni ce au necesitat
pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale.
161. Persoană vătămată Niculae Lucian (Jilava-vol. 70) - rănit
Numitul Niculae Lucian, fiul lui Ion şi Adriana, născut la data de 23.09.1959 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti str. Mihai Bravu nr. 436, bl. V15, parter, ap. 1, sector 3, a
participat la demonstraţiile din Piaţa Universităţii din ziua de 21.12.1989 şi a fost rănit prin
împuşcare, în jurul orelor 2400.
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Conform raportului medico-legal nr. A1/13913/1991 acesta a suferit leziuni ce au
necesitat pentru vindecare 150 zile de îngrijiri medicale.
162. Persoană vătămată Ostafi Marius (Jilava-vol. 70) - rănit
Numitul Ostafi Marius, născut la data de 26.07.1967, domiciliat în Bucureşti str.
Dreptăţii nr. 16, bl. A6, sc. A, et. 6,ap. 71, sector 6, a participat la demonstraţiile
anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei, iar în jurul orelor 2100, în timp ce
se afla în apropierea restaurantului Dunărea, a fost rănit prin împuşcare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/15091/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
163. Persoană vătămată Oprea Costel (Jilava-vol. 70) - rănit
Numitul Oprea Costel, fiul lui Vasile şi Dumitra, născut la data de 19.09.1952,
domiciliat în Bucureşti str. Măguricea nr. 1, sector 1, a participat la demonstraţiile
anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei, iar în jurul orelor 0030 a fost rănit
prin împuşcare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4136/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
164. Persoană vătămată Olaru Constantin (Jilava-vol. 70)
Numitul Olaru Constantin, fiul lui Ilie şi Constantina, născut la 01.03.1941, domiciliat
în Bucureşti str. Unităţii nr. 108, sector 3, susţine că a participat la demonstraţiile
anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei, iar în jurul orelor 2000, a fost rănit
prin împuşcare, în timp ce se afla în apropierea Spitalului Colţea.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa leziunilor traumatice.
165. Persoană vătămată Paul Lucian (Jilava-vol. 70)
Numitul Paul Lucian, născut la data de 17.12.1957 în Sânicolaul Mare, jud. Timiş,
domiciliat în Moldova Nouă, str. Oraşul Nou, bl. 1, sc. 3, et. 4, ap. 17, jud. Caras-Severin,
susţine că a participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul
capitalei, iar în jurul orelor 2200, a fost rănit prin împuşcare, în timp ce se afla în apropierea
restaurantului Dunărea.
166. Persoană vătămată Purica Valentin (Jilava-vol. 70) - rănit
Numitul Purica Valentin, fiul lui Constantin şi Victoria, născut la data de 14.06.1970
în Constanţa, domiciliat în Constanţa str. Traian nr. 34, bl. B3, sc. A, et. 5, ap. 30, jud.
Constanţa, a participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul
capitalei, iar în jurul orelor 2200, a fost rănit prin împuşcare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/10637/1991 a suferit leziuni ce au necesitat
pentru vindecare 90 zile de îngrijiri medicale cu pierderea capacităţii de muncă corespunzător
gradului II de invaliditate pentru cel puţin doi ani. Ulterior a fost reexaminat la data de
09.05.1994, rezultând că a necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale.
167. Persoană vătămată Prodan Petre (Jilava-vol. 70) - rănit
Numitul Prodan Petre, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 21.07.1970,
domiciliat în Bucureşti str. Alex. Moruzzi nr. 2, bl. V55, sc. 3, et. 2,ap. 41, sector 3, a
participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei, iar în
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jurul orelor 2330 a fost rănit prin împuşcare, în timp ce se afla în apropierea restaurantului
Dunărea.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5077/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale şi prezintă o infirmitate definitivă,
respectiv amputaţia membrului inferior stâng.
168. Persoană vătămată Pedan Stelian (Jilava-vol. 70) - rănit
Numitul Pedan Stelian, fiul lui Vasile şi Maria, născut la data de 02.02.1969 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti str. Ripiceni ne. 6, bl.9, sc. 1, ap. 3, sector 2, a participat la
demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei, iar în jurul orelor
0200 a fost rănit prin împuşcare, în timp ce se afla în apropierea Facultăţii de Arhitectură.
Conform raportului medico-legal nr. A1/16505/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat 70-80 zile de îngrijiri medicale.
169. Persoană vătămată Pop Virgil Cristian (Jilava-vol. 70) - rănit
Numitul Pop Virgil Cristian, fiul lui Mircea şi Valeria, născut la data de 25.12.1973,
domiciliat în Bucureşti str. Drumul Găzarului nr. 34-36, bl. 138, sc. 5, et. 2, ap. 90, sector 4, a
participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei, iar în
jurul orelor 2330 a fost rănit prin împuşcare, în timp ce se afla în apropierea restaurantului
„Pescarul”.
Conform raportului medico-legal nr. A1/6525/1992 acesta a suferit leziuni ce au
necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
170. Persoană vătămată Preda Nicolae (Jilava-vol. 71) - rănit
Numitul Preda Nicolae, fiul lui Marin şi Ana, născut la 18.11.1952 în comuna Cătunu,
judeţul Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Economu Atanase Stoicescu, nr. 30, sector 6,
a participat la demonstraţiile anticeauşiste care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul
Capitalei. În noaptea de 21/22.12.1989 a fost rănit prin împuşcare în coapsa piciorului stâng.
Din raportul medico-legal nr. A.1/14131/02.12.1991 rezultă că Preda Nicolae a
prezentat leziuni sechelare, posibil produse prin împuşcare la data de 21.12.1989, necesitând
22-25 zile de îngrijiri medicale.
171. Persoană vătămată Potoroc Iona Iulian (Jilava-vol. 71) - rănit
Numitul Potoroc Iona Iulian, fiul lui Constantin şi Elena, născut la data de 14.07.1953
în Cocioc, domiciliat în Bucureşti, şos. Colentina nr. 26, bl. 64, sc. A.1, et. 1, ap. 4, sector 2,
în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orei 0300, a fost împuşcat în piciorul drept în timp ce
încerca să se refugieze din zona Facultăţii de Arhitectură.
Potrivit raportului medico-legal nr. A1/14827/29.09.1995, Potoroc Iona-Iulian a
prezentat leziuni produse prin armă de foc, necesitând 16-18 zile de îngrijiri medicale.
172. Persoană vătămată Rahira Valentin (Jilava-vol. 71) - rănit
Numitul Rahira Valentin, fiul lui Gheorghe şi Victoria, născut la 19.03.1968 în
Bucureşti, cu reşedinţa în Italia, Rimini, Viale Atene, nr. 71, a participat în ziua de 21.12.1989
la demonstraţiile antidictatoriale care au avut loc în zona centrală a Capitalei.
În noaptea de 21/22.12.1989, a fost rănit prin împuşcare în zona hemitorace drept şi în
gamba piciorului drept. Leziunile suferite au necesitat pentru vindecare 70-80 de zile de
îngrijiri medicale.
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173. Persoană vătămată Rădoiu Constantin (Jilava-vol. 71) - rănit
Numitul Rădoiu Constantin, fiul lui Gheorghe şi Zamfira, născut la 28.09.1965 în
Drăgoeşti, judeţul Vâlcea, domiciliat în Bucureşti, str. Mirea Mioara-Luiza nr. 8, bl. 7, sc. 2,
ap. 25, sector 4, a participat la manifestaţia care a avut loc în Piaţa Universităţii în ziua de
21.12.1989.
În noaptea de 21/22.12.1989, a fost rănit prin împuşcare în piciorul drept. A fost
reţinut de forţele de represiune şi condus, mai întâi, la Circa 17 Miliţie, iar apoi transferat la
Penitenciarul Jilava. A fost internat în Spitalul Penitenciar Jilava, de unde a fost pus în
libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1600. Ulterior, a fost internat în Spitalul VitanBârzeşti.
Leziunile suferite au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
A.1/1767/21.02.1990.
174. Persoană vătămată Raţ Szerika (Jilava-vol. 71) - rănită
Numita Raţ Szerika, fiica lui Atila şi Paulina, născut la 17.06.1973 în Voineasa, jud.
Vâlcea, domiciliat în Bucureşti, Aleea Voievod Alexandru Moruzzi nr. 4, bl. V.54B, sc. A, ap.
2, sector 3, a participat la manifestaţia anticeauşistă care a avut loc în centrul Capitalei în ziua
de 21.12.1989. În noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orei 0030, a fost rănită prin împuşcare în
braţul drept şi obraz.
Potrivit raportului medico-legal nr. A1/13609/1991 Raţ Szerika a prezentat leziuni
care s-au putut produce la data de 21.12.1989, prin împuşcare şi care au necesitat pentru
vindecare 14-15 zile de îngrijiri medicale.
175. Persoană vătămată Răcaru Robert (Jilava-vol. 71) - rănit
Numitul Răcaru Robert, fiul Natural şi Constanţa, născut la data de 01.01.1969 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, B-dul. Carol I nr. 53, sector 2, a participat la manifestaţia
care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul Capitalei.
A fost rănit prin împuşcare, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 40 de
zile de îngrijiri medicale şi i-au pus viaţa în primejdie.
176. Persoană vătămată Rădulescu Gheorghe (Jilava-vol. 45 şi 71) - rănit
Numitul Rădulescu Gheorghe, fiul lui Niculae şi Ştefana, născut la data de 03.01.1924
în comuna Fierbinţi, domiciliat în Bucureşti, str. Velinţei nr. 28, sector 2, a participat la
manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul Capitalei.
A fost rănit prin împuşcare în piciorul stâng, iar apoi reţinut de forţele de ordine şi
condus la Miliţia Municipiului Bucureşti, fiind transferat ulterior la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989.
Potrivit raportului medico-legal nr. A1/6629/1992 leziunile suferite au necesitat pentru
vindecare 25 de zile de îngrijiri medicale.
177. Persoană vătămată Ristea Marian (Jilava-vol. 71) - rănit
Numitul Ristea Marian, fiul lui Traian şi Elena, născut la 18.04.1969 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. 7 Drumuri nr. 1, sector 3, a participat la demonstraţia
antidictatorială care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în zona centrală a Capitalei. În jurul orei
2400, a fost împuşcat în gamba piciorului stâng. A fost transportat la Spitalul de Urgenţă, unde
a rămas internat până la data de 17.01.1990.
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Potrivit raportului medico-legal nr. A.1/5650/1990, Ristea Marian a suferit leziuni prin
împuşcare care au necesitat pentru vindecare 25-30 de zile de îngrijiri medicale.
178. Persoană vătămată Roman Nicolae (Jilava-vol. 71) - rănit
Numitul Roman Nicolae, fiul lui Nicolae şi Natalia, născut la data de 05.03.1948 în
mun. Rm. Sărat, jud. Buzău, domiciliat în Bucureşti, şos. Oiţelor nr. 12, bl. Corp B, et. 1, ap.
2, sector 4, a participat, în seara zilei de 21.12.1989, la demonstraţia anticeauşistă care a avut
loc în Piaţa Universităţii. În jurul orei 2300, a fost rănit prin împuşcare la piciorul drept.
Potrivit raportului de expertiză medico-legală nr. A.1/12203/30.08.1991 a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
179. Persoană vătămată Roşu Ioana Aurelia (Jilava-Vol. 71) - rănită
Numita Roşu Ioana Aurelia, fiica lui Aurel şi Mira-Smaranda-Pia-Aurelia, născută la
30.01.1956 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Maria Rosetti nr. 18, et. 1, ap. 2, sector
2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost rănită prin împuşcare, în braţul şi antebraţul drept, în
timp ce se afla în staţia de metrou Universităţii. A fost internată în Spitalul de Urgenţă la data
de 27.12.1989.
Potrivit raportului-medical nr. A1/2523/08.03.1990, Roşu Ioana-Aurelia a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 80-90 zile de îngrijiri medicale.
180. Persoană vătămată Rece Traian (Jilava-vol. 71)
Numitul Rece Traian, fiul lui Marin şi Gheorghiţa, domiciliat în Bucureşti, B-dul.
Unirii nr. 14, bl. 6, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 4, afirmă că a participat la manifestaţia care a avut
loc în centrul Capitalei la data de 21.12.1989 şi că a fost rănit prin împuşcare.
Potrivit raportului medico-legal nr. A.1/8450/1991 Traian Rece a prezentat urme ale
unui traumatism gambier care a putut data din decembrie 1989 şi care a necesitat 12-14 zile de
îngrijiri medicale. Nu s-a putut stabili modul de producere a traumatismului.
181. Persoană vătămată Stegaru Iulian (Jilava-vol. 72) - rănit
Numitul Stegaru Iulian, fiul lui Ioan şi Lucreţia, născut la data de 14.01.1966 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Bârsăneşti nr.6, bl.154, sc.2, et.1, ap.48, sector 6, a
participat la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei la data de 21.12.1989 şi a fost
rănit prin împuşcare în timp ce se afla în zona Teatrului Naţional.
Conform raportului medico-legal nr. A1/18599/1991, a suferit leziuni care au necesitat
18-19 zile de îngrijiri medicale.
182. Persoană vătămată Stoenescu Vlad (Jilava-vol. 72) - rănit
Numitul Stoenescu Vlad, domiciliat în Bucureşti, fiul lui Ion şi Maria, născut la data
de 23.10.1966 în Bucureşti, str. Postăvarului nr.4, bl.C4, sc.5, et.3, ap.61, sector 3, a participat
la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei la data de 21.12.1989 şi a fost rănit prin
împuşcare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/8503/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 80-100 de zile de îngrijiri medicale.
183. Persoană vătămată Stănel Răzvan (Jilava-vol. 72) - rănit
Numitul Stănel Răzvan, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 04.11.1970 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Orăştie nr.22, bl.M2, et.2, ap.54, sector 4, a participat

123

la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei, iar în jurul orelor
0030 a fost rănit prin împuşcare, în timp ce se afla în apropierea restaurantului Dunărea.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1992/1990 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
184. Persoană vătămată Siu Valentin (Jilava-vol. 72) - rănit
Numitul Siu Valentin, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 07.10.1969 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Intrarea Reconstrucţiei nr.1, bl.24, sc.7, et.2, ap.275,
sector 3, a participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul
capitalei şi a fost rănit prin împuşcare, în timp ce se afla în apropierea hotelului
Intercontinental.
Conform raportului medico-legal nr. A1 /3321/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 100-120 zile de îngrijiri medicale.
185. Persoană vătămată Soroceanu Adrian (Jilava-vol. 72) - rănit
Numitul Soroceanu Adrian, fiul lui Ştefan şi Elena, născut la data de 19.08.1970 în
jud. Bacău, domiciliat în Bucureşti, str. Horei nr.12, ap.2, sector 2, a participat la
demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei şi a fost rănit prin
împuşcare, în timp ce se afla în apropierea restaurantului Dunărea.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4298/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
186. Persoană vătămată Spiru Răduţ (Jilava-vol. 72) - rănit
Numitul Spiru Răduţ, fiul lui Nicolae şi Elisabeta, născut la data de 15.05.1961 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Constantin Brâncuşi nr.11, bl.D16, sc.7, et.3, ap.253,
sector 5, a participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul
capitalei şi a fost rănit prin împuşcare, în timp ce se afla în apropierea hotelului
Intercontinental.
Conform raportului medico-legal nr. A1/6102/1990 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale.
187. Persoană vătămată Şomănescu Gheorghe (Jilava-Vol. 72) - rănit
Numitul Şomănescu Gheorghe, fiul lui Nicolae şi Maria, născut la data de 09.08.1942
în com. Şomăneşti, jud. Gorj, domiciliat în Bucureşti, str. Caragea Vodă nr.9-15, sc. A, parter,
ap.2, sector 1, a participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul
capitalei şi a fost rănit prin împuşcare, în timp ce se afla în apropierea terasei restaurantului
Dunărea.
Conform certificatului medico-legal nr. A2/1603/1994 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
188. Persoană vătămată Lache(fostă Stancu) Nastasia (Jilava-vol. 72) - rănită
Numita Lache (fostă Stancu) Nastasia, fiica lui Gheorghe şi Floarea, născută la data de
26.12.1969 în jud. Ialomiţa, domiciliată în Bucureşti, str. Slt. Popa nr.7, bl.17, sc.1, et.2, ap.8,
sector 5, a participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul
capitalei şi a fost rănită prin împuşcare, în timp ce se afla la intrarea în staţia de metrou
Universităţii, situată pe str. Batiştei.
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Conform raportului medico-legal n. A1/3592/1993 aceasta a suferit leziuni care au
necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
189. Persoană vătămată Strungaru Nicolae Vasile (Jilava-vol. 72) - rănit
Numitul Strungaru Nicolae Vasile, fiul lui Mircea şi Lucia, născut la data de
11.12.1970 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Sfinţilor nr.9, sector 2, a participat la
demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei.
În noaptea de 21/22.12.1989 a fost rănit prin împuşcare, în momentul intervenţiei
forţelor de ordine pentru dispersarea manifestanţilor.
Conform raportului medico-legal nr. A1 /5114/1992 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale.
190. Persoană vătămată Stoian Beniamin (Jilava-vol. 73) - reţinut
Numitul Stoian Beniamin, fiul lui Cezar şi Toica, născut la data de 19.08.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti,str. Cobadin nr.3, bl.19, sc.3, et.5, ap.88, sector 5, a
participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei şi în
noaptea de 21/22.12.1989 a fost rănit prin împuşcare, în momentul intervenţiei forţelor de
ordine pentru dispersarea manifestanţilor.
După ce a fost rănit, a fost reţinut de organele de ordine şi transportat la Penitenciarul
Jilava, fiind eliberat în după-amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1880/1992 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
191. Persoană vătămată Stoichiţă Sebastian (Jilava-vol. 73) - rănit
Numitul Stoichiţă Sebastian, născut la data de 7.06.1969, domiciliat în Bucureşti, bdul Libertăţii nr.12, bl.113, sc.3, et.8, ap.73, sector 5, a participat la demonstraţiile
anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei şi a fost rănit prin împuşcare, în
timp ce se afla în apropierea terasei restaurantului „Dunărea”.
Conform raportului medico-legal nr. A1/6103/1990 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale.
192. Persoană vătămată Sabău Ioan (Jilava-vol. 73) - reţinut
Numitul Sabău Ioan, fiul lui Ioan şi Ana, născut la data de 28.11.1958 în jud. Sălaj,
domiciliat în Zalău bl.MG210, sc. B, ap. 82, jud. Sălaj, a participat la demonstraţiile
anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei şi în noaptea de 21/22.12.1989 a
fost rănit prin împuşcare, în momentul intervenţiei forţelor de ordine pentru dispersarea
manifestanţilor.
După ce a fost rănit, a fost reţinut de organele de ordine şi transportat la Penitenciarul
Jilava, fiind eliberat în după-amiaza zilei de 22.12.1989, orele 1400.
Conform raportului medico-legal nr. A1/7883/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
193. Persoană vătămată Stan Laurenţiu (Jilava-vol. 73) - rănit
Numitul Stan Laurenţiu, fiul lui Gheorghe şi Constanţa, născut la data de 28.03.1966
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Gării Obor, nr. 12, bl. B2, sc. A, et. 8, ap. 33,
sector 2, a participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul
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capitalei şi a fost rănit prin împuşcare, în momentul intervenţiei forţelor de ordine pentru
dispersarea manifestanţilor, în timp ce se afla în apropierea sălii Dalles.
Conform raportului medico-legal nr. A1/6099/1990 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
194. Persoană vătămată Stanciu Simion (Jilava-vol. 73) - rănit
Numitul Stanciu Simion, fiul lui Emil şi Ana, domiciliat în Bucureşti, str. Intrarea
Armaşului nr.6, sc.2, et.1, ap.2, sector 1, a participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua
de 21.12.1989 din centrul capitalei şi a fost rănit prin împuşcare, în momentul intervenţiei
forţelor de ordine pentru dispersarea manifestanţilor.
Conform raportului medico-legal nr. A1/16946/1992 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
195. Persoană vătămată Stoica Daniel Gabriel (Jilava-vol. 73) - rănit
Numitul Stoica Daniel Gabriel, fiul lui Mihai şi Elena, născut la data de25.10.1980 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Trestiana nr.1, bl.16, sc. B, parter, ap. 46, sector 4, a
participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei şi a fost
rănit prin împuşcare, în timp ce se deplasa dinspre Piaţa Universităţii către Piaţa Unirii.
Conform raportului medico-legal nr. A1/13314/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
196. Persoană vătămată Tudor Cristian (Jilava-vol. 73) - rănit
Numitul Tudor Cristian, fiul lui Dumitru şi Safta, născut la data de 26.12.1966 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Podescu, nr. 10, bl. 9, sc. 3, et. 1, ap. 69, sector 4, a
participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei şi a fost
rănit prin împuşcare, în momentul intervenţiei forţelor de ordine pentru dispersarea
manifestanţilor, în timp ce se afla în dreptul Facultăţii de Arhitectură.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1708/1990 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 65-70 zile de îngrijiri medicale.
197. Persoană vătămată Ţibrin Dan (Jilava-vol. 73) - rănit
Numitul Ţibrin Dan, fiul lui Emil şi Mariana, născut la data de 07.04.1966 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Erou Ion Scorţan, nr. 35, sector 2, a participat la
demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei şi a fost rănit prin
împuşcare de către „…un miliţian care a luat poziţie de tragere în picioare, deschizând focul
asupra noastră…”.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4826/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
198. Persoană vătămată Teodorescu Bogdan (Jilava-vol. 73) - rănit
Numitul Teodorescu Bogdan, născut la data de 17.12.1965 în Bucureşti, domiciliat în
Bucureşti, str. 11 Iunie nr.67-69, ap.6, sector 4, a participat la demonstraţiile anticomuniste
din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei şi, în jurul orelor 2200, a fost rănit prin împuşcare,
în timp ce se afla în apropierea terasei restaurantului Dunărea.
Conform raportului medico-legal nr. A1/17121/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 90 de zile de îngrijiri medicale.
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199. Persoană vătămată Tarău Lucian (Jilava-Vol. 73) - rănit
Numitul Tarău Lucian, fiul lui Grigore şi Rada, născut la data de 04.03.1969 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Pct. Ştefan Dumitrescu nr.5, bl.3, sc.2, et.1, ap.34,
sector 4, a participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul
capitalei şi, în jurul orelor 2030, a fost rănit prin împuşcare de către „…un subofiţer de
miliţie…”.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3180/1990 acesta a suferit leziuni care au
necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale.
200. Persoană vătămată Vlădescu Paul Dan (Jilava-vol. 73) - rănit
Numitul Vlădescu Paul Dan, fiul lui Ovidiu şi Maria, născut la data de 28.06.1949 în
Târgovişte, jud. Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Episcop Radu nr.5, sector 2, a
participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei şi, în
jurul orelor 1800, după ce s-a refugiat în scara unui bloc „…de la agenţia cehă…” a fost
împuşcat de către „…un ofiţer cu uniformă kaki…”.
Conform raportului medico-legal nr. A1/13244/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 90-100 zile de îngrijiri medicale.
201. Persoană vătămată Zamfir Sanda (Jilava-vol. 73) - rănită
Numita Zamfir Sanda, fiica lui Gheorghe şi Vasilica, născută la data de 14.02.1975 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, Calea Călăraşilor nr.129, sector 3, a participat la
demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei şi, în jurul orelor
2330, a fost rănită prin împuşcare, în timp ce se afla în dreptul hotelului Intercontinental.
Conform raportului medico-legal nr A1/2493/1990 aceasta a suferit leziuni care au
necesitat 15-18 zile de îngrijiri medicale.
202. Persoană vătămată Vanţă Ilie (Jilava-vol. 73) - rănit
Numitul Vanţă Ilie, fiul lui Ştefan şi Floarea, născut la data de 18.02.1954 în jud. Dolj,
domiciliat în com. Birca, jud. Dolj, a participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de
21.12.1989 din centrul capitalei şi, în jurul orelor 2330, a fost rănit prin împuşcare, în
momentul intervenţiei forţelor de ordine.
Conform certificatului medico-legal nr. 793/A2/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.
203. Persoană vătămată Bănuţă Tudor (Jilava-vol. 74) - reţinut
Numitul Bănuţă Tudor, fiul lui Ion şi Badea, născut la data de 05.10.1947 în
Teleorman, domiciliat în Bucureşti, str. Ceaikovski nr. 4, bl. 39, sc. B, ap. 12, sector 2, a
participat la demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din centrul Capitalei. A fost reţinut şi
„…bătut brutal de doi civili…”, urcat într-o dubă şi condus la Penitenciarul Jilava, de unde a
fost eliberat la orele 2400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
204. Persoană vătămată Badea Nicolae (Jilava-vol. 74)
Numitul Badea Nicolae, fiul lui Ion şi Maria, născut la data de 18.10.1939 în com.
Periş, jud. Ilfov, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Cetăţuia nr.1, bl.M21, sc.1, ap.37, sector 6,
susţine că a participat la demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din centrul Capitalei şi că, în
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jurul orelor 2400, în timp ce se afla în apropierea staţiei de metrou Universităţii a fost agresat
de „…o hoardă de miliţieni cu bastoanele şi paturile de la arme…”.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
205. Persoană vătămată Ştefan Costel (Jilava-vol. 77)
Numitul Ştefan Costel, domiciliat în Bucureşti, str. Calea 13 Septembrie nr.126, bl.
P35, sc.2, et.7, ap.68, sector 5, afirmă că a participat la evenimentele din luna decembrie 1989
din zona centrală a mun. Bucureşti şi că ar fi fost agresat de forţele de ordine.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
206. Persoană vătămată Adam Marian Doru (Jilava-vol. 78)
Numitul Adam Marian Doru, fiul lui Nicolae şi Valerica, născut la data de 13.07.1957
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Camil Ressu nr. 16, bl. B4bis, et.9, ap.33, sector 3,
afirmă că a fost agresat de forţele de ordine în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce participa
la manifestaţiile din centrul capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
207. Persoană vătămată Bârsan Valerian (Jilava-vol. 78)
Numitul Bârsan Valerian, fiul lui Ion şi Floarea, născut la data de 3.12.1944 în com .
Fârtăţeşti, jud. Vâlcea, domiciliat în Bucureşti, str. Iacob Andrei nr. 1, bl. 19, sc. B, ap. 38,
sector 5, afirmă că a fost rănit prin împuşcare de forţele de ordine în noaptea de
21/22.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
208. Persoană vătămată Bărbulescu Cristian (Jilava-vol. 78)
Numitul Bărbulescu Cristian, fiul lui Cantemir şi Eugenia, născut la data de
19.07.1960 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 312, bl. 2B, sc. A, ap. 4,
sector 4, afirmă că a fost agresat de forţele de ordine în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce
participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
209. Persoană vătămată Bălăşcău Vasile (Jilava-vol. 78)
Numitul Bălăşcău Vasile, fiul lui Ioan şi Florica, născut la data de 04.06.1953 în loc.
Pufeşti, jud. Vrancea, domiciliat în Bucureşti, str. Coştila nr.8, bl.P-5, sc.1, et.3, ap.55, sector
4, afirmă că, în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei, aflându-se în apropierea hotelului Intercontinental, a fost agresat de forţele de
ordine.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
210. Persoană vătămată Cruşoveanu Tudorel (Jilava-vol. 78)
Numitul Cruşoveanu Tudorel, fiul lui Florea şi Aurica, născut la data de 21.06.1968 în
com. Rotundă, jud. Olt, domiciliat în com. Rotundă, jud. Olt, afirmă că a fost agresat de
forţele de ordine în noaptea de 21/22.12.1989 şi a fost rănit de cioburile unui geam spart în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în clădirea fostului sediu al Comitetului Central
al P.C.R.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
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211. Persoană vătămată Cuatu Cătălin (Jilava-vol. 78)
Numitul Cuatu Cătălin, fiul lui Liviu şi Maria, născut la data de 10.10.1956 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Cărămidarii de Jos, nr. 1, bl. 76, sc. A, et. 9, ap. 38,
sector 4, afirmă că a fost agresat de forţele de ordine în noaptea de 21/22.12.1989 în timp ce
se afla în Piaţa Rosetti şi, ulterior, în cartierul Floreasca, lângă Biserica Salcâmilor.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
212. Persoană vătămată Cătălin Gheorghe Constantin (Jilava-vol. 78)
Numitul Cătălin Gheorghe Constantin, fiul lui Natural şi Peristera, născut la data de
24.09.1943 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Olteniţei nr.59, bl.G3, ap.6, sector 4,
afirmă că a fost agresat de forţele de ordine în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce se afla în
Piaţa Universităţii, participând la manifestaţiile anticomuniste.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
213. Persoană vătămată Cândea Ioan (Jilava-vol. 78)
Numitul Cândea Ioan, fiul lui Dumitru şi Anica, născut la data de 8.05.1938 în com.
Petrilaca, jud. Mureş, domiciliat în Bucureşti, str. Ştefan Stoica, nr. 22, bl. 17B, sc. A, et. 7,
ap. 35, sector 1, afirmă că a fost agresat de forţele de ordine în noaptea de 21/22.12.1989, în
timp ce se afla în Piaţa Universităţii, participând la manifestaţiile anticomuniste.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
214. Persoană vătămată Bocăneţ Nicolae (Jilava-vol. 79)
Numitul Bocăneţ Nicolae, fiul lui Vasile şi Maria, domiciliat în Bucureşti, str.
Cărămidarii de Jos, nr. 3, bl. 75, sc. B, et. 8, ap. 44, sector 4, a participat la manifestaţiile din
ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei, iar la un moment dat a inhalat gaze iritantlacrimogene dispersate, în zonă, de forţele de ordine.
Din raportul medico-legal nr. A1/5219/1994 al IML Bucureşti rezultă că aceasta
prezintă o serie de suferinţe respiratorii şi cardiace, care au putut fi declanşate de inspirarea
unor substanţe toxic-iritative la data de 21.12.1989.
215. Persoană vătămată Calfa Valeriu (Jilava-vol. 79) - reţinut
Numitul Calfa Valeriu, fiul lui Constantin şi Elena, ns. la 12.07.1953, domiciliat în
loc. Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în
Piaţa Universităţii, a fost agresat de forţele de ordine şi dus la o circă de miliţie, iar apoi a fost
transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989, la orele 1400.
Din raportul medico-legal nr. A1/10934/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
216. Persoană vătămată Constantin Florin (Jilava-vol. 79)
Numitul Constantin Florin, fiul lui Ion şi Sita, născut la 14.04.1965, domiciliat în
Bucureşti, str. Mircea cel Bătrân, nr. 28, sector 5, a fost agresat de forţele de ordine în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/2142/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 70 zile de îngrijiri medicale.
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217. Persoană vătămată Cristian Constantin (Jilava-vol. 79)
Numitul Cristian Constantin, fiul lui Gheorghe şi Ioana, ns. la 12.01.1952, domiciliat
în Bucureşti, str. Banat, nr. 1, sector 1, a fost agresat de forţele de ordine în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/13158/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 700 zile de îngrijiri medicale.
218. Persoană vătămată Georgescu Hedwiga Silvia (Jilava-vol. 79) - reţinută
Numita Georgescu Hedwiga Silvia, fiica lui Silvius şi Maria, ns. la 03.10.1945,
domiciliată în Bucureşti, bd. Camil Ressu, nr. 74, bl. S2, sc. A, et. 5, ap. 24, sector 3, a fost
reţinută în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Universităţii, a fost agresată de
organele de ordine şi dusă la Circa 1 Miliţie, iar apoi a fost transportată la Penitenciarul Jilava,
de unde a fost eliberată în ziua de 22.12.1989, la orele 1400.
Din raportul medico-legal nr. A1/1822/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 14 zile de îngrijiri medicale.
219. Persoană vătămată Gheorghe Cristian (Jilava-vol. 79)
Numitul Gheorghe Cristian, fiul lui Constantin şi Ana, ns. la 23.04.1973, domiciliat în
Bucureşti, str. Apusului, nr. 67, bl. 50, sc. 4, ap. 64, sector 6, a fost agresat de forţele de
ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/3814/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 50 zile de îngrijiri medicale.
220. Persoană vătămată Iordănescu Elena (Jilava-vol. 79) - reţinută
Numita Iordănescu Elena, fiica lui Ion şi Ioana, ns. la 11.08.1960, domiciliată în
Bucureşti, str. Pictor Şt. Dumitrescu, nr. 5, bl. 3, sc. 2, t. 8, ap. 62, sector 4, a fost reţinută în
ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Universităţii, a fost agresată de forţele de ordine
şi a fost transportată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în ziua de 22.12.1989, la
orele 1400.
Din raportul medico-legal nr. A1/14402/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 65 zile de îngrijiri medicale.
221. Persoană vătămată Niculescu Dimitrie (Jilava-vol. 79)
Numitul Niculescu Dimitrie, fiul lui Matei şi Maria, ns. la 20.03.1926, domiciliat în
Bucureşti, Calea Rahovei, nr.217 bl. 12, sc. 3, et. 6, ap. 84, sector 5, a fost agresat de forţele
de ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/17243/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale, acesta rămânând cu infirmitate.
222. Persoană vătămată Niţă Sorin (Jilava-vol. 79) - reţinut
Numitul Niţă Sorin, fiul lui Dumitru şi Elena, ns. la 07.10.1957, domiciliat în
Bucureşti, Intrarea Bădeni, nr. 1, bl. M13, sc. 3, et. 3, ap. 56, sector 3, a fost reţinut în data de
21.12.1989, în jurul orelor 2300, în timp ce se afla în apropierea institutului de arhitectură, a
fost condus în dreptul hotelului Negoiu, unde a fost agresat de forţele de ordine şi de aici la
miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul
Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
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Din raportul medico-legal nr. A1/11036/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 70 zile de îngrijiri medicale.
223. Persoană vătămată Olaru Ion (Jilava-vol. 79) - reţinut
Numitul Olaru Ion, fiul lui Constantin şi Dora, ns. la 29.05.1961, domiciliat în
Bucureşti, str. Ioniţă Cegan, nr. 5, bl. P26, sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 5, a fost reţinut în data de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de forţele
de ordine şi dus la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat
la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/840/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
224. Persoană vătămată Pope Spirea (Jilava-vol. 79) - reţinut
Numitul Pope Spirea, fiul lui Marin şi Margareta, ns. la 23.09.1950, domiciliat în
Bucureşti, str. Viorele, nr. 26, bl.18, sc. 1, et. 8, ap. 120, sector 4, a fost reţinut în data de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost condus în dreptul
hotelului Negoiu, unde a fost agresat de forţele de ordine şi, de aici, a fost condus la miliţia
capitalei, unde a continuat să fie agresat.
Din raportul medico-legal nr. A1/7479/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 65-70 zile de îngrijiri medicale.
225. Persoană vătămată Stoenescu Virgiliu (Jilava-vol. 79) - reţinut
Numitul Stoenescu Virgiliu, fiul lui Ştefan şi Lidia, ns. la 01.07.1941, domiciliat în
Bucureşti, str. Mărgeanului, nr. 36, bl. M102, sc. 1, et. 9, ap. 34, sector 5, a fost reţinut în data
de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost condus în
dreptul hotelului Union, unde a fost agresat de forţele de ordine şi de aici la miliţia capitalei,
unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost transportat la Penitenciarul Jilava, iar de aici la
spitalul Vitan Bârzeşti.
Din raportul medico-legal nr. A1/1308/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale, rămânând cu infirmitate.
226. Persoană vătămată Ţurcaş Ioan (Jilava-vol. 79) - reţinut
Numitul Ţurcaş Ioan, fiul lui Ioan şi Maria, ns. la 29.01.1938, domiciliat în Bucureşti,
str. Dr. Lister, nr. 61, sector 5, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de forţele de ordine şi dus la miliţia capitalei,
unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost transportat la Penitenciarul Jilava.
Din raportul medico-legal nr. A1/3959/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 70-80 zile de îngrijiri medicale.
227. Persoană vătămată Firimiţă Marian (Jilava-vol. 80)
Numitul Firimiţă Marian, fiul lui Nicolae şi Ioana, ns. la 14.05.1938, domiciliat în
Bucureşti, str. Speranţei, nr. 26, bl. 1, sc. 1, et. 3, ap. 9, sector 2, afirmă că a fost agresat de
forţele de ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
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228. Persoană vătămată Iordache Petru (Jilava-vol. 80)
Numitul Iordache Petru, fiul lui Petru şi Florenţa, ns. la 10.02.1965, domiciliat în
Slobozia, str. Gării, bl. U20, sc. A, ap. 10, jud. Ialomiţa, afirmă că a fost agresat de forţele de
ordine în timp ce participanţii la mitingul din centrul Capitalei strigau lozinci anticomuniste.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
229. Persoană vătămată Dumitru Ion (Jilava-vol. 80)
Numitul Dumitru Ion, fiul lui Niculae şi Maria, ns. la 22.11.1949, domiciliat în
Bucureşti, str. Godeni, nr. 11, sector 1, afirmă că a fost agresat de forţele de ordine în noaptea
de 21/22.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
230. Persoană vătămată Ion Niculae (Jilava-vol. 81)
Numitul Ion Niculae, fiul lui Constantin şi Elena, domiciliat în Bucureşti, str.
Costineşti, nr. 6, bl. 7, sc. C, et. 3, ap. 28, sector 5, afirmă că a fost agresat de forţele de ordine
în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste prezenţa unor leziuni.
231. Persoană vătămată Morărescu Robert Gheorghe (Jilava-vol. 81)
Numitul Morărescu Robert Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Elisabeta, ns. la
09.06.1968, domiciliat în Bucureşti, str. Mărgelelor, nr. 72, bl. N3, et. 3, ap. 14, sector 6,
afirmă că a fost agresat de forţele de ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
232. Persoană vătămată Motrescu Vasile (Jilava-vol. 81)
Numitul Motrescu Vasile, fiul lui George şi Eufrosina, ns. la 23.10.1951, domiciliat în
Bucureşti, str. Govora, nr. 7, bl. 90, ap. 42, sector 4, afirmă că a fost agresat de forţele de
ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
233. Persoană vătămată Manda Valeriu (Jilava-vol. 82)
Numitul Manda Valeriu, fiul lui Theodor şi Smaranda, ns. la 13.12.1953, domiciliat în
Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 39, bl. OS4, sc. A, ap. 25, sector 6, afirmă că a fost agresat
de forţele de ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
234. Persoană vătămată Predescu Nicolae (Jilava-ol. 82)
Numitul Predescu Nicolae, fiul lui Marin şi Anica, ns. la 25.04.1938, domiciliat în
Bucureşti, bd. Gh. Duca, nr. 6, et. 2, ap. 3, sector 1, afirmă că a fost agresat de forţele de
ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
235. Persoană vătămată Pavalaşc Gheorghe (Jilava-vol. 82)
Numitul Pavalaşc Gheorghe, fiul lui Ioan şi Maria, ns. la 03.08.1946, domiciliat în
Bucureşti, str. Cetatea Veche, nr. 10, bl. 3/SA, sc. 1, et. 6, ap. 39, sector 4, afirmă că a fost
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agresat de forţele de ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din
centrul capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
236. Persoană vătămată Paraschiv Victor (Jilava-vol. 82)
Numitul Paraschiv Victor, fiul lui Ion şi Sofia, ns. la 06.03.1950, domiciliat în
Bucureşti, str. Mişcă Petre, nr. 8, bl. M14, sc. 1, et. 10, ap. 43, sector 5, afirmă că a fost
agresat de forţele de ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din
centrul capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
237. Persoană vătămată Pamfil Pascal (Jilava-vol. 82)
Numitul Pamfil Pascal, fiul lui Ioan-Francois şi Rodica-Sabina, ns. la 27.04.1968,
domiciliat în Bucureşti, str. Henri Mathias Berthelot nr.105, ap.1, sector 1, afirmă că a fost
agresat de forţele de ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din
centrul capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
238. Persoană vătămată Vîlnei Victor (Jilava-vol. 83)
Numitul Vîlnei Victor, fiul lui Ilie şi Maria, născut la data de 21.11.1943 în com.
Creţeni, jud. Vâlcea, domiciliat în com. Creţeni, jud. Vâlcea, a participat la demonstraţiile din
ziua de 21.12.1989 din centrul Capitalei. Susţine că, după intervenţia forţelor de ordine, s-a
refugiat în staţia de metrou „Universităţii”, unde a fost lovit cu un baston de cauciuc de „…un
bărbat îmbrăcat în haine civile…”.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
239. Persoană vătămată Teutoc Leon (Jilava-vol. 83)
Numitul Teutoc Leon, fiul lui Senofon şi Elisabeta, născut la data de 17.10.1948 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Sf. Maria, nr.90, sector 1, şi f.f.l. în Bucureşti, str.
Chitila Triaj nr.14, sector 1, a participat la demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din centrul
Capitalei. Susţine că, după intervenţia forţelor de ordine a fost lovit cu pumnii şi picioarele de
„…4-5 bărbaţi îmbrăcaţi în civil…”.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
240.Persoană vătămată Udrişte Ion (Jilava-vol. 83)
Numitul Udrişte Ion, fiul lui Nicolae şi Elisabeta, născut la data de 6.12.1952 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Gura Vadului, nr. 3, bl. G23, sc. D, parter, ap. 46,
sector 3, afirmă că a fost rănit de explozia unei grenade folosită de forţele de intervenţie în
ziua de 21.12.1989, pentru dispersarea manifestanţilor din Piaţa Universităţii.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
241. Persoană vătămată Oniga Ioan (Jilava-vol. 83)
Numitul Oniga Ioan, fiul lui Ghiran şi Maria, născut la data de 26.05.1948 în com.
Măgura jud. Sălaj, domiciliat în Bucureşti, str. Praşilei nr.17, sector 4, afirmă că a fost rănit
prin împuşcare în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea restaurantului Dunărea.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa leziunilor traumatice.
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242. Persoană vătămată Buzatu Florin (Jilava-Vol. 122) - reţinut
Numitul Buzatu Florin, fiul lui Constantin şi Ecaterina, ns. la 25.04.1955, domiciliat în
Bucureşti, str. sold. Niculae Sebe, nr. 4, bl. L11, sc. 2, ap. 59, sector 3, a fost reţinut în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat
de forţele de ordine şi condus la Circa 1 Miliţie, unde a fost reţinut până în ziua de
22.12.1989, când a fost pus liber în jurul orelor 1300.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
243. Persoană vătămată Mihai Aurel (Jilava-vol. 122) - reţinut
Numitul Mihai Aurel, fiul lui Ion şi Ioana, ns. la 12.03.1968, domiciliat în Bucureşti,
str. Hagi Ghiţă, nr. 100, sector 1, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine şi condus la
Circa 1 Miliţie, unde a fost reţinut până în ziua de 22.12.1989, când a fost pus liber în jurul
orelor 1300.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
244. Persoană vătămată Mircea Gabriel (Jilava-vol. 122) - reţinut
Numitul Mircea Gabriel, fiul lui Adrian şi Zoia, ns. la 27.07.1971, domiciliat în
Bucureşti, str. Sculptorilor, nr. 32B, sector 6, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în
timp ce se afla în zona stadionului Dinamo şi condus la Circa 1 Miliţie, unde a fost reţinut
până în ziua de 22.12.1989, când a fost pus liber în jurul orelor 04.00.
245. Persoană vătămată Cotruţă Vasile (Jilava-vol. 122) - reţinut
Numitul Cotruţă Vasile, fiul lui Ion şi Petra, ns. la 24.08.1947, domiciliat în com.
Bragadiru, jud. Teleorman, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine şi condus la
Circa 3 Miliţie, unde a fost reţinut până în ziua de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
246. Persoană vătămată Dona Constantin (Jilava-vol. 122) - reţinut
Numitul Dona Constantin, fiul lui Ion şi Maria, ns. la 26.08.1950, domiciliat în
Bucureşti, str. Copăceni, nr. 54, sector 3 a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce
participa la manifestaţiile din centrul capitalei şi condus la Circa 11 Miliţie, unde a fost reţinut
cca. 4 ore.
247. Persoană vătămată Osiac Ion (Jilava-vol. 122) - reţinut
Numitul Osiac Ion, fiul lui Ion şi Drăgana, ns. la 23.06.1954, domiciliat în Bucureşti,
aleea Pricopan, nr. 10, bl. 19, sc. B, et. 3, ap. 36, sector 5, a fost reţinut în data de 22.12.1989,
în timp ce se afla în apropierea întreprinderii Electromagnetica. Susţine că a fost agresat de
forţele de ordine, iar apoi condus la Circa 18 Miliţie, unde a fost ţinut până în jurul orei 1200,
după care a fost lăsat să plece.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
248. Persoană vătămată Radu Paul (Jilava-vol. 122) - reţinut
Numitul Radu Paul, fiul lui Florea şi Elena, ns. la 01.03.1964, domiciliat în com.
Mogoşoaia, str. 8 Martie, nr. 16, jud. Ilfov, afirmă că a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în
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timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei şi condus la miliţia capitalei, de unde a
fost eliberat în ziua de 22.12.1989, orele 1400.
249. Persoană vătămată Hogea Gheorghe (Jilava-vol. 122) - reţinut
Numitul Hogea Gheorghe, fiul lui Vasile şi Elisabeta, ns. la 16.05.1956, domiciliat în
com. Glodeanu Sărat, jud. Buzău, afirmă că în dimineaţa zilei de 22.12.1989, în jurul orelor
0400 a plecat de acasă şi s-a îndreptat spre centrul capitalei, iar în apropierea staţiei Al.
Sihleanu a fost oprit de o patrulă de miliţie, care l-a agresat, iar apoi a fost condus la sediul
miliţiei rutiere de pe str. Udrişte. Aici a fost ţinut cca. 2 ore, după care i s-a permis să plece.
250. Persoană vătămată Caprariu Schlachter Dan (Jilava-vol. 124) - reţinut
251. Persoană vătămată Vulpe Ioan Graţian (Jilava-vol. 124) - reţinut
252. Persoană vătămată Petre Sorin (Jilava-vol. 124) - reţinut
253. Persoană vătămată Viasu Alexandru Dragoş (Jilava-vol. 124) - reţinut
254. Persoană vătămată Paraschivescu Mihnea (Jilava-vol. 124) - reţinut
Numiţii Caprariu Schlachter Dan (fiul lui Ilie şi Maria, născut la data de 18.04.1957
în Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca , str. Traian Vuia nr.47, jud. Cluj), Vulpe Ioan Graţian
(fiul lui Gheorghe şi Ileana, născut la data de 7.04.1959 în Zalău, jud. Sălaj, domiciliat în
Zalău, str. Dumbrava Nord bl. E4, et. 2, ap. 8, jud. Sălaj), Petre Sorin (fiul lui Emilian şi
Georgeta, născut la data de 14.03.1966 în Curtea de Argeş, jud. Argeş, domiciliat în Curtea de
Argeş, b-dul R.S.R. bl. A1, sc. A, et. 2, ap. 5, jud. Argeş), Viasu Alexandru Dragoş (fiul lui
Alexandru şi Ana-Livia, născut la data de 15.01.1964 în Reşiţa, jud. Caraş Severin, domiciliat
în Râmnicu Vâlcea, str. Traian bl. 12, sc. E, et. 3, ap. 8, jud. Vâlcea) şi Paraschivescu
Mihnea (fiul lui Dor Virgil şi Silvia Angela, născut la data de 19.08.1967 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Ştefan Stoica, nr. 20, bl. 17A, sc. A, ap. 1, sector 1), la data de
11.11.1989 au confecţionat două lozinci cu un conţinut anticomunist, pe care le-au expus în
zona str. Brezoianu - Constantin Mile. Au fost reţinuţi de organele de miliţie pentru săv. infr.
prev. de art.166 alin. 2 C.pen şi apoi arestaţi pe o perioadă de 5 zile.
Prin ordonanţa cu nr 456/P/1989, din data de 11.01.1990, Direcţia Procuraturilor
Militare a dispus scoaterea de sub urmărire penală a acestora.
255. Persoană vătămată Cocoş Radu Dumitru (Jilava-vol. 124) - reţinut
256. Persoană vătămată Coman Horaţiu Tiberiu (Jilava-vol. 124) - reţinut
257. Persoană vătămată Tompi Vasile Ladislau (Jilava-vol. 124) - reţinut
La data de 11.12.1989 numiţii Cocoş Radu Dumitru ( fiul lui Dumitru şi Aroida,
născut la data de 06.06.1967 în Mediaş, jud. Sibiu, domiciliat în Mediaş, str. Cluj nr.9,
et.1,sc.3, ap.29, jud. Sibiu), Coman Horaţiu Tiberiu (fiul lui Tiberiu şi Lucreţia, născut la data
de 18.11.1962 în Mediaş, jud. Sibiu, domiciliat în Mediaş, str. Pictor Aman nr.10, jud. Sibiu)
şi Tompi Vasile Ladislau (fiul lui Vasile şi Maria, născut la data de 20.07.1966 în Mediaş,
jud. Sibiu, domiciliat în Mediaş, str. Luduş nr.2, ap.15, jud. Sibiu), au fost arestaţi pentru o
perioadă de 30 zile întrucât au confecţionat 60 de manifeste cu un conţinut anticomunist pe
care le-au distribuit prin poştă în Braşov, Câmpina Bucureşti, Sibiu, Ploieşti.
Prin ordonanţa nr.475/P/1989, din data de 11.01.1990, Direcţia Procuraturilor Militare
a dispus scoaterea de sub urmărire penală a acestora sub aspectul infr. prev. de art. 166 alin. 2
C.pen.
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258. Persoană vătămată Gorea Iulian (Jilava-vol. 124) - reţinut
Numitul Gorea Iulian, fiul lui Ilie şi Elena, născut la data de 26.03.1964 în Piatra
Neamţ, jud. Neamţ, domiciliat în Piatra Neamţ, str. Energiei, nr. 11, jud. Neamţ, la data de
18.12.1989 a confecţionat şi răspândit înscrisuri cu caracter ostil orânduirii socialiste. A fost
arestat pe o perioadă de 30 zile pentru săvârşirea infr. prev. de art. 166 alin. 2 C.pen.
Prin ordonanţa nr. 512/P/1989, din data de 06.01.1990, s-a dispus scoaterea de sub
urmărire penală a acestuia.
Cu ocazia audierii, la data de 08.01.2007, numitul Gorea Iulian, s-a constituit parte
civilă în cauză.
259. Persoană vătămată Tudose Gelu (Jilava-vol. 124) - reţinut
Numitul Tudose Gelu, fiul lui Răducan şi Elena, născut la data de 5.07.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Pache Protopopescu nr.30, sector 2, la data de
20.12.1989 a fost reţinut de organele de securitate în incinta Academiei de Studii Economice Bucureşti, ca urmare a manifestărilor anticomuniste, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 895/Sp/1996, din data de 24.10.1996, s-a dispus neînceperea
urmăririi penale faţă de acesta.
Cu ocazia audierii la data de 09.05.2008, numitul Tudose Gelu, s-a constituit parte
civilă în cauză.
260. Persoană vătămată Roman Valeriu (Jilava-vol. 45) - reţinut
Numitul Roman Valeriu, fiul lui Ion şi Maria, născut la data de 1.06.1946 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, Aleea Suraia nr. 6, bl. 50, sc. C, et. 4, ap. 43, sector 3, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona str. Ion Câmpineanu, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
*
*

*

În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la alte persoane vătămate în contextul
evenimentelor din data de 21.12.1989 din mun. Bucureşti - zona Piaţa Universităţii.
Din materialul de cercetare rezultă, însă, că împrejurările în care s-a produs reţinerea
sau vătămarea acestor persoane au format obiectul altor dosare, care au fost soluţionate
separat, după cum urmează:
Persoană vătămată Antonescu Ioan (Jilava-Vol. 1) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Antonescu Ioan, domiciliat în Bucureşti, str. Ticuş, nr.
3, bl. M31B, sc. 2, et. 5, ap. 87, sector 3, în timp ce se afla în apropierea Ambasadei Cehiei, a
fost reţinut de o persoana îmbrăcată în ţinută civilă, care l-a condus la sediul Miliţiei Capitalei.
Susţine că, în curtea interioară a Miliţiei Capitalei, a fost lovit în repetate rânduri cu picioarele
şi bastoanele din dotare de către mai mulţi scutieri, după care a fost dus la Penitenciarul
Jilava, unde a stat încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin ordonanţa nr. 592/Sp/1993 din data de 22.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
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urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Antonescu Pătru (Jilava-Vol. 1) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Antonescu Pătru, domiciliat în Bucureşti, str. Profesor
Nicoară Moise nr. 41, bl. D3, sc. A, et. 1, ap. 8, sector 3, în timp ce încerca să fugă din zona
Pieţei Universităţii către Metrou, a fost reţinut de mai mulţi militari care, după ce l-ar fi
agresat, l-au predat unui grup de 4 civili, fiind încătuşat şi condus la sediul Miliţiei Capitalei.
Susţine că, în curtea interioară a Miliţiei Capitalei, a fost lovit în repetate rânduri cu picioarele
şi bastoanele din dotare de către mai mulţi scutieri, după care a fost dus la Penitenciarul
Jilava, unde a stat încarcerat până la data de 22.12.1989, ora 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 831/Sp/1994 din data de 31.10.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Apostol Costin - Florin (Jilava-Vol. 1) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Apostol Costin Florin, domiciliat în oraş Otopeni,
Intrarea Măceşului nr.4, judeţul Ilfov, a fost prins de către scutieri în scara unui bloc situat în
zona hotelului Intercontinental, unde se refugiase împreună cu alţi manifestanţi. Susţine că a
fost lovit cu bastoanele şi cu picioarele, după care a fost condus la Penitenciarul Jilava, unde a
fost încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 267/S/1992 din data de 10.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Anton Corneliu (Jilava-Vol. 1) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Anton Corneliu, domiciliat în Bucureşti, str. Malcoci
nr. 2, bl. 36, sc. B, et. 5, ap. 85, sector 5 (str. Mărgeanului nr.14, bl.M50, ap.3, sector 5), a fost
prins împreună cu mai mulţi manifestanţi în zona Liceului Şincai de către luptători din Gărzile
Patriotice, care l-au predat unor miliţieni. Aceştia l-au urcat într-o dubă şi l-au transportat la
Penitenciarul Jilava. Susţine că pe timpul deplasării a fost lovit, în mod repetat, cu pumnii şi
picioarele. La Penitenciarul Jilava a fost încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 97/P/1990 din data de 02.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
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infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Anghel Vasile (Jilava-Vol. 1) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Anghel Vasile, domiciliat în Bucureşti, B-dul
Timişoara nr.43, bl.34, sc.1, et.1, ap.8, sector 6, a fost prins de mai mulţi militari în zona str.
Tache Ionescu şi transportat cu dubă la Secţia 1 Miliţie, unde, după ce a fost agresat de către
un lucrător de miliţie, a fost ţinut cu mâinile ridicate şi cu faţa la perete aproximativ 6 ore. În
jurul orei 2300 a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza
zilei de 22.12.1989.
Conform actelor medico-legale, aflate la dosarul cauzei, numitul Anghel Vasile a
prezentat o cicatrice, al cărui mecanism de producere şi data producerii nu au putut fi
precizate, leziune care a necesitat pentru vindecare 7 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 242/S/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Alexandru Gheorghe (Jilava-Vol. 1) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Alexandru Gheorghe, domiciliat în Bucureşti, b-dul
Magheru nr. 34, sc. D, et. 8, ap. 39, sector 1, în timp ce se afla în zona Cofetăriei ,,Scala”, a
fost prins de doi lucrători de miliţie şi transportat cu o dubă la Secţia 1 Miliţie, unde a fost
ţinut cu mâinile ridicate şi cu faţa la perete mai multe ore. Ulterior, a fost transportat la
Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal, aflat la dosarul cauzei, numitul Alexandru Gheorghe
a prezentat echimoze în regiunea superioară a capului, produse prin lovire cu corpuri dure,
care a necesitat pentru vindecare 4-5 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 615/Sp/1993 din data de 30.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Avram Petru (Jilava-Vol. 1) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Avram Petru, domiciliat în Bucureşti, str. Lt. Aurel
Botea nr.2, bl.B9, sc.1, ap.4, sector 3, în timp ce se afla în zona Piaţa Romană, a fost prins de
lucrători de miliţie şi militari M.Ap.N. şi transportat cu o dubă la Secţia 1 Miliţie, unde a fost
bătut de miliţieni, după care a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în
după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal, aflat la dosarul cauzei, numitul Avram Petru a
prezentat echimoze în regiunea superioară a capului, produse prin lovire cu corpuri dure, care
au necesitat pentru vindecare 4-5 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 310/Sp/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti
s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât
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pentru săvârşirea acestei infracţiuni persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Andronescu Ion (Jilava-Vol. 1) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Andronescu Ion, domiciliat în Bucureşti, str.
Mitropolit Grigore nr.15, sector 4, a fost prins de către scutieri în zona Pieţei Universităţii şi a
fost lovit puternic în zona capului, iar apoi a fost transportat cu o dubă la sediul Miliţiei
Municipiului Bucureşti, unde a fost din nou lovit de către miliţieni, cu pumnii şi picioarele.
De acolo, a fost transportat cu un autoturism ARO la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat
până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului de expertiză medico-legală, numitul Andronescu Ion a prezentat
leziuni care s-au putut produce în ziua de 21.12.1989, prin lovire cu corp dur, care au necesitat
pentru vindecare 4-5 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 789/Sp/1994 din data de 29.04.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate. Totodată, având în vedere
declaraţiile martorului Corobaia Constantin în sensul că Andronescu Ion ar fi apelat la mila
publicului pentru a strânge unele fonduri băneşti, prin rezoluţia nr. 6/P/1992 din data de
06.02.1992 a Direcţiei Procuraturilor Militare faţă de numitul Andronescu Ion s-a dispus
neînceperea urmăririi penale, reţinându-se că acesta nu a comis vreo faptă prevăzută de
legea penală.
Persoană vătămată Aliţei Floarea (Jilava-Vol. 2) - reţinută
La data de 21.12.1989, numita Aliţei Floarea, domiciliată în Bucureşti, str. Academiei
nr. 39-41, sc. B, et. 6, ap. 46, sector 1, a fost prinsă de mai mulţi militari în incinta Hotelului
Majestic, unde încerca să acorde îngrijiri medicale unui rănit şi, după ce a fost agresată, a fost
transportată cu un camion la sediul Miliţiei Capitalei, unde a fost din nou bătută de către
miliţieni, cu bastoanele şi picioarele. Ulterior, a fost transportată la Penitenciarul Jilava fiind
încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal, numita Aliţei Floarea a prezentat leziuni de violenţă
produse prin loviri cu corp dur, care au necesitat pentru vindecare 8 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 610/Sp/1993 din data de 30.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Apostu Iosefina (Jilava-Vol. 2)
La data de 21.12.1989, numita Apostu Iosefina, domiciliată în Bucureşti, str.
Cosmonauţilor nr.6, sector 1, în jurul orei 2100, în timp ce se afla în zona Universităţii,
împreună cu alţi manifestanţi, a fost lovită de 2 lucrători de miliţie cu patul de la armă şi
trântită la pământ. Ulterior, a fost transportată cu un autoturism, de către o persoană
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necunoscută la Spitalul Militar, unde i s-au acordat îngrijiri medicale, însă a refuzat
internarea.
Conform raportului de expertiză medico-legală, numita Apostu Iozefina a prezentat
leziuni produse prin lovire cu corp dur cu margine ascuţită, care au necesitat pentru vindecare
18-20 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 901/Sp/1996 din data de 03.04.1996 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.p., reţinându-se că a intervenit prescripţia răspunderii penale.
Persoană vătămată Avram Auraş (Jilava-Vol. 2) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Avram Auraş, domiciliat în Bucureşti, str.
Cercetătorilor nr.5, bl.20, sc.1, et.4, ap.13, sector 4, în timp ce se deplasa pe str. 13
Decembrie, a fost reţinut de militari M.Ap.N. şi miliţie şi lovit de aceştia cu patul armelor,
după care a fost urcat într-un camion şi transportat la Penitenciarul Jilava, unde a fost
încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal, numitul Avram Auraş a prezentat leziuni traumatice
care s-au putut produce prin lovire cu corpuri dure şi care a necesitat pentru vindecare 16-18
zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 312/S/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât
pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Totodată, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.p., întrucât în cauză a intervenit prescripţia răspunderii penale.
Persoană vătămată Alexa Daniel (Jilava-Vol. 2) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Alexa Daniel, domiciliat în com. Dărmăneşti, jud.
Suceava, a fost reţinut, în zona Universităţii, de lucrători de miliţie care, după ce l-ar fi
agresat, l-au fost urcat într-un camion şi transportat la o secţie de miliţie. Ulterior a fost
condus la Penitenciarul Jilava şi încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 302/S/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Arsenie Constantin (Jilava-Vol. 2) - reţinut
Numitul Arsenie Constantin, domiciliat în Bucureşti, Aleea Solidarităţii nr.1A, bl.Y6,
sc. 3, ap. 52, sector 3, a fost reţinut de mai mulţi lucrători de miliţie, la data de 21.12.1989, în
timp ce se afla in apropierea Teatrului Naţional. Susţine că a fost agresat, urcat într-un
microbuz şi transportat la sediul Miliţiei Capitalei. Ulterior a fost condus la Penitenciarul
Jilava, unde a fost încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Arsenie
Constantin, la data examinării (11.11.1990) nu prezenta leziuni, iar în lipsa unor acte medicale
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care să ateste prezenţa lor, nu s-a putut preciza existenţa de leziuni traumatice şi modul de
producere.
Ulterior, la data de 04.03.1992, pe baza declaraţiilor martorilor Felciuc Constantin şi
Andrei Aurel, a fost emis un nou raport medico-legal, prin care se concluzionează existenţa
leziunilor afirmate.
Prin rezoluţia nr. 683/Sp/1993 din data de 29.11.1993 a Parchetului Militar Bucureşti
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Avram Alexandru (Jilava-Vol. 2) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Avram Alexandru, domiciliat în Bucureşti, str. Lt. av.
Gheorghe Stâlpeanu, nr. 13, sector 1, în timp ce se afla în zona Piaţa Romană, a fost reţinut de
un lucrător de miliţie şi urcat într-o maşină, cu care a fost transportat la Secţia 1 Miliţie. În
cursul nopţii de 21/22.12.1989, a fost dus la Penitenciarul Jilava, unde a rămas încarcerat până
în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 246/S/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât
pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Alecu Nicu (Jilava-Vol. 2) - reţinut
În noaptea de 21/22.12.1989, numitul Alecu Nicu, domiciliat în Bucureşti, str. Pravăţ,
nr. 14, bl. P7, sc. 1, et. 1, ap. 8, sector 6, în timp ce se afla pe str. Academiei, a fost reţinut de
doi lucrători de miliţie şi mai mulţi luptători de la gărzile patriotice şi condus la sediul Miliţiei
Capitalei, unde ar fi fost lovit cu bastoanele de către lucrătorii de miliţie. Ulterior a fost dus la
Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după-amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale ca
urmare a loviturilor primite în împrejurările susmenţionate.
Prin rezoluţia nr. 372/Sp/1992 din data de 21.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Alexandru Rodica (Jilava-Vol. 2) - reţinută
La data de 21.12.1989, numita Alexandru Rodica, domiciliată în Bucureşti, b-dul
Camil Ressu, nr. 4, bl. 5, sc. 2, et. 1, ap. 43, sector 3, în timp ce se afla în zona Bulevardul
Leontin Sălăjean, a fost reţinută de 2 lucrători de miliţie şi condusă la Circa de Miliţie nr. 13.
A susţinut că a fost agresată de către lucrătorii de miliţie iar, ulterior, dusă la Penitenciarul
Jilava, unde a fost încarcerată până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale ca
urmare a loviturilor primite în împrejurările susmenţionate.
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Prin rezoluţia nr. 318/S/1992 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Andrei Ion (Jilava-Vol. 2) - reţinut
Numitul Andrei Ion, domiciliat in Bucureşti, str. Panselelor nr.10, bl.135, sc.1, et.4,
ap.25, sector 4, susţine că, la data de 21.12.1989, în timp ce încerca să fugă din zona
Universităţii către Metrou, a fost reţinut de mai mulţi militari, care, după ce l-ar fi agresat, l-au
urcat într-un autocamion şi l-au transportat la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până
în după-amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale ca
urmare a loviturilor primite în împrejurările susmenţionate.
Prin rezoluţia nr. 542/Sp/1993 din data de 20.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Afuza Adrian (Jilava-Vol. 2) - reţinut
În noaptea de 21/22.12.1989, numitul Afuza Adrian, domiciliat în com. Niculiţel, jud.
Tulcea, în timp ce se afla în zona Hotelului Intercontinental, în apropierea Teatrului Naţional,
a fost reţinut de un lucrător de miliţie, care, după ce l-ar fi lovit, l-a condus la Circa 14 Miliţie,
unde a fost în continuare agresat de către lucrătorii de miliţie aflaţi în sediu. Ulterior a fost dus
la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale ca
urmare a loviturilor primite în împrejurările susmenţionate.
Prin rezoluţia nr. 222/S/1992 din data de 06.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Apachiţei Bogdan Radu (Jilava-Vol. 2) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Apachiţei Bogdan Radu, domiciliat în Bucureşti, B-dul
Unirii nr.8, bl.7A, ap.11, sector 4, în timp ce se afla pe Calea Victoriei, în apropierea
Magazinului Victoria, a fost reţinut de mai multe persoane îmbrăcate în ţinută civilă, care l-ar
fi agresat şi l-au condus la sediul Miliţiei Capitalei. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul
Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale ca
urmare a loviturilor primite în împrejurările susmenţionate.
Prin rezoluţia nr. 517/Sp/1993 din data de 30.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2

142

C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Alexandrescu Ştefan (Jilava-Vol. 2) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Alexandrescu Ştefan, domiciliat în Bucureşti, str. Teiul
Doamnei nr.19, bl.39, et. 3, ap.9, sector 3, în timp ce se afla pe str. 13 Decembrie, a fost
reţinut de trei persoane îmbrăcate în ţinută civilă, care l-au lovit şi l-au condus la sediul
Miliţiei Capitalei. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în
după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Alexandrescu
Ştefan, la data examinării (03.07.1991) prezenta la nivelul buzei superioare o cicatrice de
aprox. ½ cm, a cărei dată de producere nu s-a putut preciza, iar în lipsa unor acte medicale, s-a
apreciat că au fost produse conform susţinerilor numitului Alexandrescu Ştefan la data de
21.12.1989 şi au necesitat pentru vindecare 7-8 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 621/Sp/1993 din data de 30.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Bădilaş Gabriel (Jilava-Vol. 3) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Bădilaș Gabriel, în timp ce încerca să se adăpostească
în pasajul subteran din Piaţa Universităţii, a fost ajuns din urmă şi reţinut de către doi lucrători
de miliţie. După ce l-au lovit în mod repetat cu bastoanele, pumnii şi picioarele, lucrătorii de
miliţie l-au urcat într-un camion şi l-au transportat la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat
până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Bădilaş Gabriel, a
prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur şi care au necesitat
pentru vindecare 8-10 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 854/Sp/1994 din data de 28.10.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
La data de 19.03.2007 a fost audiat Bădilaş Dumitru, domiciliat în Bucureşti, şos.
Mihai Bravu nr.309, bl.R3, sc.1, ap.42, sector 3, care a menţionat faptul că fiul său Bădilaş
Gabriel a decedat la data de 05.07.2004 şi că nu se constituie parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Barcun (fostă Butoi) Mariana (Jilava-Vol. 3) - reţinută
La data de 21.12.1989, numita Barcun (fostă Butoi) Mariana, domiciliată în Bucureşti,
Aleea Stănilă, nr. 6, bl. H10, sc. E, ap. 84, sector 3 şi f.f.l. în Bucureşti, str. Volga nr.46,
sector 1, în timp ce se afla în zona Restaurantului ,,Pescarul”, a fost reţinută de o persoană
îmbrăcată în ţinută civilă, care, după ce a lovit-o, a condus-o la sediul Miliţiei Capitalei.

143

Ulterior, a fost transportată la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerată până în după amiaza zilei
de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numita Barcun (fostă
Butoi) Mariana, a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur
şi care au necesitat pentru vindecare 4-5 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 448/Sp/1993 din data de 14.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Burcea Camelia (Jilava-Vol. 3) - reţinută
În seara zilei de 21.12.1989, numita Burcea Camelia, domiciliată în Bucureşti, str.
Vlaicu Vodă nr.28, bl.V81A, sc.2, et.2, ap.21, sector 3, în timp ce se afla în zona
Restaurantului ,,Pescarul” împreună cu soţul său Burcea Ştefan, a fost lovită în cap cu un
baston de către un lucrător de miliţie, pierzându-şi cunoştinţa. În momentul în care şi-a
revenit, a fost târâtă de doi subofiţeri până în faţa Hotelului Negoiu, de unde a fost ridicată şi
transportată cu o dubă, la sediul Miliţiei Capitalei. Ulterior a fost dusă la Penitenciarul Jilava,
fiind încarcerată până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numita Burcea Camelia, la
data examinării (13.01.1992) a prezentat urmele unor plăgi traumatice care s-au putut produce
prin lovire cu corp dur şi care, în mod obişnuit, ar fi necesitat pentru vindecare 6-7 zile
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 480/Sp/1993 din data de 10.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate. Aceeaşi soluţie s-a dispus şi prin
rezoluţia nr. 712/S/1993 din data de 12.12.1993 a Parchetului Militar Bucureşti.
Persoană vătămată Burcea Ştefan (Jilava-Vol. 3) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Burcea Ştefan, domiciliat în Bucureşti, str. Vlaicu
Vodă nr.28, bl.V81A, sc.2, et.2, ap.21, sector 3, în timp ce se afla în zona Restaurantului
,,Pescarul” împreună cu soţia sa Burcea Camelia, a fost lovit în cap de către un lucrător de
miliţie, pierzându-şi cunoştinţa. În momentul în care şi-a revenit, a fost târât de miliţieni până
în faţa Hotelului Negoiu, de unde a fost ridicat şi transportat cu o maşină, la sediul Miliţiei
Capitalei. Ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei
de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Burcea Ştefan, la
data examinării (13.01.1992) a prezentat o cicatrice în regiunea frontală stângă, care s-a putut
produce prin lovire cu corp dur şi care ar fi necesitat pentru vindecare 6-7 zile îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 390/Sp/1993 din data de 29.03.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
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C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Buzdugan Gheorghe (Jilava-Vol. 3) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Buzdugan Gheorghe, domiciliat în Năvodari, bl.
GSP, jud. Constanţa, în timp ce se afla în zona Parcului Cişmigiu, a fost reţinut de mai mulţi
lucrători de miliţie şi condus, pe jos, la sediul Miliţiei Capitalei, unde a fost bătut cu
bastoanele şi picioarele. Ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în
după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Buzdugan
Gheorghe, la data examinării (03.12.1993) a prezentat acte medicale în care erau consemnate
afecţiuni inflamatorii pulmonare, cu privire la care însă nu s-a putut stabili o legătură de
cauzalitate cu un eventual traumatism.
Prin rezoluţia nr. 209/S/1992 din data de 05.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Bădilaş Justinian (Jilava-Vol. 3) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Bădilaş Justinian, domiciliat în Bucureşti, str.
Cristea Mateescu nr. 4, bl. 34, sc. A, et. 2, ap. 16, sector 2, a participat la incendierea
camioanelor militare în zona hotelului Intercontinental, iar la sosirea forţelor de miliţie, a fugit
în zona Piaţa Unirii, unde a ridicat o baricadă din autoturismele aflate în zonă, şi a spart
magazinul ,,Rapid”, de unde a luat mai multe lăzi, cărora le-a dat foc cu benzina luată de la
autoturisme.
A fost reţinut de către doi subofiţeri de miliţie şi, după ce a fost lovit în mod repetat cu
patul armelor de mai mulţi militari, a fost condus cu o dubă la Circa 10 Miliţie, unde a fost
bătut de către ofiţerul de serviciu şi ameninţat că va fi împuşcat. Ulterior, a fost dus la
Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Bădilaş Justinian,
la data examinării (11.09.1991) a prezentat o cicatrice pe mâna stângă, care s-a putut produce
prin lovire cu corp dur şi care ar fi necesitat pentru vindecare 8-10 zile îngrijiri medicale, însă
nu s-a putut aprecia data producerii, în absenţa unor acte medicale.
Prin rezoluţia nr. 687/Sp/1993 din data de 29.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ciulinaru (fostă Bălan) Liliana (Jilava-Vol. 3) - reţinută
La data de 21.12.1989, numita Ciulinaru ( fostă Bălan ) Liliana, domiciliată în
Bucureşti, str. Garoafei, nr. 8, bl. 9, sc. A, et. 3, ap. 10, sector 5, în timp ce se afla în zona
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Piaţa Universităţii împreună cu fratele său Bălan Costică Lică, a fost reţinută de mai mulţi
lucrători de miliţie şi condusă la sediul Miliţiei Capitalei. Susţine că a fost lovită, în mod
repetat, de miliţieni, cu bâte şi alte obiecte contondente. Ulterior a fost transportată la
Penitenciarul Jilava, fiind încarcerată până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 611/Sp/1993 din data de 30.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Băloi Dumitru (Jilava-Vol. 3) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Băloi Dumitru, domiciliat în Bucureşti, str.
Laborator nr.141, bl.59, sc.1, ap.38, sector 3, în timp ce se afla în apropierea Magazinului
Unirea împreună cu alţi manifestanţi, a fost reţinut de mai mulţi lucrători de miliţie, care l-au
condus la Circa 14 Miliţie. Ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în
după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale ca
urmare a loviturilor primite în împrejurările susmenţionate.
Prin rezoluţia nr. 632/Sp/1993 din data de 27.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Bratu Eugen (Jilava-Vol. 3) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Bratu Eugen, domiciliat în Bucureşti, str.
Secuilor nr.10, bl.34, sc.2, et.6, ap.61, sector 4, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii de mai
mulţi lucrători de miliţie, care l-au lovit în mod repetat cu paturile armelor, după care l-au
încătuşat şi l-au condus la sediul Miliţiei Capitalei. Ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava,
fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Bratu Eugen, la
data examinării (5.07.1991) a prezentat o cicatrice stelată de 3,3 cm temporo-parietal stâng,
care s-a putut produce prin lovire cu corpuri dure şi care a necesitat pentru vindecare 16-18
zile îngrijiri medicale de la data producerii.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Bratu Constantin Florin (Jilava-Vol. 3) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Bratu Constantin Florin, domiciliat în Bucureşti,
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 51, bl. J38, sc. A, ap. 2, sector 3, în timp ce încerca să acorde
ajutor unei persoane rănite de un autocamion militar în zona Restaurantului ,,Pescarul”, a fost
lovit în zona capului cu un obiect contondent de către o persoană îmbrăcată în ţinută civilă,
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după care a fost condus la Circa 1 Miliţie. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava,
fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Bratu Constantin
Florin, la data examinării (30.08.1991) a prezentat o cicatrice de circa 2 cm în regiunea
vertexului şi o fină cicatrice la buza inferioară, iar în lipsa unor acte medicale, pe baza
afirmaţiilor numitului Bratu Constantin Florin s-a concluzionat că leziunile s-au putut produce
prin lovire cu corpuri dure şi au necesitat pentru vindecare 12-15 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 293/S/1992 din data de 11.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Apostol Constantin (Jilava-Vol. 4)
La data de 21.09.1995, numitul Apostol Constantin, domiciliat în Bucureşti, Aleea
Sinaia nr.10, bl.74, ap.33, sector 2, s-a adresat Parchetului Militar Bucureşti cu un memoriu
prin care arăta faptul că în noaptea de 21-22.12.1989, a fost lovit de către un militar cu patul
armei în spate, în timp ce încerca să ridice o baricadă în zona Universităţii.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Apostol
Constantin, la data examinării (29.09.1995) prezenta o cicatrice de circa 12/2 cm la nivelul
lojei renale stânga, concluzionându-se că leziunea s-a putut produce prin armă de foc (schijă)
şi a necesitat pentru vindecare 25-30 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 878/Sp/1995 din data de 18.10.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990.
Persoană vătămată Andrei Liliana Adriana (Jilava-Vol. 4) - reţinută
În seara zilei de 21.12.1989, numita Andrei Liliana Adriana, domiciliată în Bucureşti,
str. Olimpului nr.4, sector 4, în timp ce încerca împreună cu soţul său să fugă din zona
Universităţii, pentru a nu fi prinşi de către militari, a fost reţinută de lucrători de miliţie şi
condusă în sediul Miliţiei Capitalei, unde a fost legată la mâini şi agresată. Ulterior a fost
transportată la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerată până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numita Andrei Liliana
Adriana, la data examinării (07.10.1991) nu prezenta semne de violenţă, însă pe baza
declaraţiei susnumitei, s-a concluzionat că la data de 21.12.1989 ar fi prezentat leziuni care se
puteau produce prin lovire cu corp dur şi care au necesitat pentru vindecare 3 zile îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 848/Sp/1994 din data de 11.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Andrei Gabriela (Jilava-Vol. 4) - reţinută
În seara zilei de 21.12.1989, numita Andrei Gabriela, domiciliată în Bucureşti, str.
Voievod Alexandru Moruzzi nr.1, bl.A10, sc.2, et.6, ap.63, sector 3, în timp ce se afla
împreună cu soţul său în zona Cinematografului Scala, a fost reţinută de lucrători de miliţie şi
condusă în sediul Miliţiei Capitalei, unde a fost ţinută cu mâinile ridicate şi cu faţa la perete,
aprox. două ore. Ulterior, a fost transportată la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerată până în
după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 400/S/1993 din data de 02.04.1993 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Adam Florea (Jilava-Vol. 4) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Adam Florea, domiciliat în Bucureşti, str. Dumbrava
Nouă nr.34, bl.P22A, et.5, ap.22, sector 5, în timp ce se afla în zona Piaţa Romană, a fost
reţinut de lucrători de miliţie şi transportat cu un IMS la Secţia 1 Miliţie, unde a fost ţinut cu
mâinile ridicate şi cu faţa la perete mai multe ore. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul
Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului de expertiză medico-legală existent la dosarul cauzei, numitul
Adam Florea, la data examinării (17.03.1994) a prezentat acte medicale din care rezulta că în
perioada 1992-1994 a fost internat de mai multe ori cu diagnosticul ,,neoplasm bronhopulmonar stâng”, însă în lipsa altor acte medicale care să ateste leziuni traumatice produse în
perioada 21-22.12.1989, s-a concluzionat că între afecţiunea neoplazică bronho-pulmonară şi
eventualele leziuni traumatice nu există raport de cauzalitate.
Prin rezoluţia nr. 786/Sp/1994 din data de 29.04.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Achim Teodor Rafael (Jilava-Vol. 4) - reţinut
În noaptea de 21/22.12.1989, numitul Achim Teodor Rafael, domiciliat în Bucureşti,
Aleea Călineşti nr.12, bl.C6, sc.2, ap.16, sector 4, în timp ce încerca să se ascundă în scara
unui bloc situat în apropierea Restaurantului Capşa, a fost prins de un lucrător de miliţie şi
după ce a fost lovit în mod repetat cu pumnii şi picioarele, a fost urcat într-o dubă şi
transportat la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Achim Teodor
Rafael a prezentat la data 21.12.1989 un traumatism cranio-facial şi toracic pentru care a
necesitat pentru vindecare 25-30 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 616/Sp/1993 din data de 30.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
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urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ivan Ghilia Alecu (Jilava-Vol. 4) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Ivan Ghilia Alecu, domiciliat în Bucureşti, str.
Valsului nr.18A, sector 1, în timp ce se afla în zona Piaţa Universităţii împreună cu alţi
manifestanţi, a fost imobilizat şi ţinut cu mâna răsucită la spate, de către un lucrător de miliţie.
În acest timp, a fost lovit puternic cu pumnul în zona feţei de către un ofiţer M.Ap.N., precum
şi cu paturile armelor de către mai mulţi militari. Deşi sângera puternic în urma loviturilor
primite, a fost urcat într-un camion şi transportat la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat
până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Ivan Ghilia Alecu
la data examinării (15.07.1991) nu prezenta semne de violenţă, însă pe baza declaraţiilor
extrajudiciare ale numiţilor Radu Olga şi Radu Nicolae şi în lipsa altor acte medicale, s-a
concluzionat că la data de 21.12.1989 ar fi prezentat leziuni care se puteau produce prin lovire
cu corpuri dure şi care au necesitat pentru vindecare 16-18 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Alexandru Cristian (Jilava-Vol. 4) - reţinut
În noaptea de 21/22.12.1989, numitul Alexandru Cristian, domiciliat în Bucureşti, str.
Rotundă nr.13, bl.H22, sc.1, et.4, ap.13, sector 3, în timp ce încerca să se ascundă în staţia de
metrou Universităţii, a fost reţinut de lucrători de miliţie şi după ce a fost lovit în mod repetat
cu pumnii şi picioarele, a fost urcat într-o dubă şi transportat la Circa 10 Miliţie. Ulterior a
fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de
22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, având în vedere că
numitul Alexandru Cristian nu posedă acte medicale care să ateste în mod obiectiv existenţa
unor leziuni corporale, pe baza susţinerilor acestuia, s-a concluzionat că, la data de
21.12.1989, ar fi prezentat leziuni care se puteau produce prin lovire cu corpuri dure şi care ar
fi necesitat pentru vindecare 2-3 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 485/Sp/1993 din data de 10.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Alexe Călin (Jilava-Vol. 4) - reţinut
În după-amiaza zilei de 21.12.1989, numitul Alexe Călin, domiciliat în Bucureşti, str.
Filitti, nr. 10, et. 1, ap. 2, sector 3, în timp ce se afla în zona str. Beldiman, a fost reţinut de
lucrători de miliţie, care l-au condus la sediul Miliţiei Capitalei. Ulterior a fost transportat la
Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 415/Sp/1993 din data de 16.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen.
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şi art. 266 C.pen. întrucât pentru săvârşirea acestor infracţiuni, persoanele vinovate au fost
trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior
condamnate.
Persoană vătămată Amarghioalei Augustin (Jilava-Vol. 4) - reţinut
În după-amiaza zilei de 21.12.1989, numitul Amarghioalei Augustin, domiciliat în
Bucureşti, str. Ramuri Tei nr.29, sector 2, în timp ce încerca să se retragă din zona Piaţa
Universităţii, către str. Ion Câmpineanu, a fost a fost reţinut de lucrători de miliţie, care l-au
condus în spatele unui bloc (unde se mai aflau reţinute şi alte persoane). Susţine că a fost
obligat să se întindă pe asfalt cu faţa în jos şi a fost lovit cu bocancii şi paturile armelor de
către miliţieni. Ulterior a fost transportat la sediul Miliţiei Capitalei, iar de acolo la
Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale ca
urmare a loviturilor primite în împrejurările susmenţionate.
Prin rezoluţia nr. 519/Sp/1993 din data de 30.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Andrei Aurică (Jilava-Vol. 4) - reţinut
La data de 21.12.1989, numitul Andrei Aurică, domiciliat în Bucureşti, str. Olimpului
nr.4, sector 4, în timp ce încerca să fugă din zona Piaţa Universităţii împreună cu soţia sa, a
fost a fost reţinut de lucrători de miliţie în apropierea sediul Miliţiei Capitalei. După ce a fost
lovit în mod repetat în zona capului, a toracelui şi a membrelor inferioare, a fost urcat într-o
dubă şi transportat la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în după amiaza zilei de
22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Andrei Aurică la
data examinării (07.10.1991) nu prezenta semne de violenţă, însă pe baza declaraţiilor
numiţilor Berescu Cătălin şi Marinică Mircea, obţinute extrajudiciar, şi, în lipsa altor acte
medicale, s-a concluzionat că la data de 21.12.1989 ar fi prezentat leziuni care se puteau
produce prin lovire cu corpuri dure şi care au necesitat pentru vindecare 7 zile îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 742/Sp/1993 din data de 11.02.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Bertea Mihai (Jilava-Vol. 5) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Bertea Mihai, domiciliat în Bucureşti, şos.
Alexandria nr.108, bl.M3, sc.1, et.1, ap.10, sector 5, în timp ce încerca să se retragă din zona
Piaţa Universităţii către Casa Centrală a Armatei, a fost reţinut de lucrători de miliţie, care lau condus la sediul Miliţiei Capitalei. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind
încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
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Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 558/Sp/1993 din data de 27.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Biţă Daniel (Jilava-Vol. 5) - reţinut
În dimineaţa zilei de 22.12.1989, numitul Biţă Daniel, domiciliat în Bucureşti, str.
Ciocârliei nr. 18, bl. D14, sc. A, et. 8, ap. 50, sector 2, în timpul manifestaţiei din Piaţa
Universităţii, a fost rănit în gamba stângă cu o bucată de ,,sârmă înroşită în formă de S”, a fost
prins şi bătut cu pumnii, picioarele şi paturile armelor de către scutieri şi miliţieni, după care a
fost transportat cu o dubă sediul Miliţiei Capitalei. Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava,
fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Biţă Daniel a
prezentat leziuni produse prin loviri repetate cu corpuri dure ce pot data de 21.12.1989 şi care
au necesitat pentru vindecare 16-18 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 490/Sp/1993 din data de 10.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen.
şi art. 266 C.pen., întrucât pentru săvârşirea acestor infracţiuni, persoanele vinovate au fost
trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior
condamnate.
Persoană vătămată Boca Petre Constantin Vigherota (Jilava-Vol. 5) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Boca Petre Constantin Vigherota, domiciliat în
Bucureşti, str. General Petre Popovăţ nr.51, sector 6, în timp ce încerca să se retragă din zona
Piaţa Universităţii, către str. Academiei, a fost reţinut de lucrători de miliţie, care, după ce l-au
agresat, l-au condus la Circa 1 Miliţie. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind
încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Boca Petre
Constantin Vigherota la data examinării nu prezenta semne de violenţă, însă pe baza
declaraţiilor numiţilor Constantinescu Vasile şi Bratu Eugen şi, în lipsa altor acte medicale, sa concluzionat că la data de 21.12.1989 ar fi prezentat leziuni care se puteau produce prin
lovire cu corpuri dure şi care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 759/Sp/1994 din data de 27.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Bogza Florica (Jilava-Vol. 5) - reţinută
În noaptea de 21-22.12.1989, numita Bogza Florica, domiciliată în Bucureşti, str. Banu
Udrea nr.1, bl.5, ap.86, sector 3, în timp ce încerca să se retragă din zona Piaţa Universităţii
către staţia de metrou Universităţii, a fost reţinută de lucrători de miliţie, care, după ce au
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lovit-o cu pumnii şi picioarele, au condus-o la sediul Miliţiei Capitalei. Ulterior a fost
transportată la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerată până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numita Bogza Florica a
prezentat leziuni de violenţă produse prin lovire cu corpuri dure ce pot data din 21.12.1989 şi
care au necesitat pentru vindecare 25 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 612/Sp/1993 din data de 30.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Bornaci Daniel (Jilava-Vol. 5) - reţinut
În noaptea de 21-22.12.1989, numitul Bornaci Daniel, domiciliat în Bucureşti, Aleea
Avrig nr.10, bl.P5, sc.3, ap.92, sector 2, în timp ce încerca să oprească autospeciala de
pompieri care stropea cu apă manifestanţii, a primit o lovitură în zona capului, pierzându-şi
cunoştinţa. După ce şi-a revenit, s-a deplasat la Spitalul de Chirurgie, unde a fost operat de
urgenţă.
În dimineaţa zilei de 22.12.1989 a revenit în Piaţa Universităţii, fiind reţinut de către
mai mulţi militari şi transportat la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat aprox. 3 ore.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Bornaci Daniel a
prezentat o cicatrice cu dimensiunea de 5/0,3 cm, consecinţa unei plăgi contuze produse prin
lovire cu corp dur ce poate data din 22.12.1989 şi care a necesitat pentru vindecare 7-8 zile
îngrijiri medicale.
Conform raportului de expertiză medico-legală psihiatrică existent, de asemenea, la
dosarul cauzei, numitul Bornaci Daniel prezintă tulburare de personalitate polimorfă cu
episoade depresiv-anxioase în antecedente, declanşate reactiv situaţional. Diagnosticul de
psihopatie este preexistent, iar celelalte (cu caracter agravant) au fost declanşate de
psihotraume şi traume fizice suferite în decembrie 1989.
Prin rezoluţia nr. 195/S/1992 din data de 03.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Botezatu Andrei (Jilava-Vol. 5) - reţinut
În noaptea de 21-22.12.1989, numitul Botezatu Andrei, domiciliat în com. Jilava, str.
Giurgiului nr.45, bl.C1, et1, ap.13, jud. Ilfov, a fost reţinut de lucrători de miliţie şi după ce a
fost lovit, a fost condus la sediul Secţiei 14 Miliţie. La sediul acestei unităţi a fost din nou
agresat de către cadrele de miliţie aflate în sediu, după care a fost dus la Penitenciarul Jilava,
unde a fost încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Botezatu Andrei a
prezentat o leziuni corporale produse prin lovire cu corp dur ce poate data din 21.12.1989 şi
care au necesitat pentru vindecare 9-10 zile îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia nr. 686/Sp/1993 din data de 29.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Botezatu Vasile (Jilava-Vol. 5) - reţinut
În noaptea de 21-22.12.1989, numitul Botezatu Vasile, domiciliat în sat Bogdăneşti,
jud. Bacău, a fost reţinut de lucrători de miliţie din faţa Hotelului Majestic şi după ce a fost
lovit cu bastoanele, a fost condus la sediul Miliţiei Capitalei. La sediul acestei unităţi a fost
din nou agresat de către cadrele de miliţie aflate în sediu, după care a fost dus la Penitenciarul
Jilava, unde a fost încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Botezatu Vasile a
prezentat leziuni de violenţă produse prin lovire cu corp dur ce pot data din 21.12.1989 şi care
au necesitat pentru vindecare 22-25 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 662/Sp/1993 din data de 10.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Berchez Sorin (Jilava-Vol. 6) - reţinut
În noaptea de 21-22.12.1989, numitul Berchez Sorin, domiciliat în Bucureşti, str.
Feleacului nr.20, bl.8I, et.3, ap.15, sector 1, în timp ce încerca să fugă din zona Universităţii,
pentru a nu fi prins de către militari, a fost reţinut de mai mulţi militari îmbrăcaţi în uniforme
kaki, care, după ce l-au bătut, l-au condus la sediul Miliţiei Capitalei. Ulterior, a fost
transportat la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Berchez Sorin, la
data examinării (10.03.1992) nu prezenta semne de violenţă, însă, pe baza susţinerilor acestuia
şi a unei declaraţii de martor, s-a concluzionat că la data de 21.12.1989 ar fi prezentat leziuni
care ar fi necesitat pentru vindecare 7-8 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 403/Sp/1993 din data de 06.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Biriş Teodor (Jilava-Vol. 6) - reţinut
La data de 24.11.1995, numitul Biriş Teodor, domiciliat în com. Snagov, sat
Cioflinceni, jud. Ilfov, a sesizat faptul că în seara zilei de 21.12.1989, în timp ce se afla în
zona Piaţa Universităţii, a fost lovit de către lucrătorii de miliţie care acţionau în vederea
dispersării manifestanţilor.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Biriş Teodor, la
data examinării (07.12.1995) prezenta o cicatrice de 1,5 cm pe faţa dorsală antepicior stâng şi,
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având în vedere o adeverinţă medicală emisă la data de 24.11.1995 de dr. Stoian Marius (în
condiţiile în care la data emiterii înscrisului, acesta nu-şi mai desfăşura activitatea la unitatea
medicală menţionată în adeverinţă) s-a concluzionat că la data de 21.12.1989 susnumitul ar fi
prezentat leziuni care au necesitat pentru vindecare 15-16 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 889/p/1995 din data de 08.12.1995 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.p.,
întrucât în cauză s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Bleoţiu Iuliana Eugenia (Jilava-Vol. 6) - reţinută
În seara zilei de 21.12.1989, numita Bleoţiu Iuliana Eugenia, domiciliată în Ploieşti,
Intrarea Regimentului bl.154G, ap.29, jud. Prahova, în timp ce se afla în apropierea Muzeului
de Istorie, a fost reţinută de mai mulţi militari, care au transportat-o la Penitenciarul Jilava,
fiind încarcerată până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 198/S/1992 din data de 04.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Boiangiu Ecaterina (Jilava-Vol. 6) - reţinută
În seara zilei de 21.12.1989, numita Boiangiu Ecaterina, domiciliată în Bucureşti, str.
Lunca Cernei nr. 2, bl. D48, sc. E, et. 4, ap. 75, sector 6, în timp ce se afla în intersecţia b-dul
Regina Elisabeta cu Calea Victoriei, a fost reţinută de mai mulţi lucrători de miliţie şi
condusă, la sediul Miliţiei Capitalei. Susţine că a fost agresată cu bastoanele şi picioarele.
Ulterior, a fost dusă la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerată până în după amiaza zilei de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 509/Sp/1993 din data de 24.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Boldeanu Mihai (Jilava-Vol. 6) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Boldeanu Mihai, domiciliat în Bucureşti, str.
Manea Şerban nr.4, sector 5, în timp ce se afla în zona Piaţa Universităţii, a fost reţinut de mai
multe persoane îmbrăcate în ţinută civilă, care l-au condus la sediul Miliţiei Capitalei. Susţine
că a fost supus mai multor acte de violenţă, iar în jurul orelor 2400 a fost dus la Penitenciarul
Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 666/Sp/1993 din data de 15.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
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acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Bordea Costel (Jilava-Vol. 6) – reţinut
În noaptea de 21-22.12.1989, numitul Bordea Costel, domiciliat în Braşov, str. Lânii
nr. 42, bl. 42, sc. B, ap. 12, jud. Braşov, în timp ce se deplasa pe str. Lipscani, în apropierea
intersecţiei cu Calea Victoriei, a fost reţinut de mai mulţi lucrători de miliţie, care, după ce
l-au agresat, l-au condus la sediul Miliţiei Capitalei. Aici a fost din nou supus la acte de
violenţă, iar ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în după
amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Bordea Costel, la
data examinării (10.02.1990) nu prezenta leziuni traumatice, însă având în vedere un înscris
denumit ,,bilet de trimitere la internare spital” (din care nu rezultă însă unitatea sanitară
emitentă şi nu poartă nr. de înregistrare şi ştampilă) s-a concluzionat că la data de 21.12.1989
susnumitul ar fi prezentat leziuni care au necesitat pentru vindecare 3-4 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 273/S/1992 din data de 10.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Bordei Marin (Jilava-Vol. 6) - reţinut
Numitul Bordei Marin, domiciliat în Bucureşti, şos. Olteniţei nr.181, et.1, ap.30, sector
4, a fost reţinut de lucrători de miliţie, în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce încerca să se
ascundă în staţia de metrou Universităţii. Susţine că a fost agresat cu patul armelor, după care
a fost urcat într-un camion şi transportat la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în
după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 539/Sp/1993 din data de 20.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.p., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Boroş Ştefan Marian (Jilava-Vol. 6) - reţinut
Numitul Boroş Ştefan Marian, domiciliat în Bucureşti, b-dul Camil Ressu, nr. 31, bl.
N3, sc. 5, et. 2, ap. 198, sector 3, a fost reţinut de lucrători de miliţie, în noaptea de
21/22.12.1989, în timp ce încerca să se ascundă în staţia de metrou Universităţii. Susţine că a
fost agresat atât cu bastoanele, cât şi cu pumnii şi picioarele, după care a fost urcat într-un
camion şi transportat la Circa 10 Miliţie. Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind
încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 335/S/1992 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
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penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Brăiloiu Alexandru (Jilava-Vol. 6) - reţinut
Numitul Brăiloiu Alexandru, domiciliat în Bucureşti, str. Fluierului nr.23B, ap.2,
sector 2, a fost reţinut, în seara zilei de 21.12.1989, în zona Spitalului Colţea. Susţine că a fost
agresat şi transportat cu o maşină la Circa 10 Miliţie. Ulterior a fost dus la Penitenciarul
Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 361/S/1992 din data de 18.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Brânză Ştefan (Jilava-Vol. 6) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Brânză Ştefan, domiciliat în com. Basarabi bl.5,
sc.1, ap.1, jud. Constanţa, a fost reţinut în zona Casei Centrale a Armatei de mai mulţi civili,
care l-au transportat la Miliţia Capitalei. Susţine că a fost obligat să treacă printr-un culoar
format din miliţieni, care l-au lovit cu pumnii şi bastoanele. Ulterior, a fost dus la
Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 377/S/1992 din data de 22.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Brăiloiu Sever (Jilava-Vol. 6) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Brăiloiu Sever, domiciliat în Bucureşti, Aleea
Moldoveni nr.8, bl.55, sc.9,et.2, ap.105, sector 4, fost reţinut în zona Piaţa Romană de un
subofiţer de miliţie, care l-a lovit cu bastonul de cauciuc şi l-a condus la Circa 1 Miliţie.
Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de
22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, la data examinării
(10.09.1991), numitul Brăiloiu Sever a prezentat urmele unor leziuni a căror vechime sau dată
de producere nu a putut fi precizată şi care au necesitat pentru vindecare 7 zile îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 255/S/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Bucătaru Nicolae (Jilava-Vol. 6 şi Vol. 74) - reţinut
Numitul Bucătaru Nicolae, domiciliat în Bucureşti, B-dul Muncii nr.222, bl.M14, sc.2,
et.1, ap.20, sector 2, fiul lui Dumitru şi Elena, născut la 06.12.1964, în Buhuşi jud. Bacău, a
fost reţinut, în seara zilei de 21.12.1989, în zona străzii 13 Decembrie de mai mulţi lucrători
de miliţie, care l-au lovit şi l-au condus la Miliţia Capitalei, unde a fost din nou lovit de către
cadrele de miliţie aflate în sediu. Ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat
până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, la data examinării
(21.02.1990), numitul Bucătaru Nicolae nu a prezentat leziuni de violenţă, însă pe baza actelor
medicale prezentate, s-a concluzionat faptul că la data de 21.12.1989 acesta a prezentat leziuni
traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corpuri dure şi compresie şi care au necesitat
pentru vindecare 22-24 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 201/S/1992 din data de 04.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Brenner (fostă Nica) Sanda (Jilava-Vol. 7) - reţinută
În noaptea de 21/22.12.1989, numita Brenner (fostă Nica) Sanda, domiciliată în
Bucureşti, str. Turturelelor nr.30, sector 3, a fost reţinută în Staţia de metrou Universităţii de
către mai mulţi lucrători de miliţie, care, după ce ar fi lovit-o, au condus-o la Miliţia Capitalei.
Ulterior, a fost condusă la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerată până în după amiaza zilei de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 214/S/1992 din data de 06.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate. Aceeaşi soluţie s-a dispus şi prin
rezoluţia nr. 811/S/1994 din data de 31.05.1994 a Parchetului Militar Bucureşti.
Persoană vătămată Bucă Toader (Jilava-Vol. 7) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Bucă Toader, domiciliat în Bucureşti, str. Mureş
nr.69, sector 1, a fost reţinut în zona Teatrului Naţional de mai mulţi lucrători de miliţie, care
l-au condus la Circa 17 Miliţie. Susţine că a fost agresat de către cadrele de miliţie aflate în
sediu. Ulterior, a fost condus la Penitenciarul Jilava şi încarcerat până în după amiaza zilei de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 374/S/1992 din data de 21.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei

157

infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Bucă Viorel (Jilava-Vol. 7) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Bucă Viorel, domiciliat în com. Străoane, jud.
Vrancea, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii de mai mulţi militari în termen, care l-au
lovit cu bastoanele de cauciuc şi l-au condus la Circa 17 Miliţie. Susţine că a fost agresat şi de
lucrătorii de miliţie, iar în cursul nopţii a fost condus la Penitenciarul Jilava, unde a fost
încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 316/S/1992 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Niţu (fostă Bucătariu) Aurelia Victoria (Jilava-Vol. 7) reţinută
În noaptea de 21-22.12.1989, numita Niţu (fostă Bucătariu) Aurelia Victoria,
domiciliată în Bucureşti, str. Pictor Aurel Băieşu nr.19A, sector 1, a fost reţinută în Pasajul
Universităţii de către mai mulţi militari, care, după ce au lovit-o cu bastoanele în zona capului,
au condus-o la Miliţia Capitalei. Ulterior a fost dusă la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerată
până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei şi a actelor medicale
prezentate de numita Niţu (fostă Bucătariu) Aurelia Victoria, la data de 23.12.1989 acesta a
suferit un traumatism cranio-toraco-abdominal, fiind spitalizată 14 zile.
Prin rezoluţia nr. 192/S/1992 din data de 03.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Budeanu Gheorghe (Jilava-Vol. 7) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Budeanu Gheorghe, domiciliat în sat Probota,
com. Dolhasca, jud. Vrancea, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii de mai mulţi militari în
termen, care l-au condus la Miliţia Capitalei. Susţine că a fost agresat atât de către militari cât
şi de către lucrătorii de miliţie, iar în cursul nopţii a fost dus la Penitenciarul Jilava, unde a
fost încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 836/Sp/1994 din data de 07.10.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Bugeac Octavian Paul (Jilava-Vol. 7) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Bugeac Octavian Paul, domiciliat în Bucureşti,
B-dul Octavian Goga nr.10, bl.M60, sc.2, et.2, ap.34, sector 3, a fost reţinut în zona
Institutului de Arhitectură de mai mulţi lucrători de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au
transportat cu o dubă la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 910/Sp/1996 din data de 24.10.1996 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p.,
întrucât pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată
în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Băloi Marinela (Jilava-Vol. 7) - reţinută
În seara zilei de 21.12.1989, numita Băloi Marinela, fiica lui Anghel şi Jenica, născută
la data de 9.05.1958 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Laborator nr.141, bl.S9, ap.38,
sector 3, a fost reţinută în zona magazinului Unirea de mai mulţi militari, care au condus-o la
Circa 14 Miliţie, unde a fost agresată. Ulterior a fost condusă la Penitenciarul Jilava, unde a
fost încarcerată până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numita Băloi Marinela a
prezentat leziuni produse prin lovire cu corp dur, care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 348/S/1992 din data de 16.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Bănuţoiu Nicolae (Jilava-Vol. 7) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Bănuţoiu Nicolae, domiciliat în Bucureşti, str.
Cupolei nr.7, bl. 2A, sc. D, et. 4, ap. 80, sector 6, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii de
mai mulţi lucrători de miliţie, care, după ce l-au agresat, l-au transportat la Penitenciarul
Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Bănuţoiu Nicolae
la data examinării (21.08.1991) nu prezenta semne de violenţă, însă pe baza afirmaţiilor
acestuia şi în lipsa altor acte medicale, s-a concluzionat că la data de 21.12.1989 ar fi
prezentat leziuni care se puteau produce prin lovire cu corpuri dure şi care au necesitat pentru
vindecare 8 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 760/Sp/1994 din data de 09.03.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.

159

Persoană vătămată Brătianu Alexandru (Jilava-Vol. 7) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Brătianu Alexandru, domiciliat în Bucureşti, str.
Fundeni nr.1, bl.38, et.6, ap.88, sector 2, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii de mai mulţi
lucrători de securitate, care l-au transportat la sediul fostei securităţi, iar ulterior a fost dus la
Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 413/Sp/1993 din data de 12.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Badea Mihail Gabriel (Jilava-Vol. 7) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Badea Mihail Gabriel, domiciliat în Bucureşti,
str. Cuţitul de Argint nr.64, sector 4, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii de mai multe
persoane îmbrăcate în ţinută civilă, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Miliţia
Capitalei. Ulterior, fost dus la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în după amiaza
zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 845/Sp/1994 din data de 28.10.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Bucur Corneliu Virgil (Jilava-Vol. 7) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Bucur Corneliu Virgil, domiciliat în Bucureşti,
str. Maria Rosetti nr.57, et.1, ap.2, sector 2, a fost reţinut în zona Bisericii Sf. Gheorghe de
mai mulţi subofiţeri de miliţie şi militari în termen, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la
Circa 14 Miliţie. Ulterior, fost dus la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în după
amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Bucur Corneliu
Virgil a prezentat leziuni produse prin lovire cu corp dur, care au necesitat pentru vindecare
10-12 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 349/S/1992 din data de 16.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen., amnistiată
prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi penale
pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei infracţiuni,
persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei
Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Bucur Maria (Jilava-Vol. 7) - reţinută
În seara zilei de 21.12.1989, numita Bucur Maria, domiciliată în Bucureşti, str. Avram
Iancu nr.6, sector 2, a fost reţinută în zona Calea Victoriei de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
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care, după ce au lovit-o, au condus-o la Miliţia Capitalei, însă, cu ajutorul unui lucrător de
miliţie, a reuşit să părăsească incinta instituţiei respective şi să se deplaseze la domiciliu.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numita Bucur Maria la
data examinării (20.03.1990) prezenta la nivelul fesei drepte o cicatrice post plagă operatorie,
care însă poate data de peste 6 luni de zile şi alte cicatrici post leziuni traumatice a căror dată
de producere nu s-a putut preciza şi care au necesitat pentru vindecare 2-3 zile îngrijiri
medicale de la producere.
Prin rezoluţia nr. 724/Sp/1993 din data de 28.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Aceeaşi soluţie s-a
dispus şi prin rezoluţia nr. 778/Sp/1994 din data de 20.04.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti.
Persoană vătămată Bucur Nicu (Jilava-Vol. 8) - reţinut
În noaptea de 21-22.12.1989, numitul Bucur Nicu, domiciliat în Bucureşti, str. Târgu
Frumos nr.1, bl.4, sc.1, et.1, ap.8, sector 4, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Miliţia Capitalei.
Ulterior, a fost condus la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în după amiaza zilei
de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Bucur Nicu a
prezentat leziuni produse prin lovire cu corp dur, care au necesitat pentru vindecare 3 zile
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 188/S/1992 din data de 02.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Buznea Constantin (Jilava-Vol. 8)
Numitul Buznea Constantin, domiciliat în Bucureşti, Piaţa Sf. Ştefan nr.9, sector 2,
susţine că, în seara zilei de 21.12.1989, în timp ce se afla împreună cu soţia sa în apropierea
Teatrului Naţional, a fost lovit în cap cu un corp dur de mai mulţi militari, pierzându-şi
cunoştinţa. A fost transportat de către soţia sa la Spitalul Colţea, unde a rămas internat până în
data de 22.12.1989, în jurul orelor 1300, când a fost externat la cerere.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 180/S/1992 din data de 01.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Buzoianu Ioan (Jilava-Vol. 8) - reţinut
În dimineaţa zilei de 22.12.1989, numitul Buzoianu Ioan, domiciliat în Bucureşti, str.
Giurgiului nr.123, bl.4B, sc.4, et.9,ap.166, sector 4, a fost reţinut în zona Hotelului
Intercontinental de mai mulţi militari în termen, care, după ce l-ar fi lovit, l-au transportat la
Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în după amiaza zilei respective.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
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Prin rezoluţia nr. 188/S/1992 din data de 02.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.p.,
amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Balaban Eustaţiu (Jilava-Vol. 8) - reţinut
Numitul Balaban Eustaţiu, domiciliat în sat. Bucşani, com. Bucşani, jud. Giurgiu, a
fost reţinut în după amiaza zilei de 21.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Hotelului
Bulevard. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine, după care a fost transportat la sediul
Miliţiei Capitalei. Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind încarcerat până în după
amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 755/Sp/1994 din data de 12.04.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.p., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p. şi art. 266 al.2 C.p.,
întrucât pentru săvârşirea acestor infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată
în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Baltă Constantin (Jilava-Vol. 8) - reţinut
În noaptea de 21-22.12.1989, numitul Baltă Constantin, domiciliat în Bucureşti, B-dul
Dimitrie Cantemir nr.20, bl.8, sc.3, ap.96, sector 4, a fost reţinut în apropierea Muzeului de
Istorie de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Miliţia
Capitalei. Ulterior, fost dus la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în după amiaza
zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Baltă Constantin
la data examinării (13.04.1993) prezenta cicatrici albicioase parieto-occipital stg. de 0,3-1,5
cm şi occipital stg. de 0,2-1 cm la nivelul fesei drepte, care au putut fi produse prin lovire cu
corpuri dure şi care au necesitat pentru vindecare 8-10 zile îngrijiri medicale de la producere.
Prin rezoluţia nr. 499/Sp/1993 din data de 23.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Barb Laurean Emil (Jilava-Vol. 8) - reţinut
În noaptea de 21/22.12.1989, numitul Barb Laurean Emil, domiciliat în Bucureşti, şos.
Giurgiului nr.107, bl. G, ap. 136, sector 4, a fost reţinut în apropierea staţiei de metrou
Universităţii de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au introdus într-o
dubă şi l-au transportat la Miliţia Capitalei. Ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava, unde a
fost încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
În zilele următoare, a efectuat controale trafic şi filtre în zona Casa Radio, iar când
asupra Casei Radio s-a tras din direcţia blocului ITB, a folosit şi el arma unui militar,
executând foc aprox. 15 minute în direcţia vilelor situate în str. Transilvaniei.
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Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 732/Sp/1994 din data de 26.01.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Belu Aurelian Dumitru (Jilava-Vol. 8) - reţinut
În după amiaza zilei de 21.12.1989, numitul Belu Aurelian Dumitru, domiciliat în
Bucureşti, str. Oborul Nou nr.13, bl.P10, sc.3, et.10, ap.580, sector 2, a fost reţinut în
apropierea Bisericii Greceşti, situată pe b-dul Republicii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au introdus într-o dubă şi l-au transportat la Miliţia Capitalei.
Ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în după amiaza zilei de
22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Belu Aurelian
Dumitru, la data examinării (10.03.1992) a prezentat acte medicale din care rezulta că în
26.05.1990 a fost internat la Spitalul de Pneumoftiziologie, cu diagnosticul TBC pulmonar,
însă nu s-a putut stabili dacă între boala respectivă şi o etiologie traumatică există vreo
legătură de cauzalitate.
Prin rezoluţia nr. 532/Sp/1993 din data de 08.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Vîga (fostă Beraru) Cristina (Jilava-Vol. 8) - reţinută
În seara zilei de 21.12.1989, numita Vîga (fostă Beraru ) Cristina, domiciliată în sat
Joiţa, jud. Giurgiu, a fost reţinută în staţia de metrou Universităţii de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce au lovit-o, au transportat-o cu o dubă la Miliţia Capitalei. Ulterior a fost
dusă la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerată până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
A prezentat acte medicale din care rezulta că în perioada 23.12.1989 – 06.01.1990 a
fost internată la Clinica de Neurologie, cu diagnosticul: politraumatism cranio-facial şi
toracic, concluzionându-se, prin raportul medico legal existent la dosarul cauzei, că leziunile
au necesitat pentru vindecare 15-16 zile îngrijiri medicale, respectiv durata de spitalizare.
Prin rezoluţia nr. 404/Sp/1993 din data de 06.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Berechet Mariana (Jilava-Vol. 8) - reţinută
În seara zilei de 21.12.1989, numita Berechet Mariana, domiciliată în Bucureşti, str.
Lucreţiu Pătrăşcanu nr.7, bl.G2, sc.1, et.8, ap.238, sector 3, a fost reţinută, în zona str. Matei
Millo, de un subofiţer de miliţie, care, după ce a lovit-o, a transportat-o cu un autoturism

163

Dacia, la Miliţia Capitalei. Ulterior a fost condusă la Penitenciarul Jilava, unde a fost
încarcerată până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numita Berechet Mariana,
la data de 09.03.1992, a prezentat două declaraţii de martori, pe baza cărora s-a concluzionat
că la data de 22.12.1989 a suferit leziuni produse prin lovire cu corpuri dure, care au necesitat
pentru vindecare 12-14 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 303/S/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.p.,
amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate. Aceeaşi soluţie a fost
dispusă şi prin rezoluţia nr. 411/S/1993 din data de 08.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti.
Persoană vătămată Berescu Cătălin (Jilava-Vol. 8) - reţinut
În noaptea de 21/22.12.1989, numitul Berescu Cătălin, domiciliat în Bucureşti, şos.
Berceni nr.13, bl.9, sc.2, et.7, ap.101, sector 4, a fost reţinut în zona restaurantului Berlin, de
3-4 subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat cu un autoturism Dacia, la
Miliţia Capitalei. Ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în după
amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Berescu Cătălin a
prezentat acte medicale, pe baza cărora s-a concluzionat că la data de 22.12.1989 a suferit
leziuni produse prin lovire cu corpuri dure, care au necesitat pentru vindecare 35-40 zile
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 463/Sp/1993 din data de 24.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Bălău Florentina (Jilava-Vol. 8) - reţinută
În după amiaza zilei de 21.12.1989, numita Bălău Florentina, domiciliată în Bucureşti,
str. Ştefan Furtună nr.74, et.2, ap.3, sector 1, a fost reţinută în zona Hotelului Athene Palace,
de mai mulţi subofiţeri de miliţie. Susţine că a fost agresată şi apoi condusă la Circa 1 Miliţie.
Ulterior a fost dusă la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerată până în după amiaza zilei
de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 640/Sp/1993 din data de 28.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Barbu Florian (Jilava-Vol. 8) - reţinut
În după amiaza zilei de 21.12.1989, numitul Barbu Florian, domiciliat în Bucureşti, str.
Popa Tatu nr.50, et.2, ap.3, sector 1, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi
lucrători de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au condus la Miliţia Capitalei. Ulterior, a fost
dus la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Barbu Florian a
prezentat acte medicale, pe baza cărora s-a concluzionat că la data de 22.12.1989 a suferit
leziuni produse prin lovire cu corpuri dure, care au necesitat pentru vindecare 35-40 zile
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 206/S/1992 din data de 05.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate. Aceeaşi soluţie a fost
dispusă şi prin rezoluţia nr. 843/Sp/1994 din data de 28.10.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti.
Persoană vătămată Beliş Vladimir (Jilava-Vol. 8)
În dimineaţa zilei de 22.12.1989, numitul Beliş Vladimir, domiciliat în Bucureşti, str.
Banu Mare nr.11, sector 1, în timp ce se deplasa către Spitalul Municipal cu autosalvarea
I.M.L., condusă de numitul Ghinescu Viorel, în apropierea intersecţiei cu str. Doamnei, a fost
oprit de către un ofiţer M.Ap.N. Surprins de gestul militarului, conducătorul auto a tras brusc
de volan, manevră care l-a proiectat pe numitul Beliş Vladimir cu capul în stâlpul din dreapta
al maşinii.
Conform raportului medico-legal, numitul Beliş Vladimir la data examinării
(14.11.1994) prezenta piramida nazală uşor tumefiată şi a prezentat acte medicale din care
rezulta că la data de 22.12.1989 a fost examinat la Policlinica Sector 2 cu diagnosticul:
tumefacţie piramidă nazală, concluzionându-se că leziunile au necesitat pentru vindecare 25
zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 884/Sp/1995 din data de 18.10.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Bălan Costică Lică (Jilava-Vol. 8) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Bălan Costică Lică, domiciliat în com.
Mihălăşeni, sat Negreşti, jud. Botoşani, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi
lucrători de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au condus la Miliţia Capitalei. Ulterior a fost
dus la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 477/Sp/1993 din data de 28.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Băbescu Gheorghe Andrei (Jilava-Vol. 8) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Băbescu Gheorghe Andrei, domiciliat în
Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu, nr.89-91, bl. 9, sc. B, ap. 45, sector 1, a fost reţinut în zona
str. Mihai Vodă, de mai mulţi lucrători de miliţie, care l-au condus la Miliţia Capitalei.
Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în după amiaza zilei de
22.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 262/S/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât
pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Barbu Ioan (Jilava-Vol. 8) - reţinut
În după amiaza zilei de 21.12.1989, numitul Barbu Ioan, domiciliat în com. Bicaz
Chei, jud. Neamţ, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi lucrători de miliţie,
care, după ce l-ar fi lovit, l-au condus la Miliţia Capitalei. Ulterior a fost dus la Penitenciarul
Jilava, unde a fost încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 531/Sp/1993 din data de 09.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Balea Vasile Gabriel (Jilava-Vol. 8) - reţinut
În după amiaza zilei de 21.12.1989, numitul Balea Vasile Gabriel, domiciliat în
Ploieşti, str. Laurilor nr. 1, bl. 32A, sc. D, ap. 69, jud. Prahova, a fost reţinut în zona Piaţa
Universităţii, de mai mulţi militari, care, după ce l-ar fi lovit cu paturile armelor, l-au condus
cu o autoblindată la Miliţia Capitalei. Ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava, unde a fost
încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 471/Sp/1993 din data de 28.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. şi art. 266 alin. 2
C.pen., întrucât pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în
judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior
condamnate.
Persoană vătămată Bălăşescu Eugen (Jilava-Vol. 8) - reţinut
În noaptea de 21/22.12.1989, numitul Bălăşescu Eugen, domiciliat în Bucureşti,
Drumul Taberei nr. 91, bl. R2, sc. B, et. 2, ap. 55, sector 6, a fost reţinut în zona Piaţa
Universităţii, de mai mulţi militari, care, după ce l-au lovit cu diverse obiecte contondente, lau condus la Miliţia Capitalei. Ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat
până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Bălăşescu Eugen
a prezentat o adeverinţă medicală din care rezulta că la data de 22.12.1989 a fost examinat la
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Spitalul Penitenciar Bucureşti şi i s-au acordat îngrijirile chirurgicale cuvenite,
concluzionându-se că leziunile au necesitat pentru vindecare 25 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 422/Sp/1993 din data de 27.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Bercea Marius (Jilava-Vol. 8) - rănit
În seara zilei de 21.12.1989, numitul Bercea Marius, domiciliat în Bucureşti, şos.
Pantelimon nr.299A, bl.5, et.3, ap.13, sector 2, în timp ce se afla în zona Piaţa Universităţii, a
fost lovit în cap cu un obiect contondent de către forţele de ordine care încercau să disperseze
manifestanţii.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Bercea Marius a
prezentat o adeverinţă medicală din care rezulta că la data de 21.12.1989 a fost examinat la
Policlinica Sector 2 cu diagnosticul ,,plagă medio-frontală de 4 cm sângerândă profundă.
Traumatism cranian”, concluzionându-se că leziunile au necesitat pentru vindecare 14-15 zile
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 866/Sp/1995 din data de 27.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Conţiu Dumitru (Jilava-Vol. 10) - reţinut
În noaptea de 21/22.12.1989, numitul Conţiu Dumitru, domiciliat în Bucureşti, str.
Viorele nr. 26, bl. 18, sc. A, ap. 54, sector 5, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii, de mai
mulţi militari, care, după ce l-au agresat, l-au condus la Miliţia Capitalei. Ulterior a fost dus la
Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat până în după amiaza zilei de 22.12.1989.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Conţiu Dumitru a
prezentat o adeverinţă medicală din care rezulta că la data de 22.12.1989 a fost examinat la
Spitalul Penitenciar Bucureşti şi i s-au acordat îngrijirile chirurgicale cuvenite,
concluzionându-se că leziunile au necesitat pentru vindecare 25 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 705/Sp/1993 din data de 27.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Coc Gheorghe (Jilava-Vol. 10) - reţinut
Numitul Coc Gheorghe, domiciliat în Bucureşti, Aleea Reşiţa nr.1-3, bl.44, sc.3, et.2,
ap.51, sector 4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona str. C. A. Rosetti, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale care atestă existenţa unor vătămări corporale ca urmare a
loviturilor primite în împrejurările susmenţionate şi care, ulterior, au dus la declanşarea unor
tulburări de personalitate de formă labil-emoţională. (raport medico legal nr. A1/3302/2008) .
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Prin rezoluţia nr. 270/Sp/1992 din data de 04.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Codiţă Lucian (Jilava-Vol. 10) - reţinut
Numitul Codiţă Lucian, domiciliat în Bucureşti, str. Vespasian nr.39, sector 1, a fost
reţinut în seara zilei de 21.12.1989, în zona Piaţa Universităţii, de către mai mulţi subofiţeri de
miliţie care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 491/Sp/1992 din data de 10.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cocioabă Georgică (Jilava-Vol. 10) - reţinut
Numitul Cocioabă Georgică, domiciliat în Bucureşti, Aleea Ştefan Octavian Iosif nr.2,
bl.N51, et.4,ap.52, sector 3, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Negoiu,
de mai mulţi subofiţeri de miliţie care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul
Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 436/Sp/1993 din data de 05.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Constantin Dănuţ (Jilava-Vol. 10) - reţinut
Numitul Constantin Dănuţ, domiciliat în Slobozia, B-dul Unirii bl.U7, ap.2, jud.
Ialomiţa, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona şoseaua Olteniţei, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2364/1996, din data de 26.02.1996, întocmit
de INML Bucureşti, numitul Constantin Dănuţ a fost consultat, la data de 23.12.1989, ora
0905, la camera de gardă a Spitalului Gheorghe Marinescu, consemnându-se următorul
diagnostic: comemorative de traumatism cranio-cerebral, excoriaţii reg. mandibulară dr.,
contuzie umăr dr., coapsa dr. Pentru leziunile consemnate a necesitat cca. 5-6 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 894/Sp/1996 din data de 02.02.1998 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., reţinându-se că
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pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Coarnă Doru Cristian (Jilava-Vol. 10) - reţinut
Numitul Coarnă Doru Cristian, fiul lui Ion şi Dida, născut la data 02.03.1957 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Lt. av. Gheorghe Stâlpeanu, nr. 2, sc. 2, et. 1, ap. 14,
sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona str. 13 Decembrie, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 424/Sp/1993 din data de 28.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cioprînzacu Marin (Jilava-Vol. 10) - reţinut
Numitul Cioprînzacu Marin, fiul lui Alexandru şi Maria, născut la data de 22.04.1958
în mun. Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Secuilor nr.4, bl.3, sc.1, et.7, ap.57, sector 4,
în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Muzeului de Istorie al mun. Bucureşti de
mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Conform raportul medico-legal nr. A1/3012/1990 a suferit leziuni corporale pentru
care a necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 182/Sp/1992 din data de 02.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ciobanu Veceslav (Jilava-Vol. 10) - reţinut
Numitul Ciobanu Veceslav, fiul lui Victor şi Elisabeta, născut la data de 26.12.1949, în
Călăraşi, domiciliat în Bucureşti, b-dul Alexandru Obregia nr.35, bl.35, sc.3, et.2, ap.109,
sector 4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona str. Nikos Beloianis, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 405/Sp/1993 din data de 06.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tomescu (fostă Calacian) Ioana Constanţa (Jilava-Vol. 11) reţinută
Numita Tomescu (fostă Calacian) Ioana Constanţa, fiica lui Marin şi Elena, născută la
data de 22.03.1957 în Găeşti, jud. Dâmboviţa, domiciliată în sat Crângurile de Sus, com.
Crângurile, jud. Dâmboviţa, a fost reţinută în seara zilei de 21.12.1989, în apropierea
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Policlinicii Titan, de mai mulţi subofiţeri de miliţie. Susţine că a fost agresată iar ulterior
transportată la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 630/Sp/1993 din data de 28.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Candiescu Călin Victor (Jilava-Vol. 11) - reţinut
Numitul Candiescu Călin Victor, fiul lui Nicolae Dorin şi Lina Gabriela, născut la data
de 12.07.1948, domiciliat în Bucureşti, str. Basmului, nr. 2-4, bl. 7, sc. B, et. 3, ap. 72, sector
6, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotelului Intercontinental, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 391/Sp/1993 din data de 29.03.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cantemir Maria (Jilava-Vol. 11) - reţinută
Numita Cantemir Maria, fiica lui Constantin şi Maria, născută la data de 27.11.1950 în
Bucureşti, sector 3, domiciliată în Bucureşti, str. Mătăsari nr.16, sector 2, a fost reţinută în
seara zilei de 21.12.1989, în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie care,
după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 825/Sp/1994 din data de 29.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cantemir Tiberiu (Jilava-Vol. 11) - reţinut
Numitul Cantemir Tiberiu, fiul lui Ilie şi Cruciţa, născut la data de 08.04.1964 în
Cisnădie, jud. Sibiu, domiciliat în Bucureşti, str. Mătăsari nr.16, sector 2, a fost reţinut în
seara zilei de 21.12.1989, în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie.
Susţine că a fost agresat, fiind ulterior transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţiile cu nr. 700/Sp/1993 din data de 14.12.1993 şi 838/Sp/1994 din
31.10.1994 ale Parchetului Militar Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub
aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990.
Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen.,
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întrucât pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată
în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Vroti (fostă Caplea) Didina (Jilava-Vol. 11) - reţinută
Numita Vroti (Caplea) Didina, fiica lui Neculai şi Elena, născută la data de 26.10.1950
în com. Bereşti Tazlău, jud. Bacău, domiciliată în SUA, a fost reţinută în seara zilei de
21.12.1989, în zona Miliţiei Capitalei, de mai mulţi subofiţeri de miliţie. Susţine că a fost
agresată, fiind ulterior transportată la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 208/Sp/1992 din data de 05.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cazacu Flavian (Jilava-Vol. 11) - reţinut
Numitul Cazacu Flavian, fiul lui Virgil şi Maria, născut la data de 08.12.1972 în
Bucureşti, sector 2, domiciliat în Bucureşti, str. Tuşnad nr.86, sector 2, a fost reţinut în seara
zilei de 21.12.1989, în zona str. Batiştei, de mai mulţi subofiţeri de miliţie. Susţine că a fost
agresat, fiind ulterior transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 398/Sp/1993 din data de 30.03.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Creţu Floarea (Jilava-Vol. 11) - reţinută
Numita Creţu Floarea, fiica lui Alexandru şi Maria, domiciliată în Bucureşti, str.
Cupolei nr.5, bl.2B, sc.1, et.8, ap.50, sector 6, a fost reţinută în seara zilei de 21.12.1989 în
zona Restaurantului Dunărea, de mai mulţi subofiţeri de miliţie. Susţine că a fost agresată,
fiind ulterior transportată la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 819/Sp/1994 din data de 26.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cămăraş Alexandru (Jilava-Vol. 11) - reţinut
Numitul Cămăraş Alexandru, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 14.06.1970 în
oraş Nucet, jud. Bihor, domiciliat în Bucureşti, şos. Berceni nr.11, bl.27, sc. A, et. 10, ap .43,
sector 4, a fost reţinut în seara zilei de 21.12.1989, în zona Restaurantului Dunărea, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie. Susţine că a fost agresat, fiind ulterior transportat la Penitenciarul
Jilava.
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Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 417/S/1993 din data de 16.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Căpriţă Răducu Mihai (Jilava-Vol. 11) - reţinut
Numitul Căpriţă Răducu Mihail, domiciliat în Bucureşti, Calea Dorobanţi nr.152, bl.
14, sc. C, et. 1, ap. 76, sector 1, a fost reţinut în seara zilei de 21.12.1989, în zona Institutului
de Arhitectură, de mai mulţi subofiţeri de miliţie. Susţine că a fost agresat, fiind ulterior
transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 494/Sp/1993 din data de 23.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Călin Florea (Jilava-Vol. 11) - reţinut
Numitul Călin Florea, fiul lui Natural şi Anica, născut la data de 18.03.1945 în com.
Găunoşi, jud. Călăraşi, domiciliat în Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr.17, bl.MC18, sc.1,
et.5, ap.17, sector 3, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe str. Oneşti, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 489/Sp/1993 din data de 10.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Călin Tudor (Jilava-Vol. 11) - reţinut
Numitul Călin Tudor, fiul lui Gheorghe şi Anica, născut la data de 23.08.1965 în
Bucureşti, domiciliat în Popeşti Leordeni, str. Armanului nr.3, jud. Ilfov, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în Staţia Metrou Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 754/Sp/1994 din data de 09.03.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Călin Răzvan Dumitru (Jilava-Vol. 11) - reţinut
Numitul Călin Răzvan Dumitru, fiul lui Marin şi Eugenia, născut la data de 16.02.1974
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Tuzla nr.10, sector 2 şi reşedinţa în Bucureşti, şos.
Andronache nr.203, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe str. Mihai
Eminescu, de mai mulţi subofiţeri de miliţie care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la
Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 551/Sp/1993 din data de 27.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Călinescu Eugenia (Jilava-Vol. 12) - reţinută
Numita Călinescu Eugenia, fiica lui Gheorghi şi Agripina, născută la data de 2.06.1934
în com. Dărăbani, jud. Botoşani, domiciliată în Bucureşti, şos. Alexandriei nr.114, bl.OD1,
ap.106, sector 5, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Restaurantului Dunărea,
de mai mulţi subofiţeri de miliţie care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul
Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 546/Sp/1993 din data de 27.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cărăşel Adrian Gabriel (Jilava-Vol. 12) - reţinut
Numitul Cărăşel Adrian Gabriel, fiul lui Corneliu şi Nicoleta, născut la data de
15.11.1971 în Slobozia, jud. Ialomiţa, domiciliat în Bucureşti, str. Piscului nr.17, bl.50, sc.1,
et.4, ap.23, sector 4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Restaurantului
Gambrinus, de mai mulţi subofiţeri de miliţie care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la
Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 547/Sp/1993 din data de 27.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate
Persoană vătămată Ceasâr Gheorghe Mihai (Jilava-Vol. 12) - reţinut
Numitul Ceasâr Gheorghe Mihai, fiul lui Ion şi Ioana, născut la data de 08.02.1959 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Bârsăneşti nr.3, bl.151, ap.6, sector 6, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona str. Batiştei, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce
l-au agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
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Conform certificatul medico-legal nr. A2/2762/27.03.1991 a prezentat leziuni
corporale pentru care a necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 338/Sp/1992 din data de 16.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cernea Nicolae (Jilava-Vol. 12) - reţinut
Numitul Cernea Nicolae, fiul lui Ioan şi Elena, născut la data de 28.12.1925, domiciliat
în Bucureşti, str. Lotrioara, nr.15, bl.V37, et.3, ap.14, sector 3, în seara zilei de 21.12.1989, a
fost reţinut în zona Restaurantului Bulevard de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce lar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 751/Sp/1994 din data de 21.02.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Chiriac Costin (Jilava-Vol. 12) - reţinut
Numitul Chiriac Costin, fiul lui Costică şi Georgeta, născut la data de 14.05.1973 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Pantelimon, nr .237, bl. 65, sc. C, et. 5, ap. 107, sector
2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Academiei de Studii Economice de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 241/Sp/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Chirigiu Ninel (Jilava-Vol. 12) - reţinut
Numitul Chirigiu Ninel, fiul lui Alexandru şi Ileana, născut la data de 13.11.1967 în
com. Liţa, jud. Teleorman, domiciliat în Turnu Măgurele, str. Mihai Eminescu, bl. Y1, ap. 50,
jud. Teleorman, a fost reţinut în seara zilei de 21.12.1989, în zona Restaurantului Budapesta,
de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul
Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 567/Sp/1993 din data de 27.08.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
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acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Chiriţă Viorel (Jilava-Vol. 12) - reţinut
Numitul Chiriţă Viorel, fiul lui Nicolae şi Elena, născut la data de 30.08.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr.333, bl.17, sc.1, ap.16, sector 1, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Romană de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 240/Sp/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Chiriţă Viorela Cristina (Jilava-Vol. 12) - reţinută
Numita Chiriţă Viorela Cristina, fiica lui Petru şi Safta, născută la data de 28.03.1972,
domiciliată în Bucureşti, str. Ionescu Gheorghe nr.13, bl.136, sc.2, et.2, ap.68, sector 3, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Piaţa Romană de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 844/Sp/1994 din data de 28.10.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Chiriţoi Toni (Jilava-Vol. 12) - reţinut
Numitul Chiriţoi Toni, fiul lui Neculai şi Aneta, născut la data de 27.06.1957 în com.
Pogăneşti, jud. Vaslui, domiciliat în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr .136, bl. D, ap. 9, sector 1,
în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe b-dul Magheru de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 250/Sp/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cioba Micu Alexandru (Jilava-Vol. 12) - reţinut
Numitul Cioba Micu Alexandru, fiul lui Ioan şi Leontina, născut la data de 23.06.1926,
domiciliat în Bucureşti, str. Desişului nr.139, bl.6, sc. H, ap.107, sector 6, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
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Conform raportului medico-legal nr. A5/2673/1995, Cioba Micu Alexandru nu a
prezentat leziuni cu caracter traumatic.
Prin rezoluţia cu nr. 704/Sp/1993 din data de14.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind pe susnumitul sub
aspectul săv. infr. prev. de art.250 alin 2 C.pen., întrucât infracţiunea a fost amnistiată prin
Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Ciobanu Anica (Jilava-Vol. 12) - reţinută
Numita Ciobanu Anica, fiica lui Ştefan şi Marghioala, născută la data de 16.04.1943 în
Târgu Ocna, jud. Bacău, domiciliată în Bucureşti, Aleea Piatra Mare nr.1, bl.11, sc.3, ap.31,
sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona A S E de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce au lovit-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni care pot fi indicii
pentru un traumatism suferit în 21.12.1989 şi care au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale
(raport medico-legal nr. A1/12690/27.08.1991).
Prin rezoluţia cu nr. 274/Sp/1992 din data de 10.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ciobanu Marin (Jilava-Vol. 12) - reţinut
Numitul Ciobanu Marin, fiul lui Constantin şi Victoria, născut la data de 21.05.1951 în
com. Radomireşti, jud. Olt, domiciliat în oraş Pantelimon, str. Crinului nr.11, jud. Ilfov, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe Calea Victoriei de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 750/Sp/1993 din data de 21.02.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ciodaru Maria Magdalena (Jilava-Vol. 12) - reţinută
Numita Ciodaru Maria Magdalena, fiica lui Cristea şi Anica, născută la data
21.02.1968, domiciliată în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr.37A, et.2, ap.4, sector 1, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinută pe Calea Victoriei de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 853/Sp/1994 din data de 21.02.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.

176

Persoană vătămată Ciodaru Marian (Jilava-Vol. 12) - reţinut
Numitul Ciodaru Marian, fiul lui Gheorghe şi Ilinca, născut la data de 15.03.1963,
domiciliat în sat Brătăşani, com. Trivale Moşteni, jud. Teleorman, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut pe Calea Victoriei de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce lar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 556/Sp/1993 din data de 29.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ciucă Marcel (Jilava-Vol. 12) - reţinut
Numitul Ciucă Marcel, fiul lui Florea şi Elena, născut la data de 03.01.1964 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Bobâlna, nr.11, sector 5, în seara zilei de 21.12.1989, a
fost reţinut în zona Şincai, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au
transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 537/Sp/1993 din data de 20.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cigusievici Dragoş (Jilava-Vol. 13) - reţinut
Numitul Cigusievici Dragoş, fiul lui Eugen şi Anghelina, născut la data de 17.03.1922,
domiciliat în Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 212, bl. J, sc. E, et. 6, ap. 25, sector 1, în seara zilei
de 21.12.1989, a fost reţinut pe b-dul Magheru de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după
ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 336/Sp/1992 din data de 16.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ciubotariu Mircea (Jilava-Vol. 13) - reţinut
Numitul Ciubotariu Mircea, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 26.07.1965,
domiciliat în Bucureşti, str. Nicolae Titulescu nr.163, bl.20, sc.1, et.2, ap.5, sector 1, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe b-dul Magheru de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 299/Sp/1992 din data de 13.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2

177

C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Coroboianu Adrian (Jilava-Vol. 13) - reţinut
Numitul Coroboianu Adrian, fiul lui Victor şi Ecaterina, domiciliat în Bucureşti, şos.
Berceni nr.11, bl.4, et.2, ap.14, sector 4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe Calea
Victoriei, în zona Biserica Albă, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, lau transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice care au
necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale. (raport medico-legal nr. 12.427/1991).
Prin rezoluţia cu nr. 288/Sp/1992 din data de 09.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Corboianu Carmen Teodora (Jilava-Vol. 13) - reţinută
Numita Corboianu Carmen Teodora, fiica lui Nicolae şi Maria, domiciliată în
Bucureşti, Aleea Podul Giurgiului nr.1, bl.14, sc.6, et.5, ap.184, sector 5, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinută în zona Pasajului de la Universitate, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce au lovit-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice care au
necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 793/Sp/1994 din data de 22.07.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Corozanu Marian (Jilava-Vol. 13) - reţinut
Numitul Corozanu Marian, fiul lui Sache şi Maria, născut la data de 10.04.1971 în
Baloteşti, jud. Vrancea, domiciliat în Bucureşti, str. Străduinţei nr.6, bl.R5, ap.68, sector 4, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în staţia de metrou Piaţa Universităţii, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 530/Sp/1993 din data de 09.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Costachi Gheorghe (Jilava-Vol. 13) - reţinut
Numitul Costachi Gheorghe, fiul lui Stefanachi şi Polixenia, domiciliat în Bucureşti,
str. Ionescu Baican nr.5, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în Piaţa Rosetti,
de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul
Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 514/Sp/1993 din data de 30.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Costea Nelu (Jilava-Vol. 13) - reţinut
Numitul Costea Nelu, fiul lui Nicolae şi Elena, născut la data de 5.11.1960 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Mihai Bravu nr.434, bl.V16, sc.1, ap.3, sector 3, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe b-dul Nicolae Bălcescu, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 555/Sp/1993 din data de 27.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Costin Ionel (Jilava-Vol. 13) - reţinut
Numitul Costin Ionel, fiul lui Grigore şi Elisabeta, domiciliat în Bucureşti, str.
Conductei nr.45, bl.O13, sc.2, et.10, ap.58, sector 6, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut
pe b-dul Nicolae Bălcescu, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au
transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 345/Sp/1992 din data de 16.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cotelici Elena (Jilava-Vol. 13) - reţinută
Numita Cotelici Elena, fiica lui Ion şi Dumitra, născută la data de 5.10.1963 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr.2, bl.1, sc.4, et.7, ap.135, sector 1, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută pe b-dul Nicolae Bălcescu, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 313/Sp/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2

179

C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Covrig Ioana (Jilava-Vol. 13) - reţinută
Numita Covrig Ioana, fiica lui Marin şi Anica, născută la data de 25.06.1970 în com.
Răcari, jud. Dâmboviţa, domiciliată în Bucureşti, Calea Crângaşi, nr. 10, bl. 19A, sc. A, et. 5,
ap. 30, sector 6, a fost reţinută în seara zilei de 21.12.1989, în zona Hotel Intercontinental, de
mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul
Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 229/Sp/1992 din data de 07.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Crăciun Adrian Sorin (Jilava-Vol. 13) - reţinut
Numitul Crăciun Adrian Sorin, fiul lui Andrei şi Silvia Marcela, domiciliat în
Bucureşti, str. Dimitrie Marinescu nr.1A, bl. C2, sc. B, et. 10, ap. 85, sector 2, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut pe str. 13 Decembrie de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce
l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 804/Sp/1994 din data de 19.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Crăciun Gabriel Lucian (Jilava-Vol. 13) - reţinut
Numitul Crăciun Gabriel Lucian, fiul lui Eugeniu şi Ortansa, născut la data de
15.10.1964 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Dumbrăviţa nr. 1, bl. MII68/4, sc. B,
ap. 81, sector 6, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe str. Căderea Bastiliei de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 248/Sp/1992 din data de 08.07.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Crăciun Liviu (Jilava-Vol. 13) - reţinut
Numitul Crăciun Liviu, fiul lui Gheorghe şi Steluţa, născut la data de 11.08.1969 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Covasna nr.5, bl.D5, sc.1, et.4, ap.20, sector 4 şi
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reşedinţa în str. G. Cobălcescu nr.34, sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe
str.13 Decembrie de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au
transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 860/Sp/1995 din data de 10.08.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Crăciunescu Steluţa (Jilava-Vol. 13) - reţinută
Numita Crăciunescu Steluţa, fiica lui Stelian şi Paraschiva, născută la data de
16.12.1955 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Toporului nr.52, sector 2, în seara zilei
de 21.12.1989, a fost reţinută pe str.13 Decembrie de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 454/Sp/1993 din data de 18.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Creţu Valerian Apostol (Jilava-Vol. 13) - reţinut
Numitul Creţu Valerian Apostol, fiul lui Ioan şi Elisabeta, născut la data de 29.05.1954
în oraş Nehoiu, jud. Buzău, domiciliat în Bucureşti, B-dul Mircea Vodă nr.41, bl.M31, sc.2,
et.6, ap.60, sector 3, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe str.13 Decembrie de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Cricov Mihaela Gabriela (Jilava-Vol. 13) - reţinută
Numita Cricov Mihaela Gabriela, fiica lui Mircea şi Virginia, născută la data de
6.11.1961 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Câmpul cu Flori, nr. 3, bl. M49, sc. A, et.
1, ap. 8, sector 6, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută la staţia de metrou Universităţii
de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la
Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 545/Sp/1993 din data de 27.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Cristea Gheorghe (Jilava-Vol. 13) - reţinut
Numitul Cristea Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Anica, domiciliat în Bucureşti, str.
Silvestru nr.5, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel
Intercontinental de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat
la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 518/Sp/1993 din data de 30.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cristescu Teodor Adrian (Jilava-Vol. 13) - reţinut
Numitul Cristescu Teodor Adrian, fiul lui Paul şi Victoria, născut la data de
11.08.1946 în Ploieşti, jud. Prahova, domiciliat în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 7, bl.
A, et. 2, ap. 9, sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Athene Palace
de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul
Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 275/Sp/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cseh Gyoparka (Jilava-Vol. 13) - reţinută
Numita Cseh Gyoparka, fiica lui Atila şi Melinda, născută la data de 25.04.1965 în
Târgu Mureş, jud. Mureş, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Actorului nr.57, jud. Cluj, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinută pe str. 13 Decembrie de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 433/Sp/1993 din data de 30.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cucoş Cristinel (Jilava-Vol. 13) - reţinut
Numitul Cucoş Cristinel, fiul lui Dumitru şi Alexandrina, născut la data de 04.04.1952
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Târgu Neamţ nr.22, bl.TD27, sc.1, et.2, ap. 15,
sector 6, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe str.13 Decembrie de mai mulţi
subofiţeri de miliţie care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
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Prin rezoluţia cu nr. 487/Sp/1993 din data de 10.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Culea Constantin (Jilava-Vol. 14) - reţinut
Numitul Culea Constantin, fiul lui Gheorghe şi Ioana, născut la data de 03.08.1957 în
oraş Măcin, jud. Tulcea, domiciliat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.64, bl.13, sc.3, et.3, ap.47,
jud. Brăila, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Big Berceni de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 301/Sp/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ciulei Marin (Jilava-Vol. 14) - reţinut
Numitul Ciulei Marin, fiul lui Matei şi Cătălina, născut la data de 13.10.1963,
domiciliat în Bucureşti, B-dul Energeticienilor nr. 3-5, bl.2, ap.70, sector 3, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Negoiu de mai mulţi subofiţeri de miliţie care, după ce
l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Conform raportului medico legal nr. A1/1935/14.02.1992, întocmit de IML Bucureşti,
Ciulei Marin a prezentat urme ale unor traumatisme produse prin lovire cu corp dur şi lovire
cu corp ascuţit. Nu s-a putut preciza data producerii leziunilor, concluzionându-se că aceste au
necesitat cca. 15 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 655/Sp/1993 din data de 10.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ciupitu Elena (Jilava-Vol. 14) - reţinută
Numita Ciupitu Elena, fiica lui Gheorghe şi Verginia, născută la data de 12.09.1967 în
com. Oroftiana, jud. Botoşani, domiciliată în Bucureşti, str. Smaranda Brăescu nr.43, bl.21F,
sc.1, et.1, ap.5, sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Piaţa Universităţii
de mai mulţi subofiţeri de miliţie care, după ce au lovit-o, au transportat-o la Penitenciarul
Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
politraumatism abdominal în perioadă de sarcină - luna a-IV-a. (raport medico-legal nr.
A1/9818/1991).
Prin rezoluţia cu nr. 194/Sp/1992 din data de 03.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
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C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ciupitu Constantin (Jilava-Vol. 14) - reţinut
Numitul Ciupitu Constantin, fiul lui Florian şi Zoia, născut la data de 11.06.1967 în
com. Dor Mărunt, jud. Călăraşi, domiciliat în str. Cpt. av. Alexandru Şerbănescu nr.46,
bl.196, sc.2, ap.28, sector 1 şi reşedinţa în Bucureşti, str. Smaranda Brăescu nr.43, bl.21F,
sc.1, et.1, ap.5, sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii
de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul
Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
traumatism suborbital stâng, contuzie importantă regiunea lombară şi craniană cu hematurie,
care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/9817/1991).
Prin rezoluţia cu nr. 557/Sp/1993 din data de 27.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ciuraru Gigi (Jilava-Vol. 14) - reţinut
Numitul Ciuraru Gigi, fiul lui Nicolae şi Berlanta, născut la data de 02.09.1961 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Iacob. Negruzzi nr.17, sector 1, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona Lipscani, de mai mulţi subofiţeri de miliţie care, după ce lau lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
traumatism coloană vertebrală cervicală, fractură mandibulă stângă, care au necesitat 45 zile
de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 6652/A1/1994).
Prin rezoluţia cu nr. 807/Sp/1994 din data de 19.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Constantin Dumitru Daniel (Jilava-Vol. 14) - reţinut
Numitul Constantin Dumitru Daniel, fiul lui Gheorghe şi Ana, născut la data de
05.09.1973 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. lt. Petre Linteş nr.18, ap.1, sector 5, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Lipscani, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 371/Sp/1992 din data de 21.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
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acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Constantin Traian (Jilava-Vol. 14) - reţinut
Numitul Constantin Traian, fiul lui Ştefan şi Maria, născut la data de 13.03.1940 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Badea Cârţan nr.64, bl.40bis, sc.1, ap.49, sector 2, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
fractură epifiză distală radius drept (raport medico-legal nr.A1/2968/1991).
Prin rezoluţia cu nr. 599/Sp/1993 din data de 30.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Constantin Savu (Jilava-Vol. 14) - reţinut
Numitul Constantin Savu, fiul lui Ioan şi Ioana, născut la data de 23.03.1939 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Grinţieşului nr.3, bl.P32, sc.6, et.3, ap.100, sector 6, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Obor, de mai mulţi subofiţeri de miliţie
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 397/Sp/1993 din data de 29.03.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Constantinescu Emil (Jilava-Vol. 14) - reţinut
Numitul Constantinescu Emil, fiul lui Emil şi Anna, născut la data de 16.09.1962 în
Lupeni, jud. Hunedoara, domiciliat în Petroşani, str. Independenţei nr.25, jud. Hunedoara, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Negoiu de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 560/Sp/1993 din data de 18.08.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Constantinescu Liviu (Jilava-Vol. 14) - reţinut
Numitul Constantinescu Liviu, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de
05.11.1967 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Virtuţii nr.4, bl.R12A, sc.1, et.4, ap.19,
sector 6, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Foişorul de Foc, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
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Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 504/Sp/1993 din data de 07.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Constantinescu Vali (Jilava-Vol. 14) - reţinut
Numitul Constantinescu Vali, fiul lui Vasile şi Argentina, născut la data de 27.11.1953
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Maria Rosetti nr.36, et.4, ap.19, sector 2, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona sediului Ministerului de Interne, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 462/Sp/1993 din data de 24.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Constantinescu Vasile (Jilava-Vol. 14) - reţinut
Numitul Constantinescu Vasile, fiul lui Gheorghe şi Floarea, născut la data de
21.01.1951 în com. Dângeşti, jud. Vâlcea, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, str. Rapsodiei nr.17,
bl. I6, sc. B, ap. 17, jud. Vâlcea, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona sediului
Ministerului de Interne, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au
transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
o contuzie toracică simplă fără leziuni traumatice, care a necesitat 4-5 zile de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr.404/E/320/1990).
Prin rezoluţia cu nr. 717/Sp/1993 din data de 26.01.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ţone (fostă Dan) Cerasella (Jilava-Vol. 15) - reţinută
Numita Ţone (Dan) Cerasella, fiica lui Marin şi Rada, născută la data de 11.01.1963 în
Oneşti, jud. Bacău, domiciliată în Bucureşti, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 70, bl. VN6, sc. A,
ap. 35, sector 3, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în Hotelul Majestic, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 309/Sp/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
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acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dăbuleanu Eugen Silviu (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul Dăbuleanu Eugen Silviu, fiul lui Eugeniu şi Silvia, născut la data de
11.07.1956 în Lehliu, jud. Călăraşi, domiciliat în Bucureşti, şos. Pantelimon nr.260, bl.46,
sc.5, et.1, ap.182, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în Hotelul Majestic, de
mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul
Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 309/Sp/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dane Marian (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul Dane Marian, fiul lui Andrei şi Jenica, născut la data de 26.06.1966 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Vlăsiei, nr. 2, bl. M1, sc. B, et. 9, ap. 84, sector 6, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în Hotelul Majestic, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 520/Sp/1993 din data de 30.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Datcu Ion (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul Datcu Ion, fiul lui Ilie şi Marghioala, născut la data de 15.03.1933 în com.
Bogza, jud. Buzău, domiciliat în Bucureşti, str. Miron Constantinescu nr.33, bl. Z11, sc. A, et.
6, ap. 40, sector 6, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Intercontinental, de
mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
hematom al septului nazal posttraumatic, care au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale
(raport medico-legal nr. A1 3903/10.09.1991).
Prin rezoluţia cu nr. 320/Sp/1992 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Davis Iulia Rodica (Jilava-Vol. 15) - reţinută
Numita Davis Iulia Rodica, fiica lui Gherasim şi Maria, născută la data de 07.03.1950
în Brăila, jud. Brăila, domiciliată în Bucureşti, str. Cristescu Dima, nr.1, bl. 105C, sc. A, ap.
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56, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Piaţa Romană, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 486/Sp/1993 din data de 10.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată David Florin Marius (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul David Florin Marius, fiul lui Ionel şi Maria, născut la data de 19.04.1970 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 83-85, bl. B, sc. A, et. 8, ap. 23, sector
1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Romană, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 453/Sp/1993 din data de 18.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată David Tudor (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul David Tudor, fiul lui Nicolae şi Elisabeta, născut la data de 16.03.1961 în
Ţăndărei, jud. Ialomiţa, domiciliat în Bucureşti, str. Pescăruşului, nr. 1, bl. B23, sc. A, ap. 1,
sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Muzeului de Istorie al mun.
Bucureşti, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la
Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 660/Sp/1993 din data de 16.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Delca Gheorghe (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul Delca Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 05.01.1945 în
com. Piatra, jud. Teleorman, domiciliat în Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 256, bl. 13, sc.
B, et. 7, ap. 57, sector 4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe str. Edgar Quinet, de
mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul
Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 306/Sp/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
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urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dincă Aurelian (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul Dincă Aurelian, fiul lui Costică şi Elena, născut la data de 11.12.1959 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Intrarea Muncii nr.2, bl.M8, sc.5, et.4, ap.49, sector 3, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în staţia de metrou Universităţii, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
cicatrice uşor reliefată cu aspect recent, circa 4 cm fosa parietală dreaptă (raport medico-legal
nr. A1 9260/1990).
Prin rezoluţia cu nr. 257/Sp/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dicu Gheorghe (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul Dicu Gheorghe, fiul lui Tudor şi Jana, născut la data de 5.02.1963 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr.21, bl.1S14, sc.1, et.7, ap.91, sector
6 şi f.f.l. în Bucureşti, str. Cap. Mişcă Petre, nr. 6, bl. M15, ap. 8, sector 5, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona Librăriei Eminescu, de mai mulţi subofiţeri de miliţie care,
după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 540/Sp/1992 din data de 20.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Diaconu Virgil (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul Diaconu Virgil, fiul lui Gheorghe şi Teodora, născut la data de 29.10.1954 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Alexandria nr.108, bl.M3, sc.1, ap.1, sector 5, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe str. Vasile Conta, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
plagă pleznită în regiunea craniană (raport medico-legal nr. A1/12792/1991).
Prin rezoluţia cu nr. 324/Sp/1992 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Diaconu Gheorghe (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul Diaconu Gheorghe, fiul lui Tudor şi Aurica, născut la data de 16.10.1946 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Costineşti nr.6, bl.7, sc.1, et.3, ap.8, sector 5, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona magazinului Unirea, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
echimoze în regiunea spatelui, membre superioare şi inferioare, contuzie toracală (raport
medico-legal nr. A1/10204/1991).
Prin rezoluţia cu nr. 407/Sp/1993 din data de 05.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Diaconu Constantin (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul Diaconu Constantin, fiul lui Paul şi Floarea, născut la data de 29.03.1969 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Grigore Moisil nr.4, bl.6, sc.3, et.10, ap.129, sector 2,
în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Calea Moşilor, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 515/Sp/1993 din data de 30.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dinescu Corneliu (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul Dinescu Corneliu, fiul lui Gheorghe şi Aurelia, născut la data de 4.11.1946 în
com. Vârfuri, jud. Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Cărămidarii de Jos nr.5, bl.74B,
et.1, ap.50, sector 4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Lido, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 721/Sp/1993 din data de 21.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dinu Elena (Jilava-Vol. 15) - reţinută
Numita Dinu Elena, fiica lui Nicolae şi Constanţa, născută la data de 6.01.1962 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Smârdan nr.23-25, et.2, ap.6, sector 3, în seara zilei
de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Hotel Lido, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după
ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
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Prin rezoluţia cu nr. 543/Sp/1993 din data de 27.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dinu Mariana (Jilava-Vol. 15) - reţinută
Numita Dinu Mariana, fiica lui Marin şi Maria, născută la data de 23.04.1974,
domiciliată în Bolintin Vale, sat Malul Spart nr.55, jud. Giurgiu, în seara zilei de 21.12.1989,
a fost reţinută în zona Hotel Negoiu, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce au lovito, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice respectiv
contuzie cerebrală minoră (raport medico-legal nr. A1/1412/01. 03.1993).
Prin rezoluţia cu nr. 719/Sp/1993 din data de 28.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dinu Gino Liviu (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul Dinu Gino Liviu, fiul lui Teodor şi Floarea, născut la data de 11.02.1966,
domiciliat în Bucureşti, str. Ghibu Onisifor, nr. 5, bl. O26, sc.2, ap.16, sector 3, în seara zilei
de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Romană de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice respectiv
contuzie cerebrală minoră (raport medico-legal nr. A1/1412/01.03.1993).
Prin rezoluţia cu nr. 290/Sp/1992 din data de 05.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dinco Marian (Jilava-Vol. 15) - reţinut
Numitul Dinco Marian, fiul lui Georgini şi Ştefana, născut la data de 13.07.1955 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Apeductului, nr. 5, bl. B4A, sc. A, et. 3, ap. 13, sector
6, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe b-dul Mihail Kogălniceanu, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia cu nr. 839/Sp/1994 din data de 31.10.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.

191

Persoană vătămată Dîrlău Andrei (Jilava-Vol. 16) - reţinut
Numitul Dîrlău Andrei, fiul lui Emil şi Angela, domiciliat în Bucureşti, Drumul Sării
nr.79, sector 6, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona str. 13 Decembrie, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 357/Sp/1992 din data de 17.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dîrjan Cristina Teodora (Jilava-Vol. 16) - reţinută
Numita Dîrjan Cristina Teodora, fiica lui Costică şi Lucia Elena, născută la data de
11.02.1970 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Dealul Ţugulea nr.46-50, bl.12, et.7,
ap.72, sector 6, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Biserica Kretzulescu, de
mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce au lovit-o, au transportat-o la Penitenciarul
Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
echimoze amplasate pe spate şi pe obrazul stâng ce necesită 3-4 zile de îngrijiri medicale
(raport medico-legal nr. A1/12343/1991).
Prin rezoluţia cu nr. 213/Sp/1992 din data de 05.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dobrescu Mircea (Jilava-Vol. 16) - reţinut
Numitul Dobrescu Mircea, fiul lui Iordache şi Maria, născut la data de 10.09.1970 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Moineşti, nr.4, bl.136, sc.1, et.4, ap.26, sector 6, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Universitate, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 479/Sp/1993 din data de 28.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dobre Marin (Jilava-Vol. 16) - reţinut
Numitul Dobre Marin, fiul lui Natural şi Floarea, născut la data de 21.12.1951 în
Brăneşti, jud. Ilfov, domiciliat în Bucureşti, str. Culmea Veche nr.7, sector 3, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona Restaurantului Dunărea, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
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Prin rezoluţia cu nr. 544/Sp/1993 din data de 27.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Doară Mihai (Jilava-Vol. 16) - reţinut
Numitul Doară Mihai, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 20.01.1944 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Rădăşeni nr.1, bl.14, et.3, ap.14, sector 5, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe b-dul Magheru, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 219/Sp/1992 din data de 06.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dogeanu Ion (Jilava-Vol. 16) - reţinut
Numitul Dogeanu Ion, fiul lui Marin şi Ioana, născut la data de 1.10.1962 în com.
Corbu, jud. Olt, domiciliat în Bucureşti, B-dul Iancu de Hunedoara nr.42bis, et.3, ap.6, sector
1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Sudului, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
echimoze periorbitare şi în zona dorsală, tumefacţie a obrazului drept cu avulsia unui molar,
care au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 681/Sp/1993 din data de 29.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Stroe (fostă Dogaru) Mariana (Jilava-Vol. 16) - reţinută
Numita Stroe (Dogaru) Mariana, fiica lui Gheorghe şi Gherghina, născută la data de
30.07.1971 în com. Mihai Bravu, jud. Giurgiu, domiciliată în Giurgiu, str. Fragilor nr.3A, jud.
Giurgiu, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Piaţa Sudului, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 549/Sp/1993 din data de 27.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Dorica Vasile Marian (Jilava-Vol. 16) - reţinut
Numitul Dorica Vasile Marian, fiul lui Ion şi Casandra, născut la data de 16.12.1972 în
Piteşti, jud. Argeş, domiciliat în com. Corbasca, jud. Bacău, în seara zilei de 21.12.1989, a
fost reţinut în zona Hotel Union, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, lau transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
câte o cicatrice roşie violacee suplă, care au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale (raport
medico-legal nr. A1/1605/1996).
Prin rezoluţia cu nr. 434/Sp/1993 din data de 05.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art.250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dobrescu Constantin (Jilava-Vol. 16) - reţinut
Numitul Dobrescu Constantin, fiul lui Mihalache şi Olga, domiciliat în Bucureşti, str.
Prometeu nr.8, bl.12F, sc.2, et.1, ap.25, sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în
zona Piaţa Palatului, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au
transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 247/Sp/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Don Adriana (Jilava-Vol. 16) - reţinută
Numita Don Adriana, fiica lui Dumitru şi Eugenia, născută la data de 4.01.1960 în
com. Vama, jud. Suceava, domiciliată în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr.68, sc.2, et.8, ap.5,
sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona str. Regală, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 769/Sp/1994 din data de 24.03.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art.250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Don Lucian Marian (Jilava-Vol. 16) - reţinut
Numitul Don Lucian Marian, fiul lui Mihail şi Lenuţa, născut la data de 6.10.1952 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr.68, sc.2, ap.5, sector 1, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona str. 13 Decembrie, de mai mulţi subofiţeri de miliţie care,
după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice
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Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Dosoftei Toader (Jilava-Vol. 16) - reţinut
Numitul Dosoftei Toader, născut la data de 22.05.1950 în Bureteni, jud. Vaslui,
domiciliat în Bucureşti, str. Slătineanu nr.17, sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost
reţinut în zona str. Regală, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au
transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 298/Sp/1992 din data de 13.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art.250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dragu Victoria (Jilava-Vol. 16) - reţinută
Numita Dragu Victoria, fiica lui Aurel şi Costina, domiciliată în Bucureşti, str.
Pantelimon nr. 291, bl. 9, sc. A, et. 10, ap. 39, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost
reţinută în zona Hotel Intercontinental, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi
agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 511/Sp/1993 din data de 30.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art.250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dreţcanu Ioan (Jilava-Vol. 16) - reţinut
Numitul Dreţcanu Ioan, fiul lui Neculai şi Silvia, născut la data de 3.06.1952,
domiciliat în Bucureşti, str. Uioara, nr. 11, bl. B12, sc. C, ap. 33, sector 4, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Intercontinental, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 353/Sp/1992 din data de 16.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art.250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dreţcanu Petru (Jilava-Vol. 16) - reţinut
Numitul Dreţcanu Petru, fiul lui Neculai şi Silvia, născut la data de 10.06.1955 în
Botoşani, domiciliat în com. Bucecea, bl.15, et.1, ap.8, jud. Botoşani, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona Pasajul Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
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Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 351/Sp/1992 din data de 05.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art.250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Drăguş Lucian Pavel (Jilava-Vol. 16) - reţinut
Numitul Drăguş Lucian Pavel, fiul lui Ion şi Ana, domiciliat în Bucureşti, str. Săniuţei
nr.20, bl.X2, ap.2, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în pe str. 13 Decembrie,
de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul
Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
edem palpebral mare al ochiului, epistaxis şi alte leziuni ale feţei.
Prin rezoluţia cu nr. 395/Sp/1993 din data de 30.03.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Drăghici Radu Mihai (Jilava-Vol. 17) - reţinut
Numitul Drăghici Radu Mihai, fiul lui Neagu şi Georgeta, domiciliat în Bucureşti, str.
Judeţului nr.11, bl.19, sc.2, et.7, ap.63, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe
b-dul Republicii, în zona Rond Izvor, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi
agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 328/Sp/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Drăghia Mihaela (Jilava-Vol. 17) - reţinută
Numita Drăghia Mihaela, fiica lui Aurelian şi Paraschiva, născută la data de
15.08.1971, domiciliată în Bucureşti, str. Alex. Bucşeneşti nr.2, bl.Z8, et.5, ap.33, sector 6, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Piaţa Rosetti, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 420/Sp/1993 din data de 20.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Dragomir Nicu (Jilava-Vol. 17) - reţinut
Numitul Dragomir Nicu, fiul lui Ilie şi Ana, născut la data de 25.04.1963 în sat.
Lăţeşti, com. Borduşani, jud. Ialomiţa, domiciliat în Bucureşti, str. Intrarea Sevastopol nr.6,
sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Negoiu, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
traumatism cranio-cerebral şi toracic fără leziuni osoase craniene sau toracice, ce necesită 5-6
zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 654/Sp/1993 din data de 10.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Drăgan Gabriel (Jilava-Vol. 17) - reţinut
Numitul Drăgan Gabriel, fiul lui Ion şi Ioana, născut la data de 22.11.1962 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Salviei nr.5, sector 5, în seara zilei de 21.12.1989, a
fost reţinut în zona Spital Colţea, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, lau transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
plagă tăiată-înţepată hipocondrul drept, stare şoc traumatic.
Prin rezoluţia cu nr. 651/Sp/1993 din data de 10.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Drăgan Vasilica (Jilava-Vol. 17) - reţinută
Numita Drăgan Vasilica, fiica lui Constantin şi Georgeta, născută la data de
19.03.1973 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Sg. Gheorghe Condurache nr.62, sector
4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 427/Sp/1993 din data de 28.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dragomir Costel (Jilava-Vol. 17) - reţinut
Numitul Dragomir Costel, fiul lui Natural şi Ana, născut la data de 08.07.1975 în com.
Pogoanele, jud. Buzău, domiciliat în Bucureşti, str. Matei Voievod nr.104, sector 2, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
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Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 356/Sp/1992 din data de 17.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dumitrescu Virginia Laura (Jilava-Vol. 17) - reţinută
Numita Dumitrescu Virginia Laura, fiica lui Mihail şi Lucia, născută la data de
09.08.1972 în Slatina jud. Olt, domiciliată în USA, Florida 33140, Miami Beach 5838 Collins
Ave, ap.9B, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona librăriei Mihai Eminescu, de
mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul
Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.846/Sp/1994 din data de 28.10.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dumitrescu Alexandru (Jilava-Vol. 17) - reţinut
Numitul Dumitrescu Alexandru, fiul lui Dumitru şi Alexandrina, născut la data de
26.01.1963, domiciliat în Bucureşti, Aleea Zorelelor nr.6A, bl.M10, sc.2, et.10, ap.128, sector
6, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Negoiu, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
tumefacţia piramidei nazale, ambe buze sparte şi tumefiate, care au necesitat pentru vindecare
22-23 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/11280/1991).
Prin rezoluţia cu nr.624/Sp/1993 din data de 26.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dumitriu Ioan (Jilava-Vol. 17) - reţinut
Numitul Dumitriu Ioan, fiul lui Gheorghe şi Violeta, domiciliat în Bucureşti, Intrarea
Frumoasă nr.4, et.3, ap.7, sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Biserica
Albă, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la
Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
cicatrice denivelată şi hiperpigmentată de 7/4 cm, pe gamba dreaptă, consecutivă unei plăgi
contuze, care au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale (raport medicolegal nr. A1/19210/1991).
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Prin rezoluţia cu nr.289/Sp/1992 din data de 05.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dumitru Traian (Jilava-Vol. 17) - reţinut
Numitul Dumitru Traian, fiul lui Marin şi Ecaterina, născut la data de 16.03.1951 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, B-dul Păcii nr.9, bl.M14, sc.1, ap.36, sector 6, în seara zilei
de 21.12.1989, a fost reţinut pe str. Schitu Măgureanu, de mai mulţi subofiţeri de miliţie care,
după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.899/Sp/1996 din data de 30.04.1996 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Durcă Ion (Jilava-Vol. 17) - reţinut
Numitul Durcă Ion, fiul lui Marin şi Ioana, domiciliat în Bucureşti, B-dul 1848 nr.6,
et.9, ap.41, sector 3, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în Piaţa Universităţii, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
politraumatism, excoriaţie supurată, perete abdominal subombilical, care au necesitat pentru
vindecare 15-18 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr.773/Sp/1994 din data de 31.03.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dulhan Maria Rodica (Jilava-Vol. 17) - reţinută
Numita Dulhan Maria Rodica, fiica lui Ion şi Maria, născută la data de 16.01.1960 în
com. Costeşti, jud. Vâlcea, domiciliată în Bucureşti, str. Av. Popişteanu nr.1, bl.1, sc.1, ap.4,
sector 1 şi f.f.l. în Bucureşti, str. Ionel Perlea nr.9, et.6, ap.10,sector 1, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinută în Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după
ce au lovit-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
hematoame craniene, echimoze pe torace, care au necesitat pentru vindecare 14-16 zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr.466/Sp/1993 din data de 24.05.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
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săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dumitrescu Bogdan Gabriel (Jilava-Vol. 17) - reţinut
Numitul Dumitrescu Bogdan Gabriel, fiul lui Eugeniu şi Elena, născut la data de
04.01.1968 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Izvorul Oltului, nr. 3, bl. 27, sc. A, et.
1, ap. 5, sector 4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe str. 13 Decembrie, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.625/Sp/1993 din data de 26.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dumitrache Valeriu (Jilava-Vol. 17) - reţinut
Numitul Dumitrache Valeriu, fiul lui Tudor şi Maria, născut la data de 8.07.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Leordina nr.36, sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a
fost reţinut în staţia de metrou Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce lar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.535/Sp/1993 din data de 08.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Dupalău Gheorghe (Jilava-Vol. 17) - reţinut
Numitul Dupalău Gheorghe, fiul lui Aurel şi Elisabeta, născut la data de 2.04.1951 în
com. Ruginoasa, jud. Iaşi, domiciliat în Bucureşti, Aleea Crevedia nr.1, bl.17, sc.1, et.4,
ap.19, sector 4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
echimoze în regiunea superioară a corpului, tumefacţii paraorbitare şi tumefacţia piramidei
nazale.
Prin rezoluţia cu nr.614/Sp/1993 din data de 30.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ene Nicu (Jilava-Vol. 18) - reţinut
Numitul Ene Nicu, fiul lui Natural şi Elena, născut la data de 14.01.1955 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Nerva Traian nr.54, sector 3, în seara zilei de 21.12.1989, a fost
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reţinut în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi
agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.707/Sp/1993 din data de 22.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Enache Gheorghe (Jilava-Vol. 18) - reţinut
Numitul Enache Gheorghe, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 10.05.1949 în
com. Ciocăneşti, jud. Călăraşi, domiciliat în Bucureşti, Aleea Baraj Iezer nr.4, bl.M2A, sc.3,
ap.43, sector 3, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona b-dul Muncii, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
contuzie lombară forte fără leziuni osoase, traumatism hemitorace stâng şi fractură C7 pe linia
axilară dreaptă, care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
A1/4276/1991).
Prin rezoluţia cu nr.446/Sp/1993 din data de 14.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Eremia Nicolae Daniel (Jilava-Vol. 18) - reţinut
Numitul Eremia Nicolae Daniel, fiul lui Ion şi Elena, născut la data de 20.10.1968 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Neajlovului nr.41-43, sector 1, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona Restaurant Dunărea, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care nu rezultă existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.464/Sp/1993 din data de 24.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Wenzel (fostă Feher) Krisztina (Jilava-Vol. 18) - reţinută
Numita Wenzel (Feher) Krisztina, fiica lui Gheza şi Mina, născută la data de
18.06.1973 în Bucureşti, domiciliată în Germania, str. August-Bebel nr.58, cod. 76187,
Karlsruhe, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.227/Sp/1992 din data de 07.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
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C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Felciuc Titus (Jilava-Vol. 18) - reţinut
Numitul Felciuc Titus, fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la data de 26.03.1966 în com.
Tudora, jud. Botoşani, domiciliat în Bucureşti, Calea Ferentari nr.20, bl.126, sc.2, et.1, ap.43,
sector 5, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
o cicatrice liniară albicioasă verticală pe buza superioară precum şi sprâncenos stâng, care au
necesitat pentru vindecare 13-14 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
A1/16188/1991).
Prin rezoluţia cu nr.710/Sp/1993 din data de 22.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Feraru Floarea (Jilava-Vol. 18) - reţinut
Numitul Feraru Floarea, fiica lui Gheorghe şi Maria, născută la data de 1.06.1940 în
com. Bodeşti, jud. Neamţ, domiciliată în Bucureşti, str. Barajul Rovinari nr.12, bl.Y12, sc.2,
ap.24, sector 3, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Piaţa Universităţii, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.559/Sp/1993 din data de 18.08.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât,
pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ferdinand Raimond Rony (Jilava-Vol. 18) - reţinut
Numitul Ferdinand Raimond Rony, fiul lui Niculae şi Steliana, născut la data de
10.08.1967 în Iaşi, domiciliat în Bucureşti, şos. Alexandria nr.108, bl.M3, sc.1, et.3, ap.9,
sector 5, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
plăgi contuze în regiunea craniană, echimoze pe toate regiunile corpului, care au necesitat
pentru vindecare 10-12 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/12791/1991).
Prin rezoluţia cu nr.576/Sp/1993 din data de 06.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât,
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pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Feyes Maria (Jilava-Vol. 18) - reţinută
Numita Feyes Maria, fiica lui Ioan şi Veronica, domiciliată în Bucureşti, b-dul Mihail
Kogălniceanu nr.6, et.3, ap.14, sector 5, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona
Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce au lovit-o, au transportat-o
la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
plagă tăiată în regiunea frontală cu hemoragie externă, care au necesitat 4-5 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia cu nr.273/Sp/1992 din data de 02.06.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2 C.pen,
reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Fifea Rodica (Jilava-Vol. 18) - reţinută
Numita Fifea Rodica, fiica lui Alexandru şi Elena, născută la data de 2.05.1954 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, Calea Vitan nr.279, sector 3, în seara zilei de 21.12.1989,
a fost reţinută în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi
agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.461/Sp/1993 din data de 24.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât,
pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Filip Dorina (Jilava-Vol. 19) - reţinută
Numita Filip Dorina (decedată în anul 1999), fiica lui Dumitru şi Maria, născută la
data de 29.03.1945 (decedată în anul 1999), în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în
zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au
transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu au fost prezentate acte medicale, de către urmaşi, din care să rezulte existenţa unor
leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 579/Sp/1993 din data de 13.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât,
pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Cu privire la împrejurările în care a avut loc reţinerea numitei Filip Dorina, a fost
audiat soţul victimei, Filip Adrian, domiciliat în Bucureşti, str. Porumbacu, nr.7, bl. 33, sc. B,
ap. 11, sector 6.
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Persoană vătămată Tufeanu (fostă Filip) Mihaela Loredana (Jilava-Vol. 19) reţinută
Numita Tufeanu (Filip) Mihaela Loredana, fiica lui Adrian şi Dorina, născută la data
de 17.05.1973 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Baia de Arieş, nr. 9, bl. 10, sc. C, ap.
73, sector 6, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Piaţa Universităţii, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul
Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.574/Sp/1993 din data de 06.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2 C.pen,
reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Fisteag Ştefan (Jilava-Vol. 19) - reţinut
Numitul Fisteag Ştefan, fiul lui Vasile şi Ana, domiciliat în Bucureşti, str. Târgu
Neamţ, nr. 8, bl. MIIB8, sc. B, et. 4, ap. 62, sector 6, a fost reţinut în seara zilei de 21.12.1989
în zona Piaţa Rosetti, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au
transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.832/Sp/1994 din data de 31.10.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât,
pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Floare Dorin (Jilava-Vol. 19) - reţinut
Numitul Floare Dorin, fiul lui Natural şi Margareta, născut la data de 25.10.1964 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Orzari, nr. 34, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a
fost reţinut în zona Piaţa Rosetti, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi
agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.713/Sp/1994 din data de 24.01.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât,
pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Florea Andrei (Jilava-Vol. 19) - reţinut
Numitul Florea Andrei, fiul lui Ion şi Rodica, născut la data de 28.11.1971 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Veteranilor nr.10, bl.C2, ap.29, sector 6, în seara zilei
de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Rosetti, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
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Prin rezoluţia cu nr.563/Sp/1993 din data de 27.08.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât,
pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Florea Mihai Gabriel (Jilava-Vol. 19) - reţinut
Numitul Florea Mihai Gabriel, fiul lui Ioan şi Floarea, născut la data de 30.05.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Almaşul Mare, nr. 4, bl. 11, sc. 4, et. 4, ap. 79, sector 4,
în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Mihail Kogălniceanu, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
traumatism toracic fără leziuni osoase sau pleuro-pulmonare, care au necesitat 5-6 zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr.175 /Sp/1993 din data de 27.08.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât,
pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Frantz Cornel (Jilava-Vol. 19) - reţinut
Numitul Frantz Cornel, fiul lui Constantin şi Eugenia, născut la data de 29.11.1959 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Bârcă nr.6, bl.M190, sc.1, et.8, ap.47, sector 5, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Bd. Dimitrie Cantemir, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.369/Sp/1992 din data de 20.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât,
pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Frantz Marian (Jilava-Vol. 19) - reţinut
Numitul Frantz Marian, fiul lui Constantin şi Eugenia, născut la data de 11.06.1971 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 2, sc. A, et. 2, ap. 8,
sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona b-dul Dimitrie Cantemir, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.366/Sp/1992 din data de 20.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin 2
C.pen, reţinându-se că a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a
dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât,
pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Pleşan (fostă Găudescu) Lidia (Jilava-Vol. 20) - reţinută
Numita Pleşan ( fostă Găudescu) Lidia, fiica lui Petre şi Magdalina, născută la data de
3.09.1960 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, şos. Sălaj nr.2, bl.126A, sc.1, et.6, ap.21,
sector 5, la data de 21.12.1989, în jurul orelor 2040, a fost reţinută de organele de ordine în
apropierea restaurantului „Pescaru”, lovită şi condusă la sediul Miliţiei Capitalei, unde a fost
agresată cu bastonul de cauciuc, pumnii şi picioarele de cadrele de miliţie, după care, în jurul
orei 0330, a fost condusă la Penitenciarul Jilava. A fost pusă în libertate în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr A1/18159/1991 al IML Bucureşti rezultă că cea în cauză
a prezentat leziuni produse prin lovire cu corp dur care au necesitat 4-5 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 653/Sp/1993 din data de 10.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Goldenberg Şerban Ana Rita (Jilava-Vol. 20) - reţinută
Numita Goldenberg Şerban Ana Rita, fiica lui Nauman şi Silvia, născută la data de
27.11.1968 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Vitalia, nr. 29, ap.1, sector 1, a fost
reţinută în seara zilei de 21.12.1989 de organele de miliţie şi condusă la Circa 1 Miliţie, iar în
jurul orei 2100 a fost transportată la Penitenciarul Jilava, fiind eliberată în după-amiaza zilei de
22.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 294/Sp/1992 din data de 11.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 189 alin. 2
C.p., întrucât pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în
judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior
condamnate.
Persoană vătămată Gheorghe Ulise (Jilava-Vol. 20) - reţinut
Numitul Gheorghe Ulise, fiul lui Ion şi Zoia, născut la data de 27.04.1959 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Traian nr.58, sector 3, a fost reţinut în ziua de
21.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce participa la manifestaţiile din Piaţa Universităţii.
Susţine că a fost condus la Miliţia Capitalei, unde a fost bătut cu bastoanele de cauciuc de
organele de miliţie. În aceeaşi noapte a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat a doua zi
la orele 1700.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 772/Sp/1994 din data de 31.03.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.p., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Gârleanu Ivâncescu Cătălin (Jilava-Vol. 20) - reţinut
Numitul Gârleanu Ivâncescu Cătălin, fiul lui Ion şi Călina, născut la data de
16.08.1956 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Piscului, nr. 17, bl. 50, sc. A, et. 10, ap.
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50, sector 4, în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 01.00, a fost reţinut de organele de
miliţie în timp ce se afla pe b-dul Dimitrie Cantemir. A fost transportat la Secţia 14 Miliţie, iar
de aici la Miliţia Capitalei, fiind apoi transferat la Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat
până la data de 22.12.1989, orele 16.00, când a fost pus în libertate.
Prin rezoluţia nr. 812/Sp/1994 din data de 29.07.1994 a Parchetului Militar Bucureşti
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p.,
întrucât pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată
în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Garabet Gabriel Cornel (Jilava-Vol. 20) - reţinut
Numitul Garabet Gabriel Cornel, născut la data de 17.02.1958 în Bucureşti, domiciliat
în Bucureşti, Aleea Băiuţ nr.7, bl.M31, ap.106, sector 6, susţine că a fost reţinut în data de
21.12.1989, în jurul orelor 14.00, în timp ce se afla în centrul Capitalei, a fost condus în
dreptul Hotelului Negoiu, unde ar fi fost agresat de forţele de ordine. Ulterior a fost
transportat la miliţia capitalei, unde, de asemenea, ar fi fost agresat, iar de aici a fost dus la
Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 443/Sp/1993 din data de 10.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.p., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ghilea Floria (Jilava-Vol. 20) - reţinută
Numitul Ghilea Floria, fiul lui Natural şi Iosana, domiciliat în Timişoara, str. Vadul
Crişului nr.43, jud. Timiş, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în centrul Capitalei, şi ulterior
transportat la Penitenciarul Jilava, unde ar fi fost lovit de mai mulţi subofiţeri.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 456/Sp/1993 din data de 19.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.p., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Grecu Gabriel (Jilava-Vol. 20) - reţinut
Numitul Grecu Gabriel, fiul lui Tudor şi Maria, născut la data de 06.04.1968 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Secuilor nr.2A, bl.M20, sc.2, et.3, ap.25, sector 4, a
fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei. A
fost condus la Circa 18 Miliţie, unde ar fi fost bătut cu bastoanele de cauciuc de lucrătorii de
miliţie, iar apoi a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de
22.12.1989
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 325/Sp/1992 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.p., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
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urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Gorgan Marin (Jilava-Vol. 20) - reţinut
Numitul Gorgan Marin, fiul lui Ion şi Maria, domiciliat în Bucureşti, str. Doamnei nr.
27-29, sc. A, et. 3, ap. 11, sector 1, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în
Piaţa Universităţii,. Susţine că a fost agresat de organele de ordine, fiind transportat, ulterior,
la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989, la orele 14.00.
Din raportul medico-legal nr. A1/5676/1990 al IML Bucureşti rezultă că nu se poate
stabili dacă acesta a suferit traumatisme în perioada 21-22.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 392/Sp/1993 din data de 30.03.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Gorduz Vasile (Jilava-Vol. 20) - reţinut
Numitul Gorduz Vasile, fiul lui Nichita şi Teodora, născut la data de 8.10.1933,
domiciliat în Bucureşti, str. M. I. Glinka, nr. 11, ap. 7, sector 2, a fost reţinut în ziua de
21.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Universităţii. Susţine că a fost agresat de organele de
ordine, ulterior fiind transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de
22.12.1989, la orele 14.00.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 218/Sp/1992 din data de 06.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ghinea Ştefan (Jilava-Vol. 20) - reţinut
Numitul Ghinea Ştefan, fiul lui Ion şi Niculina, născut la data de 15.02.1939 în Buzău,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Republicii nr.130, ap.4, sector 2, a fost reţinut în ziua de
21.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Universităţii. Susţine că a fost agresat de organele de
ordine, ulterior fiind transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de
22.12.1989, la orele 16.00.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 207/Sp/1992 din data de 05.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Grecu Daniela (Jilava-Vol. 21)
Numita Grecu Daniela, fiica lui Mihai şi Elisabeta, născută la data de 05.01.1959 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Sibiu, nr. 19, bl. Z6, sc. B, et. 9, ap. 56, sector 6, a fost
agresată de forţele de ordine, în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce participa la
manifestaţiile ce aveau loc în Piaţa Universităţii.
Din raportul medico-legal nr. A1/14822/1995 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 876/Sp/1995 din data de 18.10.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Grecu Gheorghe (Jilava-Vol. 21)
Numitul Grecu Gheorghe, fiul lui Alexandru şi Dumitra, născut la data de 4.12.1952 în
com. Prundu, jud. Giurgiu, domiciliat în Bucureşti, str. Sibiu, nr. 19, bl. Z6, sc. B, et. 9, ap.
56, sector 6, a fost lovit de forţele de ordine în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce participa
la manifestaţiile ce aveau loc în Piaţa Universităţii.
Din raportul medico-legal nr. A1/14823/1995 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 877/Sp/1995 din data de 18.10.1995 a Parchetului Militar Bucureşti
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Gadină Constantin (Jilava-Vol. 21) - reţinut
Numitul Gadină Constantin, fiul lui Petre şi Maria, născut la data de 13.02.1954 în
Tecuci, jud. Galaţi, domiciliat în Bucureşti, str. Academiei nr.39-41, sc. B, et.1,ap.6, sector 1,
a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 18.00, în timp ce se afla în centrul
Capitalei. A fost condus în dreptul hotelului „Negoiu”, unde a fost agresat de forţele de
ordine. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989,
în jurul orelor 14.00.
Din actele medicale prezentate rezultă că acesta a suferit leziuni ce au necesitat 5-6
zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 202/Sp/1992 din data de 04.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Georgescu George (Jilava-Vol. 21) - reţinut
Numitul Georgescu George, fiul lui Niculae şi Elena, născut la data de 30.01.1958 în
Baloteşti, jud. Ilfov, domiciliat în com. Baloteşti, Strada cu Brazi nr.1, jud. Ilfov, a fost reţinut
în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Universităţii, a fost agresat de organele de
ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a fost din nou agresat, iar apoi dus Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989, la orele 16.00.
Din raportul medico-legal nr. A2/18418/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale.

209

Prin rezoluţia nr. 682/Sp/1993 din data de 29.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Grădinaru Daniela (Jilava-Vol. 21) - reţinută
Numita Grădinaru Daniela, fiica lui Ion şi Florica, născută la data de 16.12.1967 în
Baia de Aramă, domiciliată în Bucureşti, B-dul Burebista nr.2, bl.D14, sc.1, ap.6, sector 3, a
fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 17.00, în timp ce se afla în Piaţa
Universităţii. Susţine că a fost agresată de organele de ordine, fiind ulteriori transportată la
miliţia capitalei şi Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în ziua de 22.12.1989, la orele
16.00.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 440/Sp/1993 din data de 06.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ghiţiu Ioan (Jilava-Vol. 21) - reţinut
Numitul Ghiţiu Ioan, fiul lui Vasile şi Eugenia, născut la data de 01.12.1947 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Şura Mare nr.1, bl.1B, sc. A, et.4, ap.17, sector 4, a fost
reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 24.00, în timp ce se afla în staţia de metrou „Piaţa
Universităţii”, a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la hotelul „Union”, unde a
continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data
de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/4829/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 495/Sp/1993 din data de 23.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Grumăzescu Olguţa Cristina (Jilava-Vol. 21) - reţinută
Numita Grumăzescu Olguţa Cristina, fiica lui Cristache şi Elena Gabriela, născută la
data de 09.09.1964 în Bucureşti, domiciliată în b-dul Ion Mihalache, nr. 42-52, bl. 35, sc. B,
et. 9, ap. 73, sector 1, a fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 23.00, în timp ce se
afla în Piaţa Universităţii, a fost agresată de organele de ordine şi transportată la miliţia
capitalei, unde a continuat să fie agresată, iar apoi dusă Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberată în ziua de 22.12.1989, la orele 13.00.
Din raportul medico-legal nr. A1/2949/1990 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale.

210

Prin rezoluţia nr. 550/Sp/1993 din data de 27.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Neagoe (fostă Gheorghe) Daniela (Jilava-Vol. 21) - reţinută
Numita Neagoe (fostă Gheorghe) Daniela, fiica lui Vintilă şi Elena, născută la data de
16.03.1971 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, Aleea Bacău nr.2, bl.H2, sc.1, et.2, ap.34,
sector 5, afirmă că a fost reţinută în noaptea de 21/22.12.1989, a fost agresată de organele de
ordine şi transportată la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresată, iar apoi dusă
Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 775/Sp/1994 din data de 20.04.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate..
Persoană vătămată Gheorghe Nicolae Victor (Jilava-Vol. 21 şi Vol. 75) - reţinut
Numitul Gheorghe Nicolae Victor, fiul lui Nicolae şi Maria, născut la data de
31.07.1967 în Dej, domiciliat în Bucureşti, b-dul Tineretului, nr. 9, bl. Z3, sc. A, ap. 2, sector
4, a participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în zona centrală a mun.
Bucureşti. În noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 24.00, în timp ce se afla în „Piaţa
Universităţii” a fost reţinut şi agresat de forţele de ordine, care l-au transportat la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost pus în libertate în data de 22.12.1989, orele 16.00.
Din raportul medico-legal nr. A1/10209/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 762/Sp/1994 din data de 04.03.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Grînzeanu Gheorghe (Jilava-Vol. 22) - reţinut
Numitul Grînzeanu Gheorghe, fiul lui Marin şi Maria, născut la data de 30.08.1960 în
Balaciu, jud. Ialomiţa, domiciliat în Bucureşti, str. Crapului nr.14, sector 2, a fost reţinut în
data de 21.12.1989, în jurul orelor 23.30, în timp ce se afla în „Piaţa Universităţii”. Susţine că
a fost agresat de forţele de ordine, fiind ulterior transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a
fost eliberat în data de 22.12.1989, orele 16.00.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 541/Sp/1993 din data de 20.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
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urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Gebailă Adrian (Jilava-Vol. 22) - reţinut
Numitul Gebailă Adrian, fiul lui Aurel şi Georgeta, născut la data de 27.03.1965 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Caraiman nr.89, sector 1, a fost reţinut în data de
22.12.1989, în timp ce se afla pe b-dul Magheru. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine,
ulterior fiind transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în aceeaşi zi.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 197/Sp/1992 din data de 04.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Gheorghe Alexandru (Jilava-Vol. 22) - reţinut
Numitul Gheorghe Alexandru, fiul lui Gheorghe şi Diamandina, născut la data de
1.11.1950 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Romulus nr.75, sector 3, a fost reţinut în
ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 23.15, în timp ce se afla în Piaţa Universităţii. Susţine că a
fost agresat de organele de ordine şi transportat la Secţia 1 Miliţie, unde ar fi continuat
agresarea sa. A fost dus Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989, la
orele 15.30
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 527/Sp/1993 din data de 06.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Gherghiceanu Gheorghe (Jilava-Vol. 22) - reţinut
Numitul Gherghiceanu Gheorghe, fiul lui Niculae şi Maria, născut la data de
30.09.1958 în com. Gruiu, jud. Ilfov, cu domiciliul în Bucureşti, str. Paharnicul Turtea nr. 15,
bl.74, sc.2, et. 4, ap. 27, sector 2, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 17.00, în
timp ce se afla în Piaţa Universităţii. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi
transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. A fost transportat la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 442/Sp/1993 din data de 10.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Gargalîc Ion (Jilava-Vol. 22) - reţinut
Numitul Gargalîc Ion, fiul lui Vasile şi Constanţa, născut la data de 03.09.1970 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Constantin Brâncoveanu, nr. 116, bl. M 2/3, sc. 1, et.
1, ap. 5, sector 4, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 24.00, în timp ce se afla
în staţia de metrou Universităţii. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus
la o secţie de miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul
Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 699/Sp/1993 din data de 14.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Georgescu Walter (Jilava-Vol. 22) - reţinut
Numitul Georgescu Walter, fiul lui Petre şi Laurenţia, născut la data de 27.04.1956 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Deleni nr.2, bl.T66, sc.2, et.3, ap. 47, sector 2, a fost
reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 24.00, în timp ce se afla în faţa hotelului
„Bucureşti”. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la secţia 1 miliţie,
unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat
în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 291/Sp/1992 din data de 11.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Giurcă Constantin (Jilava-Vol. 22) - reţinut
Numitul Giurcă Constantin, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 11.11.1954
în oraş Luduş, jud. Mureş, domiciliat în oraş Luduş, str. Nicolae Grigorescu, nr. 48-50, jud.
Mureş, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 24.00, în timp ce se afla în holul
hotelului „Majestic”. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la Secţia 14
Miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind
eliberat în data de 22.12.1989 orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 743/Sp/1994 din data de 11.02.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Hrynczuk Ionel (Jilava-Vol. 23) - reţinut
Numitul Hrynczuk Ionel, fiul lui Ioan şi Ana, născut la data de 5.05.1962 în Bucureşti,
domiciliat în Otopeni, str. Mărăşeşti nr.31, jud. Ilfov, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în
jurul orelor 2100, în timp ce se afla în Piaţa Universităţii. Susţine că a fost agresat de forţele de
ordine. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 270/Sp/1992 din data de 09.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Nicolescu (fostă Huştea) Gabriela Silvia (Jilava-Vol. 23) reţinută
Numita Nicolescu (fostă Huştea) Gabriela Silvia, fiica lui Gheorghe şi Floarea, născută
la data de 10.04.1968 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Cetatea Histria, nr. 3, bl.
NIIB8/14, sc. A, et. 10, ap. 43, sector 6, a fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor
1800, în timp ce se afla în holul unui bloc din apropierea hotelului „Intercontinental”, a fost
agresată de organele de ordine şi transportată la miliţia capitalei, unde a continuat să fie
agresată, iar apoi dusă Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în data de 22.12.1989,
orele 1500
Din raportul medico-legal nr. A1/12837/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 10-12 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 691/Sp/1993 din data de 29.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tîmplărescu (fostă Huştea) Carmen (Jilava-Vol. 23) reţinută
Numita Tîmplărescu (fostă Huştea) Carmen, fiica lui Gheorghe şi Floarea, născută la
data de 16.11.1966 în Bucureşti, domiciliată în Lupeni, Aleea Narciselor nr.7, bl.7, ap.10,
judeţul Hunedoara, a fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 1800, în timp ce se afla
în holul unui bloc din apropierea hotelului „Intercontinental”, a fost agresată de organele de
ordine şi transportată la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresată, iar apoi dusă
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în data de 22.12.1989, orele 1500
Din raportul medico-legal nr. A1/12836/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 12-15 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 692/Sp/1993 din data de 29.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
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acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Halas Vasile (Jilava-Vol. 23) - reţinut
Numitul Halas Vasile, fiul lui Vasile şi Maria, născut la data de 16.03.1949 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Pache Protopopescu, nr. 14, et. 1, ap. 3, sector 1, a fost
reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în staţia de metrou
Universităţii,. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la Secţia 17
Miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind
eliberat în data de 22.12.1989, în jurul orelor 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 725/Sp/1993 din data de 30.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Hoffman Dumitru (Jilava-Vol. 23) - reţinut
Numitul Hoffman Dumitru, fiul lui Dumitru şi Elvira, născut la data de 10.05.1942 în
Botoşani, domiciliat în Bucureşti, Calea Plevnei nr.131, et.2, ap.2, sector 1, a fost reţinut în
data de 21.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în staţia de metrou Universităţii,.
Susţine că a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la miliţia capitalei, unde a
continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data
de 22.12.1989, în jurul orelor 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 661/Sp/1993 din data de 10.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Hârleşteanu Mihail (Jilava-Vol. 23) - reţinut
Numitul Hârleşteanu Mihail, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 30.05.1975 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Calea Giuleşti nr.50, bl.3, et.2, ap.12, sector 6, şi a fost
reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 1300, în timp ce se afla în apropierea hotelului
„Bucureşti”. Susţine că a fost agresat de organele de ordine. Ulterior a fost transportat la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 389/Sp/1993 din data de 29.03.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Herculea Andronic Valentin (Jilava-Vol. 23) - reţinut
Numitul Herculea Andronic Valentin, fiul lui Dumitru şi Elena, născut la data de
15.10.1963 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Izvorul Oltului nr.4, bl.33, sc.2, et.1,
ap.74, sector 4, afirmă că a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, a fost agresat de organele de
ordine şi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, în
jurul prânzului.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Hoinic Anton Florin (Jilava-Vol. 23) - reţinut
Numitul Hoinic Anton Florin, fiul lui Dragoş şi Sanda Demetra, născut la data de
03.04.1966, domiciliat în Bucureşti, str. G-ral Cerchez nr.4, sector 4, a fost reţinut în noaptea
de 21/22.12.1989, în jurul orelor 0100, în timp ce se afla în apropierea hotelului „Berlin”.
Susţine că, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, apoi la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 237/Sp/1992 din data de 07.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Hegeduş Ştefan (Jilava-Vol. 23) - reţinut
Numitul Hegeduş Ştefan, fiul lui Ştefan şi Floare, domiciliat în Bucureşti, str. Dumitru
Samoilă nr.14, bl.105, et.3, ap.20, sector 4, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor
1300, în timp ce se afla în apropierea Secţiei 11 Miliţie. Susţine că a fost agresat de organele
de ordine. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 591/Sp/1993 din data de 22.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Huţu Aurelian (Jilava-Vol. 24) - reţinut
Numitul Huţu Aurelian, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 25.09.1968 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Pravăţ, nr. 2, bl. Z35, sc. 1, et. 8, ap. 53, sector 6, a fost
reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 1800, în timp ce se afla în holul unui bloc din
apropierea restaurantului „Pescăruş”, a fost agresat de organele de ordine şi transportat în
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zona hotelului „Negoiu”, iar apoi la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior,
a fost condus la Penitenciarul Jilava.
Din raportul medico-legal nr. A1/1581/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 623/Sp/1993 din data de 26.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Holmanu Mihail Cristinel (Jilava-Vol. 24) - reţinut
Numitul Holmanu Mihail Cristinel, fiul lui Stelian şi Sabina, născut la data de
01.03.1970 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Moldoviţa, nr. 4, bl. M9, sc. B, et. 2, ap.
109, sector 4, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 17.00, în timp ce se afla în
apropierea sălii „Dalles”. Susţine că a fost condus la Circa 1 Miliţie, unde a fost agresat de
organele de ordine. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în
data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 749/Sp/1994 din data de 22.02.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Jascu Maria (Jilava-Vol. 24) - reţinută
Numita Jascu Maria, fiica lui Gheorghe şi Iana, născută la data de 23.06.1941,
domiciliată în Bucureşti, str. Jean Steriadi, nr. 1, bl. G3, sc. B, et. 7, ap. 94, sector 3, a fost
reţinută în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce participa la manifestaţiile
din centrul capitalei, a fost agresată de organele de ordine şi transportată la miliţia capitalei,
unde a continuat să fie agresată, iar apoi dusă la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată
în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/1407/1990 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 820/Sp/1994 din data de 26.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Koreanschi Marcel (Jilava-Vol. 24) - reţinut
Numitul Koreanschi Marcel, fiul lui Iohan şi Agafia, născut la data de 15.07.1960 în
com. Iaslovăţ, jud. Suceava, domiciliat în Bucureşti, str. Dr. Alex. Locusteanu, nr. 21, ap. 1,
sector 5 şi f.f.l. în Bucureşti, str. Mihail Sebastian, nr. 4, bl. V89, ap. 29, sector 5, a fost reţinut
în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 1800, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
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capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi transportat în zona hotelului
„Negoiu”. Ulterior a fost condus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de
22.12.1989, în jurul orelor 1700.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 729/Sp/1993 din data de 30.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Kiss Adrian (Jilava-Vol. 24) - reţinut
Numitul Kiss Adrian, fiul lui Odon şi Natalia Ecaterina, născut la data de 27.09.1965
în Târgu Mureş, jud. Mureş, domiciliat în Bucureşti, str. Prevederii nr.4, bl.D8, ap.63, sector
3, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 23.30, în timp ce se afla în staţia de
metrou Universităţii, a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la miliţia capitalei,
unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat
în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/10702/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 18 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 379/Sp/1992 din data de 22.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Kera Florin (Jilava-Vol. 24) - reţinut
Numitul Kera Florin, fiul lui Ioan şi Elena, născut la data de 01.07.1968 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Constantin Brâncoveanu nr.57-63, bl.30, sc.3, et.1, ap.77, sector
4 şi f.f.l. în Bucureşti, str. Păduroiu nr.7, bl.B30,sc.3, ap.33, sector 4, a fost reţinut în ziua de
21.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a
continuat să fie agresat. Ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în
data de 22.12.1989, în jurul orelor 1630.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 426/Sp/1993 din data de 28.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Kerekeş Dan (Jilava-Vol. 24) - reţinut
Numitul Kerekeş Dan, fiul lui Ioan şi Margareta, născut la data de 6.08.1962 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Cozla nr.3, bl.B16, sc.3, et.5, ap.112, sector 3, a fost
reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
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Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi transportat la Secţia 1 Miliţie, unde a
continuat să fie agresat. Ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în
data de 22.12.1989, în jurul orelor 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 758/Sp/1994 din data de 28.02.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ichim Aurelia (Jilava-Vol. 25)
Numita Ichim Aurelia, fiica lui Constantin şi Elena, născută la data de 08.06.1952 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Spiniş nr.8, bl.43, ap.14, sector 4, a fost agresată de
forţele de ordine, în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile ce aveau
loc în centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/4587/1995 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 861/Sp/1995 din data de 20.06.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Ionescu Lucian Andre (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Ionescu Lucian Andre, fiul lui Marcel şi Veta, născut la data de 27.07.1963 în
Constanţa, domiciliat în Constanţa, str. Negru Vodă nr.5, et.2, ap.4, jud. Constanţa, susţine că
a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 1500, a fost agresat de organele de ordine şi
transportat la Secţia 1 Miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost dus la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, în jurul orelor 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 622/Sp/1993 din data de 30.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ion Teofil (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Ion Teofil, fiul lui Octavian şi Maria, domiciliat în Bucureşti, str. Furnirului
nr.3, bl.59, sc.2, et.7, ap.99, sector 6, susţine că a fost reţinut în seara zilei de 21.12.1989, a
fost agresat de organele de ordine şi transportat la Secţia 10 Miliţie, unde a continuat să fie
agresat. Ulterior a fost dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 281/Sp/1992 din data de 06.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
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acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Iordache Florian (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Iordache Florian, fiul lui Ştefan şi Elisabeta, născut la data de 12.09.1971 în
com. Sohatu, jud. Călăraşi, domiciliat în Bucureşti, str. Popa Nicolae, nr. 21, bl. 9, sc. A, ap.
5, sector 2, susţine că a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, a fost agresat de organele de ordine
şi transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost dus la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 824/Sp/1994 din data de 29.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Iordache Dan (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Iordache Dan, fiul lui Neculai şi Elena, născut la data de 26.11.1962 în com.
Hoţuşca, jud. Botoşani, domiciliat în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr.58, sector 2, susţine că a
fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 2400, a fost agresat de organele de ordine şi
transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost dus la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, la orele 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 472/Sp/1993 din data de 28.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ioniţă Constantin (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Ioniţă Constantin, domiciliat în Bucureşti, Aleea Deda nr.1, bl.48, sc.1, et.5,
ap.65, sector 2, afirmă că a fost agresat de organele de ordine în noaptea de 21/22.12.1989.
Ulterior, a fost reţinut în Penitenciarul Jilava până în ziua de 22.12.1989, când a fost eliberat.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 17/P/1996 din data de 07.05.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ioniţă Gheorghe (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Ioniţă Gheorghe, fiul lui Alexandru şi Maria, domiciliat în Bucureşti, str.
Puţul lui Crăciun nr.33, sector 1, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor
2400, în timp ce se afla în Piaţa Romană. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi
transportat la secţia 1 miliţie, unde a fost lovit de mai mulţi miliţieni, după care a fost dus la
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miliţia capitalei, unde a fost din nou agresat. Ulterior a fost readus la secţia 1 miliţie, de unde
a fost eliberat în data de 22.12.1989, la orele 1300.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 243/Sp/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ionişor Vasile (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Ionişor Vasile, fiul lui Vasile şi Frusina, născut la data de 22.09.1958 în com.
Bărbăteşti, jud. Gorj, domiciliat în Bucureşti, str. Mehadiei, nr. 18, bl. 21, sc. A, et. 1, ap. 10,
sector 6, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului miliţiei
capitalei, a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la Secţia 19 Miliţie unde a
continuat să fie agresat şi ţinut până în dimineaţa zilei de 22.12.1989, când a fost transportat la
miliţia capitalei şi apoi la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în aceeaşi zi, în jurul
orelor 1400.
Din raportul medico-legal nr. A1/1558/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 305/Sp/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ionescu Valentin (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Ionescu Valentin, fiul lui Iulian şi Ana, născut la data de 10.06.1941 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Tony Bulandra, nr. 80, sector 2, a fost reţinut în data de
21.12.1989, în jurul orelor 1800, în timp ce se afla în apropierea cofetăriei „Casata”, a fost
agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la Secţia 1 Miliţie unde a continuat să fie agresat
şi, ulterior, a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de
22.12.1989, în jurul orelor 1600.
Din raportul medico-legal nr. A1/1244/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 251/Sp/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ioaniţescu Cornel (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Ioaniţescu Cornel, fiul lui Alexandru şi Ana, născut la data de 15.03.1957 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Miron Constantinescu, nr. 41, bl. 15S14, sc. A, et. 6,
ap. 78, sector 6, susţine că a fost reţinut în data de 21.12.1989, în timp ce se îndrepta spre
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locuinţa sa, a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la Secţia 17 Miliţie unde a
continuat să fie agresat. Ulterior, a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberat în ziua de 22.12.1989, în jurul orelor 1530.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 774/Sp/1994 din data de 31.03.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Iana Gheorghe (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Iana Gheorghe, fiul lui Alexe şi Talia, născut la data de 28.01.1967 în
Caransebeş, domiciliat în com. Obreja, sat Var, jud. Caraş-Severin, a fost reţinut în noaptea de
21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în staţia de metrou Universităţii. Susţine
că a fost agresat de forţele de ordine, fiind ulterior transportat la Penitenciarul Jilava, de unde
a fost eliberat în data de 22.12.1989, în jurul orelor 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 526/Sp/1993 din data de 27.08.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ioan Ruxandra (Jilava-Vol. 25) - reţinută
Numita Ioan Ruxandra, fiica lui Constantin şi Eugenia, născută la data de 31.12.1969
în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Postăvarul nr.5, bl.C5, sc.2, et.1, ap.16, sector 3, a
fost reţinută în seara zilei de 21.12.1989, a fost agresată de organele de ordine şi transportată
la Secţia 1 Miliţie, unde a continuat să fie agresată, iar apoi dusă la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost eliberată în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 781/Sp/1994 din data de 26.04.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ilie Lucian (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Ilie Lucian, fiul lui Ştefan şi Candida, născut la data de 31.07.1969 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Cetatea Histria, nr. 1, bl. M13, sc. B, et. 1, ap. 52,
sector 6, a fost reţinut în dimineaţa zilei de 22.12.1989, în jurul orelor 0400, în timp ce se afla
în staţia de autobuz „Sebastian”, din cartierul Rahova, a fost agresat de forţele de ordine, iar
apoi condus la Secţia 18 Miliţie unde a continuat să fie agresat şi, ulterior, a fost transportat la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în aceeaşi zi, în jurul orelor 1600.
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Din raportul medico-legal nr. A1/8522/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 780/Sp/1994 din data de 14.04.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ignat Jucu Cornel (Jilava-Vol. 25) - reţinut
Numitul Ignat Jucu Cornel, fiul lui Cornel şi Doina Maria, născut la data de
17.09.1948 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Gheorghe Lazăr nr.4, ap.8, sector 1, a
fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 1900, în timp ce participa la manifestaţiile din
centrul capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/10920/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 277/Sp/1992 din data de 04.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Iagăr Gheorghe (Jilava-Vol. 26) - reţinut
Numitul Iagăr Gheorghe, fiul lui Nicolae şi Alexandrina, născut la data de 22.09.1947,
domiciliat în Bucureşti, Aleea Livezilor nr. 18, bl.1, sc.1, ap.4, sector 5, a fost reţinut în ziua
de 21.12.1989, în jurul orelor 1900, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Susţine că a fost agresat de organele de ordine, fiind ulterior transportat la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, în jurul orelor 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 217/Sp/1992 din data de 06.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Iordache Niculina (Jilava-Vol. 26) - reţinută
Numita Iordache Niculina, fiica lui Tudor şi Gherghina, născută la data de 7.10.1959
în com. Brazi, jud. Ialomiţa, domiciliată în Bucureşti, Aleea Imaşului nr.9, bl.40, ap.38, sector
5 şi f.f.l. în com. Brazi, jud. Ialomiţa, a fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 1800,
în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresată de organele de ordine
şi transportată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în data de 22.12.1989.
Din certificatul medico-legal nr. A2/2558/1990 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 6-7 zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia nr. 414/Sp/1993 din data de 12.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ionescu Marin (Jilava-Vol. 26) - reţinut
Numitul Ionescu Marin, fiul lui Constantin şi Stana, născut la data de 9.07.1047,
domiciliată în Bucureşti str. Alpinişti nr.16, sector 4, a fost reţinut în noaptea de
21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a
fost agresat de organele de ordine şi dus la Circa 10 Miliţie, unde a continuat să fie agresat, iar
apoi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/3508/1990 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 455/Sp/1993 din data de 19.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ionescu Mihai (Jilava-Vol. 26) - reţinut
Numitul Ionescu Mihai, fiul lui Zaharia şi Viorica, născut la data de 9.11.1949 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Prof. Dr. Daniel Barcianu, nr. 31, bl. A2, sc. 1, et. 10,
ap. 107, sector 3, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 1800, în timp ce se afla în
apropierea restaurantului „Pescaru”. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi
condus la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost transportat la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 715/Sp/1993 din data de 26.01.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ionescu Tiberiu (Jilava-Vol. 26) - reţinut
Numitul Ionescu Tiberiu, fiul lui Nicolae şi Ştefana, născut la data de 12.07.1963 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Borşa nr.17, bl.8D, sc.2, et.3, ap.28, sector 1, a fost
reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost
agresat de organele de ordine şi transportat în zona hotelului „Negoiu”, iar apoi a fost condus
la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat, iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde
a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/6696/1992 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 15-16 zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia nr. 628/Sp/1993 din data de 26.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Sandu (fostă Ionescu) Ileana Ruxandra (Jilava-Vol. 26) reţinută
Numita Sandu ( fostă Ionescu) Ileana Ruxandra, fiica lui Dan Sava şi Elisa Margareta,
născută la data de 07.02.1968 în Bucureşti, domiciliată în str. Obcina Mică, nr. 3, bl. Z29, sc.
A, et. 1, ap. 7, sector 6, a fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresată de organele de ordine şi transportată în zona
hotelului „Negoiu”, iar apoi a fost condusă la miliţia capitalei, unde a continuat să fie
agresată. Ulterior, a fost condusă la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în data de
22.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 588/Sp/1993 din data de 22.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Iliescu Gheorghe Dorel (Jilava-Vol. 26) - reţinut
Numitul Iliescu Gheorghe Dorel, fiul lui Dorel Ioan şi Cornelia, născut la data de
19.10.1974 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Rotundă nr.11, bl.H21, sc.1, et.2, ap.9,
sector 3, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în
pasajul pietonal Piaţa Universităţii, a fost agresat de forţele de ordine şi dus la circa 17 miliţie,
iar apoi a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/1525/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 380/Sp/1992 din data de 22.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ionescu Constantin (Jilava-Vol. 26) - reţinut
Numitul Ionescu Constantin, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 14.12.1953
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Giurgiului nr.26, sector 4, a fost reţinut în noaptea
de 21/22.12.1989, în jurul orelor 0130, în timp ce se afla în staţia de metrou „Piaţa Unirii”, a
fost agresat de forţele de ordine şi dus la Circa 10 Miliţie, iar apoi a fost transportat la
Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/13650/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia nr. 358/Sp/1992 din data de 17.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ianculescu Dorel (Jilava-Vol. 26) - reţinut
Numitul Ianculescu Dorel, fiul lui Marin şi Elena, născut la data de 25.07.1954 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Avrig, nr. 30, bl. P33A, sc. A, ap. 1, sector 2, a fost
reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost
agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat,
iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/1842/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 851/Sp/1994 din data de 10.08.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ivan Alexandru (Jilava-Vol. 27) - reţinut
Numitul Ivan Alexandru, fiul lui Valeriu şi Viorica, născut la data de 15.09.1975 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. N.D. Cocea, nr. 10, sector 5, a fost reţinut în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de
organele de ordine şi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de
22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/549/1992 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Ilieş Iulian (Jilava-Vol. 27) - reţinut
Numitul Ilieş Iulian, fiul lui Ioan şi Ioana, născut la data de 25.08.1964 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Frânarului nr.14, sector 5, a fost reţinut în noaptea de 21.12.1989,
în jurul orelor 2400, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost
agresat de organele de ordine şi transportat în zona hotelului „Union”, unde a continuat să fie
agresat, iar apoi a fost condus la o secţie de miliţie. Ulterior, a fost condus la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, în jurul orelor 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 753/Sp/1994 din data de 21.02.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea

226

acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ioan Ştefan (Jilava-Vol. 27) - reţinut
Numitul Ioan Ştefan, fiul lui Petre şi Valeria, născut la data de 23.04.1950 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Dristor, nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. B, et. 10, ap. 97,
sector 3, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 2000, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia
capitalei, unde a continuat să fie agresat, iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/4381/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 15 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 177/Sp/1990 din data de 11.06.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Iordache Dumitru Daniel (Jilava-Vol. 27) - reţinut
Numitul Iordache Dumitru Daniel, fiul lui Gheorghe şi Floarea, născut la data de
10.05.1969 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Solidarităţii nr.7, bl.H20, ap.1, sector
3 şi f.f.l. în Popeşti Leordeni, şos. Olteniţei nr.173, jud. Ilfov, a fost reţinut în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de
organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat, iar apoi
dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/12697/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 10 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 525/Sp/1993 din data de 06.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ion Ion (Jilava-Vol. 27) - reţinut
Numitul Ion Ion, fiul lui Mihai şi Jenica, născut la data de 11.08.1970 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, şos. Berceni, nr. 22, bl. 6, sc. 1, et. 1, ap. 7, sector 4, a fost reţinut în
ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de
organele de ordine şi transportat la Circa 1 Miliţie, unde a continuat să fie agresat, iar apoi dus
la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/10919/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 245/Sp/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
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acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ion Cristian (Jilava-Vol. 27) - reţinut
Numitul Ion Cristian, fiul lui Ştefan şi Nicoleta, născut la data de 30.12.1970 în
Bucureşti, domiciliat în Aleea Cetăţuia nr.1, bl.M21, sc.4, et.1, ap.202, sector 6, a fost reţinut
în data de 21.12.1989, în jurul orelor 0030, în timp ce se afla în staţia de metrou Universităţii.
Susţine că a fost agresat de forţele de ordine, a fost condus la miliţia capitalei, unde a
continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data
de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 286/Sp/1992 din data de 07.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Buibăr (fostă Ionescu) Artemiza Aurelia (Jilava-Vol. 27) reţinută
Numita Buibăr (fostă Ionescu) Artemiza Aurelia, fiica lui Gheorghe şi Vasilica,
născută la data de 13.12.1967 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Popa Soare nr.9,
sector 3, a fost reţinută în data de 21.12.1989, în jurul orelor 2100, în timp ce se afla în pasajul
pietonal Piaţa Universităţii. Susţine că a fost agresată de forţele de ordine, fiind ulterior
transportată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în data de 22.12.1989, în jurul
orelor 1330.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 674/Sp/1993 din data de 24.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ionescu Vladimir (Jilava-Vol. 27) - reţinut
Numitul Ionescu Vladimir, fiul lui Leopold şi Ana, născut la data de 02.07.1956 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Nucului nr.6, bl.V101, sc.2, et.4, ap.45, sector 3, a fost
reţinut în data de 21.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Romană, a fost condus la miliţia
capitalei, iar apoi a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989,
orele 1400.
Prin rezoluţia nr. 468/Sp/19923 din data de 07.07.1992, a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 189 alin. 2
C.p., întrucât pentru săvârşirea acestei infracţiuni, , persoanele vinovate au fost trimise în
judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior
condamnate.
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Persoană vătămată Istrate Aurel (Jilava-Vol. 27) - reţinut
Numitul Istrate Aurel, fiul lui Silivan şi Ioana, născut la data de 15.06.1929 în com.
Nepos, jud. Bistriţa Năsăud, domiciliat în Bucureşti, Aleea Zorelelor, nr. 6A, bl. M10, sc. 2,
et. 2, ap. 79, sector 6, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile
din centrul capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei,
unde a continuat să fie agresat, iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în
data de 22.12.1989, orele 1600.
Din raportul medico-legal nr. A1/7969/1992 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 394/Sp/1993 din data de 29.03.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Iordache Marin (Jilava-Vol. 27) - reţinut
Numitul Iordache Marin, fiul lui Dumitru şi Floarea, născut la data de 18.12.1958 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Turnu Măgurele nr.13, bl.S2, sc.3, et.7, ap.527, sector
4, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la Circa 10 Miliţie, unde a
continuat să fie agresat, iar în dimineaţa zilei de 22.12.1989 a fost dus la Penitenciarul Jilava,
de unde a fost eliberat în aceeaşi zi, orele 1600.
Din raportul medico-legal nr. A1/4181/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 15-18 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 676/Sp/1993 din data de 24.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Iacov Mircea (Jilava-Vol. 27) - reţinut
Numitul Iacov Mircea, fiul Natural şi Dumitra, născut la data de 10.04.1928,
domiciliat în Bucureşti, Intrarea Spătarului nr.5B, ap.4, sector 2, a fost reţinut în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat
de organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior
a fost condus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, orele 2200.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 577/Sp/1993 din data de 06.03.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.

229

Persoană vătămată Ion Luminiţa (Jilava-Vol. 27) - reţinută
Numita Ion Luminiţa, fiica lui Vasile şi Marilena, născută la data de 29.12.1970 în
Bucureşti, domiciliată în Aleea Codrii Neamţului nr.6, bl.PM26, sc.2, et.5, ap.57, sector 3, a
fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Susţine că a fost agresată de organele de ordine şi transportată la miliţia capitalei, unde a
continuat să fie agresată. Ulterior, a fost condusă la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberată în data de 22.12.1989, orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 419/Sp/1993 din data de 20.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Lazăr Mihai (Jilava-Vol. 28) - reţinut
Numitul Lazăr Mihai, fiul lui George şi Veronica ,născut la data de 21.04.1965 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Odobeşti nr.4, bl.V10, ap.35, sector 3, a fost reţinut în
noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orei 0200, în timp ce se afla în apropierea Policlinicii
„Titan”. Susţine că a fost agresat de organele de ordine, fiind ulteriori condus la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, orele 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 342/Sp/1992 din data de 16.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Leonte Corneliu (Jilava-Vol. 28) - reţinut
Numitul Leonte Corneliu, fiul lui Dumitru şi Natalia, născut la data de 07.09.1942 în
Fălticeni, jud. Suceava, domiciliat în Bucureşti, str. Uioara, nr. 11, bl. A12, sc. D, et. 1, ap. 50,
sector 4, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orei 2300 în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi dus la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat în aceeaşi zi.
Din raportul medico-legal nr. A1/1568/1990 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 284/Sp/1992 din data de 07.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.

230

Persoană vătămată Leondraliu Ştefan (Jilava-Vol. 28)
Numitul Leondraliu Ştefan, domiciliat în Bucureşti, str. Serg. Major Ancuţa Ilie nr.9,
sector 4, a fost agresat în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/9411/1996 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 907/Sp/1996 din data de 24.10.1996, a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., constatându-se împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Lefter Elena Graziela (Jilava-Vol. 28) - reţinută
Numita Lefter Elena Graziela, fiica lui Ştefan şi Valeria, domiciliată în Bucureşti,
Calea Victoriei nr.142, ap.43, sector 1, a fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în timp ce
participa la manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresată de organele de
ordine, fiind ulterior transportată la Circa 1 Miliţie, de unde a fost eliberată în jurul orelor
1800.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 249/Sp/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Lăzăroiu Răzvan Cristian (Jilava-Vol. 28 şi Vol. 76) - reţinut
Numitul Lăzăroiu Răzvan Cristian, fiul lui Constantin şi Elena, născut la data de
12.10.1967 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Ciocârliei nr.16, bl.D13, ap.15, sector 2,
a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi
transportat la Circa 8 Miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost dus la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, orele 1800.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 402/Sp/1993 din data de 06.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Lazăr Vasile (Jilava-Vol. 28)
Numitul Lazăr Vasile, fiul lui Alexandru şi Anica, născut la data de 11.10.1938 în loc.
Cândeşti, jud. Neamţ, domiciliat în str. Banu Udrea nr.1, bl.5, sc.1, et.4, ap.42, sector 3, a fost
agresat în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, în
zona Piaţa Rosetti.
Din raportul medico-legal nr. A1/3681/1992 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia nr. 736/Sp/1994 din data de 31.01.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen. şi a infr. prev. de art. 181 C.pen.
Persoană vătămată Lazarov Teodor (Jilava-Vol. 28) - reţinut
Numitul Lazarov Teodor, fiul lui Teodor şi Maria, născut la data de 21.09.1961 în
Suceava, domiciliat în Bucureşti, str. Drumul Creţeştilor nr.15, bl.C1, ap.217, sector 4, a fost
reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Sudului. Susţine că a fost agresat
de organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat.
Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989, orele
1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia Parchetului Militar Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale
sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr.
3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189
alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost
trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior
condamnate.
Persoană vătămată Latiş Cătălin George (Jilava-Vol. 28) - reţinut
Numitul Latiş Cătălin George, fiul lui Dumitru şi Viorica, domiciliat în oraş Şimleu
Silvaniei, str. Piaţa 1 Mai nr.5, ap.10, jud. Sălaj, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp
ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de
ordine şi transportat la Circa 10 Miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost dus la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 265/Sp/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Laslo Domnica (Jilava-Vol. 28) - reţinută
Numita Laslo Domnica, fiica lui Grigore şi Polina, născută la data de 10.06.1945 în
com. Fărcaşu, jud. Dolj, domiciliată în Bucureşti, str. Ozana nr.3, bl.131, ap.12, sector 3, a
fost reţinută în data de 21.12.1989, în timp ce se afla în pasajul pietonal Piaţa Universităţii.
Susţine că a fost agresată de forţele de ordine şi condusă în zona hotelului „Negoiu”. Ulterior,
a fost transportată la Penitenciarul Jilava, fiind eliberată în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 279/Sp/1992 din data de 06.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Lanyi Szabolcs (Jilava-Vol. 28) - reţinut
Numitul Lanyi Szabolcs, fiul lui Ladislau şi Blanka, născut la data de 18.12.1946 în
com. Gurghiu, jud. Mureş, domiciliat în Bucureşti, str. Căpitan Ion Vasilescu nr.9, sector 2, a
fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului Secţiei 10 Miliţie.
Susţine că a fost agresat de forţele de ordine, fiind apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a
fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 618/Sp/1993 din data de 30.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Lupuşor Dumitru (Jilava-Vol. 28) - reţinut
Numitul Lupuşor Dumitru, fiul lui Dumitru şi Natalia, domiciliat în Bucureşti, Aleea
Moldoviţei, nr. 6, bl. EM3, sc. E, et. 1, ap. 87, sector 4, susţine că a fost agresat în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei şi condus la Circa 8
Miliţie, unde a fost reţinut până la ora 0400, când i s-a permis să plece.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 193/Sp/1992 din data de 03.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Lupaşc Ioana (Jilava-Vol. 28)
Numita Lupaşc Ioana, fiica lui Ivan şi Petra, născută la data de 1.11.1939 în Bucureşti,
domiciliată în Bucureşti, şos. Pantelimon nr.350, bl.4, sc.7, et.4, ap.257, sector 2, a participat
la manifestaţiile din centrul capitalei din apropierea sediului C.C. al P.C.R., iar la un moment
dat, urmare a busculadei produse, a căzut şi a fost călcată în picioare de ceilalţi manifestanţi.
Din raportul medico-legal nr. A1/14172/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 30-35 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 581/Sp/1993 din data de 10.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 181 C.pen.
Persoană vătămată Lupea Costel (Jilava-Vol. 28) - reţinut
Numitul Lupea Costel, fiul lui Petre şi Domnica, născut la data de 13.10.1950 în
Bucureşti, domiciliat în str. Socului nr.23, bl.A7, sc.1, ap.29, sector 2, a fost reţinut în ziua de
21.12.1989, în jurul orelor 2100, în timp ce se afla în apropierea hotelului Intercontinental, a
fost agresat de organele de ordine şi transportat la Penitenciarul Jilava.
Din raportul medico-legal nr. A1/1075/1990 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 15-18 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 280/Sp/1992 din data de 06.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
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urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Lunguţi Nicolae (Jilava-Vol. 28)
Numitul Lunguţi Nicolae, fiul lui Ion şi Polina, născut la data de 12.11.1956 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Craioviţa nr.23, bl.A30, sc.1, parter, ap.2, sector
5, în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 1600, în timp ce se afla în apropierea hotelului
Intercontinental, a fost agresat de organele de ordine, fiind rănit şi de o petardă aruncată în
direcţia sa.
Din raportul medico-legal nr. A1/6917/1992 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 678/Sp/1993 din data de 23.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.p., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Lucşor Ludmila (Jilava-Vol. 28) - reţinută
Numita Lucşor Ludmila, fiica lui Mircea şi Alla, născută la data de 13.08.1957 în
Timişoara, domiciliată în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 54, bl. F3, sc. E, ap. 77, sector 6,
a fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 2300, în timp ce participa la manifestaţiile
din centrul capitalei, a fost agresată de organele de ordine şi transportată la miliţia capitalei,
unde a continuat să fie agresată, iar apoi dusă la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată
în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/4798/1992 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 828/Sp/1994 din data de 29.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Luchiţă Vasile (Jilava-Vol. 28) - reţinut
Numitul Luchiţă Vasile, fiul lui Neculai şi Eugenia, născut la data de 1.11.1957 în loc.
Orşova, jud. Mehedinţi, domiciliat în Bucureşti, str. Laloşu, nr. 3, bl. 3A, sc. A, et. 5, ap. 34,
sector 4, a fost reţinut în noaptea de 21.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi
transportat la o circa de miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost dus la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 770/Sp/1994 din data de 24.03.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Lixandru Constantin (Jilava-Vol. 28) - reţinut
Numitul Lixandru Constantin, fiul lui Iordache şi Valeria, născut la data de 1.12.1953
în com. Tărtăşeşti, jud. Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, b-dul M. Kogălniceanu nr.37,
et.2, ap.5, sector 5, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 2130, în timp ce se afla
în faţa hotelului Intercontinental, a fost agresat de forţele de ordine şi condus în zona hotelului
„Negoiu”, după care a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de
22.12.1989, orele 1600.
Din raportul medico-legal nr. A1/595/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 766/Sp/1994 din data de 09.03.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Licsor Laurenţiu (Jilava-Vol. 28) - reţinut
Numitul Licsor Laurenţiu, fiul lui Ion şi Paula, născut la data de 25.09.1955, domiciliat
în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 54, bl. F3, sc. E, parter, ap. 77, sector 6, a fost reţinut în
noaptea de 21.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei, în apropierea hotelului Bulevard. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi
transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost dus la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, orele 1630.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 521/Sp/1993 din data de 30.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Lăudescu Nicolae Dan (Jilava-Vol. 28) - reţinut
Numitul Lăudescu Nicolae Dan, fiul lui Nicolae şi Angela, născut la data de
17.08.1968 în oraş Videle, jud. Teleorman, domiciliat în Bucureşti, str. Govora nr.6, bl.78,
sc.3, et.4, ap.45, sector 4, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 24.00, în timp ce
se afla în pasajul pietonal Piaţa Universităţii. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine şi
condus la miliţia capitalei. Ulterior, a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în
data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 855/Sp/1994 din data de 31.10.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Mărtău Marius Cristian (Jilava-Vol. 29) - reţinut
Numitul Mărtău Marius Cristian, fiul lui Ion şi Victoria, născut la data de 24.09.1962
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. av. Ion Mărăşescu, nr.2, sector 1, a fost reţinut în
ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Romană. Susţine că a fost agresat de
organele de ordine şi transportat la Circa 1 Miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a
fost dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 287/Sp/1992 din data de 09.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Mihai Vasile (Jilava-Vol. 29) - reţinut
Numitul Mihai Vasile, fiul lui Natural şi Maria, născut la data de 10.08.1944 în com.
Goleşti, jud. Argeş, domiciliat în Bucureşti, str. Maşina de Pâine, nr. 2, bl. OD32A, sc. A, ap.
6, sector 2, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din
centrul capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/10205/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 16 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 492/Sp/1993 din data de 20.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Morărescu Sever (Jilava-Vol. 29) - reţinut
Numitul Morărescu Sever, fiul lui Ion şi Maria, născut la data de 10.09.1971,
domiciliat în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.14, sector 3 şi reşedinţa în Franţa, 54 rue
Theochile Ribot, Saint-Briene nr.22, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor
2400, în timp ce se afla în pasajul pietonal Piaţa Universităţii, a fost agresat de forţele de
ordine şi condus la miliţia capitalei, după care a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind
eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/15766/2002 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Medeleanu Cristian (Jilava-Vol. 29) - reţinut
Numitul Medeleanu Cristian, fiul lui Gheorghe şi Ana, născut la data de 28.07.1971 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Jean Steriadi, nr. 50, bl. M14bis, sc. B, ap. 18, sector 3,
a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în apropierea restaurantului
„Budapesta”. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi transportat la circa 14 miliţie şi
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apoi la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost dus la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, orele 1300.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 810/Sp/1994 din data de 31.05.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Muscă Viorel (Jilava-Vol. 29) - reţinut
Numitul Muscă Viorel, fiul lui Constantin şi Zâna, născut la data de 12.07.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Rotundă nr.13, bl.H22, sc.2, et.4, ap.28, sector 3, a fost
reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în staţia de metrou
Universităţii. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine şi condus la miliţia capitalei, unde a
continuat să fie agresat. Ulterior, a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data
de 22.12.1989, orele 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 523/Sp/1993 din data de 30.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Moise Elena (Jilava-Vol. 29)
Numita Moise Elena, fiica lui Gheorghe şi Stana, născută la data de 1.11.1934 în loc.
Liţa, jud. Teleorman, domiciliată în Bucureşti, str. Luică nr.27, bl.M4, sc.1, et.8, ap.53, sector
4, susţine că, în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 17.00, în timp ce se afla în Piaţa
Universităţii, a fost agresată de organele de ordine.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 702/Sp/1993 din data de 14.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.p., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Mihalache Dorina (Jilava-Vol. 29) - reţinută
Numita Mihalache Dorina, fiica lui Aurelian şi Elena, născută la data de 20.04.1968 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, Calea Moşilor nr.225, bl.33-35, sc.1, et.5, ap.19, sector 2,
a fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Susţine că a fost agresată de organele de ordine şi transportată la circa 1 miliţie, unde a
continuat să fie agresată. Ulterior, a fost dusă la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată
în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 311/Sp/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
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acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Militaru Sorin (Jilava-Vol. 29) - reţinut
Numitul Militaru Sorin, fiul lui Natural şi Eugenia, născut la data de 18.10.1959 în
Bucureşti, domiciliat în oraş Moreni, str. Spitalului nr.3B, jud. Dâmboviţa, a fost reţinut în
noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2300, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitale. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi transportat la o circă de miliţie,
unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberat în data de 22.12.1989, orele 1300.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 524/Sp/1993 din data de 30.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Manea-Marcu Cătălin (Jilava-Vol. 30) - reţinut
Numitul Manea-Marcu Cătălin, fiul lui Alexandru şi Maria, născut la data de
19.09.1970 în Mangalia, jud. Constanţa, domiciliat în Bucureşti, str. Delfinului nr.24, bl.40,
sc. A, et. 5, ap. 30, sector 2, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2330, în
timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de
ordine, fiind ulterior transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de
22.12.1989, orele 1300.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 272/Sp/1992 din data de 10.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Moroşanu Octavian Constantin (Jilava-Vol. 30) - reţinut
Numitul Moroşanu Octavian Constantin, fiul lui Octavian şi Reveca, născut la data de
18.07.1958 în oraş Hârlău, jud. Iaşi, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Călugărească, nr. 15,
bl. Z1, sc. 1, et. 7, ap. 44, sector 6, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor
2300, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de
organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a
fost dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 806/Sp/1994 din data de 19.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Mălinaş Vasile (Jilava-Vol. 30) - reţinut
Numitul Mălinaş Vasile, fiul lui Grigore şi Ana, născut la data de 2.11.1951 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Codlea nr.3, bl.D7, sc.3, ap.32, sector 2, a fost
reţinut în data de 21.12.1989, în timp ce se afla în zona hotelului Bucureşti, a fost agresat de
forţele de ordine şi condus la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat, după care a fost
transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/10323/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 18 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 260/Sp/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Matei Nicoleta Lorena (Jilava-Vol. 30)
În seara zilei de 21.12.1989, minora Matei Nicoleta Lorena, fiica lui Niculae şi Elvira,
născută la data de 07.02.1975 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Drumeagului nr.2A,
sector 3, a mers împreună cu tatăl şi fratele ei în Piaţa Universităţii. În apropierea magazinului
Unirea, au fost reţinuţi de organele de miliţie şi conduşi la Circa 14 Miliţie şi apoi la miliţia
capitalei, unde ar fi fost loviţi de cadrele de miliţie. De aici au fost transportaţi la Penitenciarul
Jilava, ea şi fratele său fiind duşi la un centru de minori.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 646/Sp/1993 din data de 27.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.p., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Mihăescu Florin Ştefan-Dan (Jilava-Vol. 30) - reţinut
Numitul Mihăescu Florin Ştefan-Dan, fiul lui Visarion şi Ana, născut la data de
6.04.1936 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Marcu Mihaela Ruxandra, fostă Băiceni
bl.108, sc.4, et.1,ap.138, sector 6, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor
2400, în timp ce se afla în staţia de metrou Universităţii, a fost agresat de forţele de ordine şi
condus la Circa 17 Miliţie, unde a continuat să fie agresat, după care a fost transportat la
Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele 1600.
Din raportul medico-legal nr. A1/3290/1994 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 790/Sp/1994 din data de 29.04.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Mădescu Alexandru (Jilava-Vol. 30) - reţinut
Numitul Mădescu Alexandru, fiul lui Ionel Tudor şi Maria, născut la data de
01.08.1953 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu nr.12, bl.M16, sc.1, et.8,
ap.50, sector 6, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce
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participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi
transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat, iar apoi dus la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/10203/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 510/Sp/1993 din data de 24.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Marinescu Maria (Jilava-Vol. 30) - reţinută
Numita Marinescu Maria, fiica lui Gheorghe şi Ana, născută la data de 22.10.1953 în
com. Caragele, jud. Buzău, domiciliată în Bucureşti, str. Mihai Sebastian nr.104, bl.V89, sc.1,
et.2, ap.29, sector 5, a fost reţinută în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp
ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresată de organele de ordine şi
transportată la miliţia capitalei, unde a fost din nou agresată, iar apoi dusă la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberată în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/15250/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 3 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 564/Sp/1993 din data de 27.08.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Melian Dora (Jilava-Vol. 30) - reţinută
Numita Melian Dora, fiica lui Alexandru şi Maria, născută la data de 13.12.1967 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Aleea Fuiorului nr.4, bl.Y3C, ap.16, sector 3, a fost
reţinută în data de 21.12.1989, în jurul orelor 1700. Susţine că a fost agresată de forţele de
ordine şi condusă în zona hotelului Negoiu, fiind, ulterior, transportată la Penitenciarul Jilava,
de unde a fost eliberată în data de 22.12.1989, orele 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 783/Sp/1994 din data de 20.04.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Manea Petruş (Jilava-Vol. 30) - reţinut
Numitul Manea Petruş, fiul lui Traian şi Miţa, născut la data de 27.06.1954 în loc.
Borcea, jud. Călăraşi, domiciliat în Bucureşti, str. Podul Giurgiului nr.1, bl.9, sc.1, et.3, ap.20,
sector 5, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 2000. Susţine că a fost agresat de
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forţele de ordine, condus în zona hotelului Union şi de aici la miliţia capitalei. Ulterior, a fost
transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 228/Sp/1992 din data de 07.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Marcu Aurel (Jilava-Vol. 30) - reţinut
Numitul Marcu Aurel, fiul lui Ştefan şi Alexandrina, născut la data de 10.09.1948 în
Buzău, domiciliat în Bucureşti, str. Şapte Drumuri nr.18, bl.PM40A, sc.2, et.3, ap.67, sector 3,
a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 2300, în timp ce se afla în staţia de metrou
Universităţii, a fost agresat de forţele de ordine şi transportat la Penitenciarul Jilava, fiind
eliberat în data de 22.12.1989, orele 1300.
Din raportul medico-legal nr. A1/15144/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 709/Sp/1993 din data de 22.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Marin Florina (Jilava-Vol. 31) - reţinută
Numita Marin Florina, fiica lui Ştefan şi Catinca, născută la data de 04.02.1967 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, Aleea Barajul Rovinari nr.12, bl.Y12, sc.2, ap.21, sector
3, în după-amiaza zilei de 21 decembrie 1989, a participat la manifestaţiile din zona centrală a
Capitalei, iar în noaptea de 21/22.decembrie 1989, în jurul orei 0100, a fost reţinută şi condusă
la sediul Miliţiei Municipiului Bucureşti, iar ulterior a fost transportată la Penitenciarul Jilava,
de unde a fost pusă în libertate în ziua de 22 decembrie 1989, în jurul orei 1400.
Afirmă că a fost supusă la acte de violenţă la Miliţia Capitalei, dar nu a prezentat acte
medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 445/Sp/1993 a Parchetului Militar Bucureşti s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen., amnistiată prin
Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru
infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei infracţiuni,
persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei
Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Morar Ovidiu (Jilava-Vol. 31) - reţinut
Numitul Morar Ovidiu, fiul lui Ion şi Anişoara, născut la data de 23.10.1960 în com.
Ianca, jud. Brăila, domiciliat în Bucureşti, Aleea Sănduleşti nr.2, bl.OD7, et.2, ap.209, sector
6, în după-amiaza zilei de 21.12.1989, a fost oprit de o patrulă de Miliţie în zona staţiei de
metrou Piaţa Unirii şi condus la Miliţia Capitalei, de unde, în aceeaşi zi, a fost transportat la
Penitenciarul Jilava. A fost pus în libertate în după-amiaza zilei de 22.12.1989.
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Prin rezoluţia nr. 617/Sp/30.09.1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru
infr. prev. de art. 189 alin. 2 Cod penal, reţinându-se că există autoritate de lucru judecat în
cauză, întrucât persoanele vinovate au fost trimise în judecată, în dosarul nr. 76/P/1990 al
Secţiei Parchetelor Militare, şi ulterior condamnate.
Persoană vătămată Mazilu Florin (Jilava-vol. 31)
Persoană vătămată Florea (fostă Mazilu) Mioara (Jilava-vol. 31) - reţinuţi
Numiţii Mazilu Florin, fiul lui Nicolae şi Angela, născut la data de 17.08.1968 în oraş
Videle, jud. Teleorman, domiciliat în Bucureşti, str. Govora nr.6, bl.78, sc.3, et.4, ap.45,
sector 4 şi Florea (fostă Mazilu) Mioara, fiica lui Gheorghe şi Ştefana, născută la data de
12.06.1968 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, Aleea Emil Racoviţă, nr. 2, bl. M2d9/2, sc.
B, et. 9, ap. 167, sector 4, foşti soţ şi soţie, susţin că au fost reţinuţi, în ziua de 21.12.1989, în
jurul orelor 1200-1300, şi conduşi în sediul Securităţii municipiului Bucureşti din strada
Beldiman, unde au fost agresaţi de persoane îmbrăcate civil, probabil ofiţeri de Securitate. De
aici, au fost transportaţi la Penitenciarul Jilava, unde au fost anchetaţi de ofiţeri de Securitate.
Prin rezoluţia nr. 408/Sp/1993 din 08.04.1993 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât, pe de o parte, pentru infr. prev. de art.
250 alin. 1 şi 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru infr. prev.
de art. 189 alin. 2 şi art. 266 alin. 2 C.pen., există autoritate de lucru judecat, responsabilii
represiunii evenimentelor din 21.12.1989 din Bucureşti fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Minculescu Vlaşca Carmen (Jilava-vol. 31) - reţinută
În după-amiaza zilei de 21.12.1989, numita Minculescu Vlaşca Carmen, fiica lui
Nicolae şi Olimpia, născută la data de 27.07.1929 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str.
Piaţa M. Kogălniceanu, nr. 1, sc. A, et. 1, ap. 6, sector 5, a fost reţinută în blocul „Dunărea”
de către persoane îmbrăcate în civil care au exercitat şi violenţe asupra sa. A fost condusă mai
întâi la Miliţia Capitalei, iar apoi la Penitenciarul Jilava. A fost pusă în libertate în ziua de
22.12.1989.
Urmare violenţelor exercitate asupra sa, a suferit leziuni care au necesitat pentru
vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 714/Sp/1993, Parchetul Militar Bucureşti a dispus neînceperea
urmăririi penale reţinându-se, pe de o parte, cu privire la infr. prev. de art. 189 Cod penal, că
persoanele responsabile au fost trimise în judecată şi condamnate definitiv în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar pe de altă parte, referitor la infr. prev. de
art. 250 alin. 2 Cod penal, că a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990).
Persoană vătămată Maghercă Tiberiu (Jilava-vol. 31) - reţinut
Numitul Maghercă Tiberiu, fiul lui Ion şi Tasia, născut la data de 8.03.1961 în oraş
Târgu Frumos, jud. Iaşi, domiciliat în Bucureşti, str. Principatele Unite, nr. 45, bl. Corp A, ap.
1, sector 4, în memoriul din 06.10.1993 şi în declaraţia din 30.04.2008 susţine că a fost reţinut
de forţele de ordine în seara zilei de 21.12.1989 şi condus iniţial în zona hotelului „Negoiu”,
iar ulterior la Miliţia Capitalei şi Penitenciarul Jilava. Afirmă că asupra sa au fost exercitate
violenţe de către forţele de ordine.
Prin rezoluţia din 01.10.1997 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza
privindu-l pe Maghercă Tiberiu, sub aspectul infr. prev. de art. 189 alin. 2 şi art. 250 alin. 2
C.p., reţinându-se că cercetările efectuate nu au confirmat susţinerile celui în cauză.
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Persoană vătămată Manea Florin (Jilava-vol. 31) - reţinut
Numitul Manea Florin, fiul lui Radu şi Tudora, născut la data de 13.09.1963 în
Alexandria, jud. Teleorman, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Mircea Mioara Luiza nr.1,
bl.N22, sc.3, et.3, ap.40, sector 4, în cursul zilei de 20.12.1989, a participat la manifestaţiile
care au avut loc în zona centrală a Bucureştiului, iar în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orei
0130, a fost reţinut de persoane îmbrăcate civil. În dimineaţa zilei de 22.12.1989, a fost
transportat la Penitenciarul Jilava, împreună cu alţi manifestanţi, fiind pus în libertate în
aceeaşi zi, în jurul orei 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 552/Sp/1993 din 27.07.1993 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 189 alin. 2 şi art. 250 alin.
2 C.p., reţinându-se, pe de o parte, referitor la infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., că există
autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru măsurile de represiune fiind trimişi în
judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar, cât priveşte infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen., că a intervenit amnistia. (Decretul-Lege nr. 3/1990).
Persoană vătămată Martău Narcis Eugen (Jilava-vol. 31) - reţinut
Numitul Martău Narcis Eugen, fiul lui Ion şi Victoria, născut la data de 31.01.1964 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Occidentului nr.1, sector 1, a participat în ziua de
21.12.1989 la acţiunile de protest din centrul Capitalei, fiind reţinut de forţele de ordine şi
condus mai întâi la Secţia 1 Miliţie, iar apoi ar fi fost transportat la Penitenciarul Jilava, de
unde ar fi fost eliberat în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1600.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Miskovski Eleonora (Jilava-vol. 31) - reţinută
Numita Miskovski Eleonora, fiica lui Petre şi Ştefana, născută la data de 01.08.1952 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Nicolae Iorga nr.12, sector 1 şi f.f.l. în Bucureşti, str.
Eforiei nr.8, et.5, ap.32, sector 5, a participat la manifestaţiile anticomuniste din centrul
Capitalei în după-amiaza zilei de 21.12.1989 fiind reţinută de forţele de ordine şi transportată
la Penitenciarul Jilava.
Afirmă că a fost agresată de forţele de ordine, suferind leziuni care au necesitat 8-9
zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 903/Sp/1996 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind-o pe Moskovski Eleonora, sub aspectul infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen., reţinându-se că a intervenit prescripţia răspunderii penale.
Persoană vătămată Marcu Emil (Jilava - vol. 31) - reţinut
Numitul Marcu Emil, fiul lui Nicolae şi Gherghina, născut la data de 22.04.1945 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Principatele Unite nr.18, sector 4, la data 21.12.1989, a
participat la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei. A fost agresat şi reţinut de
Miliţie, fiind condus mai întâi la sediul Miliţiei Mun. Bucureşti, iar apoi la Penitenciarul
Jilava, ulterior, fiind pus în libertate.
Urmare a violenţelor exercitate asupra sa, a suferit leziuni care au necesitat circa 14
zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia nr. 799/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza
privindu-l pe Marcu Emil, reţinându-se, pe de o parte, pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., că a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pe de altă parte, pentru infr.
prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., că există autoritate de lucru judecat, responsabilii reprimării
manifestaţiilor din decembrie 1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Matei Rodica (Jilava-vol. 31) - reţinută
Numita Matei Rodica, fiica lui Dumitru şi Maria, născută la data de 19.03.1969 în loc.
Bucşani, jud. Dâmboviţa, domiciliată în Bucureşti, str. Maşina de Pâine nr.3, bl.2, ap.13,
sector 2, a participat la manifestaţia care a avut loc în zona hotelului Intercontinental, în seara
zilei de 21.12.1989, fiind reţinută şi agresată de organele de miliţie. A fost condusă mai întâi
la Secţia 17 Miliţie, iar apoi la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pusă în libertate în ziua de
22.12.1989, în jurul orei 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia din 15.07.1992 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că, pentru infr. prev. de art. 250 alin. 1 şi
2 C.pen., a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru infr. prev. de art. 189
alin. 2 C.pen., că responsabilii reprimării manifestaţiei au fost trimişi în judecată în dosarul
nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, existând autoritate de lucru judecat.
Persoană vătămată Marin Ion (Jilava-vol. 32) - reţinut
În după-amiaza zilei de 21.12.1989, Marin Ion, fiul lui Marin şi Ioana, născut la data
de 10.03.1954 în com. Ghimpaţi, jud. Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Oltului
nr. 10, bl. A27, sc. F, ap. 76, sector 6, a participat la manifestaţia care a avut loc în zona
hotelului Intercontinental. În jurul orei 2030, a fost reţinut şi agresat de trei militari, în
apropierea restaurantului Dunărea, fiind condus în zona hotelului Union. La scurt timp,
împreună cu alte persoane reţinute, a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus
în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1430.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia din 29.03.1993, emisă în dosarul nr. 396/Sp/1993, Procuratura Militară
Bucureşti a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privindu-l pe Marin Ion, întrucât
pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.p. a intervenit prescripţia (Decretul-Lege nr. 3/1990),
iar pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p. responsabilii reprimării manifestaţiilor din
decembrie 1989 au fost trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei
Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Mezdrea Constantin (Jilava-vol. 32) - reţinut
În după-amiaza zilei de 21.12.1989, Mezdrea Constantin, fiul lui Constantin şi
Cozenia, născut la data de 9.12.1964 în loc. Izvoare, jud. Olt, domiciliat în Bucureşti, str.
Fabrica de Gheaţă, nr. 19, bl. S6, sc. A, ap. 5, sector 2, a luat parte la manifestaţiile care au
avut loc în centrul Capitalei, iar în jurul orei 2000, a fost reţinut şi lovit de mai mulţi miliţieni,
condus la sediul Miliţiei Capitalei, iar, ulterior, transportat la Penitenciarul Jilava împreună cu
alţi manifestanţi, fiind pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1530.
A prezentat leziuni de violenţă pentru care a necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 26.04.1993, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
421/Sp/1993, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât infr. prev. de art. 250
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alin. 2 C.p. a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/1990, iar pentru infr. prev. de art. 189
alin. 2 C.pen., responsabilii reprimării manifestaţiilor au fost trimişi în judecată în dosarul
nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Maxim Petre Vasile (Jilava-vol. 32) - reţinut
Numitul Maxim Petre Vasile, fiul lui Stelian şi Ioana Victoria, născut la data de
30.06.1948 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Zării nr.7, sector 5, în ziua de
21.12.1989, a participat la manifestaţia care a avut loc în zona centrală a mun. Bucureşti, în
jurul orei 1500. A fost reţinut în zona restaurantului Pescarul, de unde a fost condus mai întâi
în zona hotelului Union, iar apoi la Miliţia Capitalei. Ulterior, împreună cu alţi manifestanţi, a
fost transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 598/Sp/1993 din 13.10.1993 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză întrucât, pe de o parte, infr. prev. de art. 250
alin. 2 C.p. a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/1990, iar pentru infr. prev. de art. 189
alin. 2 C.p., responsabilii reprimării manifestaţiilor au fost trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Munteanu Traian (Jilava-vol. 32) - reţinut
În după-amiaza zilei de 21.12.1989, Munteanu Traian, fiul lui Ştefan şi Anica, născut
la data de 31.05.1955 în Călăraşi, jud. Călăraşi, domiciliat în Bucureşti, str. Sf. Constantin
nr.26, et.2, ap.3, sector 1, a participat la manifestaţiile care au avut loc în Capitală în zona
Piaţa Universităţii. În jurul orei 2400, în timp ce se îndrepta spre restaurantul Gambrinus, a fost
reţinut de forţele de ordine şi condus la Miliţia Capitalei, iar în jurul orei 0130, împreună cu
alţi manifestanţi, a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în
ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1630.
Nu a prezentat acte medicale sau medico-legale care să ateste existenţa unor leziuni de
violenţă.
Prin rezoluţia nr. 437/Sp/1993 din 05 mai 1993 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză întrucât, pe de o parte, infr. prev. de art. 250
alin. 2 C.pen. a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/1990, iar pentru infr. prev. de art.
189 alin. 2 C.p., responsabilii reprimării manifestaţiilor au fost trimişi în judecată în dosarul
nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Moldovan Valentin (Jilava-vol. 32) - reţinut
La data de 21.12.1989, Moldovan Valentin, fiul lui Traian şi Elena, născut la data de
7.12.1953 în Cuciova, jud. Dolj, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Călugărească, nr. 4, bl. 5,
sc. E, et. 1, ap. 64, sector 6, a participat la manifestaţiile care au avut loc în centrul Capitalei.
În jurul orei 1400 a fost reţinut de forţele de ordine şi condus mai întâi la Miliţia Capitalei şi
apoi transportat, împreună cu alţi manifestanţi, la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat
în ziua de 22.12.1989 în jurul orei 1630.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 460/Sp/1993 din 24.05.1993 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză întrucât pe de o parte, infr. prev. de art. 250
alin. 2 C.p. a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/1990, iar pentru infr. prev. de art. 189
alin. 2 C.p., responsabilii reprimării manifestaţiilor au fost trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare.
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Persoană vătămată Marinescu Rodica (Jilava-Vol. 32) - reţinută
Numita Marinescu Rodica, fiica lui Marin şi Lucia, născută la data de 24.05.1965 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Brezoianu nr.8, sector 5, a participat la manifestaţia
anticeauşistă din centrul Capitalei din ziua de 21.12.1989. A fost reţinută de ofiţeri din cadrul
Securităţii municipiului Bucureşti şi introdusă în clădirea acestei instituţii, unde a fost
agresată, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 14-16 zile de îngrijiri medicale. În
seara zilei de 21.12.1989, i s-a permis să meargă la domiciliu.
Prin rezoluţia nr. 814/Sp/1994 din 29.07.1994 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., întrucât infracţiunea a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/1990. De asemenea, sa dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 266 alin. 2 C.p. faţă de
ofiţerul de securitate Petcu Virgil, reţinându-se că nu există probe concludente privind
săvârşirea acestei fapte.
Persoană vătămată Matei Florin (Jilava-vol. 32) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, Matei Florin, fiul lui Marin şi Ioana, născut la data de
25.11.1970 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Gheorghe Petraşcu nr.10, bl.B7, sc.4,
et.1, ap.126, sector 3, a luat parte la manifestaţiile din Piaţa Universităţii. În jurul orei 0200, în
noaptea de 21/22.12.1989 a fost reţinut în subsolul unui bloc din apropierea restaurantului
Budapesta şi condus la Secţia 14 Miliţie unde au fost exercitate, asupra lui, acte de violenţă.
Urmare acestor violenţe, Matei Florin a suferit leziuni care au necesitat pentru
vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale.
În jurul orei 0400, în dimineaţa zilei de 22.12.1989, a fost transportat la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat în aceeaşi zi, la ora 1500.
Prin rezoluţia din 10.07.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
488/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189
alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Mateescu Căsculescu Marcel George (Jilava-vol. 32) reţinut
În ziua de 21.12.1989, numitul Mateescu Căsculescu Marcel George, fiul lui Nicolae şi
Aurica, născut la data de 8.02.1961 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Istriei nr.7,
bl.C6, sc.1, et.1, ap.6, sector 3, a luat parte la manifestaţiile care au avut loc în zona centrală a
Capitalei. A fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989 în jurul orei 2400, fiind condus la Miliţia
Municipiului Bucureşti, iar apoi transportat, împreună cu alţi manifestanţi, la Penitenciarul
Jilava. A fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1600.
Afirmă că la Miliţia Capitalei a fost supus unor acte de violenţă. Nu a prezentat acte
medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia din 08.07.1993 emisă de Parchetul Militar Bucureşti în dosarul nr.
534/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale întrucât pentru infr. prev. de art. 250
alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189 alin. 2
C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din

246

21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor
Militare.
Persoană vătămată Marin Adrian (Jilava-vol. 32) - reţinut
În după-amiaza zilei de 21.12.1989, numitul Marin Adrian, fiul lui Ion şi Elena,
domiciliat în Bucureşti, str. Calea Vitan nr.106, bl.40, sc.3, et.6, ap.79, sector 3, a participat la
manifestaţiile care au avut loc pe raza sectoarelor 2 şi 3 din Bucureşti. A fost reţinut de Miliţie
în seara zilei de 21.12.1989 şi condus la Secţia 12 Miliţie. În dimineaţa zilei de 22.12.1989, în
jurul orei 0500, a fost transferat la Penitenciarul Jilava. În sediul Secţiei 12 Miliţie, a fost supus
unor acte de violenţă.
Potrivit raportului medico-legal nr. A.1/4426/1991 al I.M.L., Marin Adrian a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 30 de zile de îngrijiri medicale, urmarea loviturilor
primite în noaptea de 21/22.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 601/Sp/1993 a Procuraturii Militare Bucureşti din 30.09.1993 s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189 alin. 2 C.pen.
există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi
22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor
Militare.
Persoană vătămată Mitriţă Constanţa (Jilava-vol. 32) - reţinută
Numita Mitriţă Constanţa, fiica lui Nicolae şi Ioana, domiciliată în Bucureşti, str. Elev
Ştefănescu, nr. 15, bl. 452, sc. A, et. 10, ap. 125, sector 2, afirmă că a luat parte la manifestaţia
care a avut loc în Piaţa Universităţii în ziua de 21.12.1989 şi că a fost reţinută şi agresată de
organele de miliţie.
Din certificatul medico-legal nr. A.2/4343/1990 al I.M.L. rezultă că partea vătămată a
fost internată în perioada 23.04-10.05.1990 în Spitalul Gheorghe Marinescu cu diagnosticul:
„stare reziduală defectuală post psihotico-discordantă”, fără a se putea preciza cauza
afecţiunii.
Prin rezoluţia nr. 502/Sp/1993 din 23.06.1993 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189 alin. 2 C.pen.
există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi
22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor
Militare.
Persoană vătămată Mihăilescu Anghelache (Jilava-vol. 32)
Numitul Mihăilescu Anghelache, fiul lui Costică şi Ioana, născut la data de 29.10.1962
în com. Jariştea, jud. Vrancea, domiciliat în Popeşti Leordeni, şos. Olteniţei nr.20, jud. Ilfov,
afirmă că în zilele de 21.12.1989 şi 22.12.1989 a participat la evenimentele revoluţionare din
centrul Capitalei, fiind agresat de organele de ordine.
Din certificatul medico-legal nr. A.1/6680, din data de 16.05.1996, rezultă că
Mihăilescu Anghelache a prezentat la data examinării urmele unor leziuni care s-au putut
produce la data de 21.12.1989, leziuni care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri
medicale.
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Prin rezoluţia din 10.10.1996 emisă în dosarul nr. 904/Sp/1996 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză, întrucât infr. prev. de art. 250 alin. 2 Cod penal a fost amnistiată
prin Decretul-Lege nr. 3/1990.
Persoană vătămată Marinescu Rodin Horia (Jilava-vol. 33) - reţinut
Numitul Marinescu Rodin Horia, fiul lui Natural şi Elena, domiciliat în Bucureşti,
Calea Victoriei, nr. 101, sc. A, et. 2, ap. 3, sector 1, a participat la evenimentele revoluţionare
din 21.12.1989 care au avut loc în centrul Capitalei. A fost reţinut de forţele de ordine şi
condus la Secţia 1 Miliţie, iar apoi la Penitenciarul Jilava. Afirmă că a fost lovit de organele
de miliţie dar nu a prezentat acte medicale ori medico legale constatatoare ale unor leziuni de
violenţă. A fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989 în jurul orei 1300.
Prin rezoluţia din 30.03.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
602/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189
alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Moraru Constantin Daniel (Jilava-vol. 33) - reţinut
Numitul Moraru Constantin Daniel, fiul lui Ioan şi Margareta, născut la data de
7.03.1970 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Pădurea Craiului nr.1, bl.B2, sc.3, et.6,
ap.116, sector 3, a luat parte la manifestaţiile care au avut loc în seara zilei de 21.12.1989 în
centrul Capitalei, fiind reţinut de forţele de ordine şi condus iniţial la Secţia 10 Miliţie, iar
apoi la Miliţia Capitalei. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava.
În sediul instituţiilor M.I. a fost agresat de organele de miliţie, provocându-i-se leziuni
care au necesitat pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 17.07.1992 emisă în dosarul nr. 360/S/1992 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit
amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de
lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind
trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Marinică Dumitru Mircea (Jilava-vol. 33) - reţinut
Numitul Marinică Dumitru Mircea, fiul lui Dumitru şi Stela, născut la data de
28.10.1954 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Hăţişului, nr. 10, bl. H8, sc. B, et. 4, ap.
30, sector 2, a participat la demonstraţiile care au avut loc în centrul Capitalei din seara zilei
de 21.12.1989, fiind reţinut şi agresat de forţele de ordine. A fost condus la Miliţia Capitalei şi
apoi la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate la data de 22.12.1989, în jurul orei
1700.
Conform certificatului medico-legal nr. A2/1760/1991 Marinică Dumitru-Mircea a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 06.07.1993 emisă în dosarul nr. 528/Sp/1993 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit
amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de
lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind
trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare.

248

Persoană vătămată Mihalcea Teodor (Jilava-vol. 33) - reţinut
Numitul Mihalcea Teodor, fiul lui Natural şi Sonia, născut la data de 7.09.1959 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Şerban Vodă nr.232, bl.1, sc.1, et.8, ap.29, sector 4, a
participat la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei, în după-amiaza zilei de
21.12.1989, iar în jurul orei 1800 a fost reţinut de forţele de ordine, fiind condus la Miliţia
Capitalei, iar apoi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de
22.12.1989. Afirmă că a fost agresat de forţele de ordine, însă nu a prezentat acte medicale
care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia din 13.10.1993 emisă în dosarul nr. 595/Sp/1993 al Procuraturii
Militare Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză întrucât pentru infr. prev.
de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189
alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Mihalcea Călinescu Silviu Bogdan (Jilava-vol. 33) - reţinut
Numitul Mihalcea Călinescu Silviu Bogdan, fiul lui Marcel şi Viorica, născut la data
de 11.10.1968 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Cotroceni nr.18, sc.1, et.4, ap.15,
sector 6, a participat la manifestaţiile care au avut loc în după-amiaza zilei de 21.12.1989. În
jurul orei 2200, a fost reţinut de forţele de ordine şi condus la sediul Miliţiei Capitalei, unde
susţine că ar fi fost supus unor acte de violenţă. A fost transportat la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia din 20.04.1993 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
418/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189
alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Mutulescu Dacia Mădălina (Jilava-vol. 33) - reţinută
Numita Mutulescu Dacia Mădălina, fiica lui Doru şi Laura Veronica, născută la data
de 10.11.1967, domiciliată în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr.1, bl.H1, sc.5, et.4, ap.147, sector
3, în după-amiaza zilei de 21.12.1989, a participat la demonstraţiile care au avut loc în centrul
Capitalei. A fost reţinută şi agresată de forţele de ordine, după care a fost condusă la Secţia 1
Miliţie şi, ulterior, la Penitenciarul Jilava, împreună cu alţi manifestanţi.
Conform raportului medico-legal nr. A1/13465/05.09.1991 a prezentat leziuni care au
necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 200/Sp/1992, din 04.07.1992, Procuratura Militară Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189 alin. 2 C.pen.
există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi
22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor
Militare.

249

Persoană vătămată Mischie Victor (Jilava-vol. 33) - reţinut
Numitul Mischie Victor, fiul lui Victor şi Verginica, născut la data de 20.09.1958 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Zăbrăuţiului, nr. 9, bl. P1, sc. 1, et. 2, ap. 34, sector 5, a
participat în data de 21.12.1989 la demonstraţiile care au avut loc în centrul Capitalei. În jurul
orei 2400, a fost reţinut de forţele de ordine şi condus la Miliţia Capitalei, iar ulterior
transportat la Penitenciarul Jilava.
A fost agresat de organele de miliţie, producându-i-se leziuni care au necesitat pentru
vindecare 40 de zile de îngrijiri medicale.
A fost eliberat în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1500.
Prin rezoluţia din 06.09.1993, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
572/Sp/1993, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât, pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen., a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189
alin. 2 C.p. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor
din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei
Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Marinică Florinel Nicuşor (Jilava-vol. 34) - reţinut
Numitul Marinică Florinel Nicuşor, fiul lui Gheorghe şi Mariana, născut la data de
28.08.1971 în Giurgiu, domiciliat în Bucureşti, Valea Argeşului nr.5, bl.C1, sc.2, et.3, ap.49,
sector 6, a luat parte la manifestaţiile care au avut loc în după-amiaza zilei de 21.12.1989 în
centrul Capitalei. A fost reţinut de forţele de ordine în jurul orei 2400 şi condus la Secţia 18
Miliţie. Afirmă că la sediul Secţiei 18 Miliţie a fost lovit de mai mulţi miliţieni, însă nu a
prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
În dimineaţa zilei de 22.12.1989 în jurul orei 0700, a fost transportat la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat în aceeaşi zi, în jurul orei 1300.
Prin rezoluţia din 24.03.1994, emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
767/Sp/1994, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189
alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Matei Neculae (Jilava-vol. 34) - reţinut
Numitul Matei Neculae, fiul lui Neculae şi Elena, născut la data de 11.02.1952 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Drumeagului nr.2A, sector 3, a luat parte la
demonstraţiile care au avut loc în după-amiaza zilei de 21.12.1989 în mun. Bucureşti. În jurul
orei 2400, a fost reţinut de organele de miliţie în zona magazinului Unirea şi condus la Secţia
14 Miliţie unde a fost supus unor acte de violenţă. A fost apoi transportat la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989 în jurul orei 1500.
Din raportul medico-legal nr. A.2/12127/1991 al IML rezultă că Matei Neculae a
prezentat leziuni care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 23.06.1993, emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
503/Sp/1993, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189
alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
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manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Mistreanu Mihai (Jilava-vol. 34) - reţinut
Numitul Mistreanu Mihai, fiul lui Valentin şi Maria, domiciliat în Bucureşti, str.
Valeriu Branişte nr.54-56, bl.D1, sc.1, et.3, ap.29, sector 3, a participat la manifestaţiile care
au avut loc în după-amiaza zilei de 21.12.1989 în centrul Capitalei. În jurul orei 2400, a fost
reţinut de forţele de ordine în zona Pieţii C. A. Rosetti şi transportat, împreună cu alţi
manifestanţi, la Penitenciarul Jilava. A fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989 în jurul orei
1630.
Afirmă că a fost agresat de organele de ordine însă nu a prezentat acte medicale care să
ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 27.07.1993, emisă în dosarul nr. 548/Sp/1993 al Procuraturii
Militare Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Manoilescu Hrisant (Jilava-vol. 34) - reţinut
Numitul Manoilescu Hrisant, fiul lui Constantin şi Luiza, născut la data de 27.03.1947
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Constantin Brâncuşi, nr. 21, bl. M14, sc. A, et. 2, ap.
28, sector 3, în seara zilei de 21.12.1989, Manoilescu Hrisant s-a deplasat în centrul Capitalei
cu intenţia de a participa la manifestaţiile aflate în curs de desfăşurare. A fost reţinut de forţele
de ordine care l-au supus unor acte de violenţă. În noaptea de 21/22.12.1989 a fost transportat
la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în jurul orei 1430.
Din raportul medico-legal nr. A.1/2967/1991 al IML rezultă că Manoilescu Hrisant a
prezentat leziuni de violenţă care au necesitat pentru vindecare 14-16 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia din 13.09.1993, emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
580/Sp/1993, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189
alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Macău Manea (Jilava-vol. 34)
Numitul Macău Manea, fiul lui Ion şi Vasilica, născut la data de 11.06.1960 în com.
Ghergheasa, jud. Buzău, cu ultimul domiciliu în com. Ghergheasa, jud. Buzău, a participat la
manifestaţiile care au avut loc în Bucureşti în zilele de 21 şi 22.12.1989. Ulterior, s-a
îmbolnăvit, iar la data de 10.02.1991 a decedat.
Din raportul medico-legal nr. A.1/5858 din 13.03.1995 rezultă că moartea lui Macău
Manea a fost neviolentă, decesul neavând legătură de cauzalitate cu faptul că în decembrie
1989 a fost stropit cu apă de forţele de ordine.
Prin rezoluţia din 21.03.1995, emisă în dosarul nr. 784/Sp/1994 al Procuraturii
Militare Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, apreciindu-se că
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acţiunea forţelor de ordine de a folosi tunuri de apă ar putea fi considerată abuz în serviciu,
însă infracţiunea a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/1990.
În cauză a fost audiată Macău Nicoleta, soţia lui Macău Manea, domiciliată în
Bucureşti, str. Mihai Bravu nr.450, bl.V7, et.9, ap.38, sector 3.
Persoană vătămată Mateescu Andrei Alexandru (Jilava-vol. 34) - reţinut
Numitul Mateescu Andrei Alexandru, fiul lui Marin şi Ileana Simona, născut la data de
16.03.1970 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr.39,bl.OS4, sc.1, et.7,
ap.31, sector 6, a luat parte la manifestaţiile care au avut loc în seara zilei de 21.12.1989 în
centrul Capitalei. În noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orei 0300, a fost reţinut de organele de
miliţie în staţia de autobuz Sebastian şi condus la Secţia 18 Miliţie, unde afirmă că a fost
supus unor acte de violenţă. A fost apoi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus
în libertate în cursul zilei de 22.12.1989
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 20.04.1994, emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
782/Sp/1994, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189
alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Mihai Adrian (Jilava-vol. 34) - reţinut
Numitul Mihai Adrian, fiul lui Florea şi Reasilvia, născut la data de 14.09.1956 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Constantin Brâncoveanu nr.114, bl.N1/1, sc.2, et.8,
ap.76, sector 4, în noaptea de 21/22.12.1989, după ieşirea din schimbul doi, în jurul orei 0130,
în timp ce se îndrepta spre casă, a fost reţinut de forţele de ordine pe b-dul 1848. A fost
condus iniţial la o circă de Miliţie, iar apoi la Penitenciarul Jilava. Afirmă că a fost supus unor
acte de violenţă însă nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de
violenţă.
Prin rezoluţia din 07.07.1991, emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
238/Sp/1992, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Mitică Marian (Jilava-vol. 34) - reţinut
Numitul Mitică Marian, fiul lui Vasile şi Niculina, născut la data de 11.09.1968 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Reşiţa nr.2, bl.45, sc.3, et.4, ap.60, sector 4, afirmă
că în seara zilei de 21.12.1989 a participat la manifestaţia care a avut loc în Piaţa Universităţii,
iar în jurul orei 2400 a fost reţinut pe b-dul Republicii de un civil care, cu un taxi, l-a condus la
Secţia 8 Miliţie, unde ar fi fost supus unor acte de violenţă. În jurul orei 0420, împreună cu alte
persoane, a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de
22.12.1989, în jurul orei 1800.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 15 noiembrie 1993, emisă în dosarul Procuraturii Militare
Bucureşti nr. 667/Sp/1993, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru
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infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar
pentru infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat,
responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată
în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Mihai Matei (Jilava-vol. 35)
Numitul Mihai Matei, fiul lui Ion şi Elena, născut la data de 2.05.1960 în com. Gruiu,
jud. Ilfov, domiciliat în com. Gruiu, jud. Ilfov, afirmă că în ziua de 21.12.1989 a participat la
manifestaţiile din centrul Capitalei şi a fost agresată de către forţele de ordine
Conform raportului medico-legal nr. A.1/6813 din 16.05.1996 a suferit leziuni
corporale care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 10.10.1996, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză,
reţinându-se că, la data sesizării faptei, se împlinise termenul de prescripţie a răspunderii
penale pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.
Persoană vătămată Marchiş Eduard (Jilava-vol. 35) - reţinut
Numitul Marchiş Eduard, fiul lui Ioan şi Elena, născut la data de 24.06.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 29, bl. F2, sc. F, et. 4, ap. 108,
sector 6, a luat parte la demonstraţiile care au avut loc în Bucureşti în ziua de 21.12.1989 fiind
reţinut de forţele de ordine în Piaţa Romană şi transportat ulterior la Penitenciarul Jilava. A
fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1600.
Afirmă că a fost agresat după reţinere, însă nu a prezentat acte medicale sau medicolegale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 24.11.1993, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
675/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Marin Mihai (Jilava-vol. 35) - reţinut
Numitul Marin Mihai, fiul lui Vasile şi Neda, născut la data de 1.08.1973 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, Aleea Giurgeni nr.2, bl.F14, sc.3, et.4, ap.40, sector 3, afirmă că în
seara zilei de 21.12.1989, în jurul orei 2330, s-a alăturat unui grup de manifestanţi care se aflau
în zona Dristor-Rm. Sărat. A fost reţinut de o patrulă de miliţie şi condus la Secţia 13 Miliţie,
iar apoi la Penitenciarul Jilava, fiind pus în libertate în ziua de 22.12.1989, ora 1600.
A mai susţinut că a fost agresat de forţele de ordine, însă nu a prezentat acte medicale
care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 28 octombrie 1993 a Procuraturii Militare Bucureşti, emisă în
dosarul nr. 633/Sp/1993, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru
infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar
pentru infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat,
responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată
în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare şi ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Mihai Petre (Jilava-vol. 35) - reţinut
Numitul Mihai Petre, fiul lui Ştefan şi Ioana, născut la data de 5.05.1962 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, şos. Colentina, nr. 29, bl. 49, sc. A, ap. 129, sector 2, a luat parte la

253

manifestaţiile care au avut loc în centrul Capitalei în ziua de 21.12.1989, fiind reţinut de
forţele de ordine în zona restaurantului Dunărea şi transportat la Penitenciarul Jilava.
Afirmă că a fost lovit de forţele de ordine însă nu a depus acte medicale care să ateste
existenţa unor leziuni de violenţă.
A fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1500.
Prin rezoluţia din 20.07.1993, emisă în dosarul nr. 538/Sp/1993, Procuratura Militară
Bucureşti a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de art.
250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru infracţiunea
prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru
reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare şi ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Mraz Francisc (Jilava vol. 35) - reţinut
Persoană vătămată Mraz Ileana (Jilava-vol. 35) - reţinută
Numitul Mraz Francisc, fiul lui Ludovic şi Ileana, născut la data de 14.09.1951 în
Bucureşti şi numita Mraz Ileana, fiica lui Gheorghe şi Georgeta, născută la data de 3.01.1961
în Bucureşti, ambii domiciliaţi în Bucureşti, Calea Crângaşi nr.10, bl.19A, sc.1, et.7, ap.46,
sector 6, au participat la manifestaţiile care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul
Capitalei. Au fost ridicaţi de cadre de la Direcţia a-6-a a Departamentul Securităţii Statului în
dimineaţa zilei de 22.12.1989 şi transportaţi la Penitenciarul Jilava, de unde au fost puşi în
libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1300.
Prin rezoluţia din 30.03.1993, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
606/Sp/1993, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât există autoritate de
lucru judecat, prin rechizitoriul Direcţiei Procuraturilor Militare emis în dosarul nr.
76/P/1990 responsabilii reprimării mişcărilor revoluţionare din decembrie 1989 fiind trimişi
în judecată şi condamnaţi.
Persoană vătămată Manole Ioana Eugenia (Jilava-vol. 35) - reţinută
Numita Manole Ioana Eugenia, fiica lui Eugeniu şi Eugenia, născută la data de
7.10.1963 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, Aleea Trestiana, nr. 1, bl. 16, sc. B, et. 8, ap.
78, sector 4, a participat la demonstraţiile care au avut loc în zona centrală a Capitalei în ziua
de 21.12.1989, fiind reţinută de forţele de ordine în jurul orei 1630 şi condusă iniţial la Circa 1
Miliţie, iar apoi transportată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pusă în libertate în data de
22.12.1989.
A afirmat că a fost agresată de forţele de ordine, însă nu a prezentat acte medicale
constatatoare ale unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 14.07.1992, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
314/Sp/1992, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare şi ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Marcaş Gabriel (Jilava-vol. 35) - reţinut
Numitul Marcaş Gabriel, fiul lui Viorel şi Ioana, născut la data de 6.05.1967 în com.
Bucşani, jud. Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Caporal Mişcă Petre nr.5, bl.M18, sc.2,
et.3, ap.74, sector 3, în seara zilei de 21.12.1989, Marcaş Gabriel a participat la demonstraţiile
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din centrul Capitalei, iar în jurul orei 2330, a fost reţinut în staţia de metrou Universitate, de
forţele de ordine, şi condus la Miliţia din Bucureşti, iar de acolo la Penitenciarul Jilava.
A afirmat că a fost agresat de forţele de ordine, însă nu a prezentat acte medicale
constatatoare ale unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 20.07.1992, emisă în dosarul nr. 370/Sp/1992 s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a
intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru infracţiunea prev. de art. 189 alin.
2 C.p. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din
21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor
Militare şi ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Munteanu Florentina (Jilava-vol. 35) - reţinută
Numita Munteanu Florentina, fiica lui Dorian şi Virginia, născută la data de 7.06.1962
în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Buhuşi nr.2, bl.3, sc.3, et.5, ap.97, sector 3, a
participat la demonstraţiile care au avut loc în după-amiaza şi seara zilei de 21.12.1989 în
Bucureşti. A fost imobilizată de forţele de ordine şi condusă la Miliţia Capitalei, iar ulterior
transportată la Penitenciarul Jilava. A fost agresată cu ocazia reţinerii, suferind leziuni care au
necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale. A fost pusă în libertate în ziua de
22.12.1989, în jurul orei 1400.
Prin rezoluţia din 16.07.1992, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
350/Sp/1992, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare şi ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Nanu Ştefan (Jilava-vol. 36) - reţinut
Numitul Nanu Ştefan, fiul lui Constantin şi Constantina, născut la data de 2.07.1955 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. 11 Iunie nr.32A, ap.2, sector 4 şi f.f.l. în str. Vişeu de
Sus nr.21, sector 3, a participat la manifestaţiile revoluţionare care au avut loc în ziua de
21.12.1989 în centrul Capitalei. După miezul nopţii, în timp ce mergea spre casă, a fost reţinut
de o patrulă a miliţiei în apropierea Policlinicii Titan şi condus la Circa 13 Miliţie, iar apoi la
Penitenciarul Jilava. A fost pus în libertate pe 22.12.1989, în jurul orei 1500.
Afirmă că a fost agresat de forţele de ordine, dar nu a prezentat acte medicale care să
ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 28.10.1993, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
634/Sp/1993, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Neacşu Vicenţiu Gheorghe (Jilava-vol. 36) - reţinut
Numitul Neacşu Vicenţiu Gheorghe, fiul lui Ştefan şi Aurica, născut la data de
26.10.1967 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Pravăţ, nr. 14, bl. P7, sc. 2, ap. 23, sector
6, a luat parte la mişcările revoluţionare care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul
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Capitalei. După miezul nopţii, a fost reţinut de forţele de ordine, fiind condus la Miliţia
Capitalei.
Afirmă că a fost lovit de forţele de ordine, însă nu a prezentat acte medicale care să
ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia din 28.04.1993, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
425/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Năuiu Nicolae (Jilava-vol. 36) - reţinut
Numitul Năuiu Nicolae, fiul lui Aurel şi Filofteia, născut la data de 31.10.1954 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Drumul Găzarului nr.32, bl.136, sc.4, et.4, ap.77, sector
4, în ziua de 21.12.1989, a participat la manifestaţiile care au avut loc în centrul Capitalei. În
jurul orei 0100, în noaptea de 21/22.12.1989, a fost reţinut de forţele de ordine şi condus la
sediul Miliţiei mun. Bucureşti, unde a fost supus unor acte de violenţă, fiind lovit cu bastonul
de cauciuc şi cu pumnii. În jurul orei 0230, a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a
fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1600.
Potrivit raportului medico-legal nr. A.1/13181/1991 al IML Bucureşti, Năuiu Nicolae
a suferit, în noaptea de 21/22.12.1989, leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 de zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 27.04.1993, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
423/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Nemţeanu Victor Aurelian (Jilava-vol. 36) - reţinut
Numitul Nemţeanu Victor Aurelian, fiul lui Cicerone şi Lucreţia, născut la data de
6.07.1961 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Iancului, nr. 33, bl. 105A, sc. B, et. 4, ap.
59, sector 2, participat la manifestaţiile revoluţionare care au avut loc la data de 21.12.1989 în
centrul Capitalei. A fost reţinut de forţele de ordine care au exercitat violenţe asupra sa, după
care a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989.
Potrivit raportului medico-legal aflat la dosar, Nemţeanu Victor-Aurelian a prezentat
leziuni care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 07.07.1992 a Procuraturii Militare Bucureşti, emisă în dosarul nr.
285/Sp/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Neacşu Marian (Jilava-vol. 36) - reţinut
Numitul Neacşu Marian, fiul lui Vasile şi Ioana, născut la data de 29.07.1955 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.41, bl.P108, sc.1, ap.1, sector 3,
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a participat la manifestaţiile care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul Capitalei, iar în
jurul orei 2300, a fost reţinut de forţele de ordine care l-au transportat iniţial la Miliţia Mun.
Bucureşti, iar apoi la Penitenciarul Jilava. A fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în
jurul orei 1400.
A afirmat că a fost supus unor acte de violenţă de către forţele de ordine, însă nu a
prezentat acte medicale constatatoare ale unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 13.10.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
597/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Neacşu Cristina (Jilava-vol. 36) - reţinută
Numita Neacşu Cristina, fiica lui Dumitru şi Leontina, născută la data de 29.01.1961
în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, şos. Alexandriei nr.102, bl.L29, sc.1, et.3, ap.15, sector
5, a luat parte la manifestaţiile care au avut loc în Bucureşti în ziua de 21.12.1989. În jurul
orei 1700, a fost lovită de un „scutier” cu scutul peste spate, căzând şi suferind o leziune la
genunchiul drept, leziune care a necesitat pentru vindecare 65-70 de zile de îngrijiri medicale.
A fost condusă mai întâi la Circa 1 Miliţie, iar apoi a fost transportată la Penitenciarul
Jilava, fiind eliberată în ziua de 22.12.1989.
Prin rezoluţia din 02.04.1993 emisă în dosarul nr. 399/Sp/1993 al Procuraturii
Militare Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Nacu Eugen (Jilava-vol. 36) - reţinut
Numitul Nacu Eugen, fiul lui Constantin şi Dumitra, domiciliat în Bucureşti, str.
Brăiliţa, nr. 1, bl. V17, ap. 8, sector 3, la data de 21.12.1989 a participat la manifestaţiile care
au avut loc în Bucureşti, fiind reţinut în jurul orei 2400 de forţele de ordine şi condus la Miliţia
Capitalei, unde a fost supus unor acte de violenţă. Apoi a fost transportat la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Potrivit actelor medico-legale aflate la dosar, Nacu Eugen a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 30 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 31.10.1994 emisă în dosarul nr. 829/Sp/1994 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit
amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen.
există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi
22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor
Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Niţă Mihai (Jilava-vol. 36)
Numitul Niţă Mihai, fiul lui Nicolae şi Aglaia, născut la data de 23.09.1952 în com.
Amărăşti, jud. Dolj, domiciliat în Bucureşti, şos. Alexandriei, nr. 9, bl. 4, sc. B, et. 3, ap. 17,
sector 5, în ziua de 21.12.1989, a fost prezent în zona centrală a Capitalei, unde a avut un
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conflict cu mai mulţi indivizi care furau din magazinele aflate pe str. Lipscani, conflict în
urma căruia a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25-30 de zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia din 10.06.1995 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
817/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză întrucât plângerea prealabilă
pentru infr. prev. de art. 181 C.p. a fost tardiv introdusă.
Persoană vătămată Niţă Ion (Jilava-vol. 36) - reţinut
Numitul Niţă Ion, fiul lui Vlad şi Dumitra, născut la data de 14.03.1962 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Împăratul Traian nr.3, bl.B12, ap.32, sector 4, în după-amiaza
zilei de 21.12.1989, s-a deplasat în zona centrală a Capitalei, pentru a participa la
demonstraţiile care aveau loc. În apropiere de str. Oneşti, Niţă Ion a fost reţinut de forţele de
ordine şi condus la Circa 1 Miliţie, iar apoi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberat în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia nr. 497/Sp/1993, din data de 23.06.1993, Procuratura Militară
Bucureşti a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de art.
250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru infracţiunea
prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru
reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Nicolae Adrian (Jilava-vol. 36) - reţinut
Numitul Nicolae Adrian, fiul lui Emanoil şi Anastasia, născut la data de 6.12.1948 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Muzelor nr.14, sector 4, la data de 21.12.1989 a
participat la evenimentele revoluţionare care au avut loc în centrul Capitalei, fiind reţinut de
forţele de ordine, în jurul orei 2300 şi condus la Miliţia Capitalei. A fost supus unor acte de
violenţă, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 de zile de îngrijiri medicale. A
fost apoi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de
22.12.1989.
Prin rezoluţia din 26.08.1994 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
813/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Nicolaescu Lucian (Jilava-vol. 36) - reţinut
Numitul Nicolaescu Lucian, fiul lui Ovidiu şi Elena, născut la data de 1.01.1951 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Ialomiţei, nr. 8, bl. D28, sc. F, et. 2, ap. 84,
sector 6, în noaptea de 21/22.12.1989 a participat la evenimentele din centrul Capitalei, fiind
reţinut de forţele de ordine în jurul orei 2400 şi condus la sediul Miliţiei municipiului
Bucureşti. A fost supus unor acte de violenţă, suferind leziuni care au necesitat pentru
vindecare 16-18 zile de îngrijiri medicale. De la Miliţia Capitalei a fost transportat la
Penitenciarul Jilava.
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În dimineaţa zilei de 22.12.1989, din cauza stării în care se afla, a fost transportat la
Spitalul nr. 9 Bucureşti, unde a rămas sub tratament până la data de 25.12.1989, când a fost
externat.
Prin rezoluţia din 22.09.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
585/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Niţă Niculaie (Jilava-vol. 36) - rănit
Numitul Niţă Niculaie, fiul lui Petre şi Maria, născut la data de 17.10.1929 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Serg. Deliu nr.23, sector 5, a participat la evenimentele
revoluţionare din 21-22 decembrie 1989 în centrul Capitalei. A fost rănit în seara zilei de
22.12.1989 la cap şi la antebraţul drept, fiind transportat la Spitalul Gheorghe Marinescu
pentru îngrijiri medicale de specialitate. Leziunile suferite au necesitat pentru vindecare 25-30
de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 03.04.1996 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
900/Sp/1996 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză sub aspectul infr. prev. de art.
250 alin. 2 C.p., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.
Persoană vătămată Trifanov (fostă Negreanu) Paula (Jilava-vol. 37) - reţinută
Numita Trifanov (fostă Negreanu) Paula, fiica lui Niculaie şi Floarea, născută la data
de 26.12.1972 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Cupolei nr.5, bl.2B, sc.1, ap.50,
sector 6, în după-amiaza zilei de 21.12.1989 a participat la manifestaţiile revoluţionare care au
avut loc în Bucureşti. În jurul orei 2400, după intervenţia forţelor de ordine a fost reţinută de o
patrulă a miliţiei şi condusă la sediul Miliţiei Capitalei.
A fost supusă unor acte de violenţă care i-au provocat leziuni care au necesitat pentru
vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale. În noaptea de 21/22.12.1989 a fost transportată la
Penitenciarul Jilava, fiind pusă în libertate în ziua de 22.12.1989 în jurul orei 1400.
Prin rezoluţia din 30.09.1993, emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
605/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Negru Gheorghe (Jilava-vol. 37) - reţinut
Numitul Negru Gheorghe, fiul lui Diomil şi Ioana, născut la data de 24.05.1957 în
Bârlad jud. Vaslui, domiciliat în Iaşi, str. Tudor Vladimirescu nr.6A, jud. Iaşi, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut de miliţie în zona magazinului Big Berceni şi transportat la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate a doua zi, în jurul orei 16.00.
A afirmat că a fost supus unor acte de violenţă de către miliţienii care l-au reţinut însă
nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni.
Prin rezoluţia 706/Sp/1993 din 22.12.1993 a Procuraturii Militare Bucureşti emisă în
dosarul nr. 706/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru
infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar
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pentru infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat,
responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată
în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Negru Gheorghe (Jilava-vol. 37) - reţinut
Numitul Negru Gheorghe, fiul lui Ion şi Elisabeta, născut la data de 01.01.1944 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Cetatea de Baltă, nr. 139-143, bl. 6, sc. 1, et. 2, ap. 126,
sector 6 şi f.f.l. în oraş Zimnicea, str. Vlad Ţepeş, bl. 8C, ap. 9, jud. Teleorman, a luat parte la
manifestaţiile care au avut loc în după-amiaza zilei de 21.12.1989 în mun. Bucureşti fiind
reţinut de organele de miliţie care l-au supus la acte de violenţă. A fost condus mai întâi la
sediul Miliţiei Capitalei, iar apoi la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat a doua zi în
jurul orei 1600.
Potrivit certificatului medico-legal aflat la dosar, urmare violenţelor exercitate asupra
sa, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 45-50 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 23.06.1993 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
500/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Netedu Elena (Jilava-vol. 37) - reţinută
Numita Netedu Elena, fiica lui Ion şi Catinca, născută la 1.02.1952 în com. Mogoşeşti,
jud. Iaşi, domiciliată în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr.20, sector 1, a participat la manifestaţia
care a avut loc în centrul Capitalei la 21.12.1989, fiind reţinută de forţele de ordine şi
transportată la sediul Miliţiei Municipiului Bucureşti, iar apoi la Penitenciarul Jilava, de unde
a fost pusă în libertate în ziua de 22.12.1989.
Conform raportului medico legal nr. A1/15122/24.10.1991, întocmit de IML
Bucureşti, Netedu Elena a suferit leziuni traumatice posibil produse prin lovire cu sau de
corpuri dure, care pot data din 21.12.1989. Leziunile au necesitat cca. 25 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 852/Sp/1994, din data de 28.10.1994,Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru infracţiunea prev. de art.
189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Nicolai Victor Emanuel (Jilava-vol. 37) - reţinut
Numitul Nicolai Victor Emanuel, fiul lui Aurel Victor şi Tavi Nicoleta, născut la data
de 27.09.1976 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Evoluţiei (Elena Cuza) nr.79, bl.13,
sc.3, et.8, ap.99, sector 4, a luat parte la manifestaţia revoluţionară care a avut loc în ziua de
21.12.1989, fiind reţinut de forţele de ordine şi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a
fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1500.
A fost agresat de forţele de ordine, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare
8-9 zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia din 29.11.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
689/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Neacşu Jean (Jilava-vol. 37) - reţinut
Numitul Neacşu Jean, fiul lui Marin şi Gherghiţa, născut la data de 26.10.1970 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Constantin Brâncoveanu nr.116, bl.M2/3, ap.97,
sector 4, a luat parte la manifestaţiile revoluţionare care au avut loc în Bucureşti în ziua de
21.12.1989, fiind reţinut de organele de miliţie după miezul nopţii şi condus la sediul Miliţiei
Capitalei, unde a fost supus unor acte de violenţă. A fost apoi transportat la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, ora 1600.
Din actele medico-legale aflate la dosar rezultă că, urmare actelor de violenţă
exercitate asupra sa a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia din 10.11.1993 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
658/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Neacşu Marin (Jilava-vol. 37) - reţinut
Numitul Neacşu Marin, fiul lui Marin şi Elena, născut la data de 27.05.1960 în loc.
Cartojani, jud. Giurgiu, domiciliat în Bucureşti, str. Buzoianu, nr. 1-3, bl. 16, sc. A, et. 9, ap.
36, sector 1, a participat la demonstraţiile care au avut loc în partea centrală a Capitalei în ziua
de 21.12.1989, fiind reţinut de forţele de ordine în staţia de metrou Piaţa Unirii, unde afirmă
că a fost supus unor acte de violenţă. A fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
pus în libertate în ziua de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 15.07.1992 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
334/Sp/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Neghina Angela Meda (Jilava-vol. 37) - reţinută
Numita Neghina Angela Meda, fiica lui Victor şi Victoria, născută la data de
26.02.1972 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, şos. Fundeni, nr. 5, bl. 22, et. 1, ap. 6,
sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a participat la manifestaţiile revoluţionare din zona
centrală a municipiului Bucureşti, fiind reţinută de forţele de ordine, în jurul orei 1700 şi
condusă la sediul Miliţiei Capitalei.
A fost supusă unor acte de violenţă, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare
7-8 zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia din 28.05.1993 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
473/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Niţu Gheorghe (Jilava-vol. 37) - reţinut
Numitul Niţu Gheorghe, fiul lui Alexandru şi Maria, născut la data de 27.09.1952,
domiciliat în Bucureşti, str. Valea Călugărească, nr. 10, bl. 4, sc. B, ap. 16, sector 6, a
participat la demonstraţiile care au avut loc în centrul Capitalei în ziua de 21.12.1989, fiind
reţinut şi agresat de forţele de ordine, care l-au condus la sediul Miliţiei Capitalei, iar ulterior
la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1600.
Urmare violenţelor exercitate asupra sa, Niţu Gheorghe a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 11 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 06.09.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
573/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Niţă Mihai (Jilava-vol. 38)
Numitul Niţă Mihai, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 13.02.1962 în com.
Grozeşti jud. Iaşi, domiciliat în Bucureşti, str. Dealului nr.2, bl.F8, ap.6, sector 6, afirmă că a
participat la manifestaţiile care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul Bucureştiului şi,
urmare intervenţiei forţelor de ordine, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 1112 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A.1/2314/10.03.1997).
Prin rezoluţia din 20.03.1997 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
914/Sp/1997 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.p. a intervenit prescripţia răspunderii penale.
Persoană vătămată Niţă Leonora (Jilava-vol. 38) - reţinută
Numita Niţă Leonora, fiica lui Nicolae şi Paraschiva, născută la data de 22.07.1957 în
com. Valea Călugărească, jud. Prahova, domiciliată în com. Valea Călugărească, jud.
Prahova, la data de 21.12.1989, a participat la manifestaţiile de stradă care au avut loc în
Bucureşti. În jurul orei 1900, a fost reţinută de forţele de ordine şi condusă la sediul Miliţiei
Capitalei, unde a fost supusă unor acte de violenţă. În jurul orei 22.00, împreună cu alţi
manifestanţi, a fost transportată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în ziua de
22.12.1989, la orele 1400.
Potrivit actelor medico-legale aflate la dosar, Niţă Leonora a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 10.11.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
652/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
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pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Nicolae Gheorghe (Jilava-vol. 38) - reţinut
Numitul Nicolae Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Anica, născut la data de 21.10.1951 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Polovraci, nr. 6, sector 2, a fost reţinut de miliţie, în
după-amiaza zilei de 21.12.1989 în zona centrală a Capitalei, unde se afla în interes de
serviciu (a lucrat la Întreprinderea Prestări Servicii). A fost condus la Miliţia mun. Bucureşti,
unde a fost supus unor acte de violenţă. A fost ulterior transportat la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 28.05.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
476/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Neţulescu Gheorghe (Jilava-vol. 38) - reţinut
Numitul Neţulescu Gheorghe, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de
23.08.1957 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Barajul Iezerului, nr. 3A, bl. M2A+B, sc.
C, parter, ap. 44, sector 3, a participat la manifestaţiile revoluţionare care au avut loc în ziua
de 21.12.1989 în mun. Bucureşti, fiind reţinut în Piaţa Universităţii de către forţele de ordine
şi condus la Miliţia Capitalei, unde a fost supus unor acte de violenţă. Ulterior, a fost
transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în
jurul orei 1500.
Urmare violenţelor exercitate asupra sa, Neţulescu Gheorghe a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 25-30 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 30.04.1993 emisă în dosarul nr. 432/Sp/1993 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit
amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen.
există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi
22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor
Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Negreanu Alexandru (Jilava-vol. 38)
Numitul Negreanu Alexandru, fiul lui Ioan şi Floarea, născut la data de 2.10.1938 în
com. Mogoşeşti, jud. Olt, domiciliat în Bucureşti, str. Rotundă nr.4, bl.Y1, sc.3A, et.9,ap.157,
sector 3 , în ziua de 21.12.1989 a participat la mitingul organizat de PCR în Piaţa Palatului, iar
în jurul orei 1230, a părăsit zona îndreptându-se spre casă. S-a oprit la un local unde a
consumat băuturi alcoolice. A fost agresat de o patrulă de miliţie în zona staţiei de metrou
Gara de Nord, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 16-18 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia din 29.04.1994 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
788/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât infr. prev. de art. 250
alin. 2 a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/1990.
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Persoană vătămată Neacşa Florin (Jilava-vol. 38) - reţinut
Numitul Neacşa Florin, fiul lui Constantin şi Margareta, născut la data de 14.09.1964în
Bucureşti, domiciliat în oraş Măgurele, sat Alunişul, str. Teilor nr.2, jud. Ilfov, a luat parte la
manifestaţiile revoluţionare care au avut loc în municipiul Bucureşti. În jurul orei 2400, după
intervenţia forţelor de ordine, a părăsit zona centrală a oraşului, îndreptându-se spre domiciliu.
În Piaţa Sudului, a fost reţinut de o patrulă de miliţie. Susţine că a fost agresat şi condus la
Miliţia Capitalei, ulterior fiind transportat la Penitenciarul Jilava. A fost pus în libertate în
ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1700.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte că ar fi prezentat leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 08.07.1993, emisă în dosarul nr. 533/Sp/1993 s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a
intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru infracţiunea prev. de art. 189 alin.
2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor
din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei
Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Kanai (fostă Neagu) Carmen (Jilava-vol. 38) - reţinută
Numita Kanai (fostă Neagu) Carmen, fiica lui Ion şi Ana, născută la data de 9.12.1969
în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Serg. maj. Vasile Topliceanu nr. 8, bl. P37, sc. 2, et.
3, ap. 38, sector 5, a luat parte la acţiunile revoluţionare care au avut loc în ziua de 21.12.1989
în centrul Capitalei. În jurul orei 0200, din noaptea de 21/22.12.1989, a fost reţinută de forţele
de ordine în Piaţa Rosetti şi condusă la Circa 10 Miliţie, unde ar fi fost supusă unor acte de
violenţă. Ulterior, a fost transportată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pusă în libertate în
ziua de 22.12.1989, după ora 1300.
Nu a prezentat acte medicale constatatoare ale unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 16.07.1992, emisă în dosarul nr. 355/Sp/1992 s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a
intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru infracţiunea prev. de art. 189 alin.
2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor
din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei
Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Noaghe Florian (Jilava-vol. 38) - reţinut
Numitul Noaghe Florian, fiul lui Dumitru şi Elena, născut la data de 26.07.1961 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Camil Ressu, nr. 56, bl. D1A, sc. A, et. 8, ap. 34,
sector 3, a participat la manifestaţiile de stradă care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în
centrul Capitalei. A fost reţinut de forţele de ordine în pasajul de la Universitate, fiind supus
unor acte de violenţă, iar apoi a fost urcat într-o dubă şi transportat la Penitenciarul Jilava. A
fost pus în libertate în după-amiaza zilei de 22.12.1989.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 4-5 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 08.07.1992 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
258/Sp/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
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Persoană vătămată Schiffer (fostă Neamţu) Florentina (Jilava-vol. 38) - reţinută
Numita Schiffer (fostă Neamţu) Florentina, fiica lui Ion şi Domnica, născută la data
de 14.04.1970 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Nicolae Caranfil nr.69-73, et.1, ap.1,
sector 1, în ziua de 21.12.1989, în jurul orei 1300, a fost reţinută de forţele de ordine în
apropierea magazinului ROMARTA şi condusă la Miliţia Capitalei, iar ulterior transferată la
Penitenciarul Jilava.
A afirmat că a fost agresată de organele de ordine, însă nu a prezentat acte medicale
constatatoare ale unor leziuni de violenţă. A fost eliberată în ziua de 22.12.1989, în jurul orei
1500.
Prin rezoluţia din 14.05.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
447/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Onică Dimitrie (Jilava-vol. 39) - reţinut
Numitul Onică Dimitrie, fiul lui Leontie şi Solomia, născut la data de 28.10.1934 în
com. Horodnic, jud. Suceava, domiciliat în Bucureşti, str. Maria Tănase, nr. 2, bl. 29, sc. A,
et. 5, ap. 23, sector 4, în ziua de 21.12.1989 a participat la demonstraţia care a avut loc în
centrul Capitalei. În jurul orei 2345 a fost reţinut de forţele de ordine şi transportat la
Penitenciarul Jilava. Susţine că a fost agresat atât cu ocazia reţinerii, cât şi la penitenciar.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 23.06.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
493/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Radu Vasile (Jilava-vol. 39)
Numitul Radu Vasile, născut la data de 14.02.1941 în Giurgiu, domiciliat în comuna
Joiţa, sat Săbăreni, jud. Giurgiu, afirmă că în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1030, se afla în
zona magazinului Eva când a fost agresat de un ofiţer de miliţie care făcea parte din forţele de
ordine.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 02.07.1992 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
187/Sp/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen., reţinându-se că a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990).
Persoană vătămată Radu Vasile (Jilava-vol. 39) - reţinut
Numitul Radu Vasile, fiul lui Tudor şi Teodora, născut la data de 13.11.1950 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Vaselor nr. 38, ap. 8, sector 2, (decedat la
data de 16.07.1993), în după-amiaza zilei de 21.12.1989 a participat la manifestaţia care a
avut loc în centrul Capitalei. În jurul orei 2400 a fost reţinut de forţele de ordine, fiind adus la
Miliţia municipiului Bucureşti, iar apoi transferat la Penitenciarul Jilava.
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Cu ocazia reţinerii, a fost supus unor acte de violenţă de către forţele de ordine,
suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 08.07.1992 emisă în dosarul nr. 263/Sp/1992 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit
amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen.
există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi
22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor
Militare iar ulterior condamnaţi.
În cauză a fost audiată fiica acestuia, Radu Cătălina Mihaela, născută la data de
29.01.1981 în Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, str. Zece Mese nr.12, sector 2.
Persoană vătămată Radu Vasile (Jilava-vol. 39) - reţinut
Numitul Radu Vasile, fiul lui Dumitru şi Ioana, născută la data de 27.11.1945 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Liveni, nr. 38, sector 4, nu a participat la manifestaţiile
de stradă din data de 21.12.1989. În noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orei 0200, a fost reţinut
pe str. Oiţelor din sectorul 4 şi condus la Circa 14 Miliţie, fiind agresat de cadrele de miliţie.
A fost introdus mai întâi în arestul secţiei, iar apoi transferat la Miliţia Capitalei şi ulterior la
Penitenciarul Jilava. A fost eliberat în data de 22.12.1989, la ora. 1600.
Ca urmare a actelor de violenţă exercitate asupra sa, Radu Vasile a suferit leziuni care
au necesitat pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 18.07.1992, emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
364/Sp/ s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de art.
250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru infracţiunea
prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru
reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Romanescu Cristian Florentin (Jilava-vol. 39) - reţinut
Numitul Romanescu Cristian Florentin, fiul lui Gheorghe şi Niculina, născut la data de
29.04.1962 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Floare Roşie nr.8, bl.68, ap.16, sector 6,
a participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul Capitalei, fiind
reţinut şi agresat de forţele de ordine, în jurul orei 2400. A fost condus la Miliţia Mun.
Bucureşti, iar apoi a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 20.04.1994 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
776/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Ruxăndoiu Nistor (Jilava-vol. 39) - reţinut
Numitul Ruxăndoiu Nistor, fiul lui Constantin şi Ioana, născut la data de 18.01.1951 în
Vrancea, domiciliat în Bucureşti, str. Atmosferei, nr.20, sector 6, în după-amiaza zilei de
21.12.1989 a participat la manifestaţiile revoluţionare care au avut loc în centrul Capitalei,
fiind reţinut şi agresat, în jurul orei 1900, de forţele de ordine, care l-au condus la sediul
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Miliţiei municipiului Bucureşti, iar apoi transportat la Penitenciarul Jilava. A fost pus în
libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1530.
Din certificatul medico-legal aflat la dosar rezultă că Ruxăndoiu Nistor a suferit
leziuni de violenţă care au necesitat pentru vindecare 30 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 05.05.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
438/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Răuţescu Radu (Jilava-vol. 39) - reţinut
Numitul Răuţescu Radu, fiul lui Corneliu şi Maria, născut la data de 11.01.1965 în
Bucureşti, domiciliat în Canada, 52 Wanisra Ale, Toronto Ontario, a luat parte la
manifestaţiile care au avut loc în după-amiaza zilei de 21.12.1989 în Bucureşti, fiind reţinut de
forţele de represiune în jurul orei 2400, în staţia de metrou Universităţii şi a fost supus unor
acte de violenţă. A fost condus la Miliţia Capitalei, iar apoi a fost transferat la Penitenciarul
Jilava. A fost eliberat în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1500.
Din raportul medico-legal aflat la dosar rezultă că Răuţescu Radu a suferit leziuni care
au necesitat pentru vindecare 7-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 10.11.1993 emisă în dosarul nr. 659/Sp/1993 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit
amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen.
există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi
22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor
Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Rosescu Petruţa (Jilava-vol. 39) - reţinută
Numita Rosescu Petruţa, fiica lui Petre şi Eufronia, născută la data de 20.01.1949 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr.70, bl.M33, et.6, ap.38, sector 6, în
ziua de 21.12.1989 a participat la manifestaţiile care au avut loc în Bucureşti, fiind reţinută în
jurul orei 2330 şi condusă la Miliţia Capitalei. A fost agresată de forţele de ordine, suferind
leziuni care au necesitat pentru vindecare 4-5 zile de îngrijiri medicale. De la Miliţia Capitalei
a fost transportată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în ziua de 22.12.1989, în
jurul orei 1400.
Prin rezoluţia din 30.04.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
430/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Roşu Dragoş Constantin (Jilava-vol. 39) - reţinut
Numitul Roşu Dragoş Constantin, fiul lui Ion şi Angela, născut la data de 11.08.1953
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Maria Rosetti nr.18, et.1,ap.2, sector 2, a participat la
manifestaţiile de stradă care au avut loc în municipiul Bucureşti în seara zilei de 21.12.1989,
fiind reţinut şi agresat de forţele de represiune în jurul orei 2330. A fost condus la sediul
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Miliţiei Capitalei, iar apoi la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 03.07.1992 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
191/Sp/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Roznovan Constantin(Jilava-vol. 39) - reţinut
Numitul Roznovan Constantin, fiul lui Bănică şi Elena, născut la data de 31.03.1946 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Liviu Rebreanu, nr. 39, bl. PM22, sc. C, et. 7, ap. 103,
sector 3, a participat la manifestaţiile de stradă care au avut loc în municipiul Bucureşti în
seara zilei de 21.12.1989, fiind reţinut şi agresat de forţele de represiune în jurul orei 2400. A
fost condus la Secţia 6 Miliţie, iar apoi la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua
de 22.12.1989, ora 16.00.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 06.07.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
506/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât pentru infr. prev. de
art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
infracţiunea prev. de art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Pascale Viorel (Jilava-vol. 40) - reţinut
Numitul Pascale Viorel, fiul lui Andrei Traian şi Aurora, născut la data de 24.05.1964
în Bucureşti, domiciliat în Buzău, str. Obor, nr. 1, bl. 6, sc. B, ap. 15, jud. Buzău, în seara zilei
de 21.12.1989, a fost reţinut în staţia de metrou Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.685/Sp/1993 din data de 29.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Paraschivescu Alexandru Nicolae Petre (Jilava-vol. 40) reţinut
Numitul Paraschivescu Alexandru Nicolae Petre, fiul lui Dimitrie şi Maria, născut la
data de 17.02.1910 în Piteşti, domiciliat în Bucureşti, str. Sf. Voievozi nr.1, sector 1, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Biserica Albă, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.331/Sp/1992 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
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C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Paraschiv Ana (Jilava-vol. 40) - reţinută
Numita Paraschiv Ana, fiica lui Marin şi Eleonora, născută la data de 12.10.1969 în
com. Pogoanele, jud. Giurgiu, domiciliată în Bucureşti, str. Agrişelor, nr. 3, ap. 2, sector 3, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona b-dul Dimitrie Cantemir, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.701/Sp/1992 din data de 14.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Paraschiv Alexandru Florin (Jilava-vol. 40) - reţinut
Numitul Paraschiv Alexandru Florin, fiul lui Dumitru şi Elena, născut la data de
26.04.1964 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Alexandru cel Bun, nr. 22, bl. T18, sc. 1,
ap. 27, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona magazinului ROMARTA,
pe Calea Victoriei, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au
transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.220/Sp/1992 din data de 06.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pascu Adrian (Jilava-vol. 40) - reţinut
Numitul Pascu Adrian, domiciliat în Bucureşti, str. Narciselor, nr. 100, bl. 34, et. 3, ap.
23, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona b-dul Socului, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.698/Sp/1993 din data de 14.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Păun Florea (Jilava-vol. 40) - reţinut
Numitul Păun Florea, fiul lui Florea şi Maria, născut la data de 24.07.1957 în com.
Malaia, jud. Vâlcea, domiciliat în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr.29A, sc.2, ap.10, sector 1, în
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seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Bulevard, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.451/Sp/1993 din data de 18.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Preda Vasile (Jilava-vol. 40) - reţinut
Numitul Preda Vasile, fiul lui Constantin şi Ioana, născut la data de 23.09.1961 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Almaşul Mare nr.11, bl.56, sc.1, parter, ap.3, sector 4,
în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în staţia de metrou Universităţii, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.341/Sp/1992 din data de 16.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Preda Florin (Jilava-vol. 40) - reţinut
Numitul Preda Florin, fiul lui Petre şi Adriana, născut la data de 18.05.1968, domiciliat
în Bucureşti, str. Vigoniei, nr. 8, bl. 10, sc. C, et. 2, ap. 170, sector 5, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în staţia de metrou Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.474/Sp/1993 din data de 28.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Corboş (fostă Preoteasa) Maria (Jilava-vol. 40) - reţinută
Numita Corboş (fostă Preoteasa) Maria, fiica lui Gheorghe şi Eugenia, născută la data
de 20.07.1952 în loc. Bran, jud. Braşov, domiciliată în Bucureşti, şos. Pantelimon, nr. 286, bl.
41, ap. 252, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în str. Academiei, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul
Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.711/Sp/1993 din data de 28.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
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acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pop Ionel Florian (Jilava-vol. 40) - reţinut
Numitul Pop Ionel Florian, fiul lui Petru şi Elena, născut la data de 9.04.1971 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Ornamentului, nr.4, bl. E8, sc. 3, ap. 41, sector 4, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în Piaţa Romană, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.483/Sp/1993 din data de 04.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pauşan Vasile (Jilava-vol. 40) - reţinut
Numitul Pauşan Vasile, fiul lui Gheorghe şi Raveica, născut la data de 13.12.1956 în
Crasna, jud. Sălaj, domiciliat în Bucureşti, str. Timişoara, nr. 21, sector 2, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în Piaţa Romană, de mai mulţi subofiţeri de miliţie care, după ce lau lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
politraumatism fractură costală stângă care a necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr. A1/2855/1990).
Prin rezoluţia cu nr.359/Sp/1992 din data de 17.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Papazică Tănase Stila (Jilava-vol. 40) - reţinută
Numitul Papazică Tănase Stila, fiul lui Sterea şi Sultana, născut la data de 28.02.1966
în com. Stejaru, jud. Tulcea,domiciliat în Constanţa, str. Dragoslavele, nr. 1C, bl. B1, sc. A,
et. 2, ap. 9, jud. Constanţa, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în Piaţa Sf. Gheorghe, de
mai mulţi subofiţeri de miliţie care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
politraumatism fractură costală stângă, care au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr. A1/2855/1990).
Prin rezoluţia cu nr.694/Sp/1993 din data de 14.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Paralescu Damian (Jilava-vol. 40) - reţinut
Numitul Paralescu Damian, fiul lui Ion şi Elena, născut la data de 30.12.1968 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Aleşd, nr. 12, bl. N20, sc. B, ap. 17, sector 6, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în Piaţa Romană, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.694/Sp/1993 din data de 14.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Platon Alexandru (Jilava-vol. 41) - reţinut
Numitul Platon Alexandru, fiul lui Vasile şi Lucreţia, domiciliat în Bucureşti, str.
Complexului nr.8, bl.41, sc.1, et.6, ap.26, sector 3, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut
în zona Hotel Bucureşti, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au
transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.505/Sp/1993 din data de 23.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ploscaru Zoe (Jilava-vol. 41) - reţinută
Numita Ploscaru Zoe, fiica lui Mihai şi Alexandra, născută la data de 3.05.1922,
domiciliată în Bucureşti, str. Gării de Nord nr.6-8, sc.4, et.6, ap.63, sector 1, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinută în zona Hotel Bucureşti, de mai mulţi subofiţeri de miliţie care,
după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.271/Sp/1992 din data de 09.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pop Petru (Jilava-vol. 41) - reţinut
Numitul Pop Petru, fiul lui Grigore şi Elena, născut la data de 26.05.1933 în Iaşi,
domiciliat în Bucureşti, Aleea Ornamentului nr.4, bl.E8, sc.3, ap.41, sector 4, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona Pasaj Universitate, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
contuzie toracică forte excoriaţii faţă şi torace, care au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de
îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/1217/1990).
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Prin rezoluţia cu nr.203/Sp/1992 din data de 04.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Popa Camelia (Jilava-vol. 41) - reţinută
Prin adresa nr.056 din 20.09.1995 Asociaţia „23 Decembrie 1989 – Metrou” a solicitat
eliberarea unei adeverinţe pentru d-na Popa Camelia, membră a asociaţiei, adeverinţă din care
să rezulte că a fost rănită în timpul revoluţiei.
Conforma raportului de expertiză medico-legală nr.15719/15.02.1996 întocmit de
Institutul de Medicină Legală Prof. Dr. Mina Minovici Bucureşti, rezultă că Popa Camelia
figurează în evidenţa Spitalului Colentina – Secţia Neurologie, cu diagnosticul „Scleroză în
plăci” şi că agravarea bolii de care aceasta suferea nu s-a datorat participării la evenimentele
din luna decembrie 1989 ci evoluţiei fireşti/normale a acestei afecţiuni.
Prin rezoluţia cu nr. 883/Sp/1995 din data de 09.12.1997 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind pe numita Popa Camelia,
întrucât din probele administrate rezultă că afecţiunile de care suferă, nu au legătură de
cauzalitate cu participarea acesteia la mişcările de protest din timpul evenimentelor din
decembrie 1989.
Persoană vătămată Popa Laurenţiu (Jilava-vol. 41) - reţinut
Numitul Popa Laurenţiu, fiul lui Ene şi Ioana, născut la data de 12.08.1959 în Brăila,
domiciliat în Brăila, str. Petru Groza nr.23, jud. Brăila, în seara zilei de 21.12.1989, a fost
reţinut în zona Hotel Continental, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi
agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 416/Sp/1993 din data de 16.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Popescu Dan (Jilava-vol. 41) - reţinut
Numitul Popescu Dan, fiul lui Traian şi Etelca, născut la data de 19.02.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Stogu nr.1, bl.10, et.3, ap.75, sector 5, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona b-dul Ana Ipătescu, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 529/Sp/1993 din data de 09.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Petrescu Constantin (Jilava-vol. 41) - reţinut
Numitul Petrescu Constantin, fiul lui Dumitru şi Marcela, domiciliat în Bucureşti, str.
Valea Argeşului, nr. 16, bl. M27, sc. A, et. 7, ap. 46, sector 6, în seara zilei de 21.12.1989, a
fost reţinut în zona Sebastian, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, lau transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 326/Sp/1992 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pîrpăriţă Rudeanu Iulia Marioara (Jilava-vol. 41) - reţinută
Numita Pîrpăriţă Rudeanu Iulia Marioara, fiica lui Anton şi Marioara, născută la data
de 12.01.1944 în Sibiu, domiciliată în Bucureşti, str. Costache Negri nr.32, sector 5, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinută pe str. Academiei, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce au lovit-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
contuzie forte genunchi stâng cu hidartroză moderată excoriaţii genunchi drept, ce necesită
12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 636/Sp/1993 din data de 26.01.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pană (fostă Brînză) Mariana (Jilava-vol. 41) - reţinută
Numita Pană (fostă Brînză) Mariana, fiica lui Tonciu şi Maria, născută la data de
22.08.1960 în com. Afumaţi, jud. Ilfov, domiciliată în Bucureşti, Calea Victorie nr.52, sector
1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Piaţa Palatului, de mai mulţi subofiţeri
de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 827/Sp/1994 din data de 29.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pană Aurel Ionel (Jilava-vol. 41) - reţinut
Numitul Pană Aurel Ionel, fiul lui Tonciu şi Maria, domiciliat în Afumaţi, str.
Câmpina nr.1085, jud. Ilfov, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Pasajul
Victoriei, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la
Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
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Prin rezoluţia cu nr. 847/Sp/1994 din data de 28.10.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Popa Cristian Viorel (Jilava-vol. 41) - reţinut
Numitul Popa Cristian Viorel, fiul lui Gheorghe şi Ioana, născut la data de 28.10.1960
în Piteşti, jud. Argeş, domiciliat în Bucureşti, str. Serg. Niţu Vasile, nr. 66, bl. 25, sc. 3, ap.
82, sector 4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Spitalul Colţea, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
sindrom de zdrobire (raport medico-legal nr. A1/10765/1991).
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Popa Marcel (Jilava-vol. 41) - reţinut
Numitul Popa Marcel, fiul lui Mihai şi Eugenia, născut la data de 15.06.1963 în
Hunedoara, domiciliat în Deva, b-dul Libertăţii (fost Lenin), bl. A, sc. C, ap. 48, jud.
Hunedoara, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Bucureşti, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 459/Sp/1993 din data de 24.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Prager Vivian (Jilava-vol. 42) - reţinut
Numitul Prager Vivian, fiul lui Teodor şi Roxana, născut la data de 23.07.1955 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Verigei, nr. 6, bl. 2, ap. 126, sector 5, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Negoiu, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după
ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 800/Sp/1994 din data de 19.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pavel Ştefan (Jilava-vol. 42) - reţinut
Numitul Pavel Ştefan, fiul lui Constantin şi Viorica, născut la data de 28.08.1950 în
com. Ciofliceni, jud. Ilfov, domiciliat în Bucureşti, str. Avionului, nr. 21, bl. 15E, sc. 1, et. 2,
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ap. 10, sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Romană, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
traumatism cranio-cerebral, fractură C10-11 stânga, ce necesită pentru vindecare 16-18 zile de
îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/10914/1991).
Prin rezoluţia cu nr. 561/Sp/1993 din data de 18.08.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Păcurar Ileana Silvia (Jilava-vol. 42) - reţinută
Numita Păcurar Ileana Silvia, fiica lui Viorel şi Valentina, născută la data de
26.02.1969 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.75-79, bl.73-75,
ap.30, sector 5, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Librăriei Mihai Eminescu,
de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la
Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 795/Sp/1994 din data de 22.07.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Popescu Ciurea Octavian (Jilava-vol. 42) - reţinut
Numitul Popescu Ciurea Octavian, fiul lui Ioan şi Maria, născut la data de 05.04.1961
în Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Oborul Nou nr.13, bl.P10, sc.2, et.10, ap.566,
sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Librăriei Mihai Eminescu, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
traumatism al piramidei nazale cu fractură internă a oaselor proprii ale nasului, care au
necesitat 12-15 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/1530/1990).
Prin rezoluţia cu nr. 264/Sp/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pripici Marian (Jilava-vol. 42) - reţinut
Numitul Pripici Marian, fiul lui Niculae şi Petra, născut la data de 09.07.1966 în
Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, b-dul Ceahlăul nr.24, bl.106, sc.3, et.2, ap.120, sector 6,
în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în staţia de metrou Universităţi, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
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Prin rezoluţia cu nr. 703/Sp/1993 din data de 14.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pavel Viorel (Jilava-vol. 42) - reţinut
Numitul Pavel Viorel, fiul lui Neculai şi Georgeta, născut la data de 1.11.1963 în
Vrancea, domiciliat în Bucureşti, str. Poieni nr.8, sector 4 şi f.f.l. în com. Păuneşti, jud.
Vrancea, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în staţia de metrou Universităţi, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 784/Sp/1994 din data de 27.04.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pascu Valentin (Jilava-vol. 42) - reţinut
Numitul Pascu Valentin, fiul lui Gheorghe şi Stanca, născut la data de 1.07.1954 în
Braşov, domiciliat în Bucureşti, str. Theodor Speranţia nr.104, bl.S26, sc.1, et.2, ap.7, sector
3, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe str. Academiei, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 627/Sp/1993 din data de 26.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Paşaluc Constantin (Jilava-vol. 42) - reţinut
Numitul Paşaluc Constantin, fiul lui Dimitrie şi Maria, născut la data de 1.02.1961 în
Suceava, domiciliat în com. Dolhasca, sat Dolhasca, jud. Suceava, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Intercontinental, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 752/Sp/1994 din data de 21.02.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Preda Eugen (Jilava-vol. 42) - reţinut
Numitul Preda Eugen, fiul lui Aureliu şi Filofteia, născut la data de 04.05.1954 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 82, bl. C16, sc. D, et. 9,ap. 215,
sector 6 şi f.f.l. în com. Perişoru, jud. Călăraşi, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut pe
str. 13 Decembrie, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au
transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 516/Sp/1993 din data de 30.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pachiţac Mihail (Jilava-vol. 42) - reţinut
Numitul Pachiţac Mihail, fiul lui Ioan şi Ecaterina, născut la data de 24.09.1936 în jud.
Iaşi, domiciliat în Bucureşti, şos. Mihai Bravu, nr. 47-49, bl. P16A, sc. A, et. 7, ap. 25, sector
3, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Spitalului Colţea, de mai mulţi subofiţeri
de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 376/Sp/1992 din data de 22.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Panaite Eugen (Jilava-vol. 42) - reţinut
Numitul Panaite Eugen, fiul lui Vasile şi Catinca, născut la data de 06.03.1955 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Berzei nr.14, sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a
fost reţinut în zona Spitalului Colţea, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au
lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
echimoze multiple longitudinale regiunea dorsală toracică, edentaţie incisivi maxilar inferior,
care au necesitat pentru vindecare 10-15 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
A1/12269/1991).
Prin rezoluţia cu nr. 677/Sp/1993 din data de 23.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Petriuc Ştefan Nicolae (Jilava-vol. 42) - reţinut
Numitul Petriuc Ştefan Nicolae, fiul lui Mihai şi Călina, născut la data de 04.12.1970
în Suceava, domiciliat în mun. Timişoara, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 6, ap.11, jud. Timiş, în
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seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 465/Sp/1993 din data de 24.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Puşcaşu Tudor (Jilava-vol. 42) - reţinut
Numitul Puşcaşu Tudor, fiul lui Veniamin şi Maria, născut la data de 2.03.1942 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Trestiana, nr. 5, bl. 9, sc. B, ap. 76, sector 4, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 441/Sp/1993 din data de 06.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Puiu Petrică (Jilava-vol. 43) - reţinut
Numitul Puiu Petrică, fiul lui Mihai şi Maria, născut la data de 04.04.1957 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Serghei Rachmaninov, nr. 4, sc. 1, et. 2, ap. 8, sector 2,
în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri
de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
36 de cicatrici de 2,4-4,5 cm în zona parietală şi parieto-occipitală, care au necesitat 10-12 zile
de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/1377/1990).
Prin rezoluţia cu nr. 450/Sp/1993 din data de 18.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Protopopescu Gheorghe (Jilava-vol. 43) - reţinut
Numitul Protopopescu Gheorghe, fiul lui Vasile şi Teodosia, născut la data de
26.11.1952în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Iancului, nr. 10, bl. 114B, sc. A, et. 5, ap.
22, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Union, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
echimoză periorbitară dreaptă hematom temporo-parietal stâng, fracturi costale cu hemotorax,
care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/2214/1990).
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Prin rezoluţia cu nr. 232/Sp/1992 din data de 07.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pădureanu Mihai Valeriu (Jilava-vol. 43) - reţinut
Numitul Pădureanu Mihai Valeriu, fiul lui Ion şi Ioana, născut la data de 06.09.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Serg. Moise Constantin nr.26, sector 6, în seara zilei de
21.12.1989, a fost reţinut în zona Restaurant Dunărea, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 387/Sp/1993 din data de 30.03.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pătraşcu Gheorghe (Jilava-vol. 43) - reţinut
Numitul Pătraşcu Gheorghe, fiul lui Ion şi Gheorghiţa, născut la data de 26.02.1954 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Danubiu, nr. 8, bl. 6D, sc. 1, ap. 3, sector 3, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Hotel Negoiu, de mai mulţi subofiţeri de miliţie,
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 439/Sp/1993 din data de 06.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Petrescu Marilena (Jilava-vol. 43) - reţinută
Numita Petrescu Marilena, fiica lui Ilie şi Sofia, născută la data de 08.02.1931 în loc.
Siliştea, Bulgaria, domiciliată în Bucureşti, b-dul Regina Elisabeta (fostă Mihail
Kogălniceanu) nr.23, et.7, ap.62, sector 5, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona
Hotel Negoiu, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o
la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 792/Sp/1994 din data de 15.07.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Popescu Tudor (Jilava-vol. 43 şi vol. 77) - reţinut
Numitul Popescu Tudor, fiul lui Ion şi Margareta, născut la data de 26.01.1936, în
com. Corbu jud. Olt, domiciliat în Bucureşti, str. Toporaşi, nr. 31, bl. 1, sc. A, et. 2, ap. 7,
sector 5, a fost reţinut, în seara zilei de 21.12.1989, în zona Universitate, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care nu rezultă existenţa unor leziuni traumatice (raport
medico-legal nr. A1/1705/1992).
Prin rezoluţia cu nr. 765/Sp/1994 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
29.04.1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Pepenel Sever Ovidiu (Jilava-vol. 43) - reţinut
Numitul Pepenel Sever Ovidiu, fiul lui Server şi Petrica, născut la data de 2.05.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Mircea Vodă nr.38, bl.M9, sc.2, et.1, ap.40, sector 3,
în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în Hotelul Negoiu, de mai mulţi subofiţeri de miliţie
care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 603/Sp/1993 din data de 30.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pavel Mihai (Jilava-vol. 43) - reţinut
Numitul Pavel Mihai, fiul lui Vasile şi Maria, născut la data de 14.10.1930 în com.
Aroneanu, jud. Iaşi, domiciliat în Bucureşti, str. Rotundă, nr. 10, bl. Y2A, sc. 3, et. 5, ap. 134,
sector 3, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în Pasajul Universităţii, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
traumatism toracic cu multiple fracturi costale, care au necesitat pentru vindecare 25 zile de
îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/18605/1995).
Prin rezoluţia cu nr. 826/Sp/1994 din data de 29.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Popa Ion (Jilava-vol. 43) - reţinut
Numitul Popa Ion, fiul lui Alexandru şi Maria, născut la data de 30.03.1940 în loc.
Armani, Bulgaria, domiciliat în oraş Ovidiu, str. Frunzelor nr.8, jud. Constanţa, în seara zilei
de 21.12.1989, a fost reţinut în Pasajul Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 185/Sp/1992 din data de 02.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
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C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Poparcea Daniel (Jilava-vol. 43) - reţinut
Numitul Poparcea Daniel, fiul lui Ioan şi Magdalena, născut la data de 29.09.1973 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Romulus nr.27, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a
fost reţinut în Pasajul Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi
agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 798/Sp/1994 din data de 19.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Popa Sorin Adrian (Jilava-vol. 43) - reţinut
Numitul Popa Sorin Adrian, fiul lui Vasile şi Berta, născut la data de 08.09.1971 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Timişul de Jos, nr. 3, bl. A24, sc. B, et. 4, ap. 29,
sector 6, în seara zilei de 21.12.1989 şi în noaptea de 21/22.12.1989 a participat la
manifestaţia anticomunistă care a avut loc în zona centrală a mun. Bucureşti. În dimineaţa
zilei de 22.12.1989, în jurul orei 05.00, în timp ce se afla în zona Sebastian, a fost imobilizat
de mai mulţi lucrători de miliţie şi condus la Secţia 18 Miliţie, unde a fost agresat de mai
mulţi ofiţeri şi subofiţeri de miliţie. Ulterior a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a
fost eliberat în cursul aceleaşi zile, ora 15.00.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 327/Sp/1992 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Rusu Gheorghe (Jilava-vol. 44) - reţinut
Numitul Rusu Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la data de 19.03.1955 în
com. Scânteia, jud. Iaşi, domiciliat în Iaşi, şos. Naţională, nr. 42D, bl. A2, sc. B, et. 3, ap. 3,
jud. Iaşi, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în Pasajul Universităţii, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 221/Sp/1992 din data de 06.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Rotariu (fostă Chirilă) Cristina (Jilava-vol. 44) - reţinută
Numita Rotariu (fostă Chirilă) Cristina, fiica lui Constantin şi Elena, născută la data de
28.07.1968 în com. Băceşti, jud. Vaslui, domiciliată în Bucureşti, str. Mihail Eminescu
nr.214, sector 2, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în Hotel Athenee Palace, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul
Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 444/Sp/1993 din data de 10.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Roşca Teodor (Jilava-vol. 44) - reţinut
Numitul Roşca Teodor, fiul lui Grigore şi Ştefana, născut la data de 09.10.1966 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Coştila, nr. 12, bl. P9, sc. 2, ap. 122, sector 4, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în Hotel Union, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după
ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 373/Sp/1992 din data de 21.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Reiss Richard (Jilava-vol. 44) - reţinut
Numitul Reiss Richard, fiul lui Alexandru şi Silvia, născut la data de 27.02.1964 în
loc. Curtea de Argeş, jud. Argeş, domiciliat în Bucureşti, Prelungirea Ghencea, nr. 28, bl. C5,
sc. C, et. 9, ap. 116, sector 6, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Pasajul
Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au transportat la
Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
tumefacţii periorbitare, plăgi plesnite la ambele buze şi tumefacţia piramidei nazale, care au
necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/6124/1991).
Prin rezoluţia cu nr. 323/Sp/1992 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Radu Ion (Jilava-vol. 44) - reţinut
Numitul Radu Ion, fiul lui Victor şi Elena, născut la data de 12.08.1964 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Crizantemelor nr.18, bl.Z3, sc.3, et.1, ap.48, sector 5, în seara zilei
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de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Pasajul Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie
care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, dar care
nu au legătură de cauzalitate cu vătămările corporale suferite în perioada 21/22.12.1989
(raport medico-legal nr. A1/14705 /1999).
Prin rezoluţia cu nr. 665/Sp/1993 din data de 15.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Radu Ştefan (Jilava-vol. 44) - reţinut
Numitul Radu Ştefan, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 20.07.1955 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Giurgiului, nr. 164, bl. 14B, sc. A, et. 3, ap. 37, sector
4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona b-dul I. C. Brătianu, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie care, după ce l-au lovit, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
zonă tumefiată periorbital drept şi toracic posterior, care au necesitat 10-12 zile de îngrijiri
medicale (certificat medico-legal nr. A2/13.457/1999).
Prin rezoluţia cu nr. 435/Sp/1993 din data de 05.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Rizac Mircea (Jilava-vol. 44) - reţinut
Numitul Rizac Mircea, fiul lui Iancu şi Tasia, născut la data de 07.07.1946 în com.
Vârful Câmpului, jud. Botoşani, domiciliat în Bucureşti, str. Voila nr.10, bl.21, sc.1, ap.3,
sector 4, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Sălăjan, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 319/Sp/1990 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Radu Ion (Jilava-vol. 45) - reţinut
Numitul Radu Ion, fiul lui Neculae şi Roza, născut la data de 21.03.1951 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Clăbucet nr.31, sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut
în zona Piaţa Sălăjan, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-au lovit, l-au
transportat la Penitenciarul Jilava.
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A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, respectiv
plagă anfractuoasă la nivelul genunchiului stâng, care au necesitat 14-15 zile de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr. A1/18.869/1995).
Prin rezoluţia cu nr. 886/Sp/1995 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Radu Gheorghe Alexandru (Jilava-vol. 45) - reţinut
Numitul Radu Gheorghe Alexandru, fiul lui Gheorghe şi Adriana, născut la data de
16.03.1967 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Cap. Uşurelu Ioan, nr. 14, bl. M2, ap. 28,
sector 5, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în zona Uzinelor 23 August, de mai mulţi
subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care nu rezultă existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 643/Sp/1995 din data de 27.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Rădulescu Elena (Jilava-vol. 45) - reţinută
Numita Rădulescu Elena, fiica lui Gheorghe şi Maria, domiciliată în Bucureşti, str.
Valea Argeşului, nr. 20, bl. A22, sc. B, et. 2, ap. 23, sector 6, în seara zilei de 21.12.1989, a
fost reţinută în zona Hotel Intercontinental, de mai mulţi subofiţeri de miliţie care, după ce ar
fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 269/Sp/1992 din data de 09.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Rădulescu Ionel (Jilava-vol. 45) - reţinut
Numitul Rădulescu Ionel, fiul lui Florin şi Aurelia, domiciliat în Bucureşti, str. Valea
Argeşului, nr. 20, bl. A22, sc. B, et. 2, ap. 23, sector 6, în seara zilei de 21.12.1989, a fost
reţinut în zona Hotel Intercontinental, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce l-ar fi
agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 268/Sp/1992 din data de 09.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
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acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Rădulescu Victoria (Jilava-vol. 45) - reţinută
Numita Rădulescu Victoria, fiica lui Constantin şi Lixandra, născută la data de
31.07.1936 în com. Creţeşti, jud. Giurgiu, domiciliată în Bucureşti, Intrarea Carol Knappe, nr.
22, sector 1, în seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Hotel Athene Palace, de mai
mulţi subofiţeri de miliţie, care, după ce au lovit-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
A prezentat acte medicale din care rezultă existenţa unor leziuni traumatice, reţinânduse în acest sens că prezintă tulburări neurovegetative, hipertensiune arterială în evidenţă,
suferinţe care s-au putut agrava, la data de 21.12.1989, printr-o agresiune fizică sau psihică
(raport medico-legal nr. A1/6565/1995).
Prin rezoluţia cu nr. 865/Sp/1995 din data de 20.06.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Râpeanu Luminiţa (Jilava-vol. 45) - reţinută
Numita Râpeanu Luminiţa, fiica lui Gheorghe şi Felicia, născută la data de 19.07.1971
în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Pantelimon nr.354, bl.2, ap.186, sector 2, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie, care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 297/Sp/1992 din data de 10.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Radu Maria (Jilava-vol. 45) - reţinută
Numita Radu Maria, fiica lui Aurel şi Veturia, născută la data de20.11.1962 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Piaţa Romană, nr. 9, sc. C, et. 2, ap. 5, sector 1, în
seara zilei de 21.12.1989, a fost reţinută în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de
miliţie care, după ce ar fi agresat-o, au transportat-o la Penitenciarul Jilava.
Prin rezoluţia cu nr. 626/Sp/1993 din data de 26.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Răţoi Sorin (Jilava-vol. 45) - reţinut
Numitul Răţoi Sorin, fiul lui Paul şi Iulica, născut la data de 16.06.1962 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Liviu Rebreanu nr.15, bl.N3, sc.1, ap.18, sector 3, în seara zilei de
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21.12.1989, a fost reţinut în zona Piaţa Universităţii, de mai mulţi subofiţeri de miliţie, care,
după ce l-ar fi agresat, l-au transportat la Penitenciarul Jilava.
Prin rezoluţia cu nr. 388/Sp/1993 din data de 30.03.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Savin Eugeniu (Jilava-vol. 46)
Numitul Savin Eugeniu, fiul lui Toader şi Suzana, născut la data de 28.02.1948 în
Galaţi, jud. Galaţi, domiciliat în Bucureşti, str. Stolnicu Vasile, nr. 27, bl. 27, sc. A, ap. 5,
sector 2, a afirmat că, în seara zilei de 21.12.1989, a luat parte la manifestaţiile care au avut
loc în municipiul Bucureşti şi că, după intervenţia forţelor de ordine, a suferit leziuni ca
urmare a folosirii gazelor iritant lacrimogene. Urmare acestei situaţii, a părăsit zona,
deplasându-se la domiciliu, iar ulterior s-a prezentat la medic pentru îngrijiri medicale.
Din raportul medico-legal nr. A.1/71091992 rezultă că a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 15 zile de îngrijiri medicale.
În data de 30.11.2005, s-a dispus efectuarea unei constatări medico-legale pentru a se
stabili dacă afecţiunile de care suferă Savin Eugeniu au legătură cu leziunile suferite de acesta
în luna decembrie 1989. Raportul medico-legal nr. A5/13241/2005 din 13.12.2005 a
concluzionat că Savin Eugeniu nu a prezentat nicio leziune traumatică în circumstanţele
agresiunii invocate din noaptea de 21/22.12.1989 şi nicio agravare/decompensare a bolii
psihice. Afecţiunile de care acesta suferă nu au legătură de cauzalitate cu momentul traumatic
invocat din luna decembrie 1989 şi, în consecinţă, nu putea produce agravarea lor.
Prin rezoluţia din 28.12.1993 emisă în dosarul nr. 722/Sp/1993 al Procuraturii
Militare Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât infr. prev. de
art. 250 C.p. a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/1990.
Persoană vătămată Stănculescu Gheorghe (Jilava-vol. 46) - reţinut
Numitul Stănculescu Gheorghe, fiul lui Victor şi Valeria, născut la data de 5.02.1965
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Uioara nr.1, bl.41C, sc.1, et.7, ap.43, sector 4, a
participat la manifestaţiile care au avut loc în centrul Bucureştiului în după-amiaza zilei de
21.12.1989. A fost reţinut şi agresat de forţele de ordine, fiind transportat, împreună cu alţi
manifestanţi, la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989.
În urma agresiunilor exercitate asupra sa a suferit leziuni care au necesitat pentru
vindecare 4-5 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 07.07.1992 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
283/Sp/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin.
2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Soricescu Petre (Jilava-vol. 46)
Numitul Soricescu Petre, fiul lui Petre şi Viorica, născut la data de 26.09.1966 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 78, bl. M40bis, sc. A, et. 3, ap. 22,
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sector 6, în ziua de 21.12.1989, Soricescu Petre a participat la manifestaţiile care au avut loc
în Piaţa Universităţii. Urmare intervenţiei forţelor de ordine, a suferit leziuni de violenţă fiind
transportat şi internat la Spitalul Municipal.
Din actele medico-legale aflate la dosar rezultă că leziunile de violenţă prezentate de
Soricescu Petre au necesitat pentru vindecare 65-70 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 03.06.1992 emisă în dosarul nr. 74/S/1992 al Procuraturii Militare
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că, prin DecretulLege nr. 3/1990, au fost amnistiate infr. prev. de art. 181 şi art. 250 alin. 2 Cod penal.
Persoană vătămată Stefoglu Ecaterina (Jilava-vol. 46) - reţinută
Numita Stefoglu Ecaterina, fiica lui Mitrofan şi Stana, născută la data de 23.10.1954 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. C.F. Robescu nr.19, sector 3, a participat la
manifestaţia care a avut loc în centrul Bucureştiului în ziua de 21.12.1989. În jurul orei 2400, a
fost reţinută de forţele de ordine şi condusă la Miliţia Capitalei, unde ar fi fost supusă la acte
de violenţă. Apoi a fost transferată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pusă în libertate în
ziua de 22.12.1989.
Prin rezoluţia din 28.10.1994 emisă în dosarul nr. 849/Sp/1994 al Procuraturii
Militare Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250
alin. 2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Stoica Florin (Jilava-vol. 46) - reţinut
Numitul Stoica Florin, fiul lui Stan şi Floarea, născut la data de 19.05.1967 în Giurgiu,
domiciliat în Bucureşti, str. Secuilor nr.15, bl.20, sc.2, et.6, ap.64, sector 4, a participat la
manifestaţia care a avut loc în municipiul Bucureşti în ziua de 21.12.1989, iar după intervenţia
forţelor de ordine s-a retras spre restaurantul Dunărea, unde a fost reţinut şi lovit de o grupă de
militari care l-au condus iniţial în zona hotelului Negoiu, iar apoi la Miliţia Capitalei, unde ar
fi fost, de asemenea, supus unor acte de violenţă. În jurul orei 0400, în dimineaţa zilei de
22.12.1989, a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în aceeaşi
zi.
Prin rezoluţia din 15.11.1993 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
664/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin.
2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Stroe Ioan (Jilava-vol. 46) - reţinut
Numitul Stroe Ioan, fiul lui Năstase şi Virginia, născut la data de 7.01.1944 în mun.
Paşcani, jud. Iaşi, domiciliat în Bucureşti, str. Danubiu, nr. 9, bl. F6, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector
3, în ziua de 21.12.1989 a luat parte la mitingul de adeziune organizat de PCR în Piaţa
Palatului, purtând o pancartă cu inscripţia „Ceauşescu-PCR”.
Odată cu apariţia tulburări în piaţă a abandonat pancarta şi a încercat să părăsească
zona. A fost reţinut şi agresat de forţele de ordine aflate în zonă şi condus iniţial la Miliţia
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Capitalei, fiind apoi transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de
22.12.1989.
Prin rezoluţia din 22.09.1993 emisă în dosarul nr. 589/Sp/1993 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen., amnistiată prin DecretulLege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de
art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au
fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar
ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ştefan Ion (Jilava-vol. 46 şi vol. 48) - reţinut
Numitul Ştefan Ion, fiul lui Mihai şi Constanţa, născut la data de 21.09.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Tincani, nr. 6, bl. Z19, ap. 52, sector 6, a participat la
manifestaţia care a avut loc în Bucureşti în ziua de 21.12.1989, fiind reţinut şi agresat de
forţele de ordine în jurul orei 1500. A fost condus la Miliţia Capitalei, iar apoi transferat la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989.
A suferit leziuni de violenţă care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia din 04.06.1993, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
482/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin.
2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Şutru Toma (Jilava-vol. 46)
Numitul Şutru Toma, fiul lui Ivan şi Brigita, născut la data de 19.10.1957 în com.
Popeşti Leordeni, jud. Ilfov, domiciliat în com. Popeşti Leordeni, str. Leordeni, nr.121, jud.
Ilfov, în memoriul adresat Procuraturii Militare Bucureşti, la data de 13.06.1994, a susţinut că
a participat la manifestaţia care a avut loc în Bucureşti în ziua de 21.12.1989 şi că, urmare
intervenţiei forţelor de ordine, ar fi suferit leziuni de violenţă, sens în care a anexat copia unei
adrese emise de Policlinica Centrală a Ministerului de Interne către Asociaţia luptătorilor în
Revoluţia din decembrie 1989.
Prin rezoluţia din 07.10.1994 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
840/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin.
2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Scrieciu Nicolae Nicu (Jilava-vol. 46) - reţinut
Numitul Scrieciu Nicolae Nicu, fiul lui Teodor şi Niculina, născut la data de
07.07.1963 în jud. Olt, domiciliat în oraş Corabia, str. Dumitru Buzdun, nr. 96, jud. Olt, a
participat la manifestaţia care a avut loc în Bucureşti în ziua de 21.12.1989 În jurul orei 2400, a
fost reţinut şi agresat de forţele de ordine în holul hotelului Majestic, fiind transportat la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989.
În urma agresiunii exercitate asupra sa, a suferit leziuni care au necesitat pentru
vindecare 14-15 zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia din 19.05.1993 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
457/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin.
2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Simionescu Petru (Jilava-vol. 46) - reţinut
Numitul Simionescu Petru, fiul lui Petre şi Profira, născut la data de 27.03.1927 în
Bacău, domiciliat în Bucureşti, str. Oborul Nou nr.13, bl.P10, ap.159, sector 2, în ziua de
21.12.1989 a fost reţinut şi agresat de forţele de ordine în zona centrală a Bucureştiului care lau condus la Miliţia Capitalei. Ulterior, a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1330.
Prin rezoluţia din 26.08.1994, emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
822/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin.
2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Silache Niculae (Jilava-vol. 46) - reţinut
Numitul Silache Niculae, fiul lui Victor şi Elena, născut la data de 25.12.1957 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. George Vraca, nr. 6, sc. A, ap. 1, sector 1, a participat
la manifestaţia care a avut loc în Bucureşti, în ziua de 21.12.1989, fiind reţinut şi agresat de
forţele de ordine care l-au condus la Miliţia Capitalei. Ulterior a fost transferat la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1400.
Prin rezoluţia din 06.07.1992 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
216/S/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Sicoe Marian (Jilava-vol. 46) - reţinut
Numitul Sicoe Marian, fiul lui Viorel şi Elisaveta, născut la data de 17.11.1959 în
Alba, jud. Alba, domiciliat în Bucureşti, str. Gheorghe Marinescu (Emil Bota) nr.2, bl.M108,
ap.38, sector 3, a luat parte la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în zona
centrală a Bucureştiului. A fost reţinut şi agresat de forţele de ordine, fiind condus la Miliţia
Capitalei, iar apoi transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de
22.12.1989.
Urmare agresiunii la care a fost supus a suferit leziuni, care au necesitat pentru
vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 14.05 1993, emisă în dosarul nr. 449/Sp/1993 al Procuraturii
Militare Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250
alin. 2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru
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săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Stanciu Dragoş (Jilava-vol. 46) - reţinut
Numitul Stanciu Dragoş, fiul lui Simion şi Elena, născut la data de 20.09.1956 în
Brăila, domiciliat în Bucureşti, str. Prometeu nr.25, bl.16G, ap.1, sector 1, a participat la
manifestaţiile care au avut loc în Bucureşti în ziua de 21.12.1989. În jurul orei 24.00, a fost
reţinut în timp ce se afla în clădirea restaurantului Dunărea şi a fost condus la Miliţia
Capitalei, iar apoi transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de
22.12.1989. A afirmat că a fost agresat de forţele de ordine, însă, potrivit actelor medicolegale aflate la dosar, nu a prezentat leziuni de violenţă care să necesite îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 26.01.1994 emisă în dosarul nr. 730/Sp/1994 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen., amnistiată prin DecretulLege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de
art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au
fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar
ulterior condamnate.
Persoană vătămată Stănculescu Doru Emil (Jilava-vol. 47) - reţinut
Numitul Stănculescu Doru Emil, fiul lui Emilian şi Victoria, născut la data de
25.06.950 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Viitorului, nr. 182, bl. 49, sc. A, et. 8, ap.
31, sector 2, a participat la demonstraţiile care au avut loc în seara zilei de 21.12.1989 în Piaţa
Unirii. În noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orei 0230, a fost reţinut de forţele de ordine, care
l-au condus la Miliţia Capitalei, unde a fost supus unor acte de violenţă. În jurul orei 0300, a
fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în după-amiaza zilei de
22.12.1989.
Prin rezoluţia din 08.07.1992 emisă în dosarul nr. 261/S/1992 al Procuraturii Militare
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Simiganoschi Dan (Jilava-vol. 47) - reţinut
Numitul Simiganoschi Dan, fiul lui Ştefan şi Valentina, născut la data de 30.05.1957
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Presei nr.7, et.1, ap.21, sector 1, a participat la
manifestaţiile care au avut loc în centrul municipiului Bucureşti, în după amiaza zilei de
21.12.1989, fiind reţinut de forţele de ordine în apropierea cofetăriei Scala. Asupra sa au fost
exercitate acte de violenţă. A fost condus la Circa 1 Miliţie, iar apoi transferat la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989.
A suferit leziuni de violenţă care au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia din 13.07.1992 emisă în dosarul nr. 296/S/1992 al Procuraturii Militare
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
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acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ştefănescu Anton Grigore (Jilava-vol. 47) - reţinut
Numitul Ştefănescu Anton Grigore, fiul lui Mihai şi Florica, născut la data de
23.01.1943 în mun. Slatina, jud. Olt, domiciliat în Bucureşti, str. Pitar Moş, nr. 1A, bl. 1bis,
sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 1, a participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în
centrul municipiului Bucureşti şi a fost reţinut de organele de Miliţie, fiind condus la Miliţia
Capitalei, de unde, în dimineaţa zilei de 22.12.1989, în jurul orei 0700, a fost transferat la
Penitenciarul Jilava. A fost pus în libertate în cursul zilei de 22.12.1989.
Prin rezoluţia din 04.07.1992 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
196/S/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ştefan Gheorghe (Jilava-vol. 47) - reţinut
Numitul Ştefan Gheorghe, fiul lui Preda şi Ioana, născut la data de 27.08.1951 în com.
Călugăreni, jud. Giurgiu, domiciliat în com. Cosmeşti, sat Cosmeşti, jud. Teleorman, a
participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul Capitalei. A fost
reţinut şi agresat de lucrători de Miliţie, care l-au condus la Miliţia mun. Bucureşti, unde a
fost, de asemenea, supus la acte de violenţă. Ulterior, a fost transferat la Penitenciarul Jilava,
de unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989.
Prin rezoluţia din 06.07.1992, emisă în dosarul Procuratura Militară Bucureşti nr.
215/S/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Sima Gheorghiţă (Jilava-vol. 47) - reţinut
Numitul Sima Gheorghiţă, fiul lui Ion şi Ioana, născut la data de 01.01.1961 în Piteşti,
jud. Argeş, domiciliat în Bucureşti, b-dul Constantin Brâncoveanu nr.103, bl.E13, sc.3, ap.42,
sector 4, a participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul Capitalei.
După miezul nopţii, în timp ce se îndrepta spre domiciliu, a fost reţinut de un echipaj de
miliţie în zona Piaţa Sudului. A fost transportat împreună cu alte persoane la Penitenciarul
Jilava, unde a rămas până în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1530, când a fost pus în libertate.
Prin rezoluţia din 30.06.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
513/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin.
2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Simion Ion (Jilava-vol. 47) - reţinut
Numitul Simion Ion, fiul lui Petre şi Victoria, născut la data de 26.01.1958 în
Caransebeş, jud. Covasna, domiciliat în Bucureşti, Aleea Feteşti, nr. 5, bl. F3, sc. C, ap. 31,
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sector 3, în seara zilei de 21.12.1989 a participat la evenimentele revoluţionare care au avut
loc în zona centrală a Capitalei. În jurul orei 0100, din noaptea de 21/22.12.1989, a fost reţinut
de forţele de represiune şi agresat, fiind condus la Circa 10 Miliţie, unde a fost, de asemenea,
a fost supus unor acte de violenţă. În jurul orei 0700, a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost pus în libertate în după-amiaza zilei de 22.12.1989.
În urma actelor de violenţă exercitate asupra sa, Simion Ion a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 25 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 16.07.1992, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
354/S/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ştefănescu Gheorghe (Jilava-vol. 47) - reţinut
Numitul Ştefănescu Gheorghe, fiul lui Ion şi Elena, născut la data de 18.02.1951,
domiciliat în Craiova, str. Tineretului nr.5, bl.163E, sc.1, ap.2, jud. Dolj şi f.f.l. în com.
Dobroteşti, jud. Dolj, în după-amiaza zilei de 21.12.1989, a fost reţinut în apropiere de Circa
10 Miliţie şi transportat la Penitenciarul Jilava, unde a fost lovit cu bastonul de cauciuc de
către subofiţerul care-l supraveghea. A fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei
1600.
Prin rezoluţia din 28.10.1993, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
642/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin.
2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Sebastian Viorel (Jilava-vol. 47) - reţinut
Numitul Sebastian Viorel, fiul lui Florian şi Maria, născut la data de 18.02.1952 în loc.
Surduc, jud. Bihor, domiciliat în Oradea, str. Graurilor nr.54-56, jud. Bihor, a participat la
manifestaţiile care au avut loc în Bucureşti în ziua de 21.12.1989. A fost reţinut şi agresat de
forţele de ordine care l-au condus la Miliţia Capitalei, unde a fost supus din nou unor acte de
violenţă. A fost apoi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua
de 22.12.1989, în jurul orei 1500.
În urma violenţelor exercitate asupra sa, a suferit leziuni care au necesitat pentru
vindecare 18 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 04.07.1992 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
205/S/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ştefan Georgeta (Jilava-vol. 47) - reţinută
Numita Ştefan Georgeta, fiica lui Gheorghe şi Ileana, născută la data de 07.09.1952 în
mun. Aiud, jud. Alba, domiciliată în Bucureşti, str. Lamoteşti, nr. 3-5, bl. 62, sc. 2, ap. 78,
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sector 4, a participat la demonstraţia care a avut loc în centrul Capitalei în ziua de 21.12.1989,
fiind reţinută şi agresată de forţele de ordine. A fost transportată la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost pusă în libertate în ziua de 22.12.1989.
Prin rezoluţia din 19.08.1994 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
797/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin.
2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ştefan Doina (Jilava-vol. 47) - reţinută
Numita Ştefan Doina, fiica lui Badea şi Elena născută la data de11.02.1969 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, Aleea Mirea Mioara Luiza nr.5, bl.6, sc.1, et.8, ap.67,
sector 6, a luat parte la manifestaţia care a avut loc în Piaţa Universităţii în ziua de
21.12.1989.
În jurul orei 2400, a fost reţinută şi agresată de forţele de ordine, care au condus-o la
Miliţia Capitalei, unde a fost supusă, din nou, unor acte de agresiune. A fost apoi transportată
la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în ziua de 22.12.1989.
Prin rezoluţia din 28.10.1994 emisă în dosarul Procuratura Militară Bucureşti nr.
860/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin.
2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ştefan Alexandru (Jilava-vol. 47) - reţinut
Numitul Ştefan Alexandru, fiul lui Dima şi Stana, născut la data de 27.08.1955 în com.
Puchenii Moşneni, jud. Prahova, domiciliat în Bucureşti, str. Olimpului nr.70, ap.10, sector 4,
susţine că a luat parte la manifestaţia care a avut loc în Bucureşti în ziua de 21.12.1989 şi că a
fost reţinut şi agresat de forţele de ordine, care l-au condus iniţial la Miliţia Capitalei, de unde
a fost transportat la Penitenciarul Jilava.
Prin rezoluţia din 07.12.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul
infr. prev. de art. 189 alin. 1 Cod penal, reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a
răspunderii penale.
Persoană vătămată Szilagyi Iuliana (Jilava-vol. 47) - reţinută
Persoană vătămată Szilagyi Ladislau Iosif (Jilava-vol. 47) - reţinut
Numiţii Szilagyi Iuliana, fiica lui Ludovic şi Ileana, născută la data de 21.06.1948 în
Cluj, jud. Cluj, domiciliată în Bucureşti, str. Georges Clemenceanu, nr. 4, sector 1 şi Szilagyi
Ladislau Iosif, fiul lui Iosif şi Elisabeta, născut la data de 19.12.1953 în com. Sângeorgiu de
Pădure, jud. Mureş, domiciliat în Bucureşti, str. Georges Clemenceanu nr.4, sector 1, în ziua
de 21.12.1989, au participat la manifestaţiile care au avut loc în municipiul Bucureşti. Au fost
reţinuţi în dimineaţa zilei de 22.12.1989 de la domiciliul numitului Mraz Layos din Bucureşti,
de cadre de la Direcţia a VI-a a Securităţii şi conduşi la sediul acestei instituţii. Ulterior, au
fost transferaţi la Penitenciarul Jilava, de unde au fost puşi în libertate în cursul zilei de
22.12.1989.
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Prin rezoluţia din 30.03.1993 emisă în dosarul nr. 605/Sp/1993 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză sub aspectul infr. prev. de art. 189 alin. 2 Cod penal, reţinându-se
că există autoritate de lucru judecat, persoanele responsabile de reprimarea manifestaţiilor
din decembrie 1989 fiind judecate şi condamnate în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei
Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Scărlătescu Vasile (Jilava-vol. 47)
Numitul Scărlătescu Vasile, fiul lui Jicu şi Elena, născut la data de 18.02.1937 în jud.
Ialomiţa, domiciliat în Bucureşti, şos. Panduri, nr.11, bl. P20, sc. A, et. 6, ap. 35, sector 5 şi
f.f.l. în Bucureşti, str. Măriuca, nr. 14, bl. 109, sc. A, ap. 33, sector 4, a participat la
manifestaţiile care au avut loc în centrul Capitalei în seara zilei de 21.12.1989 şi a fost agresat
de forţele de ordine, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 15-16 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia din 10.08.1995 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
858/Sp/1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză sub aspectul infr. prev. de art.
250 alin. 2 C.pen., reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale
pentru această infracţiune.
Persoană vătămată Stoica Valentin (Jilava-vol. 47) - reţinut
La data de 21.12.1989, Stoica Valentin, fiul lui Victor şi Maria, născut la data de
20.02.1960 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Nicolae Racotă, nr. 4, bl. 69, sc. 1, et. 1,
ap. 7, sector 1, a participat la manifestaţia care a avut loc în zona centrală a Bucureştiului,
fiind reţinut şi lovit de organele de Miliţie. A fost condus la Miliţia Capitalei, unde a continuat
să fie agresat, iar apoi a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de
21.12.1989.
Prin rezoluţia din 19.08.1994, emisă în dosarul nr. 805/Sp/1994 al Procuraturii
Militare Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250
alin. 2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Şerban Vanda Cătălina (Jilava-vol. 48) - reţinută
Numitul Şerban Vanda Cătălina, fiica lui Dumitru şi Ana, născută la data de 3.10.1964
în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Bihor nr.28, et.2, ap.6, sector 1, a participat la
manifestaţiile care au avut loc în centrul municipiului Bucureşti, iar în ziua de 21.12.1989, a
fost reţinută de forţele de ordine în Piaţa Romană în jurul orei 1530 şi condusă la Circa 1
Miliţie. La ora 2000, a fost transferată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în dupăamiaza zilei de 22.12.1989.
Prin rezoluţia din 13.07. 1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză
întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.p. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr.
3/1990), iar pentru art. 189 alin. 2 C.p. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Şerban Nicolae (Jilava-vol. 48) - reţinut
Numitul Şerban Nicolae, fiul lui Ion şi Elena, născut la data de 27.06.1968 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Piatra Olt nr.22, sector 5 şi f.f.l. în Bucureşti, str.
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Lereşti nr.10, sector 5, în după-amiaza zilei de 21.12.1989, a luat parte la manifestaţiile care
au avut loc în municipiul Bucureşti. În jurul orei 2130, a fost reţinut de forţele de ordine în
Piaţa Universităţii şi condus la sediul Miliţiei Capitalei, unde a fost agresat de către lucrătorii
de miliţie. În cursul nopţii, a fost transferat la Penitenciarul Jilava şi a fost eliberat în ziua de
22.12.1989, în jurul orei 1600.
Din actele medicale aflate la dosar rezultă că în urma violenţelor exercitate asupra sa,
Şerban Nicolae a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia din 29.11.1993, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
690/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin.
2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Şerb Ionel (Jilava-vol. 48) - reţinut
Numitul Şerb Ionel, fiul lui Ilie şi Luxiţa, născut la data de 11.03.1966 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Maior Vasile Băcilă nr.27, bl.31A, sc.1, ap.3, sector 2 şi f.f.l în
Bucureşti, Aleea Piatra Mare nr.3, bl.9, ap.21, sector 2, în ziua de 22.12.1989, în jurul orei
0900, a fost reţinut de forţele de ordine în apropierea magazinului Romarta şi condus la sediul
Miliţiei Capitalei, unde a fost supus unor acte de violenţă. A fost apoi transferat la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în jurul orei 1530.
Prin rezoluţia din 24.05.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
467/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin.
2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Şelaru Geta (Jilava-vol. 48) - reţinută
Numita Şelaru Geta, fiica lui Constantin şi Ecaterina, născută la data de 13.08.1953 în
Slatina, jud. Olt, domiciliată în Bucureşti, str. Nicolae Pascu nr.2, bl.R1, et.5, ap.68, sector 6,
în ziua de 21.12.1989, a participat la manifestaţia care a avut loc în centrul municipiului
Bucureşti, fiind reţinută de forţele de ordine şi supusă unor acte de violenţă. A fost condusă la
Miliţia Capitalei, iar apoi a fost transferată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pusă în
libertate în ziua de 22.12.1989.
În urma violenţelor exercitate asupra sa, Şelaru Geta a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 12 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 22.07.1994, emisă în dosarul nr. 794/Sp/1994 al Procuraturii
Militare Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250
alin. 2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus
neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru
săvârşirea acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Negrea (fostă Santea) Eugenia Gabriela (Jilava-vol. 48) reţinută
Numita Negrea (fostă Santea) Eugenia Gabriela, fiica lui Iosif şi Anica, născută la data
de 11.05.1972 în Bucureşti, domiciliată în Constanţa, str. Pandurului, nr. 55, bl. 13, sc. C, et.
4, ap.55, jud. Constanţa, în după-amiaza zilei de 21.12.1989, a participat la manifestaţia care a
avut loc în zona centrală a Bucureştiului. În jurul orei 1800, a fost imobilizată şi reţinută de
forţele de ordine fiind condusă la Circa 1 Miliţie. A fost transferată la Penitenciarul Jilava cu
un autovehicul, în momentul urcării în mijlocul de transport, fiind lovită cu bastonul de
cauciuc, de un subofiţer de miliţie. A fost eliberată în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1515.
În urma loviturilor primite, Negrea (fostă Santea) Eugenia Gabriela a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 08.07.1992, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
254/S/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ştefănescu Sandu (Jilava-vol. 48) - reţinut
Numitul Ştefănescu Sandu, fiul lui Marin şi Geta, născut la data de 18.06.1972 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Grigore Tocilescu nr.51, sector 5 şi f.f.l. în Bucureşti,
str. Florica nr.3A, sector 5, în seara zilei de 21.12.1989, a participat la manifestaţiile care au
avut loc în Piaţa Universităţii din Bucureşti, iar în jurul orei 2130 a fost reţinut de forţele de
ordine şi condus la sediul Miliţiei Capitalei, unde a fost supus la acte de violenţă de către
miliţienii prezenţi în unitate. Ulterior, a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
pus în libertate în ziua de 22.12.1989.
În urma violenţelor exercitate asupra sa, Ştefănescu Sandu a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 04.06.1993 emisă în dosarul nr. 481/Sp/1993 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.p. a intervenit
amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189 alin. 2 C.p. există autoritate de lucru
judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în
judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Stanciu Ecaterina (Jilava-vol. 48 şi vol. 58-59)
Numita Stanciu Ecaterina, fiica lui Constantin şi Constantina, născută la data de
24.03.1940 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 122, bl. OD2, sc.
D, et. 2, ap. 141, sector 6, afirmă că a participat la mitingul organizat în Piaţa Palatului de
PCR în ziua de 21.12.1989. În momentul intervenţiei forţelor de ordine, masele aflate în piaţă
au intrat în panică şi au început să părăsească zona, producându-se o busculadă, împrejurări în
care Stanciu Ecaterina a căzut, lovindu-se la picior. A fost ridicată şi transportată cu Salvarea
la Spitalul de Urgenţă.
Conform certificatului medical nr. 863/29.08.1991, eliberat de Policlinica Bucur a
prezentat plagă contuză delabrantă gamba dreaptă.
Potrivit raportului medico-legal nr. A1/6107/1990 susnumita a suferit leziuni care au
necesitat 14-15 zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia cu nr. 171/S/1992 din data de 27.05.1992 a Procuraturii Militare
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la împrejurările în care s-a
produs vătămarea corporală a numitei Stanciu Ecaterina şi a altor 15 persoane.
Persoană vătămată Şutru Pavel (Jilava-vol. 48)
Numitul Şutru Pavel, fiul lui Ivan şi Brigita, născut la data de 15.09.1955 în Popeşti
Leordeni, jud. Ilfov, domiciliat în Popeşti Leordeni, şos. Olteniţei nr.91, jud. Ilfov, la data de
10.05.1995, a adresat Parchetului Militar Bucureşti un memoriu în care a arătat că a participat
activ la evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, fiind agresat de forţele de ordine şi
suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 11-12 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 20.06.1995 emisă de Parchetul Militar Bucureşti în dosarul nr.
867/Sp/1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză întrucât infr. prev. de art. 250
C.pen. a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/1990.
Persoană vătămată Sfirschi Dionisie Cristian (Jilava-vol. 48) - reţinut
Numitul Sfirschi Dionisie Cristian, fiul lui Petre şi Olimpia, născut la data de
18.05.1969 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Ioviţa nr.8, bl.P13, sc.1, et.8, ap.32,
sector 5, a participat la manifestaţiile care au avut loc în seara zilei de 21.12.1989 în centrul
Bucureştiului, iar în jurul orei 23.30 a fost reţinut de forţele de ordine în holul hotelului
Majestic şi condus la Miliţia Capitalei. A fost supus unor acte de violenţă de către miliţienii
care l-au reţinut. De la Miliţia Capitalei a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
pus în libertate în după-amiaza zilei de 22.12.1989.
Prin rezoluţia din 16.07.1992 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
352/S/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză întrucât pentru infr. prev. de art.
250 alin. 2 C.p. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189 alin. 2
C.p. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21
şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor
Militare.
Persoană vătămată Savu Sorin (Jilava-vol. 48) - reţinut
În seara zilei de 21.12.1989, Savu Sorin, fiul lui Petre şi Maria, născut la data de
27.01.1968 în Suceava, domiciliat în Bucureşti, str. Luică nr.19, bl.6, s.1, et.6, ap.3, sector 4, a
participat la acţiunile revoluţionare care au avut loc în Piaţa Universităţii. În jurul orei 00.30,
în timp ce se îndrepta spre domiciliu, a fost reţinut de organele de miliţie în zona Big Berceni.
A fost agresat şi transportat la Miliţia Capitalei, iar de aici transferat la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989.
Prin rezoluţia din 15.07.1992 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
322/S/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Săicu Marian (Jilava-vol. 48) - reţinut
Numitul Săicu Marian, fiul lui Ilie şi Maria, născut la data de 12.08.1970 în Suceava,
domiciliat în Bucureşti, Aleea Buhuşi nr.2, bl.3, sc.3, et.7, ap.104, sector 3, în ziua de
21.12.1989, a participat la manifestaţiile revoluţionare care au avut loc în municipiul
Bucureşti. În jurul orei 1700, a fost reţinut de forţele de ordine şi condus la sediul Miliţiei
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Capitalei, iar în jurul orei 2000, a fost transferat la Penitenciarul Jilava. A afirmat că a fost
lovit în mod repetat de forţele de ordine însă nu a prezentat acte medicale care să ateste
existenţa unor leziuni de violenţă. A fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei
1600.
Prin rezoluţia din 11.02.1994 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
746/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin.
2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Sălcianu Victor (Jilava-vol. 48) - reţinut
Numitul Sălcianu Victor, fiul lui Dumitru şi Ana, născut la data de 28.06.1957 în
Ialomiţa, jud. Ialomiţa, domiciliat în mun. Ploieşti, b-dul Bucureşti nr.34, bl.12B, et.7, ap.28,
jud. Prahova, în după-amiaza zilei de 21.12.1989, a participat la manifestaţiile revoluţionare
care au avut loc în zona centrală a Bucureştiului. A fost reţinut şi agresat de forţele de ordine,
fiind condus la o circă de miliţie şi de acolo transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
pus în libertate în ziua de 22.12.1989.
În urma violenţelor exercitate asupra sa, Sălcianu Victor a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 6-7 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 05.07.1992, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
212/S/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Stoica Ionel (Jilava-vol. 49) - reţinut
În ziua de 21.12.1989, partea vătămată Stoica Ionel, fiul lui Marin şi Niculina, născut
la data de 27.01.1971 în com. Mereni, jud. Teleorman, domiciliat în sat Merenii de Sus, jud.
Teleorman, a participat la manifestaţiile care au avut loc în centrul Bucureştiului, fiind reţinut
şi agresat de forţele de ordine. A fost condus mai întâi la sediul Miliţiei Capitalei, iar ulterior
transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989.
Prin rezoluţia din 19.08.1994 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
808/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Stroe Nicu (Jilava-vol. 49) - reţinut
Numitul Stroe Nicu, fiul lui Octavian şi Georgeta, născut la data de 31.07.1962 în
Brăila, domiciliat în sat Oancea, com. Romanu, jud. Brăila, a participat la evenimentele
revoluţionare care au avut loc în Bucureşti în ziua de 21.12.1989, fiind reţinut şi agresat de
forţele de ordine, care l-au condus la sediul Miliţiei Capitalei. A fost apoi transferat la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1400.
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Potrivit certificatului medico-legal aflat la dosar, Stroe Nicu a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 4-5 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 28.12.1993 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
723/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Stoian Constantin (Jilava-vol. 49) - reţinut
Numitul Stoian Constantin, fiul lui Ion şi Profira, născut la data de 19.03.1965 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Rădăşeni nr.7, bl.27, ap.23, sector 5, a participat la
demonstraţiile care s-au desfăşurat în centrul Bucureştiului în seara zilei de 21.12.1989.
Afirmă că a fost reţinut şi agresat de forţele de ordine, care l-au condus la Miliţia Capitalei.
Ulterior a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 11.07.1992 emisă în dosarul nr. 295/S/1992 al Procuraturii Militare
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că pentru infr. prev.
de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189
alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Stoenică Aurel (Jilava-vol. 49) - reţinut
Numitul Stoenică Aurel, fiul lui Niculae şi Paula Victoria, născut la data de
24.02.1955 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr.1, bl.G3, ap.214,
sector 3, în noaptea de 21/22.12.1989, a fost reţinut de organele de miliţie pe b-dul Leontin
Sălăjan din sectorul 3 şi a fost condus la Circa 13 Miliţie, de unde fost transferat la
Penitenciarul Jilava. A fost pus în libertate la data de 22.12.1989 în jurul orei 1500.
Prin rezoluţia din 16.07.1992, emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
342/S/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Siperco Tania Galia (Jilava-vol. 49) - reţinută
În ziua de 21.12.1989, Siperco Tania Galia, născută la data de 11.11.1959 în Bucureşti,
domiciliată în Bucureşti, str. Dr. Râureanu, nr. 4, ap. 4, sector 5, a luat parte la manifestaţiile
care au avut loc în zona Piaţa Universităţii din Bucureşti. În jurul orei 2400, în timp ce se afla
în staţia de metrou Universităţii, a fost reţinută şi agresată de forţele de ordine. A fost condusă
la Circa 17 Miliţie, iar apoi i s-a permis să meargă la domiciliu.
Urmare violenţelor exercitate asupra sa, Siperco Tania-Galia a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 25 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 31.01.1994 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
738/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză reţinându-se că pentru infr.
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prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Scepchin Sergiu (Jilava-vol. 49) - reţinut
Numitul Scepchin Sergiu, domiciliat în Bucureşti, b-dul Tineretului nr.35, bl.29, ap.9,
sector 4, a luat parte la manifestaţiile care au avut loc în mun. Bucureşti în ziua de 21.12.1989.
În seara aceleiaşi zile, a fost reţinut în Piaţa Universităţii, fiind condus la Circa 10 Miliţie,
unde a fost supus unor acte de violenţă. În dimineaţa zilei de 22.12.1989, în jurul orei 0500,
împreună cu alte persoane reţinute, a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberat în aceeaşi zi.
În urma violenţelor exercitate asupra sa, Scepchin Sergiu a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 13-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 28.12.1993 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
720/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză reţinându-se că pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Sava Cristian Robert (Jilava-vol. 49) - reţinut
Numitul Sava Cristian Robert, fiul lui Sorin şi Maria, domiciliat în Bucureşti, b-dul
Păcii, nr. 22B, sc. B, et. 9, ap. 81, sector 6, a participat la demonstraţiile care au avut loc în
ziua de 21.12.1989 în zona centrală a Bucureştiului. A fost reţinut şi agresat de o patrulă de
miliţie care l-a condus la Circa 1 Miliţie, de unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989,
în jurul orei 1500.
Prin rezoluţia din 10.06.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
484/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză reţinându-se că pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Stan Victor (Jilava-vol. 49) - reţinut
Numitul Stan Victor, fiul lui Natural şi Dorina, domiciliat în com. Valea Seacă , jud.
Bacău, a fost reţinut de organele de Miliţie în zona Piaţa Unirii şi condus la Circa 10 Miliţie,
fiind supus unor acte de violenţă. A fost eliberat în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1100.
Prin rezoluţia din 18.07.1992 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
363/S/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză reţinându-se că pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Stan Rozalia (Jilava-vol. 49) - reţinută
Numita Stan Rozalia, fiica lui Ioan şi Zoiţa, domiciliată în com. Valea Seacă, jud.
Bacău, a fost reţinută, împreună cu soţul său, Stan Victor, în zona Piaţa Unirii, în seara zilei
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de 21.12.1989, fiind condusă la Circa 10 Miliţie. Susţine că a fost agresată de organele de
miliţie, însă nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă. A
fost eliberată în ziua de 22.12.1989.
Prin rezoluţia din 18.07.1992 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
362/S/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză reţinându-se că pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Socolescu Alexandra (Jilava-vol. 49) - reţinută
Numita Socolescu Alexandra, domiciliată în Bucureşti, str. Valea Viilor, nr. 9, bl. D50,
sc. 1, et. 4, ap. 13, sector 6, a fost reţinută şi agresată, în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul
orei 2300, în zona librăriei Mihai Eminescu, din Bucureşti, de către doi militari. A fost
transportată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pusă în libertate în ziua de 22.12.1989.
Prin rezoluţia din 27.08.1993, emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
565/Sp/1993, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Smeu Florentin Emilian (Jilava-vol. 49) - reţinut
Numitul Zmeu Florentin Emilian, fiul lui Sabin şi Elena, născut la data de 7.05.1970 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Ialomiţei bl.C10, ap.123, sector 6, în ziua de
21.12.1989, a participat la manifestaţia care a avut loc în Piaţa Universităţii, iar după ora 2300,
când se îndrepta spre domiciliu, a fost reţinut de organele de miliţie care l-au agresat şi condus
la Circa 18 Miliţie. În cursul nopţii a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus
în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1500.
În urma loviturilor primite, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 6-7 zile
de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 16.07.1992 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
339/S/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Stroe Valentina (Jilava-vol. 49) - reţinută
Numita Stroe Valentina, fiica lui Vasile şi Ana, născută la data de 9.11..1969 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Târgu Neamţ, nr. 28, bl. M1, sc. B, et. 4, ap. 62, sector
6, a luat parte la manifestaţiile care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în zona centrală a
Bucureştiului. A fost reţinută în noaptea de 21/22.12.1989 în zona Piaţa Unirii şi condusă la
Miliţia Capitalei. A fost agresată de forţele de ordine. În dimineaţa zilei de 22.12.1989 a fost
transferată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pusă în libertate în aceeaşi zi, în jurul orei
1430.
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Conform actelor medico-legale aflate la dosar, în urma loviturilor primite a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 8-10 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 11.02.1994 emisă în dosarul Procuraturii Militare Bucureşti nr.
745/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Stancu Daniel (Jilava-vol. 50) - reţinut
Numitul Stancu Daniel, fiul lui Toma şi Elena, născut la data de 24.10.1968 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Păcii nr.23, bl.3, sc.1, et.10, ap.47, sector 6, în ziua
de 21.12.1989, a participat la manifestaţiile care au avut loc în centrul Capitalei, fiind reţinut
şi condus la sediul Securităţii municipiului Bucureşti. A fost transferat ulterior la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989. A afirmat că a fost supus
unor acte de violenţă, însă nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni.
Prin rezoluţia din 12.04.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
412/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Ştefănescu Dumitru (Jilava-vol. 50) - reţinut
Numitul Ştefănescu Dumitru, fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la data de 26.10.1939
în Argeş, domiciliat în Bucureşti, str. I.B. Tito nr.18, bl.A5, sc.1, et.7, ap.34, sector 3, a luat
parte la demonstraţiile care au avut loc în ziua de 21.12.1989, iar după intervenţia forţelor de
represiune s-a refugiat în scara unui bloc din apropierea restaurantului Dunărea, unde a fost
găsit şi reţinut. Susţine că a fost supus unor acte de violenţă şi condus iniţial în zona hotelului
„Negoiu”. Ulterior a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia din 09.07.1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză
întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.p. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr.
3/1990), iar pentru art. 189 alin. 2 C.p. există autoritate de lucru judecat, responsabilii
pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare.
Persoană vătămată Şisu Nicolae (Jilava-vol. 50) - reţinut
Numitul Şişu Nicolae, fiul lui Natural şi Constantina, născut la data de 15.10.1952 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Şerban Vodă nr.26, ap.1, sector 4, în seara zilei de
21.12.1989, a participat la manifestaţiile de stradă care au avut loc în municipiul Bucureşti. A
fost reţinut în jurul orei 2400 şi condus la Circa 17 Miliţie. A afirmat că a fost agresat atât cu
ocazia reţinerii, cât şi la circa de miliţie, însă nu a prezentat acte medicale care să ateste
existenţa unor leziuni de violenţă. De la Circa 17 Miliţie a fost transferat la Penitenciarul
Jilava, fiind pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1600.
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Prin rezoluţia din 15.07.1992 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
321/Sp/1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Şerban Valentin Cristian (Jilava-vol. 50) - reţinut
Numitul Şerban Valentin Cristian, fiul lui Ion şi Constanţa, născut la data de 8.08.1967
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Cizlău, nr. 7, bl. 3E, ap. 13, sector 2, în dimineaţa
zilei de 22.12.1989, în jurul orei 0900, a fost reţinut în centrul Capitalei ca suspect de
participare la manifestaţia din ziua de 21.12.1989 şi transportat la sediul Miliţiei municipiului
Bucureşti. Ulterior, a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în
ziua de 22.12.1989.
Susţine că a fost supus unor acte de violenţă, însă nu a prezentat acte medicale care să
ateste existenţa unor leziuni.
Prin rezoluţia din 07.10.1994 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
841/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că pentru infr.
prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru
art. 189 alin. 2 C.pen. există autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea
manifestaţiilor din 21 şi 22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Şelaru Gheorghe (Jilava-vol. 50) - reţinut
Numitul Şelaru Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Lucreţia, domiciliat în Bucureşti, str.
Caraş nr.21, sector 1, a participat la manifestaţiile care au avut loc în municipiul Bucureşti în
ziua de 21.12.1989. În jurul orei 2400, a fost reţinut de forţele de ordine în staţia de metrou
Universităţii şi condus la Circa 17 Miliţie. A afirmat că a fost agresat de forţele de ordine atât
cu ocazia reţinerii, cât şi la sediul secţiei de miliţie, însă nu a prezentat acte medicale care să
ateste existenţa unor leziuni de violenţă. A fost sancţionat contravenţional şi i s-a permis să
plece la domiciliu.
Prin rezoluţia din 25.02.1994 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
756/Sp/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză cu privire la infr. prev. de art.
250 alin. 2 C.pen., întrucât infracţiunea a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/1990.
Persoană vătămată Şarcadi Florian (Jilava-vol. 50)
Numitul Şarcadi Florian, fiul lui Florian şi Maria, născut la data de 17.07.1949 în jud.
Bihor, domiciliat în Bucureşti, Aleea Reşiţa nr.3, bl.45, parter, ap.24, sector 4, în plângerea
adresată Parchetului Militar Bucureşti la data de 09.07.1996 a reclamat faptul că a participat la
evenimentele revoluţionare care au avut loc în Bucureşti în noaptea de 21/22.12.1989 şi că a
fost agresat de forţele de represiune, suferind leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare
8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 11.10.1996 emisă în dosarul nr. 908/Sp/1996 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză, reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii
penale.
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Persoană vătămată Szikszai Istvan (Jilava-vol. 50) - reţinut
Numitul Szikszai Istvan, fiul lui Ştefan şi Ghizela, născut la data de 14.03.1964 în
Târgu Mureş, domiciliat în Târgu Mureş, str. Koos Ferenc, nr. 7, ap. 9, jud. Mureş şi f.f.l în
Bucureşti, şos. Alexandriei, nr. 114, bl. OD1, sc. C, ap. 99, sector 5, a luat parte la
manifestaţiile de stradă care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în Bucureşti, iar în jurul orei
2230, a fost reţinut de forţele de represiune şi condus la Miliţia Capitalei, fiind ulterior
transferat la Penitenciarul Jilava. Afirmă că a fost agresat de forţele de ordine, însă nu a
prezentat un act medical constatator al unor leziuni de violenţă. A fost pus în libertate în dupăamiaza zilei de 22.12.1989.
Prin rezoluţia din 26.08.1994 emisă în dosarul nr. 821/Sp/1994 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză, reţinându-se că pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a
intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189 alin. 2 C.pen. există
autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi
22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor
Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Stăncescu Nicu (Jilava-vol. 50) - reţinut
Numitul Stăncescu Nicu, fiul lui Aurel şi Elena, născut la data de 03.01.1926 în
Vrancea, domiciliat în Bucureşti, b-dul Dacia nr.5, et.4, ap.8, sector 1, a luat parte la
manifestaţiile anticomuniste care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în Bucureşti. A fost reţinut
pe b-dul Magheru şi agresat de organele de miliţie, care l-au condus apoi la sediul Secţiei 1
Miliţie. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în data
de 22.12.1989, orele 16.00.
Din raportul medico-legal nr.A15506 din 6.05.1992 rezultă că Stăncescu Nicu a suferit
leziuni corporale produse prin lovire cu corpuri dure pentru care a necesitat 3-4 zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 11.10.1993 emisă în dosarul nr. 620/Sp/1993 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză, reţinându-se că pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a
intervenit amnistia (Decretul-Lege nr. 3/1990), iar pentru art. 189 alin. 2 C.pen. există
autoritate de lucru judecat, responsabilii pentru reprimarea manifestaţiilor din 21 şi
22.12.1989 fiind trimişi în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor
Militare iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Stanca Gheorghe (Jilava-vol. 50) - reţinut
Numitul Stanca Gheorghe, fiul lui Nicolae şi Anicuţa, născut la data de 7.05.1947,
domiciliat în Bucureşti, b-dul M. Kogălniceanu (fost Gheorghe Gheorghiu Dej) nr.22, et.6,
ap.54, sector 5, a participat la manifestaţiile care au avut loc în ziua de 21.12.1989 în Piaţa
Universităţii, iar în jurul orei 2000 a fost lovit şi reţinut de forţele de ordine care l-au condus în
zona hotelului Negoiu, iar ulterior la Miliţia Capitalei. A fost apoi transferat la Penitenciarul
Jilava, de unde, în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1130, a fost transportat la Spitalul
Gheorghe Marinescu, din Bucureşti, pentru îngrijiri medicale.
Urmare acţiunilor violente exercitate de forţele de represiune, partea vătămată a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 25-30 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 06.09.1993 emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
575/Sp/1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin.
2 C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
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urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Stănescu Anton (Jilava-vol. 51) - reţinut
Numitul Stănescu Anton, fiul lui Constantin şi Adriana, născut la data de 13.01.1952
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Mihai Bravu, nr. 130, bl. D23, sc. A, ap. 30, sector
2, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 1800, în timp ce se afla în zona Piaţa
Romană, a fost agresat de forţele de ordine şi dus la Circa 1 Miliţie, iar apoi a fost transportat
la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/10779/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 20 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 501/Sp/1993 din data de 23.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Senteş Ionică (Jilava-vol. 51) - reţinut
Numitul Senteş Ionică, fiul lui Vasile şi Natalia, născut la data de 2.03.1962 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Alexandria nr.108, bl.M3, sc.1, et.10, ap.66, sector 5, a
fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 0045, în timp ce se afla pe B-dul 6
Martie. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine şi condus la miliţia capitalei, unde a
continuat să fie agresat. Ulterior, a fost transferat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data
de 22.12.1989, orele 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 570/Sp/1993 din data de 27.08.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Sandu Ovidiu Ionel (Jilava-vol. 51) - reţinut
Numitul Sandu Ovidiu Ionel, fiul lui Ioniţă şi Gheorghiţa, născut la data de 28.12.1958
în Teleorman, domiciliat în Bucureşti, str. Învoirii nr.13, sector 5, a fost reţinut în noaptea de
21/22.12.1989, în timp ce se afla pe Calea Moşilor. Susţine că a fost agresat de forţele de
ordine şi condus la Circa 7 Miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost transferat la
Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele 1330.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 741/Sp/1994 din data de 11.02.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Sava Daniel (Jilava-vol. 51) - reţinut
Numitul Sava Daniel, fiul lui Gheorghe şi Alexandrina, născut la data de 17.11.1968 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Prof. Iuliu Valaori nr.5, ap.1, sector 3 şi f.f.l. în mun.
Iaşi, str. Macazului nr.2, bl.J2, ap.2, jud. Iaşi, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în
timp ce se afla în zona Policlinicii Titan. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine şi
condus la Circa 13 Miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost transferat la
Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 631/Sp/1993 din data de 27.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Sinescu Constantin (Jilava-vol. 51) - reţinut
Numitul Sinescu Constantin, fiul lui Florin şi Ioana, născut la data de 14.02.1968 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Uioara nr.3, bl.M2, sc.7, et.8, ap.271, sector 4, a fost
reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în zona Piaţa
Sudului, a fost agresat de forţele de ordine şi dus la Miliţia mun. Bucureşti, iar apoi a fost
transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/12269/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 10-15 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 834/Sp/1994 din data de 31.10.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Spârlea Gheorghe (Jilava-vol. 51) - reţinut
Numitul Spârlea Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Anica, născut la data de 17.03.1954 în
Braşov, domiciliat în Bucureşti, str. Pătulului, nr. 8, bl. 4, sc. 1, ap. 6, sector 3, a fost reţinut în
noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, a fost agresat de forţele de ordine, condus în
zona hotelului Negoiu şi de aici la sediul fostei securităţi, după care a fost transportat la
Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele 1500.
Din raportul medico-legal nr. A1/10207/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 771/Sp/1994 din data de 31.03.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Skrobotovitz Eugen (Jilava-vol. 51) - reţinut
Numitul Skrobotovitz Eugen, fiul lui Paraschiv şi Stanca, născut la data de 14.12.1953
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Dimitrie Cantemir nr.18, bl.7, sc.2, ap.37, sector 4,
a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în staţia de metrou
Universităţii, a fost agresat de forţele de ordine, condus la miliţia capitalei şi, apoi, transportat
la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele 1600.
Din raportul medico-legal nr. A1/6697/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 15-16 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 737/Sp/1994 din data de 31.01.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Samoilă Adrian Dan (Jilava-vol. 51) - reţinut
Numitul Samoilă Adrian Dan, fiul lui Eugen Tiberiu şi Lucreţia, născut la data de
2.05.1969 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Mehadia nr.18, bl.21, sc.2, ap.66, sector 6,
a fost reţinut în data de 22.12.1989, în jurul orelor 0600, în timp ce se afla în zona hotelului
„Intercontinental”, a fost agresat de forţele de ordine, condus la miliţia capitalei şi, apoi,
transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în aceeaşi zi.
Din raportul medico-legal nr. A1/1642/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 777/Sp/1994 din data de 20.04.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Samoilă Gheorghe (Jilava-vol. 51) - reţinut
Numitul Samoilă Gheorghe, fiul lui Nicolae şi Elena, născut la data de 27.09.1966 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Chişinău, nr. 8, bl. M2, sc. A, et. 7, ap. 28, sector 2, a
fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce participa la manifestaţiile din
centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia
capitalei, unde a fost din nou agresat. Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberat în data de 22.12.1989, orele 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 565/Sp/1993 din data de 27.08.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Stancu George (Jilava-vol. 51) - reţinut
Numitul Stancu George, fiul lui Ion şi Anunţiata, născut la data de 04.04.1963 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Vintilă Mihăilescu, nr. 3, bl. 59, sc. B, ap. 60, sector 6,
a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce participa la manifestaţiile
din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia
capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava, de unde a
fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 410/Sp/1993 din data de 08.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Şerb Marin (Jilava-vol. 51) - reţinut
Numitul Şerb Marin, fiul lui Vasile şi Elena, născut la data de 28.06.1949 în
Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Baciului nr. 14, bl. 9, sc. C, ap. 58, sector 5, a fost
reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost
agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat,
iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, orele 1600.
Din raportul medico-legal nr. A1/11975/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 688/Sp/1993 din data de 29.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Teodorescu Marius (Jilava-vol. 52) - reţinut
Numitul Teodorescu Marius, fiul lui Marian şi Iolanda, născut la data de 06.09.1965 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Râul Sadului nr.4, bl.A11, et.2, ap.12, sector 4, a
fost reţinut în ziua de 21.12.1989, pe bd. Magheru, în timp ce participa la manifestaţiile din
centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi transportat la circa 1
miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 649/Sp/1993 din data de 29.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Teodosescu Corina (Jilava-vol. 52) - reţinută
Numita Teodosescu Corina, fiica lui Mihail şi Rodica, născută la data de 12.06.1965 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Calea Văcăreşti, nr. 324, bl. 9A, sc. 1, et. 4, ap. 20,
sector 4, a fost reţinută în data de 21.12.1989, în jurul orelor 1800, a fost agresată de forţele de
ordine, condusă în zona hotelului „Union”, după care a fost transportată la miliţia capitalei şi
de aici la Penitenciarul Jilava, fiind eliberată în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/7066/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 596/Sp/1993 din data de 13.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Teodorescu Gabriel (Jilava-vol. 52) - reţinut
Numitul Teodorescu Gabriel, fiul lui Ion şi Maria, născut la data de 04.04.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr.31, bl.1, sc.2, et.7, ap.63, sector 1,
a fost reţinut în data de 21.12.1989, în timp ce se afla în zona Hotelului Intercontinental.
Susţine că a fost agresat de forţele de ordine şi condus la Circa 1 Miliţie. Ulterior, a fost
transferat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în ziua de 22.12.1989, orele 1530.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 647/Sp/1993 din data de 29.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Triculescu Grigorie (Jilava-vol. 52) - reţinut
Numitul Triculescu Grigorie, fiul lui Mircea şi Gheorghiţa, născut la data de
16.12.1967 în Olt, domiciliat în Bucureşti, str. Vulturi nr.60, ap.3, sector 3, a fost reţinut în
data de 21.12.1989, în timp ce se afla în zona Hotelului Negoiu. Susţine că a fost agresat de
forţele de ordine, ulterior fiind transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în
ziua de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 225/Sp/1992 din data de 07.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Trancă Petre (Jilava-vol. 52) - reţinut
Numitul Trancă Petre, fiul lui Natural şi Ioana, născut la data de 6.06.1945 în com.
Teleşti, jud. Gorj, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Barajul Lotrului, nr. 10, bl. M10, sc. A,
et. 9, ap. 49, sector 3, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile
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din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de ordine, ulterior fiind transportat
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 801/Sp/1994 din data de 19.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tudose Gheorghe (Jilava-vol. 52) - reţinut
Numitul Tudose Gheorghe, fiul lui Marin şi Eugenia, născut la data de 22.03.1970 în
Călăraşi, domiciliat în com. Vasilaţi, jud. Călăraşi, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în timp
ce se afla în zona Hotelului Negoiu. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine şi, apoi,
condus la miliţia capitalei. Ulterior, a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberat în ziua de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 716/Sp/1993 din data de 26.01.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ţepeş Vlad Vodă (Jilava-vol. 52) - reţinut
Numitul Ţepeş Vlad Vodă, fiul lui Dumitru şi Steliana, născut la data de 5.02.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Barajul Dunării nr.6, bl.M37, sc.1, et.10, ap.41, sector
3, a fost reţinut în data de 22.12.1989, în jurul orelor 0430, în timp ce se afla în zona Mătăsari.
Susţine că a fost agresat de forţele de ordine şi condus la Circa 8 Miliţie. Ulterior, a fost dus la
Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în aceeaşi zi, orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 226/Sp/1992 din data de 07.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tudorache Eugen (Jilava-vol. 52)
Numitul Tudorache Eugen, fiul lui Neculai şi Neculina, născut la data de 26.05.1947,
domiciliat în Bucureşti, str. Humuleşti nr.12, bl.H8, et.2, ap.48, sector 5, a fost agresat de
forţele de ordine în data de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/14500/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia nr. 726/Sp/1993 din data de 30.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Tudor Constantin (Jilava-vol. 52) - reţinut
Numitul Tudor Constantin, fiul lui Gheorghe şi Dumitra, născut la data de 6.03.1938
în Giurgiu, domiciliat în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 89, bl. R1, sc. A, ap. 43, et. 10,
sector 6, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi condus la miliţia capitalei, unde a
continuat să fie agresat. Ulterior, a fost transferat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberat în data de 22.12.1989, orele 1530.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 452/Sp/1993 din data de 18.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tucă Cristian Ion (Jilava-vol. 52) - reţinut
Numitul Tucă Cristian Ion, fiul lui Aurică şi Doina, născut la data de 01.12.1970 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Moineşti nr.4, bl.136, sc.1, et.3, ap.21, sector 6, a fost
reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce participa la manifestaţiile
din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi condus la Circa 17
Miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava, de unde a
fost eliberat în data de 22.12.1989, orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 330/Sp/1992 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ţilimpea Viorel (Jilava-vol. 52) - reţinut
Numitul Ţilimpea Viorel, fiul lui Eugen şi Maria, născut la data de 04.09.1948,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Liviu Rebreanu nr.2, bl.N6, ap.294, sector 3, a fost reţinut în
noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în zona „Piaţa Romană”, a
fost agresat de forţele de ordine şi dus la Circa 1 Miliţie, iar ulterior la Penitenciarul Jilava,
fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele 1600.
Din raportul medico-legal nr. A1/14782/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 680/Sp/1993 din data de 29.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
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acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Titichi Georgian (Jilava-vol. 52) - reţinut
Numitul Titichi Georgian, fiul lui Dumitru şi Constanţa, născut la data de 01.06.1972
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Alexandriei, nr. 84, bl. L23, sc. A, et. 6, ap. 23,
sector 5, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2200, în timp ce se deplasa
spre domiciliu. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi condus la Circa 18 Miliţie,
unde a fost din nou agresat. Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat
în data de 22.12.1989, orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 340/Sp/1992 din data de 16.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Toader Mircea Vasile (Jilava-vol. 52)
Numitul Toader Mircea Vasile, fiul lui Traian şi Maria, născut la data de 15.10.1967 în
Moreni, jud. Prahova, domiciliat în com. Filipeştii de Pădure, sat Diţeşti, str. Principală, nr.
37, jud. Prahova, fost militar în termen la U.M. 01210 Bucureşti, în noaptea de 21/22.12.1989,
în jurul orelor 2345, a primit misiune de a se deplasa în zona Piaţa Universităţii, pentru
înlăturarea barajelor ridicate de manifestanţi. În timpul manevrelor de conducere a tancului pe
care militarul servea ca desant, a căzut de pe tanc şi a suferit leziuni corporale care au
necesitat 150 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 1372/1992 al LML
Prahova).
Prin rezoluţia nr. 733/Sp/1994 din data de 26.01.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului
Toader Mircea Vasile.
Persoană vătămată Toader Paula (Jilava-vol. 52) - reţinută
Numita Toader Paula, fiica lui Stelian şi Rada, născută la data de 20.08.1965 în Buzău,
domiciliată în com. Ţinteşti jud. Buzău şi f.f.l. în Bucureşti, şos. Căţelu, nr. 64, bl. 34A, sc. B,
ap. 48, sector 3, a fost reţinută în data de 21.12.1989, în timp ce se afla în zona hotelului
Majestic, a fost agresată de forţele de ordine, după care a fost transportată la miliţia capitalei,
unde a continuat să fie agresată şi de aici la Penitenciarul Jilava, fiind eliberată în data de
22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/4780/1990 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni care au necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 199/Sp/1992 din data de 04.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Toader Ionel (Jilava-vol. 52) - reţinut
Numitul Toader Ionel, fiul lui Dumitru şi Anica, născut la data de 10.06.1969 în
Tulcea, domiciliat în com. Jijila, jud. Tulcea şi f.f.l. în Bucureşti, str. Toporaşi, nr. 31, bl. 1,
sc. A, ap. 7, sector 5, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce
participa la manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine şi
condus la Circa 17 Miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost dus la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 315/Sp/1992 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Todoran Constantin (Jilava-vol. 53) - reţinut
Numitul Todoran Constantin, fiul lui Ioan şi Ecaterina, născut la data de 16.03.1951 în
jud. Harghita, domiciliat în Bucureşti, str. Avalanşei, nr.14-16, bl.3, sc. B, ap. 28, sector 4, a
fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia
capitalei, unde a continuat să fie agresat, iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberat în data de 22.12.1989, orele 1630.
Din raportul medico-legal nr. A1/11052/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 429/Sp/1993 din data de 28.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tomescu Grigore (Jilava-vol. 53) - reţinut
Numitul Tomescu Grigore, fiul lui Tudor şi Floarea, născut la data de 29.03.1954 în
Călăraşi, domiciliat în Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 119, bl. 125, sc. A, et. 9, ap. 25,
sector 5, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2330, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei, fiind în zona Muzeului de Istorie, a fost agresat de
organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat, iar apoi
dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, orele 1600.
Din raportul medico-legal nr. A1/10918/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 757/Sp/1994 din data de 21.02.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Temereancă Olivia Monica (Jilava-vol. 53) - reţinută
Numita Temereancă Olivia Monica, fiica lui Ştefan şi Maria, născută la data de
6.06.1971 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Pravăţ, nr. 18, bl. P8, et. 4, ap. 80, sector
6, a fost reţinută în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în staţia
de metrou Universităţii, a fost agresată de forţele de ordine şi transportată la Penitenciarul
Jilava, fiind eliberată în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/17815/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni care au necesitat 6-7 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 235/Sp/1992 din data de 07.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tudor Dorel (Jilava-vol. 53) - reţinut
Numitul Tudor Dorel, fiul lui Gheorghe şi Niculina, născut la data de 22.06.1967 în
Hunedoara, domiciliat în com. Stejaru, jud. Teleorman, a fost reţinut în dimineaţa zilei de
22.12.1989, în jurul orelor 0600, în timp ce se afla în zona Podului Mărăşeşti. Susţine că a fost
agresat de forţele de ordine şi condus la miliţia capitalei. Ulterior, a fost transferat la
Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în aceeaşi zi, orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 506/Sp/1993 din data de 23.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tugearu Iancu (Jilava-vol. 53) - reţinut
Numitul Tugearu Iancu, fiul lui Tănase şi Gheraţa, născut la data de 04.03.1942 în jud.
Constanţa, domiciliat în Bucureşti, Aleea Sinaia nr.6, bl.72, et.8, ap.34, sector 2, a fost reţinut
în data de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a
fost agresat de organele de ordine, fiind ulterior condus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 892/Sp/1995 din data de 27.12.1995 a Parchetului Militar Bucureşti
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.p. şi
pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a
răspunderii penale.
Persoană vătămată Taban Gelu (Jilava-vol. 53) - reţinut
Numitul Taban Gelu, fiul lui Ion şi Vasilica, născut la data de 17.09.1965 în Bacău,
domiciliat în Bucureşti, str. Poştaşului nr.2, bl.1, sc.2, ap.137, sector 3, a fost reţinut în data de
21.12.1989, în timp ce se afla în zona Hotelului Intercontinental, a fost agresat de forţele de
ordine, după care a fost transportat la o circă de miliţie, unde a continuat să fie agresat şi de
aici la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele 15.00.
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Din raportul medico-legal nr. A1/4609/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 204/Sp/1992 din data de 04.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tănase Dan (Jilava-vol. 53) - reţinut
Numitul Tănase Dan, fiul lui Gheorghe şi Olga, născut la data de 28.02.1960 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Uranus nr.105,et.1, ap.4, sector 5, a fost reţinut în
noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2230, în timp ce se afla în zona Piaţa Universităţii.
Susţine că a fost agresat de forţele de ordine şi condus la o circă de miliţie. Ulterior, a fost dus
la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele 1545.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 512/Sp/1993 din data de 30.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Turcu Adrian (Jilava-vol. 53) - reţinut
Numitul Turcu Adrian, fiul lui Petre şi Ioana, născut la data de 30.11.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Prof. Ion Ursu nr.28, sector 2, a fost reţinut în noaptea
de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2330, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la circa 17 miliţie, unde a
continuat să fie agresat, iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de
22.12.1989, orele 1400.
Din raportul medico-legal nr. A1/13440/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 578/Sp/1993 din data de 06.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Timohi Gigel (Jilava-vol. 53) - reţinut
Numitul Timohi Gigel, fiul lui Vasile şi Maria, născut la data de 19.04.1964 în
Botoşani, domiciliat în Bucureşti, Calea Vitan nr.117, bl.V21A, sc.2, ap.51, sector 3, a fost
reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce se afla pe Calea Moşilor. Susţine că a fost
agresat de forţele de ordine, fiind ulterior, transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberat în data de 22.12.1989, orele 14.00.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
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Prin rezoluţia nr. 718/Sp/1993 din data de 28.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Toader Antonel (Jilava-vol. 53) - reţinut
Numitul Toader Antonel, fiul lui Petrea şi Ştefănică, născut la data de 13.09.1970 în
jud. Galaţi, domiciliat în Bucureşti, str. Teiul Doamnei nr.106, bl.M14, sc.2, ap.128, sector 2,
susţine că a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 1330, a fost agresat de forţele de
ordine şi transportat la miliţia capitalei şi apoi la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 470/Sp/1993 din data de 28.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tucan Vicenţiu Marius (Jilava-vol. 53) - reţinut
Numitul Tucan Vicenţiu Marius, fiul lui Laurenţiu şi Georgeta, născut la data de
6.10.1963 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Constantin Brâncoveanu nr.65-71,
bl.29, sc.1, ap.6, sector 4, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 1500, în timp ce
se afla în zona Piaţa Romană şi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în
data de 22.12.1989, orele 1600.
Prin rezoluţia nr. 670/Sp/1993 din data de 15.11.1993 a Parchetului Militar Bucureşti
s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.p., întrucât
pentru săvârşirea acestei infracţiuni, cei vinovaţi au fost trimişi în judecată în dosarul nr.
76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnaţi.
Persoană vătămată Tudorache Gabriel (Jilava-vol. 54) - reţinut
Numitul Tudorache Gabriel, fiul lui Dumitru şi Ioana, născut la data de 8.07.1960 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Terasei nr.3, bl.PE2, sc.4, ap.56, sector 4, a fost
reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 0045, în timp ce se afla în faţa magazinului
Cocor, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a continuat
să fie agresat, iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de
22.12.1989, orele 1530.
Din raportul medico-legal nr. A1/12062/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 7 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 184/Sp/1992 din data de 02.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Trandafir Cristina (Jilava-vol. 54) - reţinută
Numita Trandafir Cristina, fiica lui Ion şi Valeria, născută la data de 17.08.1970 în
Constanţa, domiciliată în Bucureşti, str. Elena Cuza, nr. 79, bl. 13, sc. A, et. 1, ap. 3, sector 4,
susţine că a fost reţinută în data de 21.12.1989, în jurul orelor 1330, în timp ce se afla în
apropierea Ateneului Român, a fost agresată de forţele de ordine, şi condusă la Circa 1
Miliţie, unde a continuat să fie agresată. Ulterior, a fost transportată la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost eliberată în data de 22.12.1989, orele 1300.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 641/Sp/1993 din data de 28.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ţucă Dorin Eugen (Jilava-vol. 54) - reţinut
Numitul Ţucă Dorin Eugen, fiul lui Anton şi Maria, născut la data de 26.11.1953 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Circului, bl. 2, sc. H, et. 2, ap. 84, sector 2, a fost
reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 1930, a fost agresat de forţele de ordine, condus în
zona hotelului Union, unde a continuat să fie agresat, după care a fost transportat la miliţia
capitalei şi de aici la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/10206/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 12 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 587/Sp/1993 din data de 22.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tache Aurel (Jilava-vol. 54) - reţinut
Numitul Tache Aurel, fiul lui Ion şi Maria, născut la data de 15.07.1965 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Sevastopol, nr. 7, sector 1, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în
jurul orelor 1730, în timp ce se afla în zona Piaţa Universităţii, a fost agresat de forţele de
ordine şi transportat la miliţia capitalei şi apoi la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de
22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/10324/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 594/Sp/1993 din data de 13.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Trandafirescu Cătălin (Jilava-vol. 54) - reţinut
Numitul Trandafirescu Cătălin, fiul lui Ştefan şi Ecaterina, născut la data de
19.01.1965 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Domniţa Florica nr.13, sector 4, a fost
reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 0015, în timp ce participa la manifestaţiile
din centrul capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la circa 17 miliţie, unde
a continuat să fie agresat, iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de
22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/17531/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 10-12 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 329/Sp/1992 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Trifan Ion (Jilava-vol. 54) - reţinut
Numitul Trifan Ion, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 12.02.1950 în com.
Icuşeşti, jud. Neamţ, domiciliat în Bucureşti, str. Mizil nr.5, bl.4, sc.1, et.3, ap.55, sector 3, a
fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în holul
hotelului Union, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a
fost din nou agresat, iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de
22.12.1989, orele 1300.
Din raportul medico-legal nr. A1/4292/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta nu a
prezentat vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 604/Sp/1993 din data de 30.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Cristea (fostă Tocu) Dana (Jilava-vol. 54) - reţinută
Numita Cristea (fostă Tocu) Dana, fiica lui Petru şi Svetlana, născută la data de
3.06.1969 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Opanez, nr. 19, bl. 79bis, sc. 2, et. 3, ap.
35, sector 2, a fost reţinută în data de 21.12.1989, în timp ce se afla pe b-dul Magheru, a fost
condusă la circa 1 miliţie şi, apoi, transportată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată
în data de 22.12.1989, orele 1300.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 6439/Sp/1993 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Teianu Aurel (Jilava-vol. 54) - reţinut
Numitul Teianu Aurel, fiul lui Mihai şi Tudoriţa, născut la data de 20.03.1966 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Panselelor nr.11, bl.165, sc.3, ap.44, sector 4 ş f.f.l. în
Bucureşti, str. Liviu Rebreanu nr.5, bl.52, sc.1, ap.22, sector 3, a fost reţinut în ziua de
21.12.1989, în timp ce se afla în apropierea magazinului Gioconda. Susţine că a fost agresat
de forţele de ordine şi condus la Circa 1 Miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost
dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, orele 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 253/Sp/1992 din data de 08.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tenuf Bogdan (Jilava-vol. 54) - reţinut
Numitul Tenuf Bogdan, fiul lui Marcel şi Maria, născut la data de 21.01.1968 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Mihai Bravu, nr. 3, bl. 3, sc. C, et. 10, ap. 118, sector
2, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 0030, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi
transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost dus la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 803/Sp/1994 din data de 19.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tache Toma (Jilava-vol. 54)
Numitul Tache Toma, fiul lui Ion şi Maria, născut la data de 2.07.1955 în jud.
Ialomiţa, domiciliat în Bucureşti, str. Lotusului nr.4, ap.3, sector 3, a fost agresat de forţele de
ordine în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce se afla pe Calea Moşilor, suferind leziuni care
au necesitat 22-25 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/2496/1990 al IML
Bucureşti).
Prin rezoluţia nr. 172/Sp/1992 din data de 01.06.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Tamaş George (Jilava-vol. 54) - reţinut
Numitul Tamaş George, fiul lui Pompei şi Maria, născut la data de 06.11.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Emil Botnăraş, nr. 39, bl. 36, sc. 2, et. 3, ap. 56, sector
6, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în timp ce se afla în zona Hotelului Intercontinental.
Susţine că a fost agresat de forţele de ordine, după care a fost condus la miliţia capitalei, unde
a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost transferat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în
data de 22.12.1989.

320

Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 239/Sp/1992 din data de 07.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tănase Alexandru (Jilava-vol. 54) - reţinut
Numitul Tănase Alexandru, fiul lui Ştefan şi Floarea, născut la data de 22.08.1936 în
Giurgiu, domiciliat în Bucureşti, str. Rhea Silvia nr.8, sector 5, a fost reţinut în data de
21.12.1989, în timp ce se afla în zona hotelului Intercontinental, a fost agresat de forţele de
ordine, după care a fost transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat şi de aici
la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele 1600.
Din raportul medico-legal nr. A1/4514/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 204/Sp/1992 din data de 04.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tănăsie Camelia (Jilava-vol. 54) - reţinută
Numita Tănăsie Camelia, fiica lui Gheorghe şi Maria, născută la data de 02.01.1958 în
Mehedinţi, domiciliată în Bucureşti, str. Luică nr.35, bl.M6, ap.5, sector 4, a fost reţinută în
noaptea de 21/22.12.1989 de către forţele de ordine şi transportată la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost eliberată în ziua de 22.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 458/Sp/1993 din data de 20.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ungurianu Mihai (Jilava-vol. 55) - reţinut
Numitul Ungurianu Mihai, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 19.08.1951 în
com. Cozmeşti, jud. Vaslui, domiciliat în Bucureşti, str. Constantin Daniel nr.7, ap.2, sector 1,
a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 1700, în timp ce se afla pe str. Căderea
Bastiliei şi condus la circa 1 miliţie, după care a fost transportat la penitenciarul Jilava, de
unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989, orele 1400.
Prin rezoluţia nr. 813/Sp/1994 din data de 29.07.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 189 alin. 2
C.p., întrucât pentru săvârşirea acestei infracţiuni, cei vinovaţi au fost trimişi în judecată în
dosarul nr. 76/P/1990 al Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnaţi.
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Persoană vătămată Ungureanu Vasile (Jilava-vol. 55)
Numitul Ungureanu Vasile, născut la data de 29.05.1956, domiciliat în com. Popeşti
Leordeni, str. Greaca nr.17A, jud. Ilfov, a fost agresat de forţele de ordine în ziua de
21.12.1989, suferind leziuni care au necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale (raport medicolegal nr. A1/8372/1994 al IML Bucureşti).
Prin rezoluţia nr. 842/Sp/1994 din data de 10.08.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Ursea Marin (Jilava-vol. 55)
Numitul Herţea Alexandru a sesizat organele de cercetare penală despre faptul că
nepotul său, Ursea Marin, fiul lui Gheorghe şi Victoria, născut la data de 20.03.1962 în com.
Pietroasa, jud. Buzău, domiciliat în com. Pietroasa, jud. Buzău, ar fi fost bătut în noaptea de
21/22.12.1989 de către Băicoianu Ion, şoferul directorului IMUAB Bucureşti, agresiune în
urma căreia ar fi decedat. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că aspectele sesizate nu
sunt reale, fiind infirmate chiar de către Ursea Marin.
Prin rezoluţia nr. 389/Sp/1992 din data de 16.11.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numitul Băicoianu Ion, sub
aspectul săv. infr. prev. de art. 183 C.pen.
Persoană vătămată Zainea Gheorghe (Jilava-vol. 55) - reţinut
Numitul Zainea Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Ştefana, născut la data de 22.04.1955
în Buzău, domiciliat în Bucureşti, str. Cupolei nr.2, bl.105, sc.2, ap.30, sector 6 şi f.f.l. în com.
Dragomireşti Vale, str. Micşunelelor nr.260, jud. Ilfov, a fost reţinut în noaptea de
21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în holul hotelului Majestic, a fost agresat
de organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat, iar apoi
dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989, orele 1500.
Din raportul medico-legal nr. A1/10208/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta
suferit leziuni care au necesitat 14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 307/Sp/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Zainea Petruţa (Jilava-vol. 55) - reţinut
Numita Zainea Petruţa, fiica lui Ion şi Ioana, născută la data de 22.02.1956 în
Dragomireşti Vale, jud. Ilfov, domiciliată în Bucureşti str. Cupolei nr.2, bl.105, sc.2, ap.30,
sector 6 şi f.f.l. în com. Dragomireşti Vale, str. Micşunelelor nr.260, jud. Ilfov, a fost reţinută
în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în holul hotelului Majestic,
a fost agresată de organele de ordine şi transportată la miliţia capitalei, unde a continuat să fie
agresată, iar apoi dusă la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/1124/1990 al IML Bucureşti rezultă că aceasta
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 307/Sp/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
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C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Zamfir Lazăr (Jilava-vol. 55) - reţinut
Numitul Zamfir Lazăr, fiul lui Ion şi Elisabeta, născut la data de 12.01.1952,
domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Alexandru Moruzzi nr.4, bl.V56B, sc.1, et.1, ap.5, sector 3,
a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2330, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi dus în faţa hotelului
Negoiu, unde a continuat să fie agresat, iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/19520/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 329/Sp/1992 din data de 15.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Zanidache Venus Violeta (Jilava-vol. 55) - reţinută
Numita Zanidache Venus Violeta, fiica lui Iorgu şi Maria, născută la data de 6.10.1968
în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 17, sc. C, et. 3, ap. 52, sector 1, a
fost reţinută în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în scara unui
bloc din apropierea magazinului Romarta Copiilor, a fost agresată de organele de ordine şi
transportată la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresată, iar apoi dusă la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberată în data de 22.12.1989, orele 1400.
Din raportul medico-legal nr. A1/15769/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 307/Sp/1992 din data de 14.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Zoană Marin (Jilava-vol. 55) - reţinut
Numitul Zoană Marin, fiul lui Ion şi Constantina, născut la data de 12.05.1947 în com.
Bărcăneşti, jud. Ialomiţa, domiciliat în Bucureşti, str. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 109,
sector 6, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 0030, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi condus la
miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost transferat la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989,orele 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 638/Sp/1993 din data de 27.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
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C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Zeleniuc Luminiţa (Jilava-vol. 55) - reţinut
Numita Zeleniuc Luminiţa, fiica lui Vasile şi Niculina, născută la data de 18.04.1970
în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Govora nr.7, bl.90, sc.2, ap.24, sector 4, a fost
reţinută în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în apropierea
Liceului „Şincai”. Susţine că a fost agresată de organele de ordine, ulterior fiind transportată
la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în data de 22.12.1989, orele 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 568/Sp/1993 din data de 27.08.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Zaharia Iulian (Jilava-vol. 55) - reţinut
Numitul Zaharia Iulian, fiul lui Constantin şi Anica, domiciliat în Bucureşti, str.
Conductei, nr. 45, bl. O13, sc. 2, et. 2, ap. 36, sector 6, a fost reţinut în noaptea de
21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se îndrepta spre locuinţa sa. Susţine că a fost
agresat de organele de ordine şi condus la Circa 11 Miliţie, unde a continuat să fie agresat.
Ulterior, a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de
22.12.1989, orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 344/Sp/1992 din data de 16.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Mărtău (fostă Vlasov) Raisa Cecilia (Jilava-vol. 56) reţinută
Numita Mărtău (fostă Vlasov) Raisa Cecilia, fiica lui Vladimir şi Magdalena, născută
la data de 28.03.1963 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Occidentului nr.1, sector 1, a
fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 1830, în timp ce participa la manifestaţiile
din centrul capitalei. Susţine că a fost agresată de organele de ordine şi condusă la Circa 1
Miliţie, ulterior fiind dusă la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în data de
22.12.1989,orele 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 648/Sp/1993 din data de 29.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
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acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Vlăsceanu Ion (Jilava-vol. 56) - reţinut
Numitul Vlăsceanu Ion, fiul lui Petre şi Constantina, născut la data de 28.05.1959 în
Argeş, domiciliat în com. Cuca, jud. Argeş, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce
participa la manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de ordine
şi condus la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost transferat la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989,orele 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 554/Sp/1993 din data de 27.07.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Kostulias (fostă Voiculescu) Florina (Jilava-vol. 56) reţinută
Numita Kostulias (fostă Voiculescu) Florina, fiica lui Ion şi Elena, născută la data de
22.03.1969 în Bucureşti, domiciliată în com. Ileana, jud. Călăraşi, a fost reţinută în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei şi transportată la Circa 1
Miliţie, iar apoi dusă la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în data de 22.12.1989,
orele 1300.
Prin rezoluţia nr. 637/Sp/1993 din data de 28.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Voina Heinrich (Jilava-vol. 56) - reţinut
Numitul Voina Heinrich, fiul lui Iosif şi Thea-Renate, născut la data de 22.11.1966 în
jud. Galaţi, domiciliat în Bucureşti, şos. Mihai Bravu, nr. 291, bl. 12A, sc. A, et. 7, ap. 30,
sector 3, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în
staţia de metrou Universităţii, a fost agresat de forţele de ordine şi transportat la Circa 10
Miliţie, iar apoi a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, în
timpul încarcerării fiind agresat pentru a recunoaşte semnificaţia unor înscrisuri.
Din raportul medico-legal nr. A1/4173/1992 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni care au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 748/Sp/1994 din data de 21.02.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Vecliuc Mihai (Jilava-vol. 56) - reţinut
Numitul Vecliuc Mihai, fiul lui Vasile şi Elena, născut la data de 22.10.1966 în com.
Tudora, jud. Botoşani, domiciliat în Bucureşti, str. Fălticeni nr.13, sector 2, a fost reţinut în
seara zilei de 21.12.1989, în jurul orelor 2130, în timp ce se afla în faţa restaurantului Bulevard
a fost agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie
agresat, iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/10911/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 5 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 236/Sp/1992 din data de 07.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Vîlcu Gabriel Dan (Jilava-vol. 56) - reţinut
Numitul Vîlcu Gabriel Dan, fiul lui Ştefan şi Maria, născut la data de 22.04.1975 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Cricovul Dulce nr.1, bl.N16, parter, ap.41, sector
4, a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în apropierea cimitirului
Bellu, în timp ce se îndrepta spre locuinţa sa. Susţine că a fost agresat de organele de ordine,
fiind ulterior transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 469/Sp/1993 din data de 28.05.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Constantinescu (fostă Vlaicu) Georgeta (Jilava-vol. 56) reţinută
Numita Constantinescu (fostă Vlaicu) Georgeta, fiica lui Atanase şi Ana, născută la
data de 24.04.1968 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Voievod Alexandru Moruzzi
nr.4, bl.V57B, ap.38, sector 3, a fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei, în Piaţa Victoriei. Susţine că a fost agresată de organele de
ordine şi transportată la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresată. Ulterior, a fost
transferată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în data de 22.12.1989, orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 728/Sp/1993 din data de 30.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Vîlcu Camelia (Jilava-vol. 56) - reţinută
Numita Vîlcu Camelia, fiica lui Aurel şi Paulina, născută la data de26.08.1967 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, b-dul Armata Poporului nr.16, bl.14, ap.68, sector 6, a
fost reţinută în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în staţia de
metrou Universităţii. Susţine că a fost agresată de forţele de ordine şi condusă la miliţia
capitalei. Ulterior, a fost transferată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în data de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 761/Sp/1994 din data de 09.03.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Voineag Mihai (Jilava-vol. 56) - reţinut
Numitul Voineag Mihai, fiul lui Ion şi Veronica, născut la data de 22.09.1967,
domiciliat în Bucureşti, Piaţa Romană nr. 9, bl. 9, sc. E, et. 5, ap. 24, sector 1, a fost reţinut în
ziua de 21.12.1989, în jurul orei 1700, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei, transportat la circa 1 miliţie, unde afirmă că a fost agresat, iar apoi dus la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 292/Sp/1992 din data de 11.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Vasiliu Gheorghe (Jilava-vol. 56) - reţinut
Numitul Vasiliu Gheorghe, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 21.10.1952
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Pădurea Craiului nr.1, bl.B2, sc.2, ap.84, sector 3, a
fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a
fost agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie
agresat, iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/14536/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 586/Sp/1993 din data de 22.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Vasilică Florin (Jilava-vol. 56 şi vol. 57) - reţinut
Numitul Vasilică Florin, fiul lui Marin şi Magdalena, născut la data de 07.11.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Podul Giurgiului nr.1, bl.14, sc.3, et.7, ap.94,
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sector 5, afirmă că a fost reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce
participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi
transportat la sediul miliţiei capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost transferat
la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 818/Sp/1994 din data de 26.08.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Vasu Traian (Jilava-vol. 56) - reţinut
Numitul Vasu Traian, fiul lui Victor şi Ana, născut la data de 10.06.1944 în jud. Alba,
domiciliat în Bucureşti, str. Ionescu Gheorghe nr.9, bl.139, sc.1, et.3, ap.21, sector 4, a fost
reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost
agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat,
iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/7144/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta suferit
leziuni care au necesitat 22 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 763/Sp/1994 din data de 09.03.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Vasu Georgeta (Jilava-vol. 56) - reţinută
Numita Vasu Georgeta, fiica lui Traian şi Georgeta, născută la data de 10.04.1976 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.235, bl.V3, sc.1, et.8, ap.69,
sector 5, afirmă că a fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile
din centrul capitalei, a fost agresată de organele de ordine şi transportată la miliţia capitalei,
unde a continuat să fie agresată. Ulterior, a fost transferată la Penitenciarul Jilava, de unde a
fost eliberată în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitei.
Persoană vătămată Vodă Ştefan (Jilava-vol. 56)
Numitul Vodă Ştefan, fiul lui Haralambie şi Paulina, născut la data de 25.05.1934 în
jud. Iaşi, domiciliat în Bucureşti, str. Stere Constantin nr.56A, sector 1, a fost agresat de
forţele de ordine în ziua de 21.12.1989, suferind leziuni care au necesitat 25 de zile de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr. A1/10392/1995 al IML Bucureşti).
Prin rezoluţia nr. 870/Sp/1995 din data de 07.07.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
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Persoană vătămată Drăgulin (fostă Vrânceanu) Gabriela (Jilava-vol. 57) reţinută
Numita Drăgulin (fostă Vrânceanu) Gabriela, fiica lui Toader şi Georgeta, născută la
data de 09.11.1967 în Vaslui, domiciliată în Bucureşti, b-dul Burebista nr.1, bl.D15, sc.4, et.5,
ap.126, sector 3, a fost reţinută în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se
afla în staţia de metrou Universităţii. Susţine că a fost agresată de forţele de ordine şi condusă
la miliţia capitalei. Ulterior, a fost dusă la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în data
de 22.12.1989
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 244/Sp/1992 din data de 06.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Voicu Liliana (Jilava-vol. 57) - reţinută
Numita Voicu Liliana, fiica lui Grigore şi Filofteia, născută la data de 19.09.1967 în
jud. Ialomiţa, domiciliată în Bucureşti, str. Mihai Bravu bl.D28, et.7, ap.21, sector 2, a fost
reţinută în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Susţine că a fost agresată de organele de ordine şi condusă la miliţia capitalei, unde a
continuat să fie agresată. Ulterior, a fost dusă la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată
în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 796/Sp/1994 din data de 22.07.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Voiculescu Ion (Jilava-vol. 57) - reţinut
Numitul Voiculescu Ion, fiul lui Vasile şi Gabriela, născut la data de 26.11.1961 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Argeşului, nr. 3, bl. D11, sc. A, ap. 2, sector 6, a
fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a
continuat să fie agresat. Ulterior, a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberat în data de 22.12.1989, orele 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 406/Sp/1993 din data de 06.04.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Voicu Cătălin (Jilava-vol. 57) - reţinut
Numitul Voicu Cătălin, născut la data de 19.12.1963, domiciliat în Bucureşti, str.
Berveni nr.50, sector 1, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la miliţia
capitalei, unde a continuat să fie agresat, iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost
eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/4982/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta suferit
leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 600/Sp/1993 din data de 30.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Vochin Ion (Jilava-vol. 57)
Numitul Vochin Ion, fiul lui Ştefan şi Ecaterina, născut la data de 19.04.1968 în loc.
Popeşti Leordeni, jud. Ilfov, domiciliat în Popeşti Leordeni, str. Zăbava Clucerul nr.20, jud.
Ilfov, a fost agresat de forţele de ordine în ziua de 21.12.1989, suferind afecţiuni de natură
psihică (raport medico-legal nr. A1/158 al IML Bucureşti).
Prin rezoluţia nr. 913/Sp/1996 din data de 07.07.1995 a Parchetului Militar Bucureşti
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză.
Persoană vătămată Vlase Cornel (Jilava-vol. 57) - reţinut
Numitul Vlase Cornel, fiul lui Ilie şi Sorina, domiciliat în Bucureşti, str. Podul
Giurgiului nr.2, bl.7, sc.1, et.2, ap.15, sector 5, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce
participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi
transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat, iar apoi dus la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/6110/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta suferit
leziuni care au necesitat 14-15 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 178/Sp/1990 din data de 15.06.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Vlaicu Aurel Laurenţiu (Jilava-vol. 57) - reţinut
Numitul Vlaicu Aurel Laurenţiu, fiul lui Constantin şi Elena, născut la data de
24.04.1962 în Găeşti, jud. Dâmboviţa, domiciliat în loc. Găeşti, str. Nicolae Titulescu, nr. 4A,
bl. 21, sc. A, ap. 4, jud. Dâmboviţa, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la
manifestaţiile din centrul capitalei. Susţine că a fost agresat de organele de ordine şi condus la
Circa 1 Miliţie, unde a continuat să fie agresat. Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
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Prin rezoluţia nr. 590/Sp/1993 din data de 22.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Vlad Ion (Jilava-vol. 57) - reţinut
Numitul Vlad Ion, fiul lui Ion şi Tinca, născut la data de 18.11.1949 în Ilfov,
domiciliat în Bucureşti, şos. Alexandriei nr.2, bl.PC1, et.2, ap.8, sector 5, a fost reţinut în ziua
de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de
organele de ordine şi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în data de
22.12.1989, orele 1600.
Din raportul medico-legal nr. A1/2399/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta suferit
leziuni care au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 747/Sp/1994 din data de 29.04.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Vişoiu Nicolae (Jilava-vol. 57) - reţinut
Numitul Vişoiu Nicolae, fiul lui Nicolae şi Maria, născut la data de 27.09. 1925 în jud.
Argeş, domiciliat în Bucureşti, b-dul Camil Ressu, nr. 77, bl. V10, sc. C, et. 2, ap. 97, sector
3, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a
fost eliberat în data de 22.12.1989, orele 1400.
Din raportul medico-legal nr. A1/11080/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta
suferit leziuni care au necesitat 14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 278/Sp/1992 din data de 06.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Videnie Liviu (Jilava-vol. 57) - reţinut
Numitul Videnie Liviu, fiul lui Neculai şi Vasilica, născut la data de 18.05.1968 în
Buzău, domiciliat în com. Roşeţu, jud. Buzău, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce
se afla în faţa restaurantului Budapesta a fost agresat de organele de ordine şi transportat la
circa 14 miliţie, unde a continuat să fie agresat, iar apoi dus la Penitenciarul Jilava, de unde a
fost eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/1545/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta suferit
leziuni care au necesitat 14-15 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 347/Sp/1992 din data de 16.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
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C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Vâlceanu Emanoil (Jilava-vol. 57) - reţinut
Numitul Vâlceanu Emanoil, fiul lui Ştefan şi Maria, născut la data de 27.03.1963 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Ceaikovski, nr. 6, bl. C1, sc. A, ap. 2, sector 2, a fost
reţinut în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2300, în timp ce se afla în zona Hotelului
Lido. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine şi condus la miliţia capitalei, unde a
continuat să fie agresat. Ulterior, a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data
de 22.12.1989, orele 1300.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 522/Sp/1993 din data de 30.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Văduva Mircea Stelian (Jilava-vol. 57) - reţinut
Numitul Văduva Mircea Stelian, fiul lui Stan şi Maria, născut la data de 21.06.1942 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Dr. Constantin Caracaş, nr. 20, sector 1, a fost reţinut
în noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în staţia de metrou
Universităţii. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine şi transportat la miliţia capitalei.
Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 768/Sp/1994 din data de 24.03.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Vosganian Varujan (Jilava-vol. 57) - reţinut
Numitul Vosganian Varujan, fiul lui Bergi şi Elisabeta, născut la data de 25.07.1958 în
Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Bucureşti, str. Ardeleni nr.9, sector 2, a fost reţinut în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de
organele de ordine şi transportat la miliţia capitalei, iar apoi la Penitenciarul Jilava, de unde a
fost eliberat în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/3701/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta suferit
leziuni care au necesitat 9-10 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 656/Sp/1993 din data de 10.11.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
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acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Tudosie Lăcrămioara,
Persoană vătămată Dumitrescu Virginia,
Persoană vătămată Valuţă Vasilica,
Persoană vătămată Heroviceanu Gheorghe,
Persoană vătămată Jocea Ioana,
Persoană vătămată Ioniţă Maria,
Persoană vătămată Ionică Vasile,
Persoană vătămată Petre Vasilică,
Persoană vătămată Stanciu Ecaterina,
Persoană vătămată Anghel Elena,
Persoană vătămată Simion Angelica,
Persoană vătămată Stoian Maria,
Persoană vătămată Ghica Victoria,
Persoană vătămată Gruia Maria,
Persoană vătămată Marinache Petre şi
Persoană vătămată Paraschiv Sanda (Jilava-Vol. 58-59)
Pe data de 21.12.1989, cu ocazia mitingului organizat la iniţiativa lui Nicolae
Ceauşescu în Piaţa Palatului, în urma exploziei unei petarde s-a produs o busculadă, în urma
căreia, au fost răniţi numiţii: Tudosie Lăcrămioara (fiica lui Stelian şi Eufrosina, născută la
data de 30.03.1970, domiciliată în Bucureşti, b-dul Metalurgiei, nr. 28, bl. R13, sc. B, et. 8,
ap. 79, sector 4, raport medico-legal nr A1/1595/1991 a suferit leziuni ce au necesitat 2-3 zile
de îngrijiri medicale), Dumitrescu Virginia (fiica lui Victor şi Maria, născută la 02.06.1942 în
Bucureşti, domiciliată în Aleea Cricovul Dulce nr.1, bl.N16, sc.4, et.3, ap.37, sector 4, raport
medico-legal A1/5300/1991 a suferit leziuni ce au necesitat 100-150 zile de îngrijiri
medicale), Valuţă Vasilica (domiciliată în Bucureşti, b-dul N. Grigorescu nr.37, bl.B4, sc.1,
et.5, ap.29, sector 3, raport medico-legal A1/17 347/1991 a suferit leziuni ce au necesitat 4045 zile de îngrijiri medicale), Heroviceanu Gheorghe (fiul lui Natural şi Maria, născut la data
de 01.04.1949 în Argeş, domiciliat în Bucureşti, str. Fizicienilor nr.14, bl.2A, et.4, ap.28,
sector 3, raport medico-legal A1/315/1992 a suferit leziuni ce au necesitat 22-25 zile de
îngrijiri medicale), Jocea Ioana (fiica lui Alexandru şi Ileana, născută la data de 29.11.1951
în jud. Teleorman, domiciliată în Bucureşti, str. Sold. Spiridon Matei, nr. 2, bl. 12, sc. B, et.
10, ap. 84, sector 3, raport medico-legal A1/89/1992 a suferit leziuni ce au necesitat 40-45 zile
de îngrijiri medicale), Ioniţă Maria (născută la data de 13.01.1940 în Călăraşi, domiciliată în
Bucureşti, Aleea Ţebea nr.2, sector 4, raport medico-legal A1/7046/1992 a suferit leziuni ce
au necesitat 20-22 zile de îngrijiri medicale), Ionică Vasile (fiul lui Iacovache şi Ecaterina,
născut la data de 01.04.1944, în com. Grindu jud. Ialomiţa, domiciliat în Bucureşti, Aleea
Niculiţel, nr.10, bl.1, sc.1, ap.28, sector 4, raport medico-legal A1/6108/1990 a suferit leziuni
ce au necesitat 30-35 zile de îngrijiri medicale, Petre Vasilica (fiica lui Vasile şi Dumitra,
născută la data de 09.02.1965, domiciliată în Bucureşti, b-dul I.B. Tito, nr.29, bl.N2, sc.3,
et.7, ap.130, sectorul 3, raport medico-legal A1/6100/1990 a suferit leziuni ce au necesitat 3040 zile de îngrijiri medicale), Stanciu Ecaterina (fiica lui Constantin şi Constantina, născută
la data de 24.03.1940 în Bucureşti, raport medico-legal A1/6107/1990 a suferit leziuni ce au
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necesitat 14-15 zile de îngrijiri medicale), Anghel Elena (fiica lui Costică şi Maria,
domiciliată în Bucureşti, str. Calea Vitan, nr. 233, bl. 1A, sc. D, et. 3, ap. 12, sector 3, raport
medico-legal A1/6101/1990 a suferit leziuni ce au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale),
Simion Angelica (fiica lui Alexandru Nicolae şi Floarea, născută la data de 06.06.1971 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Macaralei nr.7, bl.O25, sc.6, et.4, ap.78, sector 3, fără
act medico-legal), Stoian Maria (fiica lui Dumitru şi Natalia, domiciliată în Bucureşti,
Şoseaua Berceni nr.3, bl.2, sc.2, et.5, ap.88, sector 4, fără act medico-legal), Ghica Victoria
(fiica lui Anghel şi Ileana, născută la data de 28.05.1952 în jud. Teleorman, domiciliată în
Bucureşti, b-dul Păcii nr.17, bl.6P, sc.2, ap.40, sector 6, fără act medico-legal), Gruia Maria
(fiica lui Tudor şi Ioana, născută la data de 24.06.1950 în com. Buturugeni, jud. Giurgiu,
domiciliată în Bucureşti, str. Tepeluş, nr. 9, sector 5, ea suferit leziuni ce au necesitat 60-65
zile de îngrijiri medicale), Marinache Petre (fiul lui Dumitru şi Miţa, născut la data de
14.06.1933 în com. Dridu, jud. Ialomiţa, domiciliat în com. Dridu, jud. Ialomiţa, fără îngrijiri
medicale) şi Paraschiv Sanda (fiica lui Ioan şi Vasilica, născută la data de 26.03.1945 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Dealul Măcinului, nr. 1, bl. 452, sc. C, et. 2, ap. 99,
sector 6, a suferit leziuni ce au necesitat 50 zile de îngrijiri medicale), care făceau parte dintrun grup de persoane care a pătruns în piaţă scandând lozinci anticomuniste.
Prin rezoluţia cu nr. 171/S/1992 din data de 27.05.1992 a Procuraturii Militare
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la împrejurările în care s-a
produs rănirea celor 16 persoane.
Baban Florin Corneliu (Jilava-vol. 60) - decedat
Bădoi Vinerian (Jilava-vol. 60) - decedat
Brad Violeta Dorina (Jilava-vol. 60) - decedată
Scurtu I. Mihai (Jilava-vol. 60) - decedat
Stanciu George Cristian (Jilava-vol. 60) - decedat
Marcu Ruxandra Mihaela (Jilava-vol. 60) - decedată
Ionescu Alexandru Radu (Jilava-vol. 60) - decedat
Prin rezoluţia din 07.02.1991 emisă de Parchetul Militar Bucureşti în dosarul nr.
6/S/1991 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de sold. (r) Cismaru Nicolae sub
aspectul infracţiunii prev. de art. 178 al.2 şi 5 şi art. 184 al.2 şi 4 Cod penal. În fapt s-a
reţinut că, în ziua de 21.12.1989, sold. Cismaru Nicolae, conducător auto la UM 01210
Bucureşti a primit ordin să se deplaseze cu autocamionul DAC 665T cu nr. A-4744 în zona
centrală a municipiului Bucureşti. În cabina camionului au urcat şi mr. Manea Gheorghe, şef
de maşină, lt. Istrătescu Marius Dorel şi lt. Vlad Traian, iar în caroserie 30 de militari în
termen.
În zona Teatrului Naţional şi, mai ales, în apropierea hotelului Intercontinental în
direcţia camionului au fost aruncate diferite obiecte. În aceste împrejurări, sold. Cismaru
Nicolae a fost lovit de o cărămidă în cap, situaţie în care a scăpat camionul de sub control,
intrând în masa de manifestanţi. Urmare acestei situaţii şi-au pierdut viaţa Marcu RuxandraMihaela, Bădoi Vinerian, Ionescu Radu-Alexandru, Scurtu Mihai, Baban Florin-Corneliu,
Stanciu George-Cristian şi Brad Violeta-Dorina.
Conform raportului medico-legal nr. A.3/5/1989 din 15.02.1990, moartea numitului
Baban Florin-Corneliu (fiul lui Emil şi Elena, născut la data de 21.11.1967 în Tecuci, jud.
Galaţi, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Fărcăşanca, nr. 14, sector 5) a fost violentă şi s-a
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datorat hemoragiei interne consecutive comprimării toraco-abdominale. În cauză s-a constituit
parte civilă mama acestuia, numita Popovici Elena, fiica lui Ştefan şi Maria, născută la data de
20.10.1942 în Galaţi, domiciliată în Bucureşti, str. Fărcăşanca, nr. 14, sector 5.
Numitul Bădoi Vinerian, fiul lui Toma şi Elena, născut la data de 15.07.1960 în
Poiana, jud. Gorj, cu ultimul domiciliu în şos. Giurgiului nr.117, bl.4, sc.1, ap.5, sector 4, a
fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă, în ziua de 21.12.1989, unde a decedat,
prezentând un politraumatism cranio-toraco-abdominal prin compresie vehicul greu. În cauză
s-a constituit parte civilă soţia acestuia, numita Bădoi Ana, fiica lui Natural şi Maria, născută
la data de 6.09.1963 în Bacău, domiciliată în şos. Giurgiului nr.117, bl.4, sc.1, et.1, ap.5,
sector 4.
Conform certificatului medico-legal nr. A.1/1989/15.02.1990, moartea numitei Brad
Violeta-Dorina (fiica lui Ioan şi Sabina, născut la data de 26.08.1970 în Mărgău, judeţul Cluj
cu ultimul domiciliu în com. Mărgău, jud. Cluj – angajată a ziarului Informaţia) a fost violentă
şi s-a datorat zdrobirii craniului, cu dilacerarea cerebrală consecutivă comprimării. În cauză
s-a constituit parte civilă mama acesteia, numita Brad Sabina, fiica lui Gligor şi Catrina,
domiciliată în Bucureşti, str. Moldovei nr.14, sector 1.
De asemenea, moartea numitului Scurtu Mihai (fiul lui Ion şi Ana, născut la data de
03.09.1953 în Mărgineni, cu ultimul domiciliu în Drumul Sării nr. 10, bl. V.60, ap. 31, sector
6) a fost violentă şi s-a datorat zdrobirii craniului, cu dilacerarea cerebrală consecutivă
comprimării. În cauză s-a constituit parte civilă fiul acestuia, numitul Scurtu Mihai, fiul lui
Mihai şi Emilia, născut la data de 4.05.1979 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Drumul
Sării nr.10, bl.V60, sc.2, et.4, ap.31, sector 6.
Conform raportului medico-legal nr. A.5/3105/18.05.1990 moartea numitul Stanciu
George Cristian (fiul lui Ilie şi Marghioala, născut la data de 28.12.1960 în Bucureşti, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 163, bl. J, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 1) a fost
violentă şi s-a datorat hemoragiei interne consecutivă unor leziuni de comprimare toracică şi
abdominală. În cauză s-a constituit parte civilă tatăl acestuia, numitul Stanciu Ilie, fiul lui
Dumitru şi Gheorghiţa, domiciliat în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 163, bl. J, sc. 2, et. 1, ap.
31, sector 1.
Potrivit raportului medico-legal nr. A.3/208/1989 din 15.04.1991, moartea numitei
Marcu Ruxandra-Mihaela (născută la data de 25.03.1968 în Bucureşti, cu ultim domiciliu în
Bucureşti, str. Cara Anghel nr.10, sector 6) a fost violentă şi s-a datorat fracturilor de bază şi
boltă craniană, cu dilacerare cerebrală. În cauză s-a constituit parte civilă mama acesteia,
numita Frunzulică Cornelia, fiica lui Ion şi Elena, domiciliată în Bucureşti, str. Cara Anghel,
nr. 10, bl. C5, sc. A, et. 3, ap. 16, sector 6.
Numitul Ionescu Alexandru-Radu, fiul lui Vintilă şi Ioana, născut la 14.06.1972 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. 1 Decembrie 1918 nr.69, sector 3, a fost
transportat, decedat, la Spitalul Clinic de Urgenţă, constatându-se „plăgi împuşcate,
traumatism cranio-toraco-abdominal”. În cauză s-a constituit parte civilă mama acestuia,
numita Ionescu Ioana, fiica lui Ion şi Maria, născută la data de 13.10.1941 în Bucureşti,
domiciliată în Bucureşti, str.1 Decembrie 1918 nr.69, bl.42, et.2, sc.1, ap.7, sector 3.
Persoană vătămată Cojocariu Tudor Leonardo (Jilava-vol. 60)
Numitul Cojocariu Tudor-Leonardo, fiul lui Gheorghe şi Ileana, născut la data de
09.09.1964 în Târgu Jiu, domiciliat în Iaşi, Şoseaua Naţională nr. 178, bl. T.1, sc. A, ap. 3, a
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participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în centrul Capitalei. În jurul
orei 1500, în timp ce se afla în faţa hotelului Intercontinental a fost lovit de un transportor
blindat. A fost reţinut de forţele de ordine şi condus la Miliţia Capitalei, iar ulterior transferat
la Penitenciarul Jilava. La data de 22.12.1989, a fost internat la Spitalul „Gheorghe
Marinescu”.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Fetcu Iulian Dan (Jilava-vol. 60)
Numitul Fetcu Iulian-Dan, fiul lui Petre şi Tatiana, născut la 01.08.1968 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Stoian Militaru nr. 2-4, bl. 6.A, sc. 2, ap. 55, sector 4, afirmă că a
participat la manifestaţia care a avut loc în zona centrală a Bucureştiului. În jurul orei 1730, a
fost lovit de un TAB şi a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 7 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia din 15.11.1993 emisă în dosarul nr. 671/Sp/1993 s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză întrucât pentru infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen. a fost
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/1990.
Persoană vătămată Jidovin Ion (Jilava-vol. 60)
Numitul Jidovin Ion, fiul lui Florea şi Gheorghiţa, născut la 14.07.1940 în comuna
Tunari, judeţul Dolj, domiciliat în Bucureşti, Aleea Lunca Siretului nr. 2, bl. A.39, sc. E, ap.
64, sector 6, a participat, în ziua de 21.12.1989, la manifestaţia anticeauşistă care a avut loc în
zona centrală a Capitalei. În cursul după-amiezii a fost lovit de un camion militar, suferind
leziuni care au necesitat pentru vindecare 25-30 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 07.02.1991 emisă de Parchetul Militar Bucureşti în dosarul nr.
6/S/1991 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de sold. (r) Cismaru Nicolae sub
aspectul infracţiunii prev. de art. 178 al.2 şi 5 şi art. 184 al.2 şi 4 Cod penal, reţinându-se că,
în ziua de 21.12.1989, după ce a fost lovit de o cărămidă în cap, a pierdut controlul
autocamionului DAC 665T cu nr. A-4744, pe care îl conducea, producând decesul şi rănirea
mai multor persoane.
Persoană vătămată Constantin Adrian Gheorghe (Jilava-vol. 65) - rănit
Numitul Constantin Adrian Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Albertina, născut la
15.02.1955 în Constanţa, domiciliat în Bucureşti, şos. Al. Locusteanu, nr. 8, sector 5, afirmă
că a participat la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei în ziua de 21.12.1989 şi că ar
fi fost rănit prin împuşcare în zona gâtului. Apoi ar fi fost reţinut de forţele de represiune care
l-au condus la Miliţia municipiului Bucureşti şi de aici transferat la Penitenciarul Jilava, iar în
jurul orelor 1100-1200, în data de 22.12.1989, ar fi fost pus în libertate.
Din raportul medico-legal nr. A.1/1194/09.02.1990 rezultă că numitul Constantin
Gheorghe a prezentat leziuni traumatice în regiunea cervicală posterioară şi în zona
mastoidiană stânga care s-au putut produce prin lovire cu corp dur şi pot data din
21/22.12.1989.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
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Persoană vătămată Cîrciumaru Gabriel (Jilava-vol. 65)
Numitul Cîrciumaru Gabriel, fiul lui Ştefan şi Lucia, născut la 04.11.1956 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Lacul Plopului nr.3, bl.P64, sc.1, et.8, ap.35, sector 5,
ofiţer la U.M. 01210 Bucureşti, a plecat în misiune, în după-amiaza zilei de 21.12.1989, în
centrul Capitalei cu un camion militar condus de sold. Dragu Liviu, pentru măsuri de ordine la
manifestaţiile cu caracter anticomunist. În zona Sălii Dalles, după ce coborâse din camion,
cpt. Cîrciumaru Gabriel a fost accidentat de autovehicul, suferind leziuni care au necesitat
pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia din 30.09.1993 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauză sub aspectul infr. prev. de art. 184 alin. 1 şi 3 C.p.,
întrucât infracţiunea a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/1990.
Persoană vătămată Cuţitar Petronelia (Jilava-vol. 65)
Numita Cuţitar Petronelia, fiica lui Gavrilă şi Ecaterina, născută la 20.12.1964 în Satul
Nou, jud. Bistriţa-Năsăud, domiciliată în Bistriţa, str. Garoafei, nr. 2, bl. 2, sc. B, ap. 57, jud.
Bistriţa Năsăud şi f.f.l. în Bucureşti, str. Cetatea Histriei, nr.1, bl. M13, sc. 3, ap. 49, sector 6,
afirmă că a participat la manifestaţia care a avut loc în seara zilei de 21.12.1989 în centrul
Capitalei şi că a fost lovită la picior de un camion care a intrat în manifestanţi.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia din 07.02.1991 emisă de Parchetul Militar Bucureşti în dosarul nr.
6/S/1991 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de sold. (r) Cismaru Nicolae sub
aspectul infracţiunii prev. de art. 178 al.2 şi 5 şi art. 184 al.2 şi 4 Cod penal, reţinându-se în
fapt că, în ziua de 21.12.1989, după ce a fost lovit de o cărămidă în cap, a pierdut controlul
autocamionului DAC 665T cu nr. A-4744, pe care îl conducea, producând decesul şi rănirea
mai multor persoane.
Persoană vătămată Dragomir Corneliu (Jilava-vol. 66) - rănit
Numitul Dragomir Corneliu, fiul lui Niculae şi Elena, născut la 23.07.1931 în Bălteni,
jud. Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Chopin nr. 5, et. 1, ap. 5, sector 2, a participat la
manifestaţia anticomunistă din ziua de 21.12.1989, care a avut loc în zona centrală a
municipiului Bucureşti.
A fost rănit prin împuşcare şi a suferit leziuni care au necesitat 17-18 zile de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr. A1/4296/27.03.1996).
Prin rezoluţia din 28.10.1996, emisă în dosarul nr. 856/Sp/1996 al Procuraturii
Militare Bucureşti a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, infracţiunea fiind
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/1990.
Persoană vătămată Dragomir Victoria (Jilava-vol. 66) - rănită
Numita Dragomir Victoria, fiica lui Dumitru şi Ana, născută la 15.11.1939, domiciliat
în Bucureşti, str. Chopin nr. 5, et. 1, ap. 5, sector 2, a participat la manifestaţia care a avut loc
în Bucureşti în ziua de 21.12.1989.
A fost rănită prin împuşcare la braţul stâng, suferind leziuni care au necesitat pentru
vindecare 18-19 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A.1/4305/27.03.1996).
Prin rezoluţia din 28.10.1996, emisă de Procuratura Militară Bucureşti în dosarul nr.
897/Sp/1996 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât infr. prev. de art. 250
alin. 2 C.p. a fost amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/1990.
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Persoană vătămată Jipescu Adrian (Jilava-vol. 68) - rănit
Numitul Jipescu Adrian, fiul lui Constantin şi Elena, născut la 18.04.1948 în Slobozia,
jud. Ialomiţa, domiciliat în com. Amara, str. A.I. Cuza, bl. E, sc. B, ap. 2, jud. Ialomiţa,
(decedat la data de 19.04.2006), a fost rănit prin împuşcare în seara zilei de 21.12.1989, în
timp ce participa la manifestaţiile din Piaţa Universităţii.
Conform raportului medico-legal nr A1/14379/1995 acesta a suferit leziuni la nivelul
indexului stâng care au necesitat 11-12 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 872/Sp/1995 din data de 26.09.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind pe vătămarea numitului
Jipescu Adrian.
Persoană vătămată Militaru Dan Mircea (Jilava-vol. 68) - rănit
Numitul Militaru Dan Mircea, fiul lui Istudor şi Olga, născut la 05.05.1953 în Cluj
Napoca, jud. Cluj, domiciliat în sat. Petreşti, com. Corbeanca, Al. Vulturului nr. 7, jud. Ilfov,
a participat la demonstraţiile anticomuniste din centrul capitalei din ziua de 21.12.1989 şi a
fost rănit de un fragment metalic (schijă proiectil).
Conform raportului medico-legal nr. A1/1063/1995 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 14-15 zile de îngrijiri medicale
Prin rezoluţia cu nr. 859/Sp/1995 din data de 10.08.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea susnumitului.
Persoană vătămată Munteanu Mircea Octavian (Jilava-vol. 69) - rănit
Numitul Munteanu Mircea Octavian, născut la 18.03.1956 în Bucureşti, domiciliat în
Bucureşti, str. Vicina, nr. 3, bl. 33, sc. 3, et. 5, ap. 144, sector 5, susţine că a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 2330, în timp ce se afla pe str. Oneşti, în
apropierea sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Nu a prezentat acte medicale din care să rezulte existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Nicu Ioana (Jilava-vol. 69) - rănită
Numita Nicu Ioana, fiica lui Petru şi Magdalena, născută la date de 16.12.1944 în
Braşov, jud. Braşov, domiciliată în Bucureşti str. Moldoveni nr. 5, bl. 21, sc. 1, et. 4, ap. 16,
sector 4, a fost rănită prin împuşcare, în seara zilei de 21.12.1989, în timp ce se afla în
apropierea Liceului „Şincai”.
Conform raportului medico-legal nr A1/8311/19.06.1991 a suferit leziuni care au
necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr.169/Sp/1992 din data de 20.05.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitei Nicu
Ioana.
Persoană vătămată Nicolăescu Ion (Jilava-vol. 70)
Numitul Nicolăescu Ion, fiul lui Petre şi Adriana născut la data de 08.09.1949 în com.
Fumureni, jud. Vâlcea, domiciliat în Bucureşti str. gl. Petre Popovăţ nr. 51, sector 6, a
participat la demonstraţiile din ziua de 21.12.1989, din centrul Capitalei, şi a fost agresat de
forţele de ordine.
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Conform raportului medico-legal nr. A1/14.824/1995 a suferit leziuni ce au necesitat
pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 880/Sp/1995 din data de 18.10.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la agresarea acestuia.
Persoană vătămată Niţulescu Ion (Jilava-vol. 70)
Numitul Niţulescu Ion, fiul lui Gheorghe şi Ana, născut la data de 21.01.1947 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Calea Rahovei nr. 317, bl. 30A, sc. 1, et. 5, ap. 23, sector 5,
a participat la demonstraţiile anticomuniste din centrul Capitalei din ziua de 21.12.1989. A
susţinut că a fost împuşcat „…de două ori în picioare…” şi un alt obiect a fost lovit în cap.
Din raportul de expertiză medico-legală nr. A1/10110/2003 rezultă că a suferit leziuni
produse prin lovire cu sau de corp dur care au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Pîrpăriţă Rudeanu Adrian Vasile (Jilava-vol. 70) - rănit
Numitul Pîrpăriţă Rudeanu Adrian Vasile, fiul lui Gheorghe şi Dobriţa, născut la data
de 07.04.1943 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti str. Costache Negri nr. 32, sector 5, a
participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul capitalei, iar în
jurul orelor 2200, a fost rănit prin împuşcare, în timp ce se afla în apropierea staţiei de metrou
Universităţii.
Conform raportului medico-legal nr. A1/7681/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia 619/Sp/1993 din data de 30.09.1993 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind pe susnumitul sub aspectul săv. infr.
prev. de art.250 alin 2 C.pen, amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3/04.01.1990.
Persoană vătămată Rusu Marin (Jilava-vol. 72)
Numitul Rusu Marin, fiul lui Nicolae şi Vasilica, născut la data de 07.02.1951 în com.
Cerna, jud. Tulcea, domiciliat în Constanţa str. Dragoş Vodă nr. 9, jud. Constanţa, a susţinut
că a participat la manifestaţia care a avut loc în centrul Capitalei la data de 21.12.1989 şi că a
fost agresat de forţele de ordine care au intervenit pentru dispersarea manifestanţilor.
Conform raportului medico-legal nr. A1/16954/1992 a suferit leziuni ce au necesitat 810 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr.695/Sp/1993 din data de 14.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ştefan Gheorghiţa (Jilava-Vol. 73)
Numita Ştefan Gheorghiţa, fiica lui Marin şi Maria, născută la data de 01.06.1948 în
com. Mogoşeşti, jud. Olt, domiciliată în Bucureşti, Al. Vergului nr. 4, bl. 15, sc. A, et.1, ap. 1,
sector 2, a participat la demonstraţiile anticomuniste din ziua de 21.12.1989 din centrul
capitalei şi a fost agresată de forţele de ordine.
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Prin rezoluţia cu nr.679/Sp/1993 din data de 23.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Anghel Pavel (Jilava-vol. 74) - reţinut
Numitul Anghel Pavel, fiul lui Ştefan şi Elena născut la data de 29.06.1957 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Stelian Mihai nr. 3, bl. 2, sc. A, et. 7, ap. 37, sector 3, a
participat la demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din centrul Capitalei. A fost reţinut şi
agresat de forţele de ordine, condus la sediul Miliţiei Capitalei, iar de aici la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost eliberat a doua zi, la orele1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Anghel Eugen (Jilava-vol. 74) - reţinut
Numitul Anghel Eugen, fiul lui Gheorghe şi Radiţa, născut la data de 25.06.1969,
domiciliat în Bucureşti, str. Uioara nr. 13, bl. A 11, sc. C, parter, ap. 33, sector 4, a participat
la demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din centrul Capitalei. A susţinut că a fost reţinut şi
agresat de forţele de ordine şi condus la sediul Miliţiei Capitalei. Ulterior, a fost transportat la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat a doua zi, la orele 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Andrei Nicolae (Jilava-vol. 74) - reţinut
Numitul Andrei Nicolae, fiul lui Alexandru şi Antimia, născut la data de 19.07.1970 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti str. Ionescu Gheorghe nr. 13, bl. 136, ap. 4, sector 4, a
participat la demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din centrul Capitalei. În timp ce se afla în
zona magazinului Unirea a fost reţinut şi agresat de forţele de represiune. Ulterior, a fost
transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat a doua zi, la orele 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Brăslaşu Tiberiu (Jilava-vol. 74) - reţinut
Numitul Brăslaşu Tiberiu, fiul lui Ion şi Eugenia născut la data de 18.04.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti bd. Constructorilor nr. 21, bl. 21, sc. C, et.3, ap. 53, sector
6, a participat la demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din centrul Capitalei. A fost reţinut şi
agresat de forţele, condus la sediul Miliţiei Capitalei, iar de aici la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost eliberat a doua zi, la orele 1600.
Conform raportului medico-legal nr. A1/10915/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 35-40 zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Boncea Ioan (Jilava-vol. 74) - reţinut
Numitul Boncea Ioan, fiul lui Ioan şi Ileana, născut la data de 13.11.1936, domiciliat
în Bucureşti bd. Dimitrie Cantemir nr. 20, bl. 8, et. 6, ap. 59, sector 4, a participat la
demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din centrul Capitalei. A fost reţinut şi agresat de forţele.
Apoi a fost dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat a doua zi.
Conform raportului medico-legal nr A1/8678/1994 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Bobeică Nicolae (Jilava-vol. 74) - reţinut
Numitul Bobeică Nicolae, fiul lui Nicolae şi Maria, născut la data de 10.11.1947 în
Sibiu, domiciliat în Bucureşti str. Iacob Andrei nr. 31, bl. 9, sc. 1, et.3, ap. 51, sector 5, a
participat la demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din centrul Capitalei. A fost reţinut şi
agresat de forţele, apoi a fost dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat a doua zi.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2784/1991 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 25 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Bălan Adrian (Jilava-vol. 74) - reţinut
Numitul Bălan Adrian, fiul lui Eugen şi Ana, domiciliat în com. Arsura, jud. Vaslui, a
participat la demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din centrul Capitalei. Susţine că a fost
reţinut şi agresat de „…un căpitan în uniformă de miliţian…” şi condus Miliţia Capitalei.
Ulterior, a fost transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat a doua zi.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Baban Valeriu (Jilava-vol. 74) - reţinut
Numitul Baban Valeriu, fiul lui Vasile şi Elena născut la data de 13.06.1958 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti str. Coştilă nr. 4, bl. P1, sc. 2, et. 2, ap. 112, sector 4, a
participat la demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din centrul Capitalei. În jurul orelor 1800, în
timp ce se afla pe bd. Magheru, a fost reţinut şi „agresat” de „…un civil…”, apoi a fost
condus la Miliţia Capitalei şi, ulterior, Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat a doua zi, la
orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
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Persoană vătămată Badea Gheorghe (Jilava-vol. 74) - reţinut
Numitul Badea Gheorghe, fiul lui Constantin şi Maria născut la 26.02.1959, domiciliat
în Piteşti str. Mărăşeşti, bl. 7, sc. A, ap. 20, jud. Argeş, a participat la demonstraţiile din ziua
de 21.12.1989 din centrul Capitalei. A fost reţinut şi „agresat” de forţele de ordine, apoi a fost
dus la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat a doua zi.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Coteţ Ioana (Jilava-vol. 74)
Numita Coteţ Ioana, fiica lui Alexe şi Sultana, domiciliată în Bucureşti str. Cobălcescu
nr. 56, et. 4, ap. 11, sector 1, a participat la demonstraţiile din centrul capitalei din ziua de
21.12.1989. în jurul orelor 1630-1700, urmare a intervenţiei forţelor de ordine, s-a creat o
busculadă, împrejurări în care cea în cauză a căzut şi s-a lovit la bărbie.
Conform certificatului medico-legal nr. A1/2469/1994 aceasta a suferit leziuni ce au
necesitat pentru vindecare 8-10 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitei.
Persoană vătămată Cuşcă Viorel (Jilava-vol. 74) - reţinut
Numitul Cuşcă Viorel, fiul lui Marin şi Ana, născut la 14.05.1955, domiciliat în com.
Lunca, sat Saelele, jud. Teleorman, a participat la demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din
centrul Capitalei. A fost reţinut şi agresat de forţele de ordine, condus la Miliţia Capitalei şi de
aici la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat a doua zi la orele 1500.
Din raportul medico-legal nr. A1/3961/1994 rezultă că acesta a prezentat unele
afecţiuni fără legătură cu agresiunea din decembrie 1989.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Căliman Dorin (Jilava-vol. 74) - reţinut
Numitul Căliman Dorin, fiul lui Dorin şi Ileana, născut la 30.03.1958 în , domiciliat în
Reghin str. Mihai Viteazu bl. 136, ap. 9, jud. Mureş, a fost reţinut în Penitenciarul Jilava în
perioada 21.12.1989-22.12.1989.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Conrat Florin Angelo (Jilava-vol. 74) – reţinut
Numitul Conrat Florin Angelo, fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la data de
15.07.1967, domiciliat în Bucureşti Al. Zânelor nr. 18, bl. B, ap. 17, sector 4, a participat la
demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din centrul Capitalei. A fost reţinut şi „agresat” de
forţele de ordine, condus la Circa 17 Miliţie şi de aici la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat a
doua zi la orele 1630.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
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Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Crainiciuc Dumitru Iosif (Jilava-vol. 74) - reţinut
Numitul Crainiciuc Dumitru Iosif, fiul lui Dumitru şi Clara, domiciliat în Bucureşti str.
Izbânda nr. 6, bl. 114, sc. A, et. 4, ap. 16, sector 6, a participat la demonstraţiile din ziua de
21.12.1989 din centrul Capitalei. A fost reţinut şi „agresat” de forţele de ordine, condus la
Circa 1 Miliţie, unde ar fi fost din nou agresat de lucrătorii de miliţie şi, de aici, a fost dus la
Penitenciarul Jilava, fiind eliberat a doua zi la orele 1500
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Ciobanu Liviu (Jilava-vol. 75) - reţinut
Numitul Ciobanu Liviu, fiul lui Florea şi Elena, născut la data de 22.09.1968 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Nicolae Titulescu, nr. 39-49, bl. 12, sc. A, et. 3, ap. 13,
sector 1, a participat la manifestaţia care a avut loc în zona centrală a Bucureştiului, în ziua de
21.12.1989. A fost reţinut şi agresat de forţele de represiune, care l-au condus mai întâi la
Circa 1 Miliţie, iar apoi la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de
22.12.1989, orele 1600.
Din actele medico-legale aflate la dosar rezultă că Ciobanu Liviu a suferit leziuni care
au necesitat pentru vindecare 25 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
A.1/2433/04.07.1994).
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Draguna Ion (Jilava-vol. 75) - reţinut
Numitul Draguna Ion, fiul lui Ştefan şi Stanca, născut la data de 24.01.1965 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Bumbăcari nr. 8, sector 3, a participat la manifestaţia
care a avut loc în centrul Capitalei în ziua de 21.12.1989. A fost reţinut şi „agresat” de forţele
de ordine, care l-au condus mai întâi la Circa 8 Miliţie, iar apoi la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost pus în libertate la data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Dumitru Costel (Jilava-vol. 75) - reţinut
Numitul Dumitru Costel, fiul lui Natural şi Vasilica, născut la data de 17.05.1955 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Berceni nr. 51, bl. 129, ap. 19, sector 4, a participat la
manifestaţia care a avut loc în Bucureşti la data de 21.12.1989 în zona centrală a Capitalei. A
fost reţinut şi agresat de forţele de ordine. A fost condus la Circa 17 Miliţie, iar apoi transferat
la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989, în jurul orelor
1300-1400.
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Conform actelor medicale şi medico-legale aflate în copie la dosar, Dumitru Costel a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 8-10 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Ene Vladimir (Jilava-vol. 75) - reţinut
Numitul Ene Vladimir, domiciliat în Bucureşti, str. C. Brâncuşi nr. 21, bl. M.14, sc. 1,
ap. 7, sector 3, afirmă că a fost reţinut în ziua de 21.12.1989 în zona Piaţa Romană, fiind
condus la Circa 1 Miliţie şi apoi transferat la Penitenciarul Jilava.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Gologanu Mihai (Jilava-vol. 75) - reţinut
Numitul Gologanu Mihai, fiul lui Victor şi Valeria, născut la 22.09.1965 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Voievozilor nr. 16, sector 1, susţine că a fost reţinut în str.
Beldiman în ziua de 21.12.1989, în jurul orei 1300, şi condus în clădirea Securităţii mun.
Bucureşti, unde a fost supus unor acte de violenţă. A fost transportat apoi la Penitenciarul
Jilava, unde a continuat să fie „agresat”. A fost eliberat la data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Ionescu Petre (Jilava-vol. 75) - reţinut
Numitul Ionescu Petre, fiul lui Mircea şi Elisabeta, născut la data de 25.12.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Suceava, nr. 11, sector 2, a fost reţinut de miliţie în
cartierul 23 August şi condus la Circa 13 Miliţie, unde a fost agresat. A fost apoi transferat la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989, în jurul orei 1530.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Ionescu Ştefan (Jilava-vol. 75) - reţinut
Numitul Ionescu Ştefan, fiul lui Ion şi Virginia, născut la data de 25.06.1934,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Nicolae Grigorescu, nr. 49, bl. E.1, et. 10, ap. 43, sector 3, a
participat la manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în Bucureşti. A fost reţinut şi
agresat de forţele de ordine, care l-au transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în
libertate în data de 22.12.1989.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Ionescu George (Jilava-vol. 75) - reţinut
Numitul Ionescu George, fiul lui Constantin şi Doina, născut la data de 24.09.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Urziceni nr. 9, bl. 17, ap. 27, sector 4, a participat la
manifestaţia din centrul Capitalei din 21.12.1989. A fost reţinut şi agresat de forţele de ordine
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care l-au transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate în ziua de
22.12.1989.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Ionescu Ciprian (Jilava-vol. 75) - reţinut
Numitul Ionescu Ciprian, domiciliat în Bucureşti, str. Clucerului nr. 2, bl. 36, ap. 34,
sector 1, afirmă că a participat la manifestaţia care a avut loc în Bucureşti la data de
21.12.1989 şi că a fost reţinut şi agresat de forţele de ordine, fiind transportat la Penitenciarul
Jilava.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Iordănescu Mihail Sorin (Jilava-vol. 75) - reţinut
Numitul Iordănescu Mihail Sorin, fiul lui Ilie şi Alexandra, născut la 28.12.1955 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Matei Millo nr. 11, et. 1, ap. 8, sector 1, a participat la
manifestaţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în Piaţa Universităţii din Bucureşti. A fost
reţinut de forţele de ordine, agresat şi transportat la Penitenciarul Jilava, unde a fost interogat
şi supus la acte de violenţă. A fost pus în libertate în ziua de 22.12.1989.
Urmare agresiunilor la care a fost supus, a suferit leziuni care au necesitat pentru
vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Iordache Florin (Jilava-vol. 75)
Numitul Iordache Florin, fiul lui Constantin şi Georgeta, născut la 10.03.1972 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Profesor Ion Bogdan, nr. 9, sector 1, afirmă că a
participat la demonstraţia care a avut loc în ziua de 21.12.1989 în Bucureşti. În încercarea de a
opri una din maşinile forţelor de represiune, i-a spart unul din geamuri, suferind leziuni la
mâna dreaptă, pentru vindecarea cărora a necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Ion Aurelia (Jilava-vol. 75) - reţinută
Numita Ion Aurelia, fiica lui Nicu şi Tinca, născută la data de 01.10.1957 în SloboziaVrancea, domiciliat în Bucureşti, str. Furnirului nr. 3, bl. 59, ap. 99, sector 6, a luat parte la
manifestaţia antidictatorială care a avut loc în centrul Capitalei la data de 21.12.1989. A fost
reţinută şi agresată de forţele de represiune. A fost condusă mai întâi la Circa 10 Miliţie, iar
apoi transferată la Penitenciarul Jilava.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitei.
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Persoană vătămată Ion George Adrian (Jilava-vol. 75) - reţinut
Numitul Ion George-Adrian, domiciliat în Bucureşti, str. Ion Băiulescu, nr. 55, sector
5, a participat la manifestaţia care a avut loc în zona centrală a Capitalei, la data de
21.12.1989, fiind reţinut de forţele de ordine, care l-au condus la Circa 10 Miliţie. Afirmă că a
fost agresat de forţele de ordine, însă actele medicale aflate la dosar infirmă această susţinere.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Irimia Petre (Jilava-vol. 75) - reţinut
Numitul Irimia Petre, fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la 06.06.1944 în Valea-Mare,
jud. Vâlcea, domiciliat în Bucureşti, str. Avrig nr. 28, bl. P.18.Bis, ap. 132, sector 2, în seara
zilei de 21.12.1989, a fost reţinut de Miliţie în zona centrală a Capitalei şi condus în Pasajul
Universităţii, unde a fost supus la acte de violenţă. A fost apoi transferat la Penitenciarul
Jilava, de unde a fost pus în libertate la data de 22.12.1989.
Urmare violenţelor exercitate asupra sa, a suferit leziuni care au necesitat pentru
vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Joiţoiu Gheorghe (Jilava-vol. 76) - reţinut
Numitul Joiţoiu Gheorghe, fiul lui Petre şi Elena născut la 15.02.1959 în com. Prundu,
jud. Giurgiu, domiciliat în Bucureşti str. Brebu nr. 5, bl. T5, sc. 1, ap. 52, sector 2, a fost
reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 1000, în timp ce participa la manifestaţiile din
Piaţa Universităţii. Susţine că a fost dus la Miliţia Capitalei, unde a fost bătut cu bastoanele de
cauciuc de organele de miliţie. În aceeaşi noapte a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind
eliberat a doua zi.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Lungu Miţa (Jilava-vol. 76) - reţinută
Numita Lungu Miţa, fiica lui Ion şi Maria născută la data de 12.12.1955 în Slobozia,
jud. Ialomiţa, domiciliată în Bucureşti str. Şipotul Fântânilor nr. 13, et. 1, ap. 1, sector 1, a fost
reţinută în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din Piaţa Universităţii.
Susţine că a fost dusă la Circa 1 Miliţie, unde ar fi fost agresată cu bastoanele de cauciuc de
către organele de miliţie. În aceeaşi noapte a fost dusă la Penitenciarul Jilava, fiind eliberată a
doua zi.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitei.
Persoană vătămată Lepăduş Victorel (Jilava-vol. 76) - reţinut
Numitul Lepăduş Victorel, fiul lui Ionel şi Ecaterina domiciliat în Bucureşti str.
Prevederii nr. 17, bl. R13, sc. A, et. 2, ap. 12, sector 3, a fost reţinut în seara zilei de
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21.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Titan. Susţine că a fost dus la Circa 12 Miliţie,
unde ar fi fost agresat cu bastoanele de cauciuc de către organele de miliţie. Ulterior, a fost
dus la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat la orele 1600
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Lupu Silvia (Jilava-vol. 76) - reţinută
Numita Lupu Silvia, fiica lui Mihai şi Fevronia, născută la data de 10.08.1956 în com.
Dioşti, jud. Dolj, domiciliată în Bucureşti str. 13 Decembrie nr. 33, bl. 3, sc. 2, ap. 70, sector
1, a fost reţinută în data de 21.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în staţia de
metrou Universităţii. Susţine că a fost agresată de forţele de ordine, iar apoi condusă la miliţia
capitalei, unde a continuat să fie agresată de forţele de ordine. Ulterior a fost transportată la
Penitenciarul Jilava, fiind eliberată în data de 22.12.1989, orele 1300.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitei.
Persoană vătămată Mititelu Marcel (Jilava-vol. 76) - reţinut
Numitul Mititelu Marcel, fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la data de 09.05.1972,
domiciliat în Bucureşti str. Radu Constantin nr. 11, bl. Z13, sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 5, a fost
reţinut în data de 21.12.1989, în timp ce se afla în centrul Capitalei, a fost condus în dreptul
hotelului Negoiu. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine şi dus la o circă de miliţie.
Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faptele penale comise împotriva părţii
vătămate.
Persoană vătămată Mănescu Mihai (Jilava-vol. 76) - reţinut
Numitul Mănescu Mihai, fiul lui Costică şi Angela, născut la data de 26.01.1945 în
Tulcea, domiciliat în Bucureşti bd. Regina Maria nr. 23, ap. 14, sector 4, a fost reţinut în ziua
de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din Piaţa Universităţii. Susţine că a fost
dus la miliţia capitalei, unde a fost bătut cu bastoanele de cauciuc de organele de miliţie. În
aceeaşi noapte a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în ziua de 22.12.1989, orele
1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Miu Marian (Jilava-vol. 76) - reţinut
Numitul Miu Marian, fiul lui Stan şi Maria, născut la data de 27.06.1963 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. slt. Popa, nr. 9, bl. 17A, sc. 1, ap. 3, sector 5, a fost reţinut în ziua
de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din Piaţa Universităţii. Susţine că a fost
dus la miliţia capitalei, unde a fost bătut cu bastoanele de cauciuc de organele de miliţie. În
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aceeaşi noapte a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în ziua de 22.12.1989, orele
1430.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Mureşan Letiţia (Jilava-vol. 76) - reţinută
Numita Mureşan Letiţia, fiica lui Natural şi Tereza, născută la data de 17.03.1959 în
Dej, jud. Cluj, domiciliată în Bucureşti str. Mizil nr. 2, sector 3, a fost reţinută în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din Piaţa Universităţii. A fost bătută cu
bastoanele de cauciuc de organele de miliţie. În aceeaşi noapte a fost dusă la Penitenciarul
Jilava, fiind eliberată a doua zi.
Din raportul medico-legal nr. A1/12616/1991 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 6-7 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitei.
Persoană vătămată Mihalea Aurelian (Jilava-vol. 76) - reţinut
Numitul Mihalea Aurelian, fiul lui Ştefan şi Lucia, născut la data de 12.03.1954,
domiciliat în Bucureşti str. Reşiţa nr. 37, bl. A5, et. 2, ap. 113, sector 4, a fost reţinut în ziua
de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din Piaţa Universităţii. A fost dus la
Miliţia Capitalei, unde a fost bătut cu bastoanele de cauciuc de organele de miliţie. În aceeaşi
noapte a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în ziua de 22.12.1989, orele 1600.
Din raportul medico-legal nr. A1/6600/1995 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Nitrai Eugen (Jilava-vol. 76) - reţinut
Numitul Nitrai Eugen, fiul lui Natural şi Lucreţia, născut la data de 15.10.1971,
domiciliat în Tecuci, al. Teilor, bl. D8, et. 1, ap. 6, jud. Galaţi, a fost reţinut în seara zilei de
21.12.1989, în timp ce se afla în zona pieţii hotelului Victoria. Susţine că a fost bătut cu
bastoanele de cauciuc de organele de miliţie. Ulterior, a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind
eliberat la orele 1530.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Niculae Ştefan (Jilava-vol. 76) - reţinut
Numitul Niculae Ştefan, fiul lui Ştefan şi Elena, născut la data de 25.06.1963 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti str. Simetriei nr. 39, sector 2, a fost reţinut în ziua de
22.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Universităţii. Susţine că a fost dus la miliţia capitalei,
unde a fost bătut cu bastoanele de cauciuc de organele de miliţie. În aceeaşi noapte a fost dus
la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în ziua de 22.12.1989.
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Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Niţă Vasile (Jilava-vol. 76) - reţinut
Numitul Niţă Vasile, fiul lui Mândrică şi Florica, domiciliat în Bucureşti str. Plantelor
nr. 75, sector 2, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Rosetti. Susţine
că a fost dus la Circa 8 Miliţie, unde a fost bătut cu bastoanele de cauciuc de organele de
miliţie. În aceeaşi noapte a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în ziua de
22.12.1989, orele 1700.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Nicu Niculina (Jilava-vol. 76) - reţinut
Numita Nicu Niculina, fiica lui Marin şi Floarea, născută la data 11.10.1953,
domiciliată în Bucureşti, str. Complexului nr.8, bl.41, sc.3, et.3, ap.79, sector 3, a fost reţinută
în data de 21.12.1989, în timp ce se afla în centrul Capitalei. Susţine că a fost condusă în
dreptul Hotelului Negoiu, unde a fost agresată de forţele de ordine şi dusă la miliţia capitalei.
Ulterior a fost transportată la Penitenciarul Jilava, fiind eliberată în data de 22.12.1989, orele
1300.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitei.
Persoană vătămată Pascaluţa Blându Nicolae (Jilava-vol. 76) - reţinut
Numitul Pascaluţa Blându Nicolae, fiul lui Victor şi Ludmila, născut la data de
29.10.1947 în Piteşti, jud. Argeş, domiciliat în Bucureşti bd. Mărăşeşti nr.28, et.3, ap. 9,
sector 4, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în timp ce se afla în centrul Capitalei. Susţine că
a fost condus în dreptul Hotelului Union, unde a fost agresat de forţele de ordine şi dus la
miliţia capitalei, unde a fost din nou bătut. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava,
fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele 1530.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Patapievici Horia Roman (Jilava-vol. 76) - reţinut
Numitul Patapievici Horia Roman, fiul lui Dionisie şi Georgeta, născut la data de
18.03.1957 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti Calea Moşilor nr. 189, bl. 1, sc. A, et. 5, ap.
17, sector 2, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 1430, în timp ce se deplasa pe
str. Gutenberg, a fost dus la sediul Inspectoratului General al Miliţiei şi, ulterior, a fost
transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în ziua de 22.12.1989, orele 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
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Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Pleşa Ion (Jilava-vol. 76) - reţinut
Numitul Pleşa Ion, fiul lui Ştefan şi Maria, născut la data de 19.05.1950, în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti str. Nada Florilor nr. 52, bl. 15A, sc. A, et. 2, ap. 16, sector 2, a fost
reţinut în data de 21.12.1989, în timp ce se afla în centrul Capitalei şi apoi a fost condus la o
circă de miliţie. Ulterior, a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de
22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Roznovschi Gabriel Robert (Jilava-vol. 77) - reţinut
Numitul Roznovschi Gabriel Robert, fiul lui Armand Angelo şi Mihaela, domiciliat în
Bucureşti bd. Magheru nr. 7, bl. ONT, sc. 1, et. 5, ap. 15, sector 1, a fost reţinut în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din Piaţa Universităţii. Susţine că a fost dus
la sediul Inspectoratului General al Miliţiei, unde a fost bătut cu bastoanele de cauciuc de
organele de miliţie. În aceeaşi noapte a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în ziua de
22.12.1989, orele 1300.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Roşu Vasile (Jilava-vol. 77) - reţinut
Numitul Roşu Vasile, fiul lui Natural şi Maria, născut la data de 18.03.1949, în sat
Marna, jud. Satu Mare, domiciliat în Baia Mare str. Melodiei bl. 3, ap. 49, jud. Maramureş, a
fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în zona magazinului Cocor. A fost dus la
circa 14 miliţie, unde a fost bătut cu bastoanele de cauciuc de organele de miliţie. Ulterior, a
fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, la orele 1500
Din raportul medico-legal nr. 370/1990 al LML Maramureş rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Stan Adrian Ştefan (Jilava-vol. 77) - reţinut
Numitul Stan Adrian Ştefan, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 25.06.1970,
domiciliat în Bucureşti str. Izbândei, nr. 8, bl. 113, sc.1, et. 3, ap. 19, sector 6, a fost reţinut în
data de 21.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în staţia de metrou Universităţii.
Susţine că a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la miliţia capitalei, unde a
continuat să fie agresat de forţele de ordine. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava,
fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.

350

Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Stănescu Gigel (Jilava-vol. 77) - reţinut
Numitul Stănescu Gigel, fiul lui Ilie şi Aurelia, domiciliat în Bucureşti al. Baraj Iezer
nr. 3, bl. M2A, sc. C, et. 2, ap. 50, sector 3, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor
2400, în timp ce se afla în staţia de metrou Universităţii. Susţine că, a fost agresat de forţele de
ordine, iar apoi condus la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost
transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Stamenco Marin (Jilava-vol. 77) - reţinut
Numitul Stamenco Marin, fiul lui Marin şi Ana, născut la data de 23.09.1954,
domiciliat în Bucureşti str. Franklin nr. 14, ap. 2, sector 1, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989,
în timp ce se afla în apropierea cinematografului Scala. Susţine că a fost agresat de forţele de
ordine. A fost dus la sediul Inspectoratului General al Miliţiei, iar de aici a fost transportat la
Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în ziua de 22.12.1989, orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Sandu Gheorghe (Jilava-vol. 77) - reţinut
Numitul Sandu Gheorghe, fiul lui Neculai şi Floarea, domiciliat în Bucureşti bd.
1Decembrie 1918, bl. M28, sc. 1, et. 3, ap. 15, sector 3, a fost reţinut în noaptea de
21/22.12.1989, în jurul 0100, în timp ce participa la manifestaţiile din Piaţa Universităţii. A
susţinut că a fost dus la sediul Inspectoratului General al Miliţiei, unde a fost bătut cu
bastoanele de cauciuc de organele de miliţie. În aceeaşi noapte a fost dus la Penitenciarul
Jilava, fiind eliberat în ziua de 22.12.1989, orele 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Stoica Nicolae (Jilava-vol. 77) - reţinut
Numitul Stoica Nicolae, fiul lui Costică şi Sevastiţa, născut la 30.01.1973, domiciliat
în Bucureşti str. Matei Voevod nr. 114A, sector 2, a fost reţinut în dimineaţa zilei
de22.12.1989, în jurul 06.00, în timp ce se afla în zona Sebastian. Susţine că a fost condus la o
circă de miliţie, unde a fost bătut cu bastoanele de cauciuc de organele de miliţie. În aceeaşi zi
a fost dus la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat la orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
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Persoană vătămată Stan Fănuţ (Jilava-vol. 77) - reţinut
Numitul Stan Fănuţ, fiul lui Constantin şi Petra, domiciliat în com. Călugăreni, sat
Brăniştari, jud. Giurgiu, afirmă că a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul orelor 2400, în
timp ce se afla în staţia de metrou Universităţii, a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi
condus la Circa 17 Miliţie, unde a continuat să fie agresat de forţele de ordine. Ulterior a fost
transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele 1530.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Stoian Gheorghe (Jilava-vol. 77) - reţinut
Numitul Stoian Gheorghe, fiul lui Toader şi Dochiţa, născut la data de 25.07.1954, în
com. Gârbovi, jud. Ialomiţa, domiciliat în com. Gârbovi, jud. Ialomiţa, a fost reţinut în
noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din Piaţa Universităţii, a fost
bătut cu bastoanele de cauciuc de organele de miliţie. În aceeaşi noapte a fost dus la
Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în ziua de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1//2218/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 6-7 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Teodorescu Cristina Magda (Jilava-vol. 54) (Jilava-vol. 77) reţinută
Numita Teodorescu Cristina Magda, fiica lui Nicolae şi Felicia, domiciliată în
Bucureşti, str. Chilia Veche, nr. 7, bl. 710, sc. B, et. 9, ap. 78, sector 6, a fost reţinută în
noaptea de 21/22.12.1989 de către forţele de ordine. Susţine că a fost agresată, fiind ulterior
transportată la Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberată în ziua de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitei.
Persoană vătămată Tănase Daniela (Jilava-vol. 77) - reţinută
Numita Tănase Daniela, fiica lui Dan şi Maria, născută la data de 01.12.1969 în
Râmnicu Sărat, jud. Buzău, domiciliată în Bucureşti str. Izvorul Mureşului nr. 5, bl. D, et. 4,
ap. 40, sector 4, a fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din
Piaţa Universităţii. Susţine că a fost dusă la Circa 1 Miliţie, unde a fost bătută de organele de
miliţie. În aceeaşi noapte a fost dusă la Penitenciarul Jilava, fiind eliberată în ziua de
22.12.1989, orele 1530.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitei.
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Persoană vătămată Toader Ştefania (Jilava-vol. 77) - reţinută
Numita Toader Ştefania, fiica lui Aurel şi Ilina, domiciliată în Bucureşti al. Terasei nr.
1, bl. D1, sc. 1, ap. 3, sector 4, a fost reţinută în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la
manifestaţiile din Piaţa Universităţii. Susţine că a fost condusă la Circa 1 Miliţie, unde a fost
bătută de organele de miliţie. În aceeaşi noapte a fost transportată la Penitenciarul Jilava, fiind
eliberată în ziua de 22.12.1989, orele 1500.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitei.
Persoană vătămată Vlad Laurenţiu (Jilava-vol. 77) - reţinut
Numitul Vlad Laurenţiu, fiul lui Virgil şi Aurelia, născut la data de 10.06.1967, în
com. Ştefăneşti, jud. Argeş, domiciliat în Piteşti Calea Bucureşti, bl. 33, sc. C,ap. 9, jud.
Argeş, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în timp ce se afla în zona magazinului „Romarta
Copiilor”. Susţine că a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la miliţia capitalei,
unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat
în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Vitan Sorin (Jilava-vol. 77) - reţinut
Numitul Vitan Sorin, fiul lui Natural şi Valeria, născut la data de 08.01.1971, în Ocna
Mureş, jud. Alba, domiciliat în com. Unirea, sat Măhăceni, jud. Alba, a fost reţinut în data de
21.12.1989, în jurul orelor 1330, în timp ce se afla în zona agenţiei C.F.R., de pe str.
Brezoianu. A susţinut că a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la miliţia capitalei,
unde a continuat să fie agresat de lucrătorii de miliţie. Ulterior a fost transportat la
Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989 orele 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Vasilescu Valentin (Jilava-vol. 77)
Numitul Vasilescu Valentin, fiul lui Dumitru şi Eugenia, domiciliat în Bucureşti şos.
Pantelimon nr. 235, bl. 67, ap. 62, sector 2, afirmă că a fost agresat de forţele de ordine în
ziua de 21.12.1989, în jurul orelor 1800, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei, suferind leziuni la cotul stâng, pentru care a necesitat 16 zile de îngrijiri medicale
(raport de expertiză medico-legală nr. A1/13667/1994 al IML Bucureşti).
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Voicu Mihai (Jilava-vol. 77) - reţinut
Numitul Voicu Mihai, fiul lui Constantin şi Sofia, născut la data de 03.10.1948 în com.
Cosmeşti, jud. Teleorman, domiciliat în Bucureşti, str. Dunavăţ, nr. 16, bl. 60A, sc. 1, et. 3,
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sector 5, a fost reţinut în seara zilei de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din
centrul capitalei. Susţine că a fost bătut de organele de miliţie. În aceeaşi noapte a fost dus la
Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în ziua de 22.12.1989, orele 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia cu nr. 885/Sp/1995 a Parchetului Militar Bucureşti din data de
23.10.1995 s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind faptele săvârşite
împotriva sus-numitului.
Persoană vătămată Antaluţă Mihai (Jilava-vol. 78)
Numitul Antaluţă Mihai, fiul lui Mihai şi Barnaveta, născut la data de 18.08.1962, în
com. Fântânele. Jud. Iaşi, domiciliat în Bucureşti str. Petre Ispirescu nr. 18, bl. P22, sc. 1, ap.
23, sector 5, în noaptea de 21/22.12.1989, în contextul participării sale la manifestaţiile din
centrul capitalei, a fost agresat de forţele de ordine, suferind leziuni care au necesitat 6-7 zile
de îngrijiri medicale (raport de expertiză medico-legală nr. A1/11546/1996 al IML Bucureşti).
Prin rezoluţia nr. 909/Sp/1996 din 24.10.1996 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Amăriuţei Mircea (Jilava-vol. 78)
Numitul Amăriuţei Mircea, fiul lui Mircea şi Artemisa, născut la data de 02.12.1960,
în com. Slobozia, jud. Bacău, domiciliat în Bucureşti str. Constantin Rădulescu Motru nr. 3,
bl. 37A, sc. A, et. 7, ap 85, sector 4, în noaptea de 21/22.12.1989, în contextul participării sale
la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de forţele de ordine, suferind leziuni care
au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale (raport de expertiză medico-legală nr.
A1/13526/1995 al IML Bucureşti).
Prin rezoluţia nr. 871/Sp/1995 din 26.09.1995 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 250 alin.
2C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Bălăneasa Petrea (Jilava-vol. 78)
Numitul Bălăneasa Petrea, fiul lui Dumitru şi Elena, născut la data de 10.06.1952 în
com. Horodniceni, jud. Suceava, domiciliat în Bucureşti al. Meseriaşilor nr. 2, bl. C91, sc. 1,
et. 4, ap. 28, sector 6, în noaptea de 21/22.12.1989, în contextul participării sale la
manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de forţele de ordine, suferind leziuni care au
necesitat 18 zile de îngrijiri medicale (raport de expertiză medico-legală nr. A1/3135/1996 al
IML Bucureşti).
Prin rezoluţia nr. 893/Sp/1996 din 23.04.1996 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Constantin Dumitru (Jilava-vol. 78)
Numitul Constantin Dumitru, fiul lui Dumitru şi Elisaveta, născut la data de
14.11.1954 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti str. Piscului nr. 9, bl. 79, sc. 1, et. 9, ap. 74,
sector 4, în noaptea de 21/22.12.1989, în contextul participării sale la manifestaţiile din
centrul capitalei, a fost agresat de forţele de ordine, suferind leziuni care au necesitat 30-35
zile de îngrijiri medicale (raport de expertiză medico-legală nr. A1/17200/1990 al IML
Bucureşti).
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Prin rezoluţia nr. 650/Sp/1993 din 10.11.1993 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 250 alin.
2C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990 şi pt. infr. prev. de art.
181 C.pen.
Persoană vătămată Coman Laurenţiu Daniel (Jilava-vol. 78)
Numitul Coman Laurenţiu Daniel, fiul lui Mircea şi Georgeta, născut la data de
19.09.1967, în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti str. Mr. Vasile Băcilă nr. 3, bl. 2, sc. 1, et. 3,
ap. 13, sector 2 (decedat la data de 12.11.1993), în noaptea de 21/22.12.1989, în contextul
participării sale la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de forţele de ordine,
suferind leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale (raport de expertiză medicolegală nr. A1/3475/1992 al IML Bucureşti).
Cu privire la împrejurările în care numitul Coman Laurenţiu Daniel a fost agresat în
data de 21.12.1989 a fost audiată soţia acestuia Coman Maria, domiciliată în Bucureşti str.
Mr. Vasile Băcilă nr. 3, bl. 2, sc. 1, et. 3, ap. 13, sector 2.
Prin rezoluţia nr. 734/Sp/1994 din 31.01.1994 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990 şi pt. infr. prev. de art.
181 C.pen.
Persoană vătămată Dincă Mihai (Jilava-vol. 80)
Numitul Dincă Mihai, fiul lui Ştefan şi Elena, domiciliat în Bucureşti, str. Anton
Bacalbaşa, nr. 5, bl. 55, ap. 35, sector 4, a participat la manifestaţiile din centrul capitalei din
noaptea de 21/22.12.1989, fiind stropit cu apă de maşinile de pompieri.
Din raportul medico-legal nr. A1/7718/1993 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 2 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 508/Sp/1993 din 24.06.1993 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen.
Persoană vătămată Dragomir Alexandru Dan (Jilava-vol. 80)
Numitul Dragomir Alexandru Dan, fiul lui Corneliu şi Victoria, ns. la 27.11.1973,
domiciliat în Bucureşti, str. Frederic Chopin, nr. 5, et. 1, ap. 5, sector 2, a fost agresat de
forţele de ordine în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/4297/1996 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 898/Sp/1996 din 28.10.1996 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., constatându-se că a intervenit prescripţia răspunderii penale.
Persoană vătămată Ene Nicolae (Jilava-vol. 80)
Numitul Ene Nicolae, fiul lui Marin şi Ioana, ns. la 22.04.1942, domiciliat în
Bucureşti, Intrarea Roşiori, nr. 4, sector 4, a fost agresat de forţele de ordine în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la mitingul din piaţa fostului sediu C.C. al P.C.R.
Din raportul medico-legal nr. A1/15818/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 2 zile de îngrijiri medicale.

355

Prin rezoluţia nr. 582/Sp/1993 din 13.09.1993 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Gîlea Dan (Jilava-vol. 80)
Numitul Gîlea Dan, fiul lui Dumitru şi Dumitra, domiciliat în Bucureşti, str. Baladei,
nr. 1, bl. 55, ap. 2, sector 4, a fost agresat de forţele de ordine în noaptea de 21/22.12.1989, în
timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/4548/1997 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 856/Sp/1994 din 27.08.1997 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., constatându-se că a intervenit prescripţia răspunderii penale.
Persoană vătămată Habor Teodor (Jilava-vol. 80)
Numitul Habor Teodor, fiul lui Teodor şi Veronica, ns. la 14.02.1950, domiciliat în
Bucureşti, str. Iacob Andrei, nr. 42, bl. 10, sc. 1, et.2, ap. 9, sector 5, a fost agresat de forţele
de ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la mitingul din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/4138/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 6-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 583/Sp/1993 din 13.09.1993 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Ionescu Ion (Jilava-vol. 80)
Numitul Ionescu Ion, fiul lui Nicolae şi Ana, ns. la 08.06.1946, domiciliat în
Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 112, et. 1, ap. 26, sector 1, a fost agresat de forţele de ordine în
ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/18870/1995 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 887/Sp/1995 din 11.12.1995 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., constatându-se că a intervenit prescripţia răspunderii penale.
Persoană vătămată Ionescu Marius Octavian (Jilava-vol. 80)
Numitul Ionescu Marius Octavian, fiul lui Teodor şi Tiţa, domiciliat în Târgovişte, bd.
Independenţei, bl. 8, sc. B, ap. 28, jud. Dâmboviţa, a fost agresat de forţele de ordine în ziua
de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. 149/1990 al LML Dâmboviţa rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 176/Sp/1990 din 05.06.1992 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 250 alin.
2C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990 şi pentru infr. prev. de
art. 181 C.pen.
Persoană vătămată Iordache Elena (Jilava-vol. 81) - reţinută
Numita Iordache Elena, fiica lui Ion şi Tudoriţa, ns. la 09.07.1964, domiciliată în
Bucureşti, şos. Mihai Bravu, nr. 200, bl. 103, et. 9, ap. 33, sector 3, a fost reţinută în data de
21.12.1989, în jurul orelor 2300, în timp ce se afla în scara blocului „Dunărea”, a fost condusă
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în dreptul hotelului „Negoiu”, unde a fost agresată de forţele de ordine şi de aici la miliţia
capitalei, unde a fost din nou agresată. Ulterior a fost transportată la Penitenciarul Jilava, fiind
eliberată în data de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/1375/1990 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni care au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 779/Sp/1994 din data de 20.04.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Iordache Sorin (Jilava-vol. 81) - reţinut
Numitul Iordache Sorin, fiul lui Ion şi Victoria, ns. la 30.10.1962, domiciliat în
Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 56, bl. OS-4, sc. A, et. 3, ap. 13, sector 6, a fost reţinut în
ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Universităţii, a fost agresat de organele de
ordine şi transportat la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat, iar apoi dus
Penitenciarul Jilava, de unde a fost eliberat în ziua de 22.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/6828/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 14 zile de îngrijiri medicale
Prin rezoluţia nr. 393/Sp/1993 din data de 29.03.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Iova Valentin (Jilava-vol. 81)
Numitul Iova Valentin, fiul lui Ion şi Pompilica, ns. la 28.10.1978, domiciliat în
Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu, nr. 141, sector 1, a fost agresat de forţele de ordine în ziua
de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/8442/1996 al IML Bucureşti rezultă că a suferit
leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 906/Sp/1996 din 10.10.1996 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., constatându-se că a intervenit prescripţia răspunderii penale.
Persoană vătămată Iorga Gabriel Daniel (Jilava-vol. 81) - reţinut
Numitul Iorga Gabriel Daniel, fiul lui Gheorghe şi Maria, ns. la 08.10.1959, domiciliat
în Bucureşti, str. Paşcani, nr. 11, bl. TD 34, sc. A, et. 4, ap. 26, sector 4, a fost reţinut în data
de 21.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în holul hotelului Majestic. Susţine că a
fost agresat de forţele de ordine şi condus la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat.
Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele
1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 669/Sp/1993 din data de 15.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
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C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Irimescu Emilian (Jilava-vol. 81) - reţinut
Numitul Irimescu Emilian, fiul lui Nicolae şi Natalia, ns. la 17.07.1943, domiciliat în
Bucureşti, str. Atanasie Stoicescu, nr. 8, sector 6, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul
orelor 2000, în timp ce se afla în zona restaurantului Dunărea. Susţine că a fost agresat de
forţele de ordine şi condus la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost
transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 830/Sp/1994 din data de 31.10.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ivan Gheorghe (Jilava-vol. 81)
Numitul Ivan Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Niculina, ns. la 04.04.1953, domiciliat în
Bucureşti, Aleea Ucea, nr. 3, bl. P10, sc. 2, ap. 22, sector 4, a fost agresat de forţele de ordine
în timp ce participa la mitingul din centrul capitalei din ziua de 21.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/12192/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 15-16 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 231/Sp/1992 din data de 07.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Irod Gabriel (Jilava-vol. 81)
Numitul Irod Gabriel, fiul lui Grigore şi Elena, ns. la 02.11.1948, cu ultimul domiciliu
în Bucureşti, str. Dreptăţii, nr. 20, sector 6, a fost agresat de forţele de ordine în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei. Ulterior, cel în cauză a
decedat la data de 08.03.1990, reţinându-se că moartea acestuia a fost neviolentă (raportul
medico-legal nr. A1/9682/1991 al IML Bucureşti).
Prin rezoluţia nr. 67/Sp/1991 din data de 22.05.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Muşat Mirela (Jilava-vol. 81)
Numita Muşat Mirela, fiica lui Gheorghe şi Mioara, ns. la 28.04.1971, domiciliată în
Bucureşti, str. Prevederii, nr. 1, bl. PM4, sc. 1, ap. 10, sector 3, susţine că a fost agresată de
forţele de ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 186/Sp/1992 din data de 02.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.p., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
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Persoană vătămată Moraru Petre (Jilava-vol. 81)
Numitul Moraru Petre, fiul lui Petru şi Maria, ns. la 13.07.1942, domiciliat în
Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr. 53, et. 7, ap. 28, sector 1, a fost agresat de forţele de ordine
în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/15098/1995 al IML Bucureşti rezultă că a suferit
leziuni care au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 882/Sp/1995 din data de 18.10.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Mechenici Marian (Jilava-vol. 81)
Numitul Mechenici Marian, fiul lui Iulian şi Zoia, ns. la 27.11.1952, domiciliat în
Bucureşti, str. Vidin, nr. 5, bl. 53, sc. 4, et. 2, ap. 27, sector 2, a fost agresat de forţele de
ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/8872/1994 al IML Bucureşti rezultă că a suferit
leziuni care au necesitat 11-12 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 815/Sp/1994 din data de 29.07.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Matei Raluca Ştefania (Jilava-vol. 81)
Numita Matei Raluca Ştefania, fiica lui Nicolae şi Sofia, ns. la 13.11.1973, domiciliată
în Bucureşti, P-ţa Naţiunile Unite, nr. 3-5, bl. A, et. 17, ap. 134, sector 4, a fost agresată de
forţele de ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul
capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/4209/1993 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 663/Sp/1993 din data de 15.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.p., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Marinescu Florică (Jilava-vol. 82)
Numitul Marinescu Florică, fiul lui Ion şi Alexandrina, ns. la 02.06.1949, domiciliat în
Bucureşti, şos. Giurgiului, nr. 38, sector 4, a fost agresat de forţele de ordine în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/1212/1993 al IML Bucureşti rezultă că a suferit
leziuni care au necesitat 7 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 708/Sp/1993 din data de 22.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Mihăilă Constantin (Jilava-vol. 82)
Numitul Mihăilă Constantin, fiul lui Victor şi Constantina, ns. la 20.05.1949,
domiciliat în Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 90, et. 1, ap. 10, sector 3, a fost agresat de forţele
de ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/18824/1991 al IML Bucureşti rezultă că a suferit
leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia nr. 696/Sp/1993 din data de 14.12.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Poroschianu Nelu (Jilava-vol. 82) - reţinut
Numitul Poroschianu Nelu, fiul lui Nicolae şi Florica, ns. la 16.08.1967, domiciliat în
comuna Călineşti, jud. Teleorman, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în timp ce se afla în
staţia de metrou Universităţii. A susţinut că a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus
la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul
Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 837/Sp/1994 din data de 31.10.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Prunaru Eugeniu (Jilava-vol. 82) - reţinut
Numitul Prunaru Eugeniu, fiul lui Paul şi Ana, ns. la 16.07.1936, domiciliat în
Bucureşti, bd. Camil Ressu, nr. 70, bl. PM 26, sc. D, et. 2, ap. 119, sector 3, a fost reţinut în
noaptea de 21/22.12.1989. A susţinut că a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la
miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul
Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 498/Sp/1993 din data de 23.06.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Pungă Dumitru (Jilava-vol. 82) - reţinut
Numitul Pungă Dumitru, fiul lui Ion şi Constanţa, ns. la 14.03.1914, domiciliat în
Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 32-34, sector 1, a fost reţinut în data de 21.12.1989, în jurul
orelor 1500, a fost condus în dreptul hotelului Union, unde a fost agresat de forţele de ordine şi
de aici la miliţia capitalei, unde a continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat la
Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data de 22.12.1989, orele 1600.
Din raportul medico-legal nr. A1/6529/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 12-15 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 229/Sp/1992 din data de 06.07.1992 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
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Persoană vătămată Preda Cecilia (Jilava-vol. 82)
Numita Preda Cecilia, fiica lui Gheorghe şi Elena, ns. la 23.02.1936, domiciliată în
Bucureşti, str. Uruguay, nr. 4, bl. 7, ap. 1, sector 1, a fost agresată de forţele de ordine în ziua
de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/14625/1995 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni care au necesitat 7 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 881/Sp/1995 din data de 28.09.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Preda Răzvan Ion (Jilava-vol. 82)
Numitul Preda Răzvan Ion, fiul lui Milea şi Cecilia, ns. la 28.07.1967 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, Uruguay nr.4, bl.7, ap.1, sector 1, a fost agresat de forţele de ordine în
ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/4813/1995 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 11-12 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 862/Sp/1995 din data de 20.06.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Pelmuşi Geta (Jilava-vol. 82)
Numita Pelmuşi Geta, fiica lui Nicolae şi Floarea, ns. la 18.03.1967, domiciliată în
Bucureşti, bd. Magheru, nr. 23, bl. 1, et. 1, ap. 1, sector 1, a fost agresată de forţele de ordine
în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/16206/1994 al IML Bucureşti rezultă că aceasta a
suferit leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 885/Sp/1995 din data de 23.10.1995 a Parchetului Militar Bucureşti
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Roşca Constantin Aurel (Jilava-vol. 82)
Numitul Roşca Constantin Aurel, fiul lui Natural şi Valentina, ns. la 03.09.1952,
domiciliat în Bucureşti, str. Complexului, nr. 10, bl. 40, sc. 3, et. 4, ap. 83, sector 3, a fost
agresat de forţele de ordine în ziua de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din
centrul capitalei.
Din raportul medico-legal nr. A1/10377/1995 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 869/Sp/1995 din data de 20.06.1995 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Zgardan Crina Dana (Jilava-vol. 83)
Numita Zgardan Crina Dana, fiica lui Ioan şi Ana,născută la data de 23.07.1969 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti str. Dristorului, nr. 4, bl. 13, et. 1, ap. 20, sector 3, a
participat la demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din centrul Capitalei. A fost agresată de
forţele de ordine, în timp ce se afla pe str. Nikos Beloianis,.
Conform raportului medico-legal nr. A1/17.744/1999 aceasta a suferit leziuni care au
necesitat 15-18 zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia cu nr. 739/Sp/1994 din 31.01.1994 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind pe susnumita sub aspectul săv. infr.
prev. de art.250 alin 2 C.pen., întrucât a intervenit amnistia prin Decretul – Lege nr. 3 din
data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Pătraşcu Nicolae Laurenţiu (Jilava-vol. 83)
Numitul Pătraşcu Nicolae Laurenţiu, fiul lui Ene şi Anica, născut la data de
08.05.1969 în Bucureşti, domiciliat în sat Belceşti, com. Belceşti, jud. Iaşi, a participat la
demonstraţiile din ziua de 21.12.1989 din centrul Capitalei. În contextul intervenţiei forţelor
de ordine, a fost lovit în zona capului cu obiecte contondente.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2345/1990 acesta a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 14-16 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr.507/Sp/1993 din 23.06.1993 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind pe susnumitul sub aspectul săv. infr.
prev. de art.250 alin 2 C.pen,întrucât infracţiunea a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3
din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Olteanu Gheorghe (Jilava-vol. 83) - reţinut
Numitul Olteanu Gheorghe, fiul lui Nicolae şi Aneta născut la data de 16.06.1952 în
Brăila, domiciliat în Bucureşti, str. Berzei nr. 2, sector 1, a fost reţinut de mai mulţi lucrători
de miliţie în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Rosetti, după care a fost transportat
la Penitenciarul Jilava, fiind pus în libertate a doua zi.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.378/Sp/1992 din 22.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Olteanu Gică (Jilava-vol. 83) - reţinut
Numitul Olteanu Gică, fiul lui Victor şi Aurica, născut la 10.09.1957 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti str. Cutezătorilor nr. 3, bl. A9, sc.1, ap. 3, sector 3, a fost reţinut de
forţele de ordine în seara zilei de 21.12.1989, în timp ce se afla în staţia de metrou
Universităţii. A susţinut că a fost lovit cu bastoanele de cauciuc de către organele de miliţie şi
apoi transportat la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate a doua zi.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.375/Sp/1992 din 21.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Olteanu Niculae (Jilava-vol. 83) - reţinut
Numitul Olteanu Niculae, fiul lui Toma şi Alexandra, născut la data de 06.01.1948 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti str. Cetatea de Baltă nr. 41, bl. O7A, sc. 2, et.7, ap. 99,
sector 6, a fost reţinut în seara zilei de 21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din
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centrul capitalei. A susţinut că a fost lovit cu bastonul de cauciuc şi apoi transportat la Miliţia
Capitalei, iar de aici la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus în libertate a doua zi.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.835/Sp/1994 din 31.10.1994 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Oprea Costel (Jilava-vol. 83) - reţinut
Numitul Oprea Costel, fiul lui Natural şi Silvia, domiciliat în com. Valea Seacă, jud.
Bacău, a fost reţinut de lucrătorii de miliţie în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în zona
Piaţa Unirii. A susţinut că a fost agresat şi transportat la Circa 10 Miliţie şi, apoi, la
Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus liber a doua zi.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr. 409/Sp/1993 din 09.04.1993 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Orodel Ion (Jilava-vol. 83)
Numitul Orodel Ion, fiul lui Dumitru şi Floarea, născut la data de 04.11.1955,
domiciliat în Bucureşti, str. Cheile Turzii nr. 50A, sector 4, a fost agresat în ziua de
21.12.1989 de mai multe persoane îmbrăcate în haine civile, în timp ce acesta se afla în
apropierea cinematografului Luceafărul.
Din raportul de expertiză medico-legală nr. A1/9028/2002 rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 5-7 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia cu nr.183/Sp/1992 din 02.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind pe susnumitul sub aspectul săv. infr.
prev. de art. 250 alin 2 C.pen.,întrucât infracţiunea a fost amnistiată prin Decretul – Lege nr.
3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Leolea Ion (Jilava-vol. 84) - reţinut
Numitul Leolea Ion, fiul lui Marin şi Didina, născut la data de 15.11.1956 în sat Pîrlita,
jud. Călăraşi, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Moineşti, nr. 8, bl. 202, sc. B, et. 5, ap. 87,
sector 6, a fost reţinut de organele de ordine în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce se afla în
zona Piaţa Universităţii,. A susţinut că a fost agresat şi transportat la Miliţia Capitalei şi, apoi,
la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus liber a doua zi, în jurul orei 1400.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 478/Sp/1993 din 28.05.1993 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., reţinându-se că, pentru săvârşirea acestei
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infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Liţă Sebastian Lucian (Jilava-vol. 84) – reţinut
Numitul Liţă Sebastian Lucian, fiul lui natural şi Vătăşea Rodica, născut la data de
11.05.1970 în Cugir, jud. Alba, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Vintilă Mihăilescu, nr. 18,
bl. 72, ap. 76, sector 6 şi ffl. în com. Pianu de Jos, jud. Alba, a fost reţinut de organele de
ordine în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce se afla în staţia de metrou Universităţii.
Susţine că a fost agresat şi transportat la Secţia 17 Miliţie şi, apoi, la Penitenciarul Jilava, de
unde a fost pus liber a doua zi, în jurul orei 1700.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 553/Sp/1993 din 27.07.1993 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., reţinându-se că, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Leca Ştefan (Jilava-vol. 84) – reţinut
Numitul Leca Ştefan, fiul lui Radu şi Constanţa, născut la data de 22.08.1952 în com.
Bucşani, jud. Giurgiu, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 16,
bl. 21, sc. A, et. 6, ap. 25, sector 4, a fost reţinut de organele de ordine în dimineaţa zilei de
22.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Unirii. A susţinut că a fost agresat şi transportat la
Secţia 14 Miliţie şi, apoi, la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus liber în după amiaza
aceleaşi zile.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 256/S/1992 din 27.07.1993 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., reţinându-se că, pentru săvârşirea acestei
infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Lupuşor Constantin (Jilava-vol. 84) – reţinut
Numitul Lupuşor Constantin, fiul lui Vasile şi Ileana, născut la data de 04.03.1963 în
Focşani, jud. Vrancea, domiciliat în com. Jilava, sat 1 Decembrie, bl. G6, sc. 2, et. 2, ap. 28,
jud. Ilfov, a fost reţinut de forţele de ordine în noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce se afla pe
scările staţiei de metrou Universităţii. A susţinut că a fost agresat şi transportat la Secţia 17
Miliţie şi, apoi, la Penitenciarul Jilava, de unde a fost pus liber a doua zi, în jurul orei 1600.
Conform raportului medico legal nr. A1/122 din data de 14.01.1992, întocmit de
Institutul Medico Legal Bucureşti, numitul Lupuşor Constantin nu a prezentat acte medicale
care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Prin rezoluţia nr. 337/S/1992 din 16.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea urmăririi
penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., reţinându-se că, pentru săvârşirea acestei
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infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Ionescu Cristian (Jilava-Vol. 121) - reţinut
Persoană vătămată Martie Sabin (Jilava-Vol. 121) - reţinut
Persoană vătămată Oprea Robert (Jilava-Vol. 121) - reţinut
Persoană vătămată Daravoinea Emanuel (Jilava-Vol. 121) - reţinut
Minorii Ionescu Cristian (domiciliat în Bucureşti, str. Taras Sevcenco nr.1, et.1, ap.3,
sector 2), Martie Sabin (domiciliat în Bucureşti, str. Toamnei, nr. 20, sector 2), Oprea Robert
(domiciliat în Bucureşti, b-dul Dacia nr.119, sector 2) şi Dravoinea Emanuel (domiciliat în
Bucureşti, str. Ion Maiorescu nr.1, bl.40, sc.2, ap.38, sector 2), la data de 21.12.1989 au fost
reţinuţi de către lucrători de securitate, întrucât au confecţionat în cursul lunii noiembrie 1989,
mai multe manifeste cu mesaj anticomunist, pe care le-au răspândit în zona Piaţa Romană.
Prin rechizitoriul cu nr.13/P/1991 din data de 12.05.1994 al Parchetului Militar
Bucureşti s-a dispus trimiterea în judecată a inc. col. (rez) Morariu Pătru pentru săv. infr. de
lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin .2 C.pen., constând în aceea că în
calitate de şef al Direcţiei Cercetări Penale din fostul Departament al Securităţii Statului
(DSS) a ordonat, la data de 23.11.1989, reţinerea ilegală a minorilor Ionescu Cristian,
Martie Sabin, Oprea Robert şi Daravoinea Emanuel.
Persoană vătămată Bălăceanu Constantin (Jilava-vol. 122)
Numitul Bălăceanu Constantin, fiul lui Constantin şi Ana, ns. la 01.01.1978, domiciliat
în Bucureşti, str. Rândunelelor, nr. 11, sector 3, a fost reţinut în ziua de 21.12.1989, în timp ce
se afla în Piaţa Universităţii, a fost agresat de organele de ordine şi transportat la Circa 1
Miliţie, iar de aici a fost dus la Spitalul de Urgenţă, unde a fost internat pentru a i se acorda
îngrijiri medicale.
Din raportul medico-legal nr. A1/15785/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 584/Sp/1993 din data de 14.09.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990 şi pentru infr. prev. de
art. 181 C.pen.
Persoană vătămată Stoian Gabriel (Jilava-vol. 122)
Numitul Stoian Gabriel, fiul lui Vasile şi Elena, ns. la 07.05.1969, domiciliat în
Bucureşti, str. Cernişoara, nr. 45, bl. O13, sc. 2, et. 6, ap. 46, sector 6, a fost reţinut în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de forţele
de ordine şi condus la Circa 11 Miliţie, după care a fost transportat la Spitalul Clinic de
Urgenţă, unde a fost internat.
Din raportul medico-legal nr. A1/1647/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 2-3 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 346/S/1992 din data de 16.07.1992 a Parchetului Militar Bucureşti,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.p.,
amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990 şi pentru infr. prev. de art. 189
alin. 2 C.pen.
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Persoană vătămată Barbu Ion (Jilava-vol. 122) - reţinut
Numitul Barbu Ion, fiul lui Gheorghe şi Maria, ns. la 07.10.1959, domiciliat în
Bucureşti, str. Prevederii, nr. 22, bl. G6, sc. C, et. 2, ap. 25, sector 3, a fost reţinut în noaptea
de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în staţia de metrou Universităţii.
Susţine că a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la Circa 17 Miliţie, unde a
continuat să fie agresat. Ulterior a fost transportat la Penitenciarul Jilava, fiind eliberat în data
de 22.12.1989, orele 1600.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 668/Sp/1993 din data de 15.11.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990. Totodată s-a dispus neînceperea
urmăririi penale pentru infr. prev. de art. 189 alin. 2 C.pen., întrucât, pentru săvârşirea
acestei infracţiuni, persoanele vinovate au fost trimise în judecată în dosarul nr. 76/P/1990 al
Direcţiei Procuraturilor Militare, iar ulterior condamnate.
Persoană vătămată Drăguţ Florian (Jilava-vol. 122)
Numitul Drăguţ Florian, fiul lui Iustin-Marin şi Elena, ns. la 17.07.1962, domiciliat în
Bucureşti, şos. Mihai Bravu, nr. 120, bl. D28, sc. A, et. 7, ap. 21, sector 2, a fost reţinut în
noaptea de 21/22.12.1989, în jurul orelor 24.00, în timp ce se afla în staţia de metrou
Universităţii. A susţinut că a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la Circa 17
Miliţie, unde a continuat să fie agresat. Aici i s-a aplicat o sancţiune contravenţională, după
care a fost lăsat să plece.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 764/Sp/1994 din data de 29.04.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Grigoriu Alexandru Ştefan (Jilava-vol. 122) - reţinut
Numitul Grigoriu Alexandru Ştefan, fiul lui Ilie şi Constanţa, ns. la 12.05.1966,
domiciliat în Bucureşti, str. frt. Constantin Tudor, nr. 6, sector 3, a fost reţinut în ziua de
21.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei, a fost agresat de forţele
de ordine şi condus la Circa 17 Miliţie, de unde a fost eliberat în aceeaşi noapte.
Din raportul medico-legal nr. A1/6446/1994 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 14-15 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 838/Sp/1994 din data de 07.10.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990 şi pentru infr. prev. de
art. 189 alin. 2 C.pen.
Persoană vătămată Guţă Marius (Jilava-vol. 122)
Numitul Guţă Marius, fiul lui Marin şi Anghelina, ns. la 25.07.1961, domiciliat în
Bucureşti, str. Cernişoara, nr. 46, bl. P18, sc. 3, ap. 36, sector 6, a fost reţinut în noaptea de
21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în apropierea Muzeului de Istorie.
Susţine că a fost agresat de forţele de ordine, iar apoi condus la Circa 17 Miliţie. Aici i s-a
aplicat o sancţiune contravenţională, după care a fost lăsat să plece.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
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Prin rezoluţia nr. 644/Sp/1993 din data de 27.10.1993 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Pogor Georgeta (Jilava-vol. 122) - reţinută
Numitul Pogor Georgeta, fiica lui Alecu şi Elena, ns. la 19.10.1943, domiciliată în
Bucureşti, bd. C-tin Brâncoveanu, nr. 65-71, bl. 29, sc. 1, et. 1, p. 6, sector 4, a fot reţinută în
noaptea de 21/22.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Unirii. A susţinut că a fost agresată
de forţele de ordine şi a fost condusă la sediul miliţiei rutiere, de unde a fost lăsată să plece în
ziua de 22.12.1989, orele 1200.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 727/Sp/1993 din data de 14.03.1994 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2
C.pen., amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
Persoană vătămată Dragomir Mihaela (Jilava-vol. 122)
Numita Dragomir Mihaela, fiica lui Marin şi Anghelina, ns. la 07.09.1959, domiciliată
în Bucureşti, str. Sânzieni, nr. 2, bl. 30, sc. 2, et. 5, ap. 86, sector 2, a fost reţinută în noaptea
de 21/22.12.1989, în jurul orelor 2400, în timp ce se afla în apropierea Muzeului de Istorie. A
susţinut că a fost agresată de forţele de ordine, iar apoi condusă la Circa 17 Miliţie. Aici i s-a
aplicat o sancţiune contravenţională, după care a fost lăsată să plece.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale.
Prin rezoluţia nr. 645/Sp/1993 din data de 27.10.1993 a Parchetului Militar Bucureşti
s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen.,
amnistiată prin Decretul – Lege nr. 3 din data de 04.01.1990.
IV.1.E.2. Spitalul Colţea
1. Persoană vătămată Stănescu Adrian (Spitalul Colţea-Vol. 1)
Numitul Stănescu Adrian, fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la data de 03.05.1954 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Şos. Viilor, nr. 78-88, bl. 103, ap. 111, sector 5, afirmă că
în ziua de 21.12.1989, în timp ce se afla în zona Hotelului Intercontinental, a fost agresat de
către mai mulţi militari, care l-au lovit cu picioarele şi ţevi metalice.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice ca urmare
a loviturilor primite în împrejurările menţionate. S-a constituit parte civilă în cauză.

IV.1.F Situaţie victime Sibiu
Evenimentele din decembrie 1989 din mun. Sibiu au făcut obiectul dosarului nr.
200/P/2007 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor
Militare.
Cercetările în cauză vizează doar următoarele persoane vătămate:
1. Persoană vătămată Solomon Nicolae (Sibiu - vol. 6) - rănit
Numitul Solomon Nicolae, fiul lui natural şi Rafila, născut la data de 19.10.1944 în
com. Alămor jud. Sibiu, domiciliat în mun. Sibiu, str. Piaţa Schiler, nr. 4, jud. Sibiu, susţine
că, în data de 21.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Republicii din mun. Sibiu, a fost agresat
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de către lucrătorii de miliţie care au intervenit pentru dispersarea manifestanţilor. În jurul orei
1300, aflându-se în casa numiţilor Voinea Vasile şi Voinea Victoriţa, imobil situat lângă
Cofetăria Perla, a auzit focuri de armă şi, ieşind în stradă, a fost rănit de două schije la
genunchiul drept şi coapsa stângă.
Conform raportului de expertiză medico legală nr. 420/II/a/40 din data de 20.07.2006,
Solomon Nicolae a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corpuri
contondente şi prin acţiunea unor proiectile. Leziunile au o vechime mai mare de 6 luni;
datorită prezentării tardive şi în lipsa unor documente medicale care să ateste vechimea
acestora, data producerii leziunilor nu mai poate fi precizată. Astfel de leziuni necesită,în mod
obişnuit, 12-14 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.
Cu ocazia audierii, la data de 04.07.2006, s-a constituit parte civilă în cauză.
2. Persoană vătămată Fuzesi Atila (Sibiu - vol. 6)
Numitul Fuzesi Atila, fiul lui Ludovic şi Brigitte, născut la data de 04.06.1972 în mun.
Sibiu, domiciliat în mun. Sibiu, str. Morilor, nr. 18, ap. 3, jud. Sibiu, susţine că a fost agresat
de mai mulţi lucrători de miliţie, în data de 21.12.1989, în timp ce se afla într-un grup de
manifestanţi în faţa magazinului Dumbrava din mun. Sibiu.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de natură traumatică.
3. Persoană vătămată Pascaru Daniel Mihai (Sibiu - vol. 6) - reţinut
Numitul Pascaru Daniel Mihai, fiul lui Mihai şi Elena, născut la data de 09.06.1967 în
Sibiu, domiciliat în mun. Sibiu, str. Rahova, nr. 31, sc. A, et. 2, ap. 12, jud. Sibiu, a fost
agresat, reţinut de lucrătorii de miliţie, care, în data de 21.12.1989, au acţionat pentru
dispersarea manifestanţilor, şi ulterior condus la sediul Miliţiei mun. Sibiu, împreună cu tatăl
său Pascaru Mihai şi numiţii Constantin Gheorghe Călin, Cătălinoiu Ioan şi Floryk Adolf. A
fost anchetat, împreună cu tatăl său, de către col. Balici, col. Crâşmaru şi col. Pădineanu, fiind
eliberaţi, în cursul aceleaşi zile, în jurul orelor 1600-1700.
Cu ocazia audierii, la data de 04.04.2006, a solicitat tragerea la răspundere penală a
celor vinovaţi de reţinerea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.

IV.1.G Situaţie victime Ilfov
În cauză s-au efectuat cercetări cu privire la vătămarea numitului Sterie Constantin.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care a survenit vătămarea acestei persoane au
format obiectul altui dosar, care a fost soluţionat separat:
Persoană vătămată Sterie Constantin (Ilfov-Vol. 1)
Numitul Sterie Constantin, fiul lui Gheorghiţă şi Elena, născut la data de 04.07.1967 în
Bucureşti, domiciliat în comuna Chiajna, str. Izvorului, nr. 9, sat Roşu, judeţul Ilfov, fost
militar în termen la U.M. 01057 Mihai Bravu, afirmă că, la data de 22.12.1989, s-a accidentat
la membrele superioare, în contextul în care tancul cu care se deplasa către Bucureşti, pentru
restabilirea ordinii şi liniştii publice, a suferit o avarie datorată unei manevre greşite efectuată
de către mecanicul conductor.
Conform raportului medico-legal nr. A1/9299/1992, numitul Sterie Constantin a
prezentat leziuni produse prin lovire cu şi de corpuri dure la data de 21.12.1989, fiind internat
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începând cu aceeaşi dată la Spitalul Militar Central. A necesitat 30-35 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 118/Sp/1990, din data de 28.09.1992, Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Sterie Constantin,
reţinându-se că infr. prev. de art. 181 C.pen. a fost amnistiată.

IV.1.H Situaţie victime Mehedinţi
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs reţinerea numitului Vasile Sorin Alexandru.
1. Persoană vătămată Vasile Sorin Alexandru (Mehedinţi) - reţinut
La data de 25.05.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, a fost
audiat, în calitate de persoană vătămată, numitul Vasile Sorin Alexandru, fiul lui Ion şi
Eugenia, născut la data de 30.05.1958 în oraş Strehaia, jud. Mehedinţi, domiciliat în mun.
Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr. 64, bl. 8, et. 4, ap. 35, jud. Mehedinţi, CNP
1580530250560, care a precizat că în dimineaţa zilei de 21.12.1989 s-a deplasat la fostul loc
de muncă, respectiv Institutul de Proiectări Drobeta Turnu Severin, unde, în prezenţa a patru
angajaţi, a luat de pe un hol un tablou care îl reprezenta pe Nicolae Ceauşescu şi l-a spart. În
jurul orei 1400, aflându-se pe stradă a fost oprit de un ofiţer de securitate care l-a condus la
sediul Securităţii, de unde, fără a fi întrebat nimic, a fost condus la sediul Miliţiei mun.
Drobeta Turnu Severin. A fost reţinut şi cercetat cu privire la spargerea tabloului iar în data de
22.12.1989 a fost dus la Judecătoria Drobeta Turnu Severin.
Prin sentinţa civilă nr. 7143/22.12.1989 Vasile Sorin Alexandru a fost amendat cu
suma de 1.000 lei, conform art. 2 alin. 1 din Decretul 153/1970 pentru stabilirea şi
sancţionarea unor contravenţii privind regulile de convieţuire socială, ordinea şi liniştea
publică, dispunându-se şi punerea în libertate a contravenientului.

IV.1.I Situaţie victime Mureş
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs reţinerea numiţilor Pascu Nicolae şi Pascu Ana Maria.
1. Persoană vătămată Pascu Nicolae (Târgu Mureş) - reţinut
2. Persoană vătămată Pascu Ana Maria (Târgu Mureş) - reţinută
Numiţii Pascu Nicolae (născut la data de 29.07.1933, fiul lui Gheorghe şi Victoria,
domiciliat în Târgu Mureş, str. Gen. Ion Dumitrache nr. 54, jud. Mureş) şi Pascu Ana Maria
(născută la data de 05.07.1962, fiica lui Nicolae şi Ana Maria domiciliată în Târgu Mureş, str.
Gen. Ion Dumitrache nr. 54, jud. Mureş), soţ şi soţie, au declarat că în ziua de 22.12.1989, în
jurul orelor 0500, au fost conduşi la sediul Inspectoratului de Miliţie al Judeţului Mureş, unde,
timp de câteva ore, au fost audiaţi în legătură cu persoanele cu care „…s-au întâlnit în ultimele
zile…”, precum „…şi despre cunoştinţele din Bucureşti şi Timişoara…”. În cursul dupăamiezii li s-a permis să plece acasă, fără ca vreunul dintre ei să fie agresat.
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IV.1.J Situaţie victime Constanţa
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs reţinerea numitei Simion Cecilia.
1. Persoană vătămată Simion Cecilia (Constanţa-Vol. 21) - reţinută
Numita Simion Cecilia, domiciliată în Constanţa, str. Poporului nr. 45, angajată la
CHIMPEX ca operator telex-sector port, a transmis, prin telex, în noaptea de 17/18.12.1989,
mesaje de adeziune cu mişcarea revoluţionară de la Timişoara.
Urmare a acestui fapt, în perioada 18-20.12.1989 a fost anchetată la sediul Securităţii
Judeţene Constanţa.

IV.1.K Situaţie victime Alba
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs vătămarea următoarelor persoane:
1. Persoană vătămată Todea Gheorghe (Alba)
Numitul Todea Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Otilia, născut la data de 23.04.1958 în
com. Horea, jud. Alba, domiciliat în Sântana, str. Câmpului, nr. 31, jud. Alba CNP
1580423013524, a precizat că, în data de 21.12.1989, a participat la manifestaţia din faţa
Miliţiei Cugir după care, ajungând în dreptul unei librării şi văzând că aceasta era devastată de
mai multe persoane, a încercat să intervină pentru a opri sustragerea de cărţi. A fost însă
înjunghiat de către o persoană necunoscută, în zona plămânului drept.
Conform certificatului medico-legal nr. 1281/I/A/705 din data de 20.04.1990, întocmit
de Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Alba, numitul Todea Gheorghe a prezentat
leziuni (plagă penetrantă hemitoracele drept) corporale care s-au putut produce, la data de
21.12.1989, prin lovire cu corp tăietor înţepător, leziuni care au necesitat pentru vindecare 1416 zile de îngrijiri medicale.
2. Persoană vătămată Todea Traian (Alba)
Fiind audiat, la data de 14.03.2007, numitul Todea Traian, fiul lui Iov şi Maria, născut
la data de 07.07.1962 în com. Meteş, jud. Alba, domiciliat în mun. Alba, b-dul Republicii, nr.
16, bl. N2, ap. 4, jud. Alba, CNP 1620707013524, a precizat că în luna decembrie 1989 activa
în cadrul Miliţiei Cugir - Biroul Miliţiei Rutiere. În data de 21.12.1989 s-a aflat în sediul
Miliţiei Cugir iar, în jurul orei 1800-1830, întrucât manifestanţii au pătruns în clădire, a sărit pe
un geam, moment în care a fost lovit cu o piatră în zona feţei iar ulterior a fost imobilizat şi
agresat, cu copuri contondente, de către manifestanţii aflaţi în zona sediului Miliţiei Cugir.
Todea Traian a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor
care l-au agresat, producându-i leziuni care i-au pus în primejdie viaţa, şi s-a constituit parte
civilă în cauză.
3. Persoană vătămată Cîmpean Popescu Mircea Nicodim (Alba)
Conform adresei nr. 9040/15.12.2005 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
numitul Cîmpean Popescu Mircea Nicodim (fiul lui Dumitru şi Domnica, născut la data de
22.10.1958 în mun. Alba Iulia, domiciliat în Bucureşti, str. Cristian Radu, nr. 1, et. 3, ap. 12,
sector 2, CNP 1581022013544) figurează în Registrul de internări urgenţe Oftalmologie la nr.
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959/22.12.1989 cu diagnosticul: arsură corneoconjunctivală.
Fiind audiat, la data de 12.03.2008, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Cîmpean Popescu Mircea Nicodim a precizat că, în data de 21.12.1989, s-a aflat în
clădirea miliţiei Cugir, la acea dată fiind subofiţer (plt. maj.) de miliţie, şi că, în urma
acţiunilor desfăşurate de participanţii la manifestaţia din faţa sediului Miliţiei (incendierea
clădirii), a suferit arsuri la faţă şi ochi. A solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală
a persoanelor vinovate şi s-a constituit parte civilă în cauză.
4. Persoană vătămată Rodean Filip (Alba)
Conform certificatului medico-legal nr. 2381/I/A/1140, din data de 22.07.1992,
întocmit de Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Alba, numitul Rodean Filip (fiul lui
Ştefan şi Ludovica, născut la data de 15.09.1953 în mun. Alba Iulia, domiciliat în mun. Alba
Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, bl. 280, ap. 152, jud. Alba CNP 1530915013521) a
prezentat semne de leziuni traumatice (arsuri la faţă ochi şi mâini) care s-au putut produce, la
data de 21.12.1989, prin acţiunea flăcărilor, leziuni care au necesitat pentru vindecare 11-12
zile de îngrijiri medicale.
Fiind audiat la data de 17.11.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul
97/P/1990, Rodean Filip s-a constituit parte civilă în cauză, a precizat că în decembrie 1989
era ofiţer (cpt.) în cadrul Miliţiei Cugir – Biroul Cercetări Penale şi că în data de 21.12.1989
s-a aflat în sediul Miliţiei Cugir, unde a rămas şi după ce manifestanţii au incendiat clădirea.
Întrucât a suferit arsuri la faţă şi mâini, în jurul orei 2330- 2400, s-a deplasat la Spitalul Cugir
unde a fost internat.
5. Persoană vătămată Avram Ion Marius (Alba)
Fiind audiat la data de 24.11.2006, cu ocazia efectuării cercetărilor efectuate în dosarul
nr. 97/P/1990, Avram Ion Marius (fiul lui Amos şi Maria, născut la data de 12.07.1961 în
com. Ighiu, jud. Alba, domiciliat în mun. Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, bl. V2A,
ap. 8, jud. Alba CNP 1610712011098) a precizat că în luna decembrie 1989 era ofiţer
(locotenent) în cadrul Miliţiei Cugir – Biroul Economic. În data de 21.12.1989, după ce
manifestanţii au incendiat sediul Miliţiei, împreună cu alţi lucrători de miliţie, a sărit pe
geamul de la secretariatul unităţii după care a fost agresat de către manifestanţi. A solicitat
identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor care l-au agresat.
6. Persoană vătămată Diaconu Gheorghe (Alba)
Fiind audiat la data de 20.11.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Diaconu Gheorghe (fiul lui Nicolae şi Elisabeta, născut la data de 23.08.1951 în
Strehaia, jud. Mehedinţi, domiciliat în mun. Cugir, str. Constructorului, nr. 12, sc. C et. 1, ap.
7, jud. Alba CNP 1510823013521) a precizat că în luna decembrie 1989 era ofiţer (lt. maj.) în
cadrul Miliţiei Cugir – Biroul Judiciar. În data de 21.12.1989, aflându-se în sediul Miliţiei
Cugir, după ce clădirea a fost incendiată de către manifestanţi, a sărit pe geamul
secretariatului unităţii şi a fost agresat de persoane necunoscute. Nu a solicitat tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de agresarea sa.
7. Persoană vătămată Stanciu Ioan (Alba)
Conform certificatului medico-legal nr. 2517/I/A/1224, din data de 03.08.1992,
întocmit de Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Alba, numitul Stanciu Ioan (fiul lui
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Petru şi Teodora, născut la data de 02.06.1961 în mun. Alba Iulia, domiciliat în mun. Cugir,
str. Alexandru Sahia, nr. 23, sc. C, et. 1, ap. 3, jud. Alba CNP 1610602013543) a prezentat
semne de leziuni traumatice (contuzie forte frontală şi occipitală, traumatism forte genunchi
drept) care s-au putut datora lovirii cu corpuri dure, leziuni care au necesitat 30 zile de îngrijiri
medicale şi pot data din 21/22.12.1989.
Fiind audiat la data de 17.11.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Stanciu Ioan a precizat că în decembrie 1989 era subofiţer (plt. maj.) în cadrul
Miliţiei Cugir. În data de 21.12.1989 s-a aflat în sediul Miliţiei Cugir iar după ce manifestanţii
au incendiat clădirea a sărit pe geamul secretariatului unităţii după care a fost agresat de către
persoane necunoscute. A solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de producerea leziunilor constatate prin certificatul medico-legal nr. 2517/I/A/1224,
constituindu-se parte civilă în cauză.
8. Persoană vătămată Puste Ludovic (Alba)
Fiind audiat la data de 20.11.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Puste Ludovic (fiul lui Ioan şi Rozalia, născut la data de 12.05.1957 în mun.
Hunedoara, domiciliat în com. Unirea, str. Parcului, nr. 453, jud. Alba CNP 1570512013531)
a precizat că în decembrie 1989 era subofiţer (sg. maj.) în cadrul Miliţiei Cugir. În data de
21.12.1989 s-a aflat în sediul Miliţiei Cugir iar după ce manifestaţii au incendiat clădirea
împreună cu Vinersar Ioan şi Mănase Izidor au coborât de la etajul I al clădirii folosindu-se de
o scară pusă la dispoziţie de către manifestanţi. A fost agresat de către persoane necunoscute,
pierzându-şi cunoştinţa până în data de 22.12.1989 când a constatat că se afla internat în
Spitalul Aiud, având mai multe leziuni în zona capului şi trei leziuni produse cu corp tăietor
înţepător. Nu a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de producerea
leziunilor menţionate anterior.
9. Persoană vătămată Jurcă Cornel (Alba)
Conform certificatului medico legal nr. 38/II/A/4, din data de 05.01.1990, întocmit de
Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Alba, numitul Jurcă Cornel (fiul lui Cornel şi
Victoria, născut la data de 23.12.1961 în mun. Alba Iulia, domiciliat în mun. Blaj, b-dul
Republicii, bl. 7, ap. 3, jud. Alba CNP 1611223011865) a prezentat leziuni corporale
(traumatism cranio-cerebral, traumatism abdominal, fractură index drept) care s-au putut
produce, în data de 22.12.1989, prin lovire cu corpuri dure, leziuni care au necesitat pentru
vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale.
Fiind audiat la data de 04.02.2008, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Jurcă Cornel a menţionat că în data de 22.12.1989, fiind agent de ordine publică
(sg. maj.) în cadrul Miliţiei mun. Blaj, împreună cu mr. Bodea Nicolae, comandantul miliţiei,
sg. maj. Tătar Călin, plt. adj. Şut Gheorghe, cpt. Gherman Horaţiu şi alţi 3 colegi s-au
deplasat, în jurul orei 1230, spre sediul Primăriei. La aproximativ 200 de metri de Primărie au
fost însă agresaţi de mai multe persoane necunoscute, pierzându-şi cunoştinţa. În momentul în
care şi-a revenit a constatat că se afla în Secţia de terapie intensivă a Spitalului mun. Blaj.
*
*

*

În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la alte persoane vătămate în contextul
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evenimentelor din mun. Cugir, jud. Alba.
Din actele aflate la dosarul cauzei rezultă, însă, că împrejurările în care s-a produs
decesul sau rănirea acestora prin împuşcare au format obiectul altor dosare, care au fost
soluţionate separat, după cum urmează:
Pop Valentin (Alba) - decedat
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul cpt. Pop Valentin, fiul lui Isaia
şi Reghina, născut la data 10.03.1955, se reţine că, în data de 21.12.1989, după ce mai mulţi
manifestanţi au incendiat clădirea Miliţiei Cugir, ofiţerul a sărit pe un geam şi a fost
imobilizat de manifestanţi, care l-au lovit cu corpuri contondente, după care i-au dat foc.
Conform raportului de constatare medico-legală întocmit de Laboratorul Judeţean de
Medicină Legală Alba, moartea numitului Pop Valentin a fost violentă şi s-a datorat şocului
combustional, datorită arsurilor prin flacără pe întreaga suprafaţă a corpului.
Fiind audiată, la data de 13.09.2007, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Pop Rodica (fiica lui Ioan şi Leontina, născută la data de 01.11.1958 în
Chimitelnic, jud. Mureş, domiciliată în mun. Cugir, str. Ştefan cel Mare, nr. 8, et. 1, ap. 6, jud.
Alba CNP 2581101013562), a precizat că, pentru uciderea soţului său Pop Valentin, care la
acea dată îndeplinea funcţia de comandant al Miliţiei Cugir, au fost trimişi în judecată
inculpaţii civili Sivera Dumitru, Carica Adrian Gheorghe, Mihu Aurel şi Muntean Petru, toţi
fiind condamnaţi la pedepse cu închisoare (conform sentinţei penale nr. 184/20.10.2000 a
Tribunalului Militar Teritorial, dosarul penal nr. 426/P/1999) şi obligaţi în solidar la plata
unor despăgubiri civile.
Persoană vătămată Pal Andrei (Alba) – rănit
Persoană vătămată Sabău Simona Maria (Alba) – rănit
Persoană vătămată Culda Dorel (Alba) – rănit
Persoană vătămată Heinrich (fost Lungu) Dumitru (Alba) – rănit
Persoană vătămată Silaghi Andrei (Alba) – rănit
Persoană vătămată Muntean Ioan (Alba) – rănit
Persoană vătămată Glogoveţan Gheorghe (Alba) – rănit
Persoană vătămată Bîscă Adriana Maria (Alba) – rănită
Persoană vătămată Bălan Ciprian (Alba) – rănit
Persoană vătămată Groza Ioan (Alba) – rănit
Persoană vătămată Marian Mircea (Alba) - rănit
În mun. Cugir, în data de 21.12.1989, în cursul manifestaţiei care a avut loc în faţa
sediului Miliţiei Cugir, au fost răniţi prin împuşcare 37 de manifestanţi.
Între aceste victime se află şi Pal Andrei (fiul lui Andrei şi Maria, născut la data de
20.03.1956, domiciliat în Cugir, str. George Coşbuc nr. 24, ap. 26, judeţul Alba), Sabău
Simona Maria (fiica lui Ioan şi Susana, născută la 06.12.1975, domiciliată în Cugir, str.
George Coşbuc nr. 13, sc. C, et. 4, ap. 20, judeţul Alba), Culda Dorel (fiul lui Nicolae şi
Samfira, născut la 28.10.1967, domiciliat în Cugir, Str. 21 Dec.1989, nr. 81, sc. A, et. 1, ap. 3,
judeţul Alba), Heinrich (fost Lungu) Dumitru (fiul lui Pavel şi Ana, născut la 22.09.1965,
domiciliat în Sibiu, Şos. Alba Iulia nr. 77, et.7, ap. 26, judeţul Sibiu), Silaghi Andrei (fiul lui
natural şi Mina, născut la 11.06.1969, domiciliat în Cugir, Str. Avram Iancu nr. 70, judeţul
Alba), Muntean Ioan (fiul lui Nicolae şi Ana, născut la 16.05.1955, domiciliat în Cugir, str.
Constructorul nr. 3, bl. B2/3, sc. A, ap.2, judeţul Alba), Glogoveţan Gheorghe (fiul lui Ioan şi
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Magdalena, născut la 30.11.1967, domiciliat în Cugir, str. Rozelor nr. 21, sc. B, ap. 7, jud.
Sibiu), Bîscă Adriana Maria (fiica lui Ioan şi Eugenia, născută la 12.05.1965, domiciliată în
Sebeş, str. Mihail Kogălniceanu, bl. 944, et. 2, ap. 11 şi cu reşedinţa în Cugir, str. Lalelelor,
nr. 4, sc. B, ap. 7, judeţul Alba), Bălan Ciprian (fiul lui Ion şi Viorica, născut la 02.08.1967,
domiciliat în Cugir, str. Emil Racoviţă nr. 4, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Alba), Groza Ioan (fiul lui
Ioan şi Maria, născut la 09.11.1963, domiciliat în Alba Iulia, str. Tache Ionescu, nr. 16,
judeţul Alba) şi Marian Mircea (fiul lui Laurenţiu şi Laura, născut la 13.06.1963, domiciliat
în Cugir, str. 21 Dec. 1989 nr. 158, sc. A, et. 3, ap. 8, judeţul Alba) care, fiind audiaţi şi în
dosarul nr. 97/P/1990, au solicitat continuarea cercetărilor şi tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de rănirea lor, o parte dintre aceştia constituindu-se şi părţi civile în
cauză.
Conform actelor existente la dosarul cauzei, împrejurările în care s-a produs rănirea
prin împuşcare a celor 37 de manifestanţi, cu ocazia manifestaţiei din data de 21.12.1989, din
faţa sediului Miliţiei Cugir, au făcut obiectul dosarului nr. 6/P/1990 al Procuraturii Militare
Cluj şi, ulterior, al dosarului nr. 854/P/1995 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul
Militar Teritorial.
Astfel, prin rechizitoriul nr. 6/P/1990, din data de 09.03.1990, Procuratura Militară
Cluj, a dispus trimiterea în judecată col. (r) Brihac Florin, fost şef al Inspectoratului Judeţean
Alba al MI, pentru instigare la infracţiunea de omor deosebit de grav, mr. (r) Lupeş Ghiorghe,
fost şef al Securităţii Jud. Alba, pentru tentativă la infracţiunea de omor, lt. col. (r) Ceauşescu
Ştefan, fost şef al Serviciului de contrainformaţii economice - Securitate Jud. Alba, pentru
tentativă la infracţiunea de omor şi cpt. (r) Burian Gheorghe, fost şef al Compartimentului
USLA – Securitate Jud. Alba, pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi tentativă
la infracţiunea de omor.
Prin acelaşi rechizitoriu s-a mai dispus: încetarea urmăririi penale faţă de cpt. Pop
Valentin şi plt. Staicu Ilie, pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav, scoaterea
de sub urmărire penală a cpt. Burian Cornelia pentru tentativă la infracţiunea de omor,
neînceperea urmăririi penale faţă de lt. maj. Diaconu Gheorghe, lt. maj. Mezei Dorin, lt.
Avram Marius, plt. maj. Pop Ioan, toţi din cadrul Miliţiei Cugir, pentru tentativă la
infracţiunea de omor.
Prin sentinţa nr. 3/15.05.1990 a Tribunalului Militar Extraordinar Alba s-a dispus
condamnarea la pedepse cu închisoare a inculpaţilor trimişi în judecată iar prin decizia nr.
15/04.12.1990 a Tribunalului Militar Teritorial s-a dispus trimiterea cauzei la Procuratura
Militară Cluj în vederea completării urmăririi penale.
Dosarul a fost ulterior înregistrat sub nr. 854/P/1995 la Parchetul Militar de pe lângă
Tribunalul Militar Teritorial, prin ordonanţa din data de 04.03.1996 dispunându-se scoaterea
de sub urmărire penală a col. (r) Brihac Florin, mr. (r) Lupeş Ghiorghe, lt. col. (r) Ceauşescu
Ştefan şi cpt. (r) Burian Gheorghe.
La data de 05.06.2008, numiţii Glogoveţan Gheorghe, Silaghi Andrei şi Bîscă Adriana
Maria s-au constituit părţi civile în cauză.
La data de 07.06.2008, numitul Munteanu Ioan s-a constituit parte civilă în cauză.
La data de 04.06.2008, numitul Bălan Ciprian a menţionat că nu se constituie parte
civilă în cauză.
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IV.2. Particularităţile evenimentelor desfăşurate după data de 22.12.1989
Perioada cuprinsă între 22.12.1989, după plecarea lui Nicolae Ceauşescu din clădirea
CC al PCR, şi sfârşitul anului 1989 este caracterizată de căderea regimului comunist, încercări
de formare a unui nou guvern, măsuri de reorganizare a statului şi, în final, preluarea puterii
politice de către Consiliul Frontului Salvării Naţionale, la nivel central, şi de structurile sale
teritoriale, ca organe ale puterii locale.
În contextul evenimentelor care s-au derulat după plecarea lui Nicolae Ceauşescu din
clădirea CC al PCR, guvernul comunist condus de Constantin Dăscălescu şi-a dat demisia şi
au existat mai multe încercări de preluare a puterii politice şi de formare a unui guvern nou.
Demisia guvernului comunist a fost anunţată chiar de fostul prim-ministru Constantin
Dăscălescu. Cu privire la acest moment, relevante sunt următoarele intervenţii, din data de
22.12.1989, ale unor persoane aflate în balconul C.C. al P.C.R, pe care le redăm în continuare:
„Bărbat: Avem nevoie de un comitet al democraţiei naţionale. Se va propune un
asemenea comitet, format din oameni de prestigiu ai acestei ţări. În curând vi se va da citire
acestui comitet. Important este că acest comitet este al democraţiei, că el va instaura
democraţia, ceea ce înseamnă că viitoarele organe de stat şi administrative se vor alege
într-o formă democratică.
Alexa Visarion: Popor român! Sunt regizorul Alexa Visarion. În numele
poporului român şi-n urma solicitărilor sale, guvernul Constantin Dăscălescu, prezent aici,
va demisiona.
Urale, apoi huiduieli, după ce apare fostul prim-ministru Constantin Dăscălescu.
Alexa Visarion: O clipă! O clipă! Permiteţi! Ca să fim legali, trebuie ca prim,
fostul prim-ministru să anunţe acest lucru.
Constantin Dăscălescu: Proclam demisia guvernului!
Urale
Mircea Diaconu: Vrem ca televiziunea să-şi facă treaba!
Constantin Dăscălescu: Vă anunţ demisia mea de prim-ministru al guvernului!
Vă anunţ demisia guvernului! Vă anunţ: Sunt alături de popor! Am fost întotdeauna şi sunt
alături de popor! ”
În acelaşi timp, în sediul Ministerului Apărării Naţionale, general-locotenent Ilie
Ceauşescu, fratele lui Nicolae Ceauşescu, încerca să realizeze o remaniere de guvern.
De asemenea, în sediul C.C. al PCR, Ilie Verdeţ, fost membru al C.P.Ex al PCR, a
anunţat formarea unui nou guvern, autoproclamându-se preşedinte al guvernului provizoriu.
Nu a reuşit însă preluarea puterii politice, datorită opoziţiei manifestanţilor faţă de un guvern
format din activişti comunişti.
Tot în sediul C.C. al PCR, Ion Iliescu împreună cu Silviu Brucan, Petre Roman, Ion
Caramitru, Sergiu Nicolaescu, Gelu Voican Voiculescu, Dan Deşliu, Mihai Ispas, Nicolae
Militaru ş.a. s-au organizat pentru preluarea puterii politice şi constituirea Consiliului
Frontului Salvării Naţionale.
Relevante în acest sens sunt discursurile din data de 22.12.1989, din balconul CC al
PCR, ale următoarelor persoane:
„Ion Iliescu: Stimaţi cetăţeni. Procesul început este ireversibil. Practic Securitatea
nu mai există. Organele ministerului de interne au trecut în subordinea armatei. De aceea vă
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rugăm, acum avem o singură forţă de ordine publică: Armata şi organele de ordine publică
ale ministerului de interne subordonate armatei.
Urale, scandări „Armata e cu noi!”
Ion Iliescu: Generalul Guşă, şeful Marelui Stat Major se află lângă mine,
împreună am discutat aceste măsuri la comandamentul militar. Îi dau cuvântul pentru 2
vorbe.
Ştefan Guşă: Fraţilor! (urale, scandări neinteligibile) Fraţilor! Armata, în
întregime, în toată ţara, este alături de popor, este a poporului! (urale) În marea ma…, în
toate unităţile, în toate unităţile sunt în cazărmi, în toate oraşele ţării sunt, este linişte. Vă rog
foarte mult să înţelegeţi că trebuie să punem ordine şi în Bucureşti. De aceea trebuie să
ajutaţi pe militari să se deplaseze unde au misiunile. Armata va fi cu noi întotdeauna şi cu
dumneavoastră! (urale, scandări neinteligibile)
Ion Iliescu: Juraţi!
Ştefan Guşă: Jurăm, jurăm, jurăm!
Petre Roman: Jurăm ca să vă apărăm întotdeauna interesele. Spuneţi treaba asta.
(scandări „Armata e cu noi!”)
Ion Iliescu: Stimaţi concetăţeni. Ne vom retrage acum pentru a constitui Consiliul
Frontului Eliberării Naţionale, Salvării Naţionale. Vom elabora, aşa cum v-am spus, un
program şi o proclamaţie către popor. Vom lua măsuri de organizare, deocamdată
provizorie, a organizării, a conducerii, a administrării publice, la nivel central şi la nivel
local în toate judeţele. Fac apel către toţi cetăţenii şi către organele administraţiei locale, ca
să asigure o bună funcţionare în sprijinul intereselor cetăţenilor. Fac apel şi la
dumneavoastră care aţi participat atât de activ, ca-n toate unităţile unde vă aflaţi să asiguraţi
buna desfăşurare a activităţii în zilele următoare. Scopul nostru este ca să constituim o nouă
structură a puterii politice. Practic, s-au lichidat structurile vechi, partid, guvern şi aşa mai
departe.
Scandări „Fără comunişti!”
Ion Iliescu: Facem apel la sprijinul şi înţelegerea dumneavoastră pentru perioada
următoare de organizare. Vom crea nişte structuri provizorii care să asigure funcţionarea
noastră ca societate, să pregătim alegeri libere, să pregătim o viaţă în care poporul
realmente să fie factorul de decizie, factorul de conducere al vieţii publice.
Virgil Măgheruşan: Dragii mei, stăm bine. Avem un comitet de conducere
provizoriu. Avem o formaţie militară lângă noi. Armata din toată ţara va ocupa poziţiile.
Aşteptăm pe loc până ştim că sunt arestaţi vechii vinovaţi. (urale) Asta înseamnă. Asta
înseamnă: familia Ceauşescu, înseamnă, cu toţi acoliţii apropiaţi. Doi: este securitatea,
trebuie neutralizată. Trei. După cum bine aţi văzut pe străzi, armata nu a tras în noi!
Tancheta de acolo, 202, când i-am spus plutonierului să întoarcă, cu el am venit aici, am fost
primul care-a venit! În mi… ( scandări „Armata e cu noi!”). Deocamdată pe miliţie cred că nu
putem să contăm! (huiduieli) I-am văzut făcând porcării! Să stea izolaţi fiecare în treaba lor!
Nu le faceţi nimic! Vor fi judecaţi toţi mai târziu! Vă rog nu vă descărcaţi ura, aşteptaţi şi
aduceţi-vă aminte care au făcut porcării! În clipa asta înţeleg că trebuie să dau cuvântul
televiziunii. Rog pe cineva, Adrian se numeşte, să-l aducă pe Mănescu! Aici! Între
dumneavoastră se află o persoană care poate să-l aducă pe Corneliu Mănescu. Să fie adus
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aici! (scandări „Mănescu!”) Vă dau o veste bună: avem lângă noi pe Dumitru Mazilu! (urale)
A fost reprezentantul nostru la ONU şi Ceauşescu nu i-a dat drumul înapoi! Vă amintiţi! Îl
avem în spatele nostru, îi dau microfonul. În conducerea provizorie cred că este bine să avem
oameni siguri, care au suferit: Corneliu Mănescu, Mazilu şi alţii. Dau cuvântul. Rog încă o
dată, Corneliu Mănescu să fie adus aici! Dumitru Mazilu!
Dumitru Mazilu: Acum o oră am ieşit din puşcărie! (urale) Am scris raportul
despre drepturile voastre! Drepturile omului, la Naţiunile Unite, care a fost difuzat în toată
lumea, şi-am spus că în România este o tiranie odioasă, iar tiranii criminali erau glorificaţi
printr-un cult de o dezgustătoare vulgaritate! Avem datoria să ne unim. Întâi, vă rog să mă
ascultaţi, să păstrăm un minut de reculegere pentru toţi martirii neamului, martirii
Timişoarei, martirii capitalei, martirii ţării. Să păstrăm un minut de reculegere, dragi
concetăţeni! Pentru toţi cei ce-au suferit, linişte! Pentru morţii noştri! Concetăţeni, avem
datoria să ne organizăm. Steagul ţării trebuie să fie cel care a fost dintotdeauna, fără nici un
fel de semne. România rămâne România! (urale) Concetăţeni, ţara noastră n-a fost niciodată
comunistă! O clică totalitară ne-a asuprit 45 de ani. Ne-a umilit, a făcut să suferim, după
ultimul stalinist al lumii, mamutul care ţinea în corpul său cadavrele naţiunii. Să terminăm cu
toţi cei care au slujit tirania! (scandări: „Libertate! Libertate!”) Concetăţeni, vă mai adresez o
rugăminte, fiţi foarte atenţi, fiţi foarte atenţi, concetăţeni. Păziţi sediile securităţii! Opriţi
arderea documentelor care dovedesc crimele şi fărădelegile săvârşite de tirani! Să nu scape!
Păziţi aeroporturile, organizaţi-vă! Semnul nostru să fie acesta. Să se vadă, să se vadă că
suntem cei care vrem ca România să renască liberă şi demnă! Concetăţeni! Obiectivul
principal este să ne organizăm. Şi să cerem întregii lumi să ne dea sprijinul necesar să
obţinem şi consolidăm drepturile noastre seculare! Drepturile românilor la libertate şi
demnitate! Să se termine cu minciuna! Această minciună ne-a ucis ani de zile! Mii şi mii de
copii, mii şi mii de fii ai patriei au murit, au fost asasinaţi! Să ne ridicăm pentru libertate, să
apărăm ţara! Să fim puternici şi să mergem până la capăt, dar să fim uniţi, neviolenţi. Să nu
lăsăm pe criminali să revină în locurile cheie ale ţării! Să apărăm televiziunea, să apărăm
radioul, să apărăm sediile centrale ale ţării! Sunt ale ţării, nici un alt organism decât ţara,
România! Trăiască România! (urale) Trăiască, ăsta este semnul nostru! Concetăţeni, vă, vă
propun ca mâine la ora 12 să bată toate clopotele neamului, toate clopotele în toate bisericile
ţării, maşinile să claxoneze (scandări: „Acum! Acum!”) şi să ridicăm semnul nostru
pretutindeni: Victorie! Victorie!”
Constituirea Consiliului Frontului Salvării Naţionale, ca organ suprem al puterii de
stat, a fost anunţată de Ion Iliescu pe postul naţional de televiziune încă din seara zilei de
22.12.1989, însă preluarea puterii politice şi constituirea structurilor teritoriale s-a realizat
după data de 27.12.1989, când a fost format şi noul guvern.
Redăm, în continuare, discursul lui Ion Iliescu, din seara zilei de 22.12.1989, din
studioul TVR, unde a venit însoţit de Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Dumitru Mazilu,
Mihail Lupoi, Silviu Brucan ş.a.:
„Ion Iliescu: Dragi concetăţeni. Am primit mandatul ca să dau citire comunicatului
către ţară al recent constituitului Consiliu al Frontului Salvării Naţionale.
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Cetăţeni şi cetăţene. Trăim un moment istoric. Clanul Ceauşescu, care a dus ţara la
dezastru a fost eliminat de la putere. Cu toţii ştim şi recunoaştem că victoria de care se
bucură întreaga ţară este rodul spiritului de sacrificiu al maselor populare de toate
naţionalităţile şi, în primul rând, al admirabilului nostru tineret, care ne-a restituit cu preţul
sângelui sentimentul demnităţii naţionale. Un merit deosebit îl au cei care ani de zile şi-au
pus în pericol şi viaţa protestând împotriva tiraniei. Se deschide o pagină nouă în viaţa
politică şi economică a României. În acest moment de răscruce, am hotărât să ne constituim
în Frontul Salvării Naţionale, care se sprijină pe armata română şi care grupează toate
forţele sănătoase ale ţării, fără deosebire de naţionalitate, toate organizaţiile şi grupările
care s-au ridicat cu curaj în apărarea libertăţii şi demnităţii în anii tiraniei totalitare. Scopul
Frontului Salvării Naţionale este instaurarea democraţiei, libertăţii şi demnităţii poporului
român. Din acest moment se dizolvă toate structurile de putere ale clanului Ceauşescu.
Guvernul se demite. Consiliul de Stat şi instituţiile sale îşi încetează activitatea. Întreaga
putere în stat este preluată de Consiliul Frontului Salvării Naţionale. Lui i se vor subordona
Consiliul Militar Superior care coordonează întreaga activitate a armatei şi a unităţilor
Ministerului de Interne. Toate ministerele şi organele centrale, în actuala lor structură, îşi
vor continua activitatea normală, subordonându-se Frontului Salvării Naţionale, pentru a
asigura desfăşurarea normală a întregii vieţi economice şi sociale. În teritoriu se vor
constitui consilii judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale ale Frontului Salvării
Naţionale, ca organe ale puterii locale. Miliţia este chemată, ca împreună cu comitetele
cetăţeneşti, să asigure ordinea publică. Aceste organe locale vor lua toate măsurile necesare
pentru asigurarea aprovizionării populaţiei cu alimente, cu energie electrică, cu căldură şi
apă, pentru asigurarea transportului public, a asistenţei medicale şi a întregii reţele
comerciale.
Ca program, Frontul propune următoarele:
1. Abandonarea rolului conducător al unui singur partid şi statornicirea unui
sistem democratic pluralist de guvernare. (aplauze)
2. Organizarea de alegeri libere în cursul lunii aprilie.
3. Separarea puterilor legislativă, executivă şi judecătorească în stat şi alegerea
tuturor conducătorilor politici pentru unul sau cel mult două mandate. Nimeni nu mai poate
pretinde puterea pe viaţă! Consiliul Frontului Salvării Naţionale propune ca ţara să se
numească în viitor România (aplauze, scandări: “România!”). Un comitet de redactare a noii
constituţii va începe să funcţioneze imediat.
4. Restructurarea întregii economii naţionale pe baza criteriilor rentabilităţii şi
eficienţei. Eliminarea metodelor administrativ-birocratice de conducere economică
centralizată şi promovarea liberei iniţiative şi a competenţei în conducerea tuturor
sectoarelor economice.
5. Restructurarea agriculturii şi sprijinirea micii producţii ţărăneşti.
6. Reorganizarea învăţământului românesc potrivit cerinţelor contemporane.
Reaşezarea structurilor învăţământului pe baze democrate şi umaniste. Eliminarea dogmelor
ideologice care au provocat atâtea daune poporului român şi promovarea adevăratelor
valori ale umanităţii. Eliminarea minciunii şi a imposturii şi statuarea unor criterii de
competenţă şi justiţie în toate domeniile de activitate. Aşezarea pe baze noi a dezvoltării
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culturii naţionale. Trecerea presei, radioului şi televiziunii, din mâinile unei familii despotice
în mâinile poporului.
7. Respectarea drepturilor şi libertăţilor minorităţilor naţionale şi asigurarea
deplinei lor egalităţi în drepturi cu românii.
8. Reorganizarea întregului comerţ al ţării pornind de la cerinţele satisfacerii cu
prioritate a tuturor nevoilor cotidiene ale populaţiei României. În acest scop vom pune capăt
exportului de produse agro-alimentare, vom reduce exportul de produse petroliere, acordînd
prioritate satisfacerii nevoilor de căldură şi lumină ale oamenilor.
9. Întreaga politică externă a ţării să servească promovării bunei vecinătăţi,
prieteniei şi păcii în lume, integrându-se în procesul de construire a unei Europe unite, casă
comună a tuturor popoarelor continentului. Vom respecta angajamentele internaţionale ale
României, şi în primul rând cele privitoare la Tratatul de la Varşovia.
10. Promovarea unei politici interne şi externe subordonată nevoilor şi
intereselor dezvoltării fiinţei umane, respectului deplin al drepturilor şi libertăţilor omului,
inclusiv al dreptului de deplasare liberă.
Constituindu-ne în acest Front, suntem ferm hotărâţi să facem tot ce depinde de noi
pentru a reinstaura societatea civilă în România, garantând triumful democraţiei, libertăţii şi
demnităţii tuturor locuitorilor ţării.
În mod provizoriu, în componenţa Consiliului intră următorii: Doina Cornea, Ana
Blandiana, Mircea Dinescu, Laszlo Tokes, Dumitru Mazilu, Dan Deşliu, generalul Ştefan
Guşe, generalul Victor Stănculescu, Aurel Dragoş Munteanu, Corneliu Mănescu, Alexandru
Bîrlădeanu, Silviu Brucan, Petre Roman, Ion Caramitru, Sergiu Nicolaescu, Mihai Montanu,
Mihai Ispas, Gelu Voican Voiculescu, Dan Marţian, căpitanul Lupoi Mihail, generalul
Voinea Gheorghe, căpitanul de rangul I Dumitrescu Emil, Neacşa Vasile, Ciontu Cristina,
Baciu Marian, Bogdan Teodoriu, Eugenia Iorga, Negruţiu Paul, Manole Gheorghe, Cazimir
Ionescu, Neculae Radu, Adrian Sîrbu, Cîrjan Constantin, Domokoş Gheza, Magdalena
Ionescu, Marian Mierlă, Constantin Ivanovici, Ovidiu Vlad, Bucurescu Valeriu. Şi Ion Iliescu,
dacă sunteţi de acord. Deocamdată este deci o structură provizorie, gândită într-un mod
foarte operativ.
Lista rămâne deschisă. Nu aceasta este componenţa consiliului completă, ci doar
am menţionat câteva nume de oameni a căror nume sunt legate de transformările pe care le
cunoaşte ţara. Oameni care au demonstrat spirit de sacrificiu în anii tiraniei, tineri care în
aceste zile au fost pe baricade, care şi-au pus viaţa în pericol, reprezentanţi ai muncitorilor,
ai studenţilor, ai intelectualităţii, ai armatei, deci acele forţe care au fost active, prezente în
procesul de instaurare a noului regim al puterii. Lista rămâne deci deschisă.
Aşteptăm încă de mâine propuneri din partea tuturor categoriilor şi forţelor sociale
care au luptat şi au învins, pentru a putea completa componenţa consiliului. Acesta a fost
mandatul pe care l-am primit, acesta este o primă formă de comunicat şi de platformăprogram a noului organism al puterii de stat din România. (aplauze)”
În compunerea iniţială, anunţată pe postul naţional de televiziune în seara zilei de
22.12.1989, Consiliul Frontului Salvării Naţionale (CFSN) a avut 40 de membri.
Ulterior, prin Decretul-lege nr. 2/1989 privind constituirea, organizarea şi
funcţionarea Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi a consiliilor teritoriale ale Frontului
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Salvării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 4 din 27.12.1989 şi semnat de Ion Iliescu,
în calitate de preşedinte al CFSN, numărul membrilor a fost stabilit la 145 de persoane.
Aşa cum rezultă din Decretul-lege nr. 2/1989, acest organ al noii puteri de stat a fost
constituit în scopul instaurării democraţiei şi libertăţii, al afirmării demnităţii poporului
român. Programul Consiliului Frontului Salvării Naţionale prevedea:
- abandonarea rolului conducător al unui singur partid şi statornicirea unui sistem
democratic pluralist de guvernământ;
- organizarea de alegeri libere în cursul lunii aprilie 1990;
- separarea puterilor legislativă, executivă şi judecătorească în stat şi alegerea tuturor
conducătorilor politici pentru unu sau, cel mult, două mandate;
- restructurarea întregii economii naţionale pe baza criteriilor rentabilităţii şi eficienţei.
Eliminarea metodelor administrativ-birocratice de conducere economică centralizată,
promovarea liberei iniţiative şi a competenţei în conducerea tuturor sectoarelor economice;
- restructurarea agriculturii şi sprijinirea micii producţii ţărăneşti. Oprirea distrugerii
satelor;
- reorganizarea învăţământului românesc potrivit cerinţelor contemporane. Reaşezarea
structurilor învăţământului pe baze democrate şi umaniste;
- promovarea unei ideologii umaniste şi democratice, a adevăratelor valori ale
umanităţii. Eliminarea minciunii şi a imposturii, statuarea unor criterii de competenţă şi
justiţie în toate domeniile de activitate;
- aşezarea pe baze noi a dezvoltării culturii naţionale;
- libertatea presei, radioului şi a televiziunii; trecerea acestora în mâinile poporului;
- respectarea drepturilor şi libertăţilor minorităţilor naţionale şi asigurarea deplinei lor
egalităţi în drepturi cu românii;
- libertatea cultelor; garantarea liberei manifestări a credinţelor religioase;
- organizarea întregului comerţ al ţării pornind de la cerinţele satisfacerii cu prioritate a
tuturor nevoilor cotidiene ale populaţiei României. În acest scop, se va pune capăt exportului
de produse agro-alimentare şi se va reduce exportul de produse petroliere, acordându-se
prioritate satisfacerii nevoilor de căldură şi lumină ale oamenilor;
- salvarea echilibrului ecologic şi eliminarea acelor lucrări şi investiţii care provoacă
daune aerului, apei, solului şi pădurilor ţării; promovarea unor tehnologii moderne
nepoluante;
- întreaga politică externă a ţării va servi promovării bunei vecinătăţi, prieteniei şi păcii
în lume, integrându-se în procesul de constituire a unei Europe unite, casă comună a tuturor
popoarelor continentului. România va respecta angajamentele sale internaţionale şi, în primul
rând, cele decurgând din Tratatul de la Varşovia şi din acordurile de la Helsinki.
Potrivit disp. art. 2 din Decretul-lege nr. 2/1989 Consiliul Frontului Salvării Naţionale
avea următoarele atribuţii:
a) emite decrete cu putere de lege şi decrete; acestea se adoptă cu majoritate
simplă de voturi ale membrilor consiliului şi se publică în Monitorul Oficial;
b) numeşte şi revocă pe primul-ministru şi aprobă componenţa guvernului, la
propunerea primului-ministru;
c) numeşte şi revocă pe preşedintele Curţii Supreme de Justiţie şi pe procurorul
general al republicii;
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d) reglementează sistemul electoral;
e) numeşte comisia de elaborare a proiectului noii Constituţii;
f) aprobă bugetul de stat;
g) instituie şi conferă decoraţii;
h) acordă gradele de general, amiral şi mareşal, trecerea în rezervă şi rechemarea
în activitate a acestora;
i) acordă graţierea şi comutarea pedepsei cu moartea;
j) ratifică şi denunţă tratatele internaţionale;
k) declară stare excepţională, mobilizarea generală sau parţială, precum şi starea
de război.
În subordinea Consiliului Frontului Salvării Naţionale, urma să funcţioneze Consiliul
Militar Superior, cu atribuţia de coordonare a activităţii armatei şi a unităţilor preluate de la
Ministerul de Interne. Ministerul Apărării Naţionale exercita comanda unică asupra trupelor şi
mijloacelor de luptă ale ţării.
Organele de poliţie şi unităţile de pompieri şi-au păstrat toate atribuţiile specifice şi au
fost subordonate nemijlocit Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi consiliilor teritoriale
ale acestora. Denumirea de „Miliţie” a fost schimbată în „Poliţie”.
În seara zilei de 27 decembrie, a fost constituit Biroul Executiv al CFSN, cu
următoarea componenţă: preşedinte - Ion Iliescu, Prim-vicepreşedinte - Dumitru Mazilu,
vicepreşedinţi - Cazimir Ionescu şi Károly Király, secretar - Dan Marţian, membrii: Bogdan
Teodoriu, Vasile Neacşa, Silviu Brucan, Gheorghe Manole, Ion Caramitru şi Neculae Radu.
Pe lângă Biroul Executiv funcţiona şi un "colectiv pentru relaţiile cu publicul şi mijloacele
informaţiei de masă" (condus de Dan Rădulescu).
După căderea regimului comunist, primul guvern al României a fost condus de Petre
Roman, numit prim ministru de Ion Iliescu prin Decretul nr. 1/1989, publicat în Monitorul
Oficial nr. 5 din 27.12.1989.
Din compunerea guvernului au făcut parte: Gelu Voican VOICULESCU (viceprimministru), Mihai DRĂGĂNESCU (viceprim-ministru), Ion Aurel STOICA(viceprim-ministru
şi ministrul industriei construcţiilor de maşini), Anton VĂTĂŞESCU (viceprim-ministru şi
ministru al industriei, electrotehnicii, electronicii şi informaticii), Mihai CHIŢAC (ministru de
interne), Sergiu CELAC (ministrul afacerilor externe), Teofil POP (ministrul justiţiei), Andrei
PLEŞU (ministrul culturii), Mihai ŞORA (ministrul învăţământului), Nicolae STOICESCU
(ministrul cultelor), Nicolae MILITARU (ministrul apărării naţionale), Atanasie-Victor
STĂNCULESCU (ministrul economiei naţionale), Nicolae ŞTEFAN (ministrul agriculturii şi
industriei alimentare), Adrian GEORGESCU (ministrul energiei electrice), Gheorghe
CARANFIL (ministrul industriei chimice şi petrochimice), Ioan CHEŞA (ministrul industriei
metalurgice), Victor MUREA (ministrul petrolului), Constantin POPESCU (ministrul
industriei uşoare), Ioan FOLEA (ministrul geologiei), Nicolae DICU (ministrul minelor), Ion
RÂMBU (ministrul industriei lemnului), Simion HÂNCU (ministrul apelor, pădurilor şi
mediului înconjurător), Stelian PINTILIE (ministrul poştelor şi telecomunicaţiilor), Nicolae
M. NICOLAE (ministrul comerţului exterior), Mihai LUPOI (ministrul turismului), Corneliu
BURADA (ministrul transporturilor), Dan ENĂCHESCU (ministrul sănătăţii), Mihnea
MARMELIUC (ministrul muncii şi ocrotirilor sociale), Alexandru DIMITRIU (ministrul
construcţiilor) şi Mircea ANGELESCU (ministrul sporturilor).
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Vidul de putere şi starea de confuzie, panică şi haos care a caracterizat perioada
22.12.1989-27.12.1989, până la formarea noului guvern, au influenţat, în mod negativ,
acţiunile forţelor Ministerului Apărării Naţionale şi ale populaţiei civile de apărare a revoluţiei
şi au creat premisele producerii a numeroase victime.
După fuga lui Nicolae Ceauşescu, în condiţiile arestării fostului ministru de interne
Tudor Postelnicu şi prezenţei generalului Iulian Vlad în clădirea fostului C.C. al P.C.R., cu
prerogative considerabil limitate, unităţile de miliţie şi securitate au fost, practic, destructurate
până la nivelurile locale.
Fiind culpabilizate de către manifestanţi pentru acţiunile desfăşurate în perioada 1722.12.1989, efectivele ministerului de interne nu au mai acţionat pentru asigurarea ordinii
publice, fapt care s-a repercutat negativ asupra evenimentelor care au urmat.
În baza decretului nr. 4/1989 al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, publicat în
Monitorul Oficial nr. 5 din 27.12.1989, Departamentul securităţii statului, Comandamentul
trupelor de securitate, împreună cu organele şi unităţile din subordinea acestora au fost trecute
în componenţa Ministerului Apărării Naţionale. La Ministerul de Interne au rămas
Inspectoratul General al Miliţiei, Comandamentul pompierilor, Direcţia generală a arhivelor
statului şi Direcţia penitenciarelor, cu toate unităţile din subordinea acestora. Trupele de
grăniceri au fost reintegrate în cadrul Ministerului Apărării Naţionale
Prin decretul nr. 35/1989 al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, publicat în
Monitorul Oficial nr. 9 din 31.12.1989, Statul Major Central al Gărzilor Patriotice a fost trecut
la Ministerul Apărării Naţionale iar Statele majore ale gărzilor patriotice de la fostele comitete
judeţene, municipale, de sector al municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, precum şi
de la unele organizaţii economice, întreprinderi şi instituţii, urmau să activeze pe lângă
centrele militare judeţene, în subordinea Statului Major Central al Gărzilor Patriotice.
La rândul ei, Armata, deşi beneficia de încrederea manifestanţilor, s-a confruntat cu o
situaţie deosebită.
Armata nu era pregătită să îşi asume asigurarea ordinii publice. După sinuciderea
generalului Milea, conducerea armatei a fost ezitantă, confuză, lipsită de eficienţă, ea nefiind
concentrată în mâinile unei singure persoane, ci disipată între generalii Guşă Ştefan, Atanasie
Victor Stănculescu şi Nicolae Militaru.
Generalul Guşă Ştefan, şef al Marelui Stat Major, sosit de la Timişoara, s-a aflat, în
noaptea de 22/23 şi până în după-amiaza zilei care a urmat, la sediul fostului Comitet Central,
împreună cu generalul Vlad Iulian, timp în care la sediul Ministerului Apărării Naţionale s-a
aflat generalul Atanasie-Victor Stănculescu, prim-adjunct al ministrului apărării, şi alte cadre
militare cu funcţii de comandă.
Acest fapt a creat o stare de confuzie în rândul militarilor, confuzie care a fost
amplificată de pseudocomanda televizată realizată din studioul 4 al Televiziunii Române,
unde a venit şi generalul Nicolae Militaru, care făcea parte din grupul lui Ion Iliescu.
Cu ocazia audierii de către Comisia senatorială pentru cercetarea evenimentelor din
Decembrie 1989, în legătură cu situaţia existentă la nivelul conducerii armatei, Ion Iliescu a
menţionat următoarele: „Când noi ne-am dus la MApN în 22 decembrie, am găsit situaţia
cunoscută la armată: fără ministru, şeful Marelui Stat Major - Guşă, Stănculescu - primadjunct. Nu ştiam încă detalii, dar ştiam că Guşă a fost la Timişoara, Stănculescu, de
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asemenea. Şi aveam oarecare reţineri din acest punct de vedere, în legătură cu numirea
unuia din ei ca ministru al armatei. Dar le-am acordat întreaga încredere, tot creditul. Ceea
ce ne-a preocupat tot timpul, am să revin şi în încheiere, a fost cum să stăpânim situaţia din
ţară. Atunci am avut sentimentul că singura instituţie pe care ne putem sprijini, instituţie
coerentă, instituţie organizată, cu structuri în ţară, este armata, care se bucura şi de
încrederea populară. Miliţia nu avea asemenea credit, alte structuri de stat nu mai erau şi noi
abia ne încropeam. Nu ştiam cum să ne adunăm unii pe alţii. Deci, am dat acest gir politic
conducerii existente a armatei. Generalul Guşă, din păcate, a rămas aici (n.r. în sediul CC al
PCR) în noaptea de 22 şi toată ziua de 23, când lucrurile au devenit foarte dificile. Aici era o
întreagă dezordine, în acest sediu. Şi în seara de 23, când ne-am adunat la Ministerul
Apărării Naţionale, am decis să fie chemat Guşă la MApN, să-şi ia treburile în mână.
În noaptea de 23 ne-am dat seama că Guşă este depăşit. Era şi obosit, era, probabil,
şi complexat de situaţiile prin care trecuse; pentru că am avut un moment când mi-am dat
seama că el nu poate să mai facă faţă situaţiei. În primul rând, ne-a prezentat o informare
asupra situaţiei militare cu un tablou total panicard, din care nu se vedea o gândire coerentă
asupra stării de lucruri şi ce anume trebuie întreprins. N-avea capacitatea de analiză
necesară şi nici nu avea forţa necesară ca să prezinte încredere pentru o conducere
coerentă. În plus, în noaptea aceea, înaintea acestei analize, a venit la mine (mai erau câţiva
de faţă, nu mai ştiu bine cine era cu mine), foarte agitat, foarte tulbure, să-mi ceară să ies la
Televiziune şi să cer populaţiei Bucureştilor să părăsească străzile, să se retragă toţi în case
şi în întreprinderi. În condiţiile acestea, de anarhie totală din oraş, spunea el, armata nu
poate să facă ordine. Am căutat să stau de vorbă cu el, să-i explic că asta ar fi o mare gafă, o
mare greşeală politică. Revoluţia română a fost înfăptuită de oamenii care au ieşit în stradă;
a veni cu o asemenea idee şi cu motivaţia ca armata să facă ordine, ar fi fost un semnal că
armata vrea să pună mâna pe putere. … De aceea, în ziua de 24 după-amiază, am luat
decizia ca să-l înlocuim. Am avut atunci o discuţie, ne-am sfătuit între noi. Dintre toţi, era
clar că Stănculescu era omul cel mai capabil din punct de vedere intelectual; dar nu ştiam
exact ce a reprezentat prezenţa lui la Timişoara, pe de o parte, şi, pe de altă parte, el s-a
ocupat întotdeauna în conducerea ministerului cu problemele tehnicii militare, nu cu
probleme de conducere operativă. Şi atunci a apărut ideea să apelăm la generalul Militaru,
care a fost comandant şi de armate, lucrase şi la Marele Stat Major. Vreau să spun că, după
numirea generalului Militaru, din seara aceea, de 24 decembrie, s-a introdus mai multă
ordine în conducerea ministerului şi mai mult calm, mai multă linişte. Sigur, chestiunile apoi
s-au complicat. Ulterior, s-a dovedit că n-a fost o alegere foarte fericită, pentru că el a
introdus elemente de tensiune în relaţiile cu cadrele ofiţereşti…”
În lipsa unei comenzii unice, unităţile militare au dat curs solicitărilor primite de la
persoane neautorizate referitoare la „apărarea revoluţiei” şi a obiectivelor strategice.
Nu a existat o coordonare a acestor misiuni şi nu au fost comunicate date în legătură cu
prezenţa în zonă a altor efective, misiunile îndeplinite şi modul de legătură cu acestea.
Insuficienţa şi precaritatea mijloacelor de comunicaţii, transmisiuni, necesare
asigurării legăturii între componenţii diferitelor dispozitive au redus substanţial eficienţa
actului de comandă.
În zona multor obiective a existat o mare aglomerare de forţe alcătuite din structuri
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eterogene, respectiv subunităţi militare, formaţiuni de gărzi patriotice, forţe ale miliţiei, forţe
ale trupelor de securitate dar şi civili înarmaţi, la care s-a adăugat alte persoane venite să
sprijine Revoluţia, în urma repetatelor apeluri transmise prin intermediul televiziunii şi radioului.
Armele care au intrat în posesia civililor au fost luate din clădirile instituţiilor de stat
(unităţi de miliţie şi securitate, clădirea fostului CC. al P.CR, clădirea fostei Direcţii a V-a a
Securităţii Statului etc.) la care s-au adăugat cele date de gărzile patriotice şi unele unităţi
militare, iniţial, în baza actului de identitate şi ulterior fără nici un document, în condiţiile în
care euforia generală privind victoria revoluţiei a fost urmată în scurt timp de o stare de teamă
privind posibilitatea revenirii lui Nicolae Ceauşescu la conducerea ţării, cu ajutorul unor forţe
fidele. Noţiunea de „forţe fidele lui Ceauşescu” a apărut în multitudinea ştirilor alarmiste
transmise la televiziune şi radio.
Dacă la început această stare de teamă nu avea un suport faptic în derularea
evenimentelor, fiind alimentată doar prin zvonuri, ulterior, după ce, în jurul orelor 1850, a
început să se tragă în Piaţa Palatului din mun. Bucureşti, ideea existenţei efective a unei forţe
contrarevoluţionare, fidele lui Nicolae Ceauşescu, a prins contur. Panica creată în rândul celor
prezenţi în Piaţă a fost transmisă în direct pe postul de televiziune. Cu privire la acest moment
relevante sunt intervenţiile persoanelor aflate în balconul C.C. al P.C.R, pe care le redăm în
continuare:
„Ion Caramitru: Agită steaguri româneşti! Sânt oameni trimişi de noi! Staţi liniştiţi!
Ascundeţi-vă, lăsaţi armata! Opriţi focul! Opriţi focul! Opriţi focul! Opriţi focul! Opriţi focul!
Opriţi focul! Staţi liniştiţi, armata să pună farurile pe Palat, să vedem steagurile lor! Toţi
civilii să vină cu armele înapoi, se creează debandadă! Oameni buni, n-avem nevoie de arme,
noi am câştigat fără violenţă! Ei au tras! Îi vom pedepsi! Acum trebuie să-i capturăm pe cei
de sus. Sânt cu steagurile noastre sus. Sânt oamenii noştri! Opriţi, vă rog! Opriţi, să se
predea! Să se facă o delegaţie din partea armatei ca să meargă să îi captureze! Nu mai
trageţi! Nu mai trageţi! Armata e cu noi, priviţi.
Bărbat: Aduceţi toate armele! Civilii care au primit arme, să aducă toate armele
înapoi! Vă rugăm, facem apel la dumneavoastră, aduceţi toate armele înapoi! Toate armele!
Ion Caramitru: Fraţilor, nu mai trageţi, oamenii de pe Palatul Regal agită steagul.
Nu mai e nevoie de arme! Liniştiţi-vă! Să coboare cu steagurile în mână, să-i preia armata
poporului! Nu mai trageţi, opriţi vă rog! E păcat de tinereţea noastră şi de lupta pe care am
dus-o până acum! Liniştiţi-vă! Vă vorbeşte Ion Caramitru, liniştiţi-vă, nu e nevoie de panică!
Nu de răzbunare fizică! Trebuie să-i judecăm. Armata e cu noi! Asta este strigătul nostru. Nu
mai trageţi! Oameni care sunteţi în Palat, nu mai trageţi, este inutil. Tot poporul român e cu
ochii pe voi. Singura şansă este să vă predaţi. Liniştiţi-vă, n-aveţi nici o şansă. Piaţa e
înconjurată de armată, de tancuri, de tunuri, de mitraliere, de oameni cu mâinile goale.
Liniştiţi-vă! Adunaţi-vă, puneţi-vă în două rânduri, coborâţi, veţi fi preluaţi de armată care
vă va garanta, vă va garanta integritatea corporală. Vă rog să se facă din partea armatei o
delegaţie. Sânt 9 oameni fără uniformă, militari care să preia prizonierii. Liniştiţi-vă, n-avem
nevoie de panică, revoluţia am câştigat-o. E păcat, Dumnezeu e cu noi. S-au primit mesaje
din străinătate. Gorbaciov transmite salutările lui şi simpatia pentru revoluţia română. Din
toată lumea civilizată, toată lumea modernă (urale) e alături de noi! Nu mai trageţi cu
armele. Trebuie să dansăm, să ne bucurăm. Oamenii de acolo cu care am vorbit să se predea.
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N-au nici o şansă. Armata să-i protejeze. Nu ne trebuie răzbunare fizică! Avem nevoie de
spirit şi de dreptate. Vă rog, armata, ofiţerii…”
Pe fondul imaginilor transmise din Piaţa Palatului, discursul lui Ion Caramitru este
întrerupt de Teodor Brateş care, din studioul 4 al Televiziunii Române, menţionează
următoarele: Stimaţi telespectatori, stimaţi ascultători. Urmărind aceste momente din Piaţa
Palatului, le însoţim cu veşti bune, veşti bune din mai multe zone ale ţării. Din Maramureş,
începând cu Baia Mare, toate întreprinderile, toate instituţiile, sânt în mâna poporului,
activitatea se desfăşoară normal. O telegramă din Oradea: Situaţia este în mâinile
luptătorilor uniţi pentru libertate şi democraţie, în numele poporului, români, maghiari şi de
alte naţionalităţi. Reînnoim apelul adresat…” intervenţia lui Teodor Brateş este întreruptă
brusc şi transmisia în direct continuă cu discursul lui Ion Caramitru.
Ion Caramitru: Nu mai trageţi! Să se îndrepte acolo carele blindate şi oameni care
să-i preia!
Bărbat: Să ia cineva de acolo cutia de cartuşe!
Ion Caramitru: Nu mai trageţi!
Bărbat: Vă rugăm, facem apel la toţi cetăţenii aflaţi în piaţă: Luaţi armele celor care
le mai au în posesie şi aduceţi-le aici! Luaţi armele celor care le mai au în posesie şi aduceţile aici!
Ion Caramitru: Oameni buni! Suntem aici adunaţi şi vă rugăm să rămâneţi. Se
formează un guvern pe care trebuie să-l protejaţi! Vom avea grijă ca în acest guvern să aibă
loc toţi reprezentanţii tuturor claselor sociale: muncitori, ţărani, intelectuali, militari, oameni
de spirit, oameni care au suferit. Aceşti oameni trebuie să lucreze! Trebuie să lucreze cu
protejare din partea dumneavoastră. Avem nevoie de ordine ca să se poată lucra! Toţi ochii
Europei şi ai lumii sunt asupra noastră! Nu mai trebuie să se-audă gloanţe! Liniştiţi-vă,
liniştiţi-vă! E nevoie de ordine, numai aşa vom putea să răzbim. Am îndurat 25 de ani, mai
aveţi răbdare încă o zi, juma’ de zi, câteva ore! Vă rugăm!”
Din studioul Televiziunii Române, Teodor Brateş făcea următorul apel: „Din zona
Pieţii Palatului auzim focuri de armă. Colegii noştri de la radio ne-au transmis ştirea că
radiodifuziunea este în pericol. Poate elementele criminale vor încerca şi la televiziune. Este
absolut necesar să apărăm aceste instituţii vitale. Şi nu pot fi apărate decât de popor. Aşa
cum a demonstrat poporul în ziua de astăzi, numai prin voinţa lui, prin lupta lui, aceste
instituţii pot fi apărate. Facem apel la dumneavoastră, la toţi cetăţenii capitalei, să ieşiţi în
stradă să apăraţi instituţiile vitale ale poporului. Să împiedicăm pe criminali să acţioneze!
Facem din nou apel la armată să acţioneze cu toată fermitatea, aşa cum generalii şi-au luat
angajamentul în faţa poporului. Mai puţine vorbe, fapte! Să fie apărată democraţia!”
Cum cea mai mare fidelitate faţă de Nicolae Ceauşescu era atribuită forţelor de
securitate, pe seama acestora a fost pusă în stadiul iniţial multitudinea de „atentate la victoria
Revoluţiei”.
Frica de eventualele consecinţe, ce căpătase dimensiuni incontrolabile în rândul
populaţiei, a fost accentuată de multe din anunţurile transmise telefonic sau prin intermediul
Televiziunii Române, care au sporit panica.
S-a comunicat, la un moment dat, că, la Timişoara, forţe fidele lui Ceauşescu au trecut
la contraatac şi „săvârşesc un masacru în masă” în rândul populaţiei civile. De asemenea, au

385

fost transmise comunicate alarmiste referitoare la otrăvirea apei, atacuri iminente asupra
Armatei, coloane blindate inamice care forţează pătrunderea în diferite oraşe, explozia
iminentă a reactorului atomic de la Măgurele, dinamitarea unor baraje ale lacurilor de
acumulare, aruncarea în aer a unor spitale, grădiniţe sau creşe, atacuri asupra unor centre de
colectare a sângelui, toate aceste contribuind la amplificarea stării de incertitudine şi de teamă,
atât în rândul populaţiei civile cât şi al militarilor.
Redăm în continuare, o parte din comunicatele transmise de crainicii TVR privind
ştirea referitoare la otrăvirea apei:
Teodor Brateş: Primim permanent comunicări. Primim ştiri. Sigur nu avem
posibilitatea acum să le verificăm autenticitatea, dar vă rugăm să fiţi atenţi: se spune că
elementele acestea duşmănoase, securiştii, au otrăvit apa la Sibiu, la Timişoara. Apa trebuie
fiartă înainte de a fi consumată. Aceste lucruri sunt foarte importante. Vă rugăm, fiţi atenţi în
oraşele acestea şi în alte oraşe unde eventual se petrec asemenea lucruri. O altă informaţie
este că oameni, oameni, adică nişte elemente iresponsabile, altfel nu putem să le numim,
atacă secţia de miliţie de pe bulevardul Ana Ipătescu. I-aţi auzit pe miliţieni. Sunt alături de
popor. Ce rost au asemenea acte de vandalism? Trebuie să ne păstrăm demnitatea. Aceste
apeluri care se fac permanent, de aici, de la acest microfon, trebuie ascultate. Altfel nu vom
putea consolida victoria şi vom pierde!
Teodor Brateş: Apa. Vreau să vă spun, am mai primit informaţii în legătură cu apa.
Fiţi atenţi, elemente criminale au otrăvit în anumite zone apa. Să nu se bea, fiţi atenţi la copii.
Să nu-i ucidem noi!
Bărbat: Atenţie foarte mare la copilaşi!
Teodor Brateş: Sibiu, Timişoara. Apa trebuie neapărat fiartă! Ascultaţi sfaturile
medicilor! (glas din spate: şi Craiova!) Şi Craiova, mai multe locuri. Aşa.
Teodor Brateş: Stimaţi telespectatori, continuăm să vă relatăm de aici din studio. Alte
ştiri primite din numeroase localităţi ale ţării confirmă faptul că poporul se află la putere, că
elementele criminale au fost fie neutralizate, fie arestate, şi în acest fel există condiţii pentru o
viaţă normală, pentru desfăşurarea normală a întregii activităţi economico-sociale. Este
extrem de important ca această activitate să se desfăşoare în continuare normal, să seasigure tot ce este necesar populaţiei. Cum subliniam, trebuie să fim foarte atenţi în legătură
cu apa, cu consumul apei, să nu bem apa până nu este fiartă pentru că elementele
criminale, aşa cum suntem informaţi, vor pe această cale neruşinată să se răzbune pentru
puterea pe care au pierdut-o. Să fim vigilenţi la toate capitolele, să nu dăm ocazia nimănui să
umbrească această victorie istorică. Victorie istorică aplaudată, apreciată în întreaga lume,
aşa cum rezultă din ştirile pe care continuăm să le primim.
Cornelius Roşiianu: Lucrătorii din domeniul gospodăriei comunale sunt chemaţi să
asigure securitatea deplină a instalaţiilor de aprovizionare cu apă potabilă şi apă industrială.
Reînnoim apelul adresat populaţiei de a folosi apa pentru băut numai după ce s-au luat
măsurile igienice corespunzătoare.
Faptul că, ulterior, toate aceste ştiri alarmiste s-au dovedit a fi simple zvonuri, n-a
constituit un motiv suficient pentru calmarea stării de spirit.
Aceste zvonuri care îi atribuiau lui Nicolae Ceauşescu ori forţelor fidele acestuia, certe
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intenţii revanşarde, s-au înmulţit şi chiar au început să fie vehiculate, prin intermediul
televiziunii şi radio-ului, ştiri despre existenţa unor „terorişti”, făcându-se referire în acest
sens la grupuri de mercenari străini (de regulă arabi), special instruite pentru apărarea fostului
preşedinte, chiar cu preţul vieţii.
Pentru verificarea acestor zvonuri şi anihilarea „teroriştilor” au acţionat, aşa cum am
menţionat anterior, forţe eterogene, fără comandă unică şi fără posibilitatea de a a-şi face
cunoscute misiunile executate. În acest context, pe fondul lipsei de cooperare şi coordonare,
iniţiativele unor militari si civili de a pătrunde în anumite imobile ori de a verifica
acoperişurile unor clădiri, fără încunoştinţarea celorlalte forţe aflate în zonă, au creat derută si
reprezentări greşite, cu consecinţa deschiderii focului concentrat şi producerii a numeroase
victime. De asemenea, starea de oboseală şi stres acumulată a afectat aprecierea lucidă şi
obiectivă a realităţii înconjurătoare, existând situaţii în care dispozitive militare, mixte, ori
civile au deschis, cu uşurinţă, focul asupra unor imobile, inclusiv asupra unor autoturisme
aflate în deplasare care nu au oprit la filtrele organizate, în condiţiile existenţei doar a unor
bănuieli neverificate că din direcţia imobilelor sau autoturismelor respective s-a tras. Pe
fondul aceleaşi stări de oboseală şi stres, au existat şi situaţii în care s-au executat focuri de
armă între militari din incinta aceleiaşi unităţi sau între unităţi militare.
Din aceste motive, în majoritatea incidentelor în care, în urma folosirii armamentului,
au rezultat victime omeneşti, atitudinea psihică a persoanelor care au tras a fost marcată de o
reprezentare greşită a realităţii înconjurătoare, având convingerea că acţionează împotriva
unor elemente teroriste, bine antrenate, capabile să folosească orice mijloace pentru a-şi atinge
scopul, respectiv reinstaurarea regimului comunist.
Tocmai această convingere reprezintă elementul esenţial care face diferenţa între
modul de acţiune al forţelor de ordine în perioada 17-22.12.1989 şi modul de acţiune al
aceloraşi forţe începând cu după-amiaza zilei de 22.12.1989. Dacă până la momentul în care
Nicolae Ceauşescu a părăsit sediul C.C. al P.C.R., forţele de ordine au acţionat, în baza
ordinelor şi măsurilor dispuse de factorii politici şi militari, împotriva manifestanţilor care
demonstrau pentru înlăturarea regimului comunist, libertate şi democraţie, după acest moment
nu a mai existat o acţiune a organelor statului împotriva manifestanţilor ci o acţiune comună
îndreptată, conform percepţiei create, împotriva unor elemente contrarevoluţionare, care
acţionau împotriva voinţei întregii populaţii.
Operaţiunile întreprinse în acea perioadă nu au condus însă la capturarea nici unui
terorist. Au fost reţinute mai multe persoane suspectate a fi „terorişti” dar ulterior s-a constatat
că sunt cetăţeni români care participau la revoluţie ori studenţi străini aflaţi, în mod legal, la
studii în România.
La toate acestea s-a adăugat dezinformarea realizată prin aşa numitul „război radioelectronic” care a amplificat starea de psihoză şi incertitudine creată în rândul militarilor şi
populaţiei civile.
Astfel, potrivit ordinelor de zi (OZU) întocmite de unităţile militare din cadrul
Ministerului Apărării Naţionale, încă din seara zilei de 22 decembrie 1989, începând cu ora
1830, pe ecranele instalaţiilor radar din vestul ţării şi-au făcut apariţia numeroase „ţinte
aeriene”, iar în jurul orelor 2300-2400, numărul acestora era atât de mare încât se părea că
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situaţia devenise incontrolabilă.
În perioada 22-25 decembrie 1989 situaţia aeriană a fost deosebit de complexă, fiind
descoperite prin radio-locaţie peste 1300 de ţinte aeriene (30-60 simultan), cu caracteristici de
zbor asemănătoare elicopterelor, care au evoluat în special în Dobrogea, Câmpia Română,
Banat şi în zonele de nord-vest ale Transilvaniei.
Începând cu ziua de 22.12.1989, orele 1930, comandantul apărării antiaeriene a
teritoriului a ordonat deschiderea focului asupra ţintelor aeriene. Astfel, în perioada 2225.12.1989 s-au executat 52 de ieşiri cu avioane de vânătoare, 26 ieşiri cu elicoptere şi trageri
cu artilerie, mitraliere şi rachetele antiaeriene. Au fost lansate 53 rachete antiaeriene de
diferite tipuri.
Analiza acţiunilor de luptă desfăşurate a condus la concluzia că ţintele aeriene sunt
simulate şi s-a ordonat încetarea tragerilor cu rachete antiaeriene, urmând ca tragerile cu
artileria şi mitralierele antiaeriene să continue numai împotriva ţintelor aeriene identificate
vizual.
Subunităţile de cercetare şi bruiaj radio-electronic ale Comandamentului Apărării
Antiaeriene a Teritoriului (C.A.A.T.) au interceptat, fără a putea localiza, unele mesaje radio
în gama UUS., specifice aviaţiei în diferite limbi (engleză, bulgară, turcă, sârbă şi arabă).
Din datele existente la nivelul Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului
(C.A.A.T.) rezultă că în nopţile de 22/23, 23/24 şi 24/25 decembrie 1989, sistemul radiotehnic
de cercetare a spaţiului aerian a recepţionat şi transmis date care indicau acţiuni masive cu
formaţiuni de elicoptere care „decolau” de pe teritoriul ţării noastre. O singură acţiune a fost
interpretată ca reprezentând o formaţiune de elicoptere venind din direcţia Mării Negre,
concluzionându-se, iniţial, că în larg existau nave port-elicoptere.
În concret, din analiza materialul de cercetare efectuat în cauză, cu privire la
evenimentele derulate începând cu data de 22.12.1989 şi la victimele produse în mun.
Bucureşti şi alte zone ale ţării rezultă următoarele:

IV.2.A Situaţie victime Bucureşti
IV.2.A.1. Comitetul Central
În dimineaţa zilei de 22 decembrie 1989, coloane masive de salariaţi, din diferite
întreprinderi, s-au deplasat dinspre principalele platforme industriale către centrul Capitalei,
respectiv sediul fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român (C.C. al P.C.R.).
Anunţarea sinuciderii generalului Vasile Milea pe postul naţional de radio a favorizat
depăşirea dispozitivelor militare de blocare a căilor de acces, fără victime în rândul populaţiei.
Depăşind cordoanele de protecţie a fostului sediu al C.C., muncitorii, cărora li s-au
adăugat numeroşi locuitori ai capitalei, au pătruns în piaţa din faţa clădirii (actuala Piaţă a
Revoluţiei) şi, la scurt timp, în interiorul acesteia. A fost momentul în care fostul preşedinte
Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu au plecat cu elicopterul, de pe clădirea C.C., iar
manifestanţii au ocupat clădirea. În acelaşi timp, forţele de securitate şi pază ale clădirii C.C.
au abandonat armamentul din dotare şi au părăsit obiectivul.
Pătrunderea masivă a demonstranţilor în clădirea fostului sediu al C.C. a făcut posibilă
înarmarea unor persoane cu armele găsite în imobil, inclusiv cu cele date de Statul Major al
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Gărzilor Patriotice din C.C., iniţial, pe baza documentelor de identitate.
Parte dintre revoluţionari s-au adunat în faţa sediului Inspectoratului de Miliţie al
municipiului Bucureşti, solicitând eliberarea persoanelor reţinute în noaptea de 21/22
decembrie, în zona Pieţii Universităţii.
Aceştia au fost îndreptaţi de fosta conducere a inspectoratului către clădirea fostei
Securităţi a mun. Bucureşti, aflată pe strada Beldiman. Întrucât uşile acestui imobil fuseseră
blocate, nu s-a reuşit pătrunderea în interior decât după apariţia unui grup restrâns de
revoluţionari înarmaţi, care au preluat controlul clădirii.
La rândul lor, forţele MApN s-au confruntat, după decesul generalului Vasile Milea,
cu o situaţie deosebită, care a creat o stare de confuzie cu privire la ordinele şi acţiunile pe
care urmau să le execute. Confuzia a fost amplificată de transmisiunea realizată din studioul 4
al Televiziunii, în acele momente cel mai important mijloc de capacitare a opiniei publice şi,
ce este mai grav, chiar de „telecomandă” a unor organisme militare.
Valul euforiei populare generale, care a cuprins, iniţial, străzile Capitalei şi, apoi,
întreaga ţară, a fost însă de scurtă durată.
Sentimentele de teamă şi panică generate de posibilitatea nedorită de reinstaurare a
vechii puteri, cu toate consecinţele ce se întrevedeau, au alimentat din plin, în seara zilei de 22
decembrie 1989, un climat de totală neîncredere şi suspiciune reciprocă între participanţii la
evenimente.
Cu toate că, după fuga soţilor Ceauşescu, unităţile militare aflate în dispozitive stradale
au primit ordin să se retragă în cazărmi, urmare a multiplelor semnale nejustificate de
intervenţie apărute în condiţiile sus-menţionate, o serie de unităţi şi subunităţi militare, din
capitală şi teritoriu, au început afluirea spre diferite obiective sociale, de importantă strategică,
inclusiv în actuala Piaţă a Revoluţiei şi zonele adiacente.
Astfel, în zona centrală a Capitalei, au fost dislocate importante forţe, constând în
efective şi tehnică militară de luptă, în principal, ca efect direct al apelurilor disperate lansate
de persoane neautorizate la Televiziune şi Radio.
Succesiv, în Piaţa Revoluţiei au sosit asemenea forţe aparţinând atât Ministerului
Apărării Naţionale, cât şi Ministerului de Interne, fără a se cunoaşte între ele şi fără a avea
vreo misiune clară de luptă.
Exemplificăm :
 U.M. 01026 Bucureşti (Regimentul de Gardă), cu efective de militari şi
T.A.B.C.-uri;
 U.M. 01060 Pantelimon, cu efective şi 3 batalioane de tancuri;
 U.M. 01046 Bucureşti, cu efective de tancuri;
 U.M.01305 Bucureşti, cu efective şi T.A.B.-uri;
 U.M. 01220 Bucureşti, cu efective şi T.A.B.-uri;
 U.M. 01877 Bucureşti cu efective;
 U.M. 01051 Bucureşti, cu efective;
 U.M. 02658 Bucureşti, cu efective de militari concentraţi;
 U.M. 01842 Boteni, cu efective;
 U.M. 0563 Bucureşti, cu efective;
 U.M. 0829 Bucureşti, cu efective;
 U.M. 0305 Bucureşti, cu efective, ş.a.
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Cât priveşte dispunerea forţelor militare dislocate în toată zona centrală a Capitalei,
cercetările efectuate au stabilit locurile în care au acţionat principalele efective, după cum
urmează:
- Sediul CC al P.C.R. - cadre şi militari în termen din U.M. 01026 Bucureşti; U.M.
01305 Bucureşti; U.M.01908 Bucureşti şi U.M. 01051 Bucureşti;
- Piaţa Revoluţiei şi Palatul Republicii (inclusiv Sala Palatului) - 3 batalioane de
tancuri aparţinând U.M. 01060 Bucureşti şi militari; tancuri aparţinând U.M. 01046 Buc. şi
militari; T.A.B.C-uri şi militari - din U.M. 01220 Buc; militari din U.M. 01842 Titu;
- Palatul Telefoanelor - efective din U.M. 01046, U.M. 01305 şi U.M. 0563 Bucureşti;
- Sediul Direcţiei a V-a a D.S.S. - militari din U.M. 01026 Bucureşti;
- Hotel "Lido" - militari din U.M. 01870 Bucureşti;
- Hotel "Bucureşti" - militari din U.M. 01842 Titu.
- Hotel "Ambasador" - militari din U.M. 01870 Bucureşti;
- Cinematograful "Patria" - militari din U.M. 01870 Buc;
- Arhivele Statului (Primăria Capitalei) - militari din U.M. 01091 Mihai Bravu);
- Ministerul Economiei - militari din U.M. 01026 Buc;
- Ministerul Turismului - militari din U.M. 01870 Buc;
- Banca Naţională - militari din U.M. 01046 Buc. şi U.M. 01026 Bucureşti
La această mare aglomerare de forţe eterogene s-au adăugat formaţiuni de gărzi
patriotice şi numeroşi civili înarmaţi în condiţiile deja expuse, precum şi o imensă mulţime de
cetăţeni, veniţi în Piaţa Revoluţiei în urma apelurilor repetate ale Televiziunii pentru
sprijinirea Revoluţiei.
Cu ocazia cercetărilor s-a constatat că, în împrejurările descrise anterior, nu s-a putut
realiza faptic o cooperare între toate aceste forţe, care încercau să apere fostul sediu al C.C. al
P.C.R. şi celelalte obiective social-economice şi culturale din zonă.
Imposibilitatea aproape obiectivă de cooperare între diferitele categorii de unităţi,
gărzi patriotice şi civili, la care s-au adăugat insuficienţa şi precaritatea mijloacelor de
comunicaţii între componenţii dispozitivelor amplasate, începând cu seara zilei de 22.12.1989,
în Piaţa Revoluţiei şi zonele adiacente, cât şi cu cei aflaţi în sediul fostului C.C., au constituit
un handicap insurmontabil, care, la rândul său, a redus considerabil eficienţa oricărui act de
comandă.
În aceste condiţii, comandanţii de subunităţi (infanterie ori tehnică de luptă blindată)
s-au aflat, de nenumărate ori, în situaţia limită, când au fost obligaţi să acţioneze individual,
fără ordin şi fără a se putea realiza cooperarea.
Pe fondul carenţelor indispensabilului act unic de comandă în zonă, comandanţii de
subunităţi (care nu aveau cunoştinţă despre evoluţia acţiunilor de formare a unor nuclee
politice) au executat diverse „dispoziţii” transmise, pe căi diferite, de persoane neautorizate .
Ocuparea sediului fostului C.C. al P.C.R. de către forţele eterogene menţionate, nu a
rămas însă izolată.
Astfel, spre seară, treptat, militari şi civili au pătruns în clădirea Palatului Republicii
(atât în fostul Consiliu de Stat, cât şi în Muzeul de Artă), în sediile Direcţiei a 5-a a
Departamentului Securităţii Statului din str. Boteanu şi Bibliotecii Centrale Universitare, în
unităţile hoteliere „Bucureşti”, „Athenee Palace”, „Union”, „Lido” şi „Ambasador”, în Sala
Palatului, Palatul Telefoanelor, blocurile „Generala” şi „Romarta”, Agenţia de Turism (Eva),
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Miliţiei Capitalei etc.
Prezenţa civililor înarmaţi în zonă, care nu s-au suspus rigorilor militare, şi mişcarea
lor necontrolată şi necoordonată a contribuit la crearea unei stări de confuzie generală şi haos.
Pe fondul zvonurilor alarmiste difuzate de Televiziune, încă din după-amiaza zilei de
22 decembrie, privind apariţia unor presupuşi terorişti ori a altor forţe fidele lui Ceauşescu, s-a
instalat în rândul militarilor şi a civililor o stare de neîncredere, suspiciune şi nesiguranţă care,
treptat, s-a transformat în panică şi derută.
În aceste împrejurări, s-a conturat tot mai mult sintagma „securist-terorist”, fapt ce i-a
determinat pe militarii M.Ap.N. să fie circumspecţi în relaţiile cu cadrele şi militarii
aparţinând fostelor trupe de securitate.
În jurul orelor 1850, în Piaţa Revoluţiei au răsunat pentru prima dată focuri de armă
automată, mai multe persoane declarând că au observat foc la gura ţevii, pentru prima dată în
piaţă, la una din ferestrele etajului II al Palatului Regal - corpul de clădire dinspre biserica
Kreţulescu - unde era sediul Consiliului de Stat.
De asemenea, trebuie amintit că, în după-amiaza zilei respective, în sediul Consiliului
de Stat au pătruns numeroşi civili, unii având asupra lor arme găsite în sediul C.C. al P.C.R.,
iar spre seară în jurul orei 1800, în Palatul Republicii au pătruns şi militari, printre care o
subunitate de paraşutişti aparţinând U.M. 01842 Boteni.
În aceasta stare de completă lipsă de organizare a forţelor militare aflate în piaţă, la
care s-a adăugat „elanul revoluţionar” a numeroşi civili care aveau asupra lor arme, s-au
declanşat primele focuri de armă, urmate de o ripostă necontrolată asupra tuturor clădirilor cu
deschidere spre piaţă, de multe ori la indicaţiile neîntemeiate ale civililor.
Panica, teama, oboseala, stresul şi lipsa totală de coordonare au condus în momentele
următoare la evenimente cu consecinţe deosebit de grave.
O situaţie deosebită s-a creat începând din seara zilei de 22.12.1989 în sediul fostului
CC al PCR, ca urmare a confuziei generalizate, a panicii tot mai accentuate şi a lipsei de
coordonare între componenţii diferitelor dispozitive civile si militare, constituite ad-hoc în
clădire, după criterii străine de cea mai elementară rigoare militară.
În condiţiile creării în sediu a acestor dispozitive eterogene şi supraaglomerate, care nu
dispuneau de posibilităţi reale de cooperare şi nu se aflau practic sub o comandă unică, au
apărut numeroase greşeli de apreciere a unor situaţii, cu consecinţa uciderii ori rănirii a
numeroase persoane aflate în interior.
Starea de tensiune menţionată a fost sporită de existenţa în clădire a unor forţe
aparţinând fostelor trupe de securitate (trimise aici tocmai pentru a-şi dovedi adeziunea la
cauza revoluţiei), despre care însă se vehiculau cu repeziciune informaţii distorsionate,
referitoare la pretinsa lor neloialitate. Această situaţie a condus la amplificarea stării de
nesiguranţă şi stres, atât pentru civilii aflaţi în sediu, dar şi pentru militarii aparţinând
M.Ap.N.
Lipsa de experienţă în desfăşurarea unor acţiuni de luptă în asemenea condiţii,
necunoaşterea particularităţilor constructive ale fostului sediu al C.C. al P.C.R., necunoaşterea
parolelor iniţiale ori ulterioare, schimbate frecvent, precum şi necunoaşterea modificărilor
survenite în amplasarea unor dispozitive militare civile ori mixte, pe scările interioare, holuri,
etaje sau încăperi, au marcat în mod semnificativ evenimentele care au avut ca urmare
producerea de victime.
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Revenind la momentele ce au urmat deschiderii focului în Piaţa Revoluţiei, este de
menţionat că forţele militare aflate în Piaţa Revoluţiei şi în clădirile învecinate, cărora li s-au
alăturat formaţiuni de gărzi patriotice şi civili înarmaţi, în contextul tensional descris, au
executat un foc aproape continuu şi generalizat, fie dinspre piaţă înspre toate clădirile
adiacente (inclusiv asupra sediului C.C. al P.C.R.), dar şi invers, fiecare crezând la rândul său,
că se confruntă cu un adversar.
După cum s-a mai arătat, stările confuzionale au fost determinate, în principal, de
imposibilitatea obiectivă de cooperare între diferitele forţe militare şi civile aflate aici şi de
inexistenţa unei comenzi unice, ferme, în condiţiile în care, în armată, actul de comandă a fost
confuz, ezitant şi lipsit practic de eficienţă
În acest context, este de menţionat că, focul continuu, necontrolat şi generalizat
declanşat în Piaţa Revoluţiei de forţele menţionate, pe direcţii aproape circulare, cât şi riposta
altor dispozitive (având oarecum aceleaşi structuri eterogene) din clădirile învecinate, în care
pătrunseseră în condiţiile descrise (Palatul Regal, Direcţia a V-a, Blocul Romarta, Biblioteca
Centrală Universitară, Athenee Palace, Hotel Bucureşti, Palatul Telefoanelor ş.a.) a
transformat centrul capitalei într-o zonă periculoasă, în care fiecare dintre combatanţi avea
reprezentarea că celălalt este "terorist".
În seara zilei de 22 decembrie 1989, după deschiderea focului în Piaţa Revoluţiei,
militari şi civili au pătruns şi în incinta Bibliotecii Centrale Universitare (B.C.U.), pentru
identificarea eventualilor suspecţi. În sediul B.C.U. se aflau de pază mai mulţi angajaţi
(bibliotecari, tehnicieni, ş.a.). Datorită necoordonării, dispozitivele militare amplasate în piaţă
au deschis focul şi asupra B.C.U., neexistând vreo posibilitate să li se transmită că în clădire
nu se află „terorişti”.
Declanşarea acţiunilor de scotocire de către diferite persoane, militari sau civili, izolate
sau în grup, pe terasele superioare ale unor imobile, în scopul depistării eventualilor trăgători,
a produs numeroase stări confuzionale şi derută, atât în rândul populaţiei civile, cât şi a
formaţiunilor militare.
Aceste acţiuni au avut nedorita urmare de a face credibile, într-o anumită măsură,
zvonurile ce se vehiculau cu privire la existenţa teroriştilor, zvonuri a căror inconsistenţă şi
fantezie s-au dovedit, cu prisosinţă, ulterior.
Astfel, pe clădirile mai înalte ale zonei centrale a Bucureştiului s-au urcat militari şi
civili, fără a se cunoaşte între ei, fiecare având convingerea că celălalt este „terorist”.
Aşa după cum s-a arătat, militarii dispuşi pe terasa Palatului Telefoanelor şi etajele
superioare ale acestuia, au executat foc asupra majorităţi clădirilor din jur, cu consecinţele
descrise.
Prezenţa acestora, a fost însă reperată de revoluţionarii aflaţi la ultimul etaj al sediului
C.C. al P.C.R. (şi chiar pe terasa clădirii), care au solicitat comandamentului militar din sediul
C.C. al P.C.R., arme cu lunetă pentru a-i anihila pe „terorişti".
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care au
rezultat următoarele victime:
1. Persoană vătămată Angelescu Marian Viorel (Comitetul Central-Vol. 2) - rănit
Numitul Angelescu Marian Viorel, fiul lui Gheorghe şi Constanţa, născut la data de
03.04.1950 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Aciliu, nr. 4, sector 1, a fost rănit prin
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împuşcare la nivelul toracelui, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Restaurantului
Cina.
Conform raportului medico-legal nr. A1/19602/1992, numitul Angelescu Marian
Viorel a prezentat leziuni de violenţă care s-au putut produce prin împuşcare cu armă de foc la
data de 23.12.1989. A necesitat pentru vindecare peste 2 ani de îngrijiri medicale. Leziunile
produse i-au produs invaliditate.
2. Persoană vătămată Albu Tudorel (Comitetul Central-Vol. 3) - rănit
Numitul Albu Tudorel, fiul lui Neculai şi Aniţa, născut la data de 22.06.1960 în
Cudalbi, judeţul Galaţi, domiciliat în Bucureşti, str. Pâncota, nr. 9, bl. 11, sc. 1, ap. 9, sector 2,
în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului fostului C.C., a fost rănit prin
împuşcare la nivelul omoplatului stâng.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2833/1991, numitul Albu Tudorel a prezentat
la data de 23.12.1989 leziuni corporale produse prin împuşcare. A necesitat pentru vindecare
15-18 zile de îngrijiri medicale.
3. Persoană vătămată Alexandrescu Marius (Comitetul Central-Vol. 3) - rănit
Numitul Alexandrescu Marius, fiul lui Constantin şi Ileana, născut la data de
07.09.1967 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Constantin Rădulescu Motru, nr. 3, bl. 37A,
sc. 1, ap. 66, sector 2, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Universităţii, a
fost rănit prin împuşcare la nivelul toracelui.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3692/1991, numitul Alexandrescu Marius a
prezentat leziuni care s-au putut produce la data de 23.12.1989 prin împuşcare. A necesitat
pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale. Leziunile suferite i-au pus în primejdie viaţa.
4. Anghel Virgil Sorin (Comitetul Central-Vol. 3) - decedat
Numitul Anghel Virgil Sorin, fiul lui Paraschiv şi Elisabeta, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, str. Bârcă, nr. 9, sector 5, în ziua de 26.12.1989, a fost împuşcat în timp ce se afla
în zona Piaţa Dorobanţi. Nu s-a putut stabili în concret împrejurările în care a survenit
decesul.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/302/1989, moartea numitului
Anghel Virgil Sorin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
La data de 14.10.2005, a fost audiată numita Tentzer Elisabeta, domiciliată în
Bucureşti, Str. Câmpia Burnas nr.4, sector 5, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul fiului său Anghel Virgil Sorin.
5. Persoană vătămată Anton Grigore (Comitetul Central-Vol. 3) - rănit
Numitul Anton Grigore, fiul lui Grigore şi Ana, născut la data de 28.07.1965 în
comuna Ilva mare, judeţul Bistriţa – Năsăud (decedat la data de 06.06.1994), cu ultimul
domiciliu în comuna Ilva Mare, judeţul Bistriţa – Năsăud, în seara zilei de 22.12.1989, în timp
ce se afla în incinta fostului sediu al C.C., a fost rănit prin împuşcare la nivelul toracelui, de
către un civil aflat într-una din camerele situate la etajul doi al clădirii.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4526/1991, numitul Anton Grigore prezenta
urmele unor leziuni de violenţă produse prin armă de foc, pentru care a necesitat 40 zile de
îngrijiri medicale. Leziunile suferite i-au pus în primejdie viaţa.
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6. Persoană vătămată Amăriuţei Ion (Comitetul Central-Vol. 4) - rănit
Numitul Amăriuţei Ion, fiul lui Gheorghe şi Natalia, domiciliat în comuna Stănişeşti,
judeţul Bacău, în dimineaţa zilei de 24.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Sălii
Palatului, a fost rănit prin împuşcare la nivelul piciorului stâng şi a abdomenului.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. 575/1990, numitul Amăriuţei Ion a
prezentat la data de 24.12.1989 leziuni traumatice produse prin împuşcare, pentru care a
necesitat 60-65 zile de îngrijiri medicale. Leziunile suferite i-au pus în primejdie viaţa.
7. Persoană vătămată Andrei Zoiţa (Comitetul Central-Vol. 4) - rănită
Numita Andrei Zoiţa, fiica lui Gheorghe şi Tasia, născută la data de 14.09.1960 în
comuna Albeşti, judeţul Vaslui, domiciliată în sat Curcani, judeţul Călăraşi, în cursul zilei de
23.12.1989, în timp ce se afla într-un imobil situat în apropierea Sălii Palatului, unde acorda
primul ajutor persoanelor rănite, a fost împuşcată în piciorul stâng, de către o persoană aflată
în clădirea fostului C.C.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4682/1990, numita Andrei Zoiţa a prezentat o
plagă prin împuşcare în regiunea gambei stângi, care a necesitat 15 zile de îngrijiri medicale.
8. Persoană vătămată Amăriuţei Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 4) - rănit
Numitul Amăriuţei Gheorghe, fiul lui Vasile şi Elvira, născut la data de 23.06.1969 în
comuna Borleşti, judeţul Neamţ, domiciliat în Arad, str. Alba Iulia, nr. 19, bl. 557, ap.16, jud.
Arad, fost militar în termen la U.M. 02658 Bucureşti, în noaptea de 22/ 23.12.1989, împreună
cu alţi colegi, au fost dislocaţi în zona Piaţa Palatului, pentru a face parte din dispozitivul de
pază al sediului fostului C.C. În momentul în care au ajuns în apropierea obiectivului, asupra
vehiculului cu care se deplasau s-a deschis foc, susnumitul fiind rănit prin împuşcare în
umărul stâng.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 358/A/1991, numitul Amăriuţei
Gheorghe a prezentat leziuni traumatice produse prin împuşcare la data de 23.12.1989, care au
necesitat 90-100 zile de îngrijiri medicale.
9. Apostol Ştefan (Comitetul Central-Vol. 4) - decedat
Numitul Apostol Ştefan, fiul lui Ion şi Anica, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str.
Vulturilor, nr. 35, sector 3, în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în zona Sala Palatului, a
fost împuşcat mortal, fără a se putea stabili în concret împrejurările în care a survenit decesul.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/157/1989, moartea numitului
Apostol Ştefan a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
La data de 02.12.2005, a fost audiată numita Apostol Elena, domiciliată în Bucureşti,
şos. Sălaj nr. 133, bl.55, sc.4, et.3, ap.61, sector 5, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul soţului său Apostol Ştefan.
În cauză s-au constituit parţi civile şi Apostol Cristian Mihai (fiul victimei), domiciliat
în Bucureşti, str. Vulturilor nr.35, sector 3, respectiv Apostol Vasile Marius (fiul victimei),
domiciliat în Măgurele, str. Atomiştilor nr.241, jud. Ilfov.
10. Persoană vătămată Andone Marian (Comitetul Central-Vol. 4) - rănit
Numitul Andone Marian, fiul lui Neculae şi Sevastia, născut la data de 31.10.1968 în
comuna Vadu Moldovei, judeţul Suceava, domiciliat în Bucureşti, str. Braşoveni, nr. 4, bl. 17,
sc. A, ap. 51, sector 2, în seara zilei de 22.12.1989, a pătruns în sediul fostului C.C., de unde a
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luat dintr-un rastel, fără acordul militarilor din dispozitivul de pază, un pistol împreună cu
muniţia aferentă. În momentul în care a fost văzut de către ceilalţi demonstranţi ieşind din
clădire cu pistolul în mână, susnumitul a fost luat drept ,,terorist” şi după ce a fost dezarmat,
acesta a fost brutalizat de mai multe persoane. Tot în aceste împrejurări, numitul Andone
Marian a fost rănit prin împuşcare la piciorul drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/15374/1991, numitul Andone Marian a
prezentat la data de 22.12.1989 plăgi împuşcate la nivelul membrelor inferioare, care au
necesitat 80-90 zile de îngrijiri medicale.
11. Arişanu Ioan Petre (Comitetul Central-Vol. 4) - decedat
Numitul Arişanu Ioan Petre, fiul lui Ioan şi Maria, născut la data de 26.06.1969, cu
ultimul domiciliu în comuna Moeciu, jud. Braşov, fost militar în termen la U.M. 01026
Bucureşti, Regimentul 30 Gardă, în ziua de 24.12.1989, în timp ce executa serviciul de pază
în clădirea fostului C.C., a fost atacat de o persoană înarmată, care a executat foc,
împuşcându-l mortal.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/209/1989, moartea numitului
Arişanu Ioan Petre a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
La data de 18.10.2006, a fost audiat numitul Arişan Ioan, domiciliat în comuna
Moeciu, judeţul Braşov, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului său Arişan
Ion Petre.
12. Persoană vătămată Bolocan Valentin (Comitetul Central-Vol. 5) - rănit
Numitul Bolocan Valentin, fiul lui Dimitrie şi Irina, născut la data de 03.07.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, B-dul C-tin Brâncoveanu, nr. 15, bl. B17, sc. 3, ap. 76,
sector 4, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea clădirii sediului fostului
C.C., a fost rănit prin împuşcare la nivelul gâtului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3904/1991, numitul Bolocan Valentin
prezintă sechele după împuşcare la data de 22.12.1989, pentru care a necesitat 14-16 zile de
îngrijiri medicale.
13. Persoană vătămată Bejenaru Violeta (Comitetul Central-Vol. 5) - rănită
Numita Bejenaru Violeta, fiica lui Mircea şi Mihaela, născută la data de 30.04.1964 în
comuna Corbeni, judeţul Argeş, domiciliată în Bucureşti, Şos. Giurgiului, nr. 131, bl. 1, sc. 7,
ap. 264, sector 4, în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea clădirii sediului
fostului C.C., a fost rănită prin împuşcare la nivelul braţului drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/15996/1991, numita Bejenaru Violeta
prezintă urmele unor plăgi prin armă de foc, cu traseu de proiectil transfixiant prin antebraţul
drept. Leziunea datează din 23.12.1989 şi a necesitat 65-70 zile de îngrijiri medicale.
14. Bădulescu Nicolae (Comitetul Central-Vol. 5) - decedat
Numitul Bădulescu Niculae, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Valea Ialomiţei, nr.
1A, bl. C, 18 A, ap. 47, sector 6, în ziua de 23.12.1989, a fost împuşcat mortal, în timp ce se
afla în faţa clădirii sediului fostului C.C.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/210/1989, moartea numitului
Bădulescu Niculae a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
La data de 14.10.2005, respectiv la 03.05.2006, a fost audiată numita Bădulescu Elena
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Maria, domiciliată în Bucureşti, str. Valea Ialomiţei nr. 1A, bl. C18 A, sc. A, et. 3, ap. 57,
sector 6, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul soţului său Bădulescu Nicolae.
În cauză s-a constituit parte civilă şi Covoran Raluca Alexandra (fiica victimei),
domiciliată în Bucureşti, str. Valea Ialomiţei, nr. 1A, bl. C18A, ap. 57, sector 6.
15. Persoană vătămată Baban Adrian (Comitetul Central-Vol. 5) - rănit
Numitul Baban Adrian, fiul lui Vasile şi Maria, născut la data de 03.09.1965 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Şos. Pantelimon, nr. 9, bl. 19, sc. 1, ap. 28, sector 3, în ziua
de 23.12.1989, în timp ce se afla în incinta clădirii sediului fostului C.C., a fost rănit prin
împuşcare la nivelul feselor.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3917/1996, numitul Baban Adrian prezintă
leziuni traumatice care au putut fi produse prin împuşcare la data de 23.12.1989 şi au necesitat
120-130 zile de îngrijiri medicale.
16. Persoană vătămată Bucur Petru (Comitetul Central-Vol. 5) -rănit
Numitul Bucur Petru, fiul lui Dumitru şi Paraschiva, născut la data de 23.06.1959 în
oraşul Hârlău, judeţul Iaşi, domiciliat în Bucureşti, str. Râmnicu Vâlcea, nr. 21, bl. 22B, sc. 1,
ap. 4, sector 3, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în incinta clădirii sediului fostului
C.C., a fost rănit prin împuşcare la nivelul toracelui.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2489/1990, numitul Bucur Petru a prezentat
leziuni produse prin împuşcare la data de 23.12.1989, care au necesitat 110 zile de îngrijiri
medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
17. Persoană vătămată Babuci Mircea (Comitetul Central-Vol. 5) - rănit
Numitul Babuci Mircea, fiul lui Pavel şi Săndiţa, născut la data de 28.08.1954 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Zboina Neagră,nr. 4, bl. 74, sc.1 ap. 27, sector 6, în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea clădirii sediului fostului C.C., a fost rănit
prin împuşcare la nivelul braţului drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/7562/1990, numitul Babuci Mircea a
prezentat leziuni produse prin împuşcare la data de 23.12.1989, care au necesitat 30 zile de
îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 7.03.2008, numitul Babuci Mircea, a menţionat că nu se
constituie parte civilă în cauză.
18. Persoană vătămată Bratu Eugen (Comitetul Central-Vol. 6) - rănit
Numitul Bratu Eugen, fiul lui Mihai şi Mihaela, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea
Suraia, nr. 5, bl. 31 B, sc. 1, ap. 14, sector 4, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în
incinta clădirii sediului fostului C.C., a fost rănit prin împuşcare la nivelul abdomenului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3402/1990, numitul Bratu Eugen a prezentat
leziuni produse prin împuşcare la data de 23.12.1989, care au necesitat 70-80 zile de îngrijiri
medicale şi i-au pus în primejdie viaţa.
19. Persoană vătămată Băncilă (fostă Dănilă) Mariana (Comitetul Central-Vol. 6)
- rănită
Numita Băncilă (fostă Dănilă) Mariana, fiica lui Ilie şi Floarea, născută la data de
29.09.1968 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Fizicienilor, nr. 22, bl. 21A, sc. A, ap.
26, sector 3, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea clădirii sediului fostului
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C.C., împreună cu colegul său Nicu Marian, a fost rănită prin împuşcare la nivelul braţului
drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3840/1990, numita Băncilă (fostă Dănilă)
Mariana a prezentat la data de 23.12.1989 plăgi împuşcate. A necesitat circa 120 zile de
îngrijiri medicale.
20. Persoană vătămată Nicu Marian (Comitetul Central-Vol. 6) - rănit
Numitul Nicu Marian, fiul lui Marian şi Erica, născut la data de 30.06.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Mihai Bravu, nr. 438, bl. 13, sc. 1, ap. 30, sector 2, în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea clădirii sediului fostului C.C., împreună cu
colega sa Băncilă (fostă Dănilă) Mariana, a fost rănit prin împuşcare la nivelul toracelui.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2258/1990, numitul Nicu Marian a prezentat
leziuni produse prin împuşcare care au necesitat 55 zile de îngrijiri medicale. Leziunile
suferite i-au pus în primejdie viaţa.
21. Bînţu Vasile (Comitetul Central-Vol. 6) - decedat
Numitul Bîntu Vasile, fiul lui Vasile şi Elena, născut la data de 26.03.1956 în comuna
Agaş, cu ultimul domiciliu în comuna Agaş, judeţul Bacău, în ziua de 25.12.1989, a fost
împuşcat mortal în timp ce se afla în apropierea clădirii fostului C.C.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/193/1989, moartea numitului
Bintu Vasile a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Bînţu Rodica, domiciliată în comuna Agăş, judeţul Bacău s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul soţului său Bînţu Vasile.
22. Bran Angheluş (Comitetul Central-Vol. 6) - decedat
Numitul Bran Angheluş, fiul lui Lixandru şi Elena, născut la data de 11.10.1953 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Almaşul Mic, nr. 15, ap.7, sector 4, în ziua
de 24.12.1989, a fost împuşcat mortal în timp ce se afla în apropierea clădirii fostului C.C.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/496/1989, moartea numitului
Bran Angheluş a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
La data de 31.10.2005, a fost audiată Tulea Mihaela Silviana, domiciliată în Bucureşti,
str. Almaşu Mic nr. 15, bl. B12, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 4, care s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul tatălui său Bran Angheluş.
23. Burcioaica Octavian (Comitetul Central-Vol. 6) - decedat
Numitul Burcioaica Octavian, fiul lui Stan şi Maria, născut la data de 17.03.1976 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Şoseaua Olteniţei, nr. 113, sector 4, în ziua de
24.12.1989, a fost împuşcat mortal în timp ce se afla în apropierea Sălii Palatului.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/67/1989, moartea numitului
Burcioaica Octavian a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
La data de 14.10.2005, a fost audiat Burcioaica Stan, domiciliat în Bucureşti, str. Sold.
Dumitru Mincă nr. 30, bl. 23, sc. 1, et.1, ap. 18, sector 4, care s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul fiului său Burcioaica Octavian.
24. Bulai Napoleon (Comitetul Central-Vol. 6) - decedat
Numitul Bulai Napoleon, fiul lui Mircea şi Lucreţia, născut la data de 13.10.1962 în
Podoleni, cu ultimul domiciliu în Podoleni, judeţul Neamţ, în ziua de 26.12.1989, a fost
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împuşcat mortal în timp ce se afla în apropierea Sălii Palatului.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/303/1989, moartea numitului
Bulai Napoleon a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
La data de 10.11.2005, a fost audiată Nedelea Oiţa, domiciliată în Bucureşti, str.
Rotundă nr. 2, bl. Y1C, sc. 1, et. 2, ap. 9, sector 3, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul soţului său Bulai Napoleon.
25. Busuioc Mitroiescu Maria (Comitetul Central-Vol. 7) - decedată
Numita Busuioc Mitroiescu Maria, fiica lui Toma şi Alisa, născută la data de
28.06.1916 în Sadova, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Oneşti, nr.15, sc. C, ap. 70,
sectorul 1, în ziua de 24.12.1989, a fost împuşcată mortal în timp ce se afla în locuinţa sa.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/329/1989, moartea numitei
Busuioc Mitroiescu Maria a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Boengiu Ileana Ruxandra, domiciliată în Bucureşti, b-dul Timişoara, nr. 29, bl. C, sc.
B, et. 3, ap. 13, sector 6, fiica numitei Busuioc Mitroiescu Maria, nu şi-a manifestat voinţa de
a se constitui parte civilă.
26. Persoană vătămată Băcanu Daniela (Comitetul Central-Vol. 7) - rănită
Numita Băcanu Daniela, fiica lui Anghel şi Vasilica, născută la data de 03.01.1968 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. C.A. Rosetti, nr. 25, ap.5, sector 2, în dimineaţa zilei
de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului fostului C.C., în apropierea librăriei
Kreţulescu, a fost rănită prin împuşcare la nivelul piciorului drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4923/1991, numita Băcanu Daniela prezintă
urmele unor leziuni produse prin împuşcare posibil la data de 23.12.1989, care au necesitat 30
zile de îngrijiri medicale.
27. Persoană vătămată Baranci Cristian Vasile (Comitetul Central-Vol. 7) - rănit
Numitul Baranci Cristian Vasile, fiul lui Cristea şi Alexandrina, născut la data de
17.09.1959 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, B-dul Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. E, ap.
112, sector 6, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla pe terasa unui bloc din
apropierea Sălii Palatului, unde se formase un dispozitiv de pază, compus atât din militari cât
şi civili, a fost prins într-un schimb de focuri, fiind rănit prin împuşcare în torace şi piciorul
stâng.
Conform raportului medico-legal nr. A1/6206/1992, numitul Baranci Cristian Vasile
prezintă leziuni traumatice care au putut fi produse prin împuşcare la data de 24.12.1989 şi au
necesitat 65-70 zile de îngrijiri medicale.
28. Persoană vătămată Blăgoi Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 7) - rănit
Numitul Blăgoi Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Anica, născut la data de 26.04.1961 în
Mizil, judeţul Prahova, domiciliat în sat Conduratu, comuna Baba Ana, nr. 444, judeţul
Prahova, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla la intersecţia B-dul Magheru cu str.
Oneşti, a fost rănit prin împuşcare la piciorul drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1715/1990, numitul Blăgoi Gheorghe prezintă
leziuni de violenţă produse probabil prin împuşcare ce pot data din 23.12.1989. A necesitat 70
zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
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29. Butuza Sergiu (Comitetul Central-Vol. 8) - decedat
Numitul Butuza Sergiu, fiul lui Iosif şi Silvia, născut la data de 14.09.1967 în Dej, cu
ultimul domiciliu în municipiul Dej, str. Somcutului, nr. 71, judeţul Cluj, în ziua de
24.12.1989, a fost împuşcat mortal în timp ce se afla în apropierea clădirii sediului fostului
C.C.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/410/1989, moartea numitului
Butuza Sergiu a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
La data de 26.05.2008, Butuza Iosif, domiciliat în sat Ileanda, comuna Ileanda, str.
Simion Bărnuţiu nr. 57, judeţul Sălaj, s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului
său Butuza Sergiu.
30. Persoană vătămată Bianu Costică (Comitetul Central-Vol. 8)
Numitul Bianu Costică, fiul lui Ion şi Stana, domiciliat în Bucureşti, Şoseaua Ştefan
cel Mare, nr. 17, bl.17, sc. 2, ap. 51, sector 2, afirmă că, în seara zilei de 22.12.1989, în timp
ce se afla zona str. Boteanu, a fost rănit prin împuşcare la nivelul membrelor inferioare.
Conform certificatului medico-legal nr. A2/9/1991, numitul Bianu Costică a prezentat
la data examinării (03.01.1991), leziuni produse prin zgâriere cu corpuri rugoase, fără a se
putea preciza data producerii lor şi care au necesitat 10-12 zile de îngrijiri medicale.
31. Persoană vătămată Budiu Pavel (Comitetul Central-Vol. 8)
Numitul Budiu Pavel, fiul lui Gheorghe şi Ioana, născut la data de 24.10.1949 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Muntele Mare, nr. 39, sector 4, afirmă că în dupăamiaza zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla zona Piaţa Universităţii, a fost trântit pe scările
staţiei de metrou şi călcat în picioare de către manifestanţii care încercau să se refugieze la
metrou.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/1554/1994, la data examinării,
numitul Budiu Pavel nu prezenta leziuni traumatice vechi sau recente, însă pe baza actelor
medicale deţinute, s-a stabilit că la data de 23.12.1989 acesta a prezentat leziuni care au putut
fi produse prin lovire cu şi de corpuri dure, leziuni care au necesitat 30-35 zile de îngrijiri
medicale.
32. Persoană vătămată Boboc Ştefan (Comitetul Central-Vol. 8) - rănit
Numitul Boboc Ştefan, fiul lui Tudor şi Vergina, născut la data de 01.01.1969 în
comuna Daneţi, judeţul Dolj, domiciliat în Craiova, judeţul Dolj, str. 1 Mai, bl. K 12, sc. 2, ap.
6, în seara zilei de 22.12.1989, fost militar în termen la U.M. 01210 Bucureşti, în timp ce se
afla împreună cu subunitatea în zona Palatului Regal, a fost rănit prin împuşcare în regiunea
fesieră şi la braţul drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1696/1990, numitul Boboc Ştefan a prezentat
la data de 22.12.1989 leziuni produse prin împuşcare şi prin lovire cu corp dur, care au
necesitat 75 zile de îngrijiri medicale.
33. Persoană vătămată Burşova Traian (Comitetul Central-Vol. 9) - rănit
Numitul Burşova Traian, fiul lui Tănasie şi Cornelia, născut la data de 10.01.1970 în
oraşul Eforie, judeţul Constanţa, domiciliat în oraşul Techirghiol, str. Mihail Eminescu, nr.
14, judeţul Constanţa, fost militar în termen la U.M. 01026 Bucureşti, în ziua de 22.12.1989, a
făcut parte din dispozitivul de pază a sediului C.C., în aceste împrejurări fiind rănit prin
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împuşcare la nivelul membrelor inferioare.
Conform adresei nr. 174/LR/1992 a Laboratorului Medico-Legal Judeţ Constanţa
numitul Burşova Traian prezintă sechele ale unor leziuni traumatice produse prin împuşcare,
care pot data din 23.12.1989 şi care au necesitat în jur de 2 ani de îngrijiri medicale. A rămas
cu infirmitate permanentă.
34. Persoană vătămată Benescu Ioan Sorin (Comitetul Central-Vol. 9) - rănit
Numitul Benescu Ioan Sorin, fiul lui Gheorghe şi Livia, născut la data de 13.05.1971
în Lugoj, Lugoj, str. Bojinca, nr. 30, judeţul Timiş, fost militar în termen la U.M. 0563
Băneasa, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce efectua serviciul de pază în dispozitivul
format la sediul C.C., a fost rănit prin împuşcare la nivelul piciorului drept.
Conform raportului medico-legal nr. 803//1990 numitul Benescu Ioan Sorin a
prezentat o plagă împuşcată a membrului inferior drept, care a necesitat 3 luni de zile de
îngrijiri medicale.
35. Persoană vătămată Bozeanu Puiu Aronel (Comitetul Central-Vol. 9) - rănit
Numitul Bozeanu Puiu Aronel, fiul lui Gheorghe şi Lucreţia, născut la data de
20.03.1969 în comuna Traian, judeţul Teleorman, domiciliat în oraşul Zărneşti, str. Şcolii, nr.
225, judeţul Braşov, fost militar în termen la U.M. 01026 Bucureşti, în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază format în incinta sediului C.C., a fost
rănit prin împuşcare în zona abdomenului şi în braţul drept.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1338/E/1993 numitul Bozeanu
Puiu Aronel a prezentat leziuni corporale produse prin împuşcare, care au necesitat 4-5 luni de
îngrijiri medicale.
36. Persoană vătămată Bîzdîgă Dorin (Comitetul Central-Vol. 10) - rănit
Numitul Bîzdîgă Dorin, fiul lui Gheorghe şi Lidia, născut la data de 01.11.1970 în
Municipiul Suceava, judeţul Suceava, domiciliat în Municipiul Suceava, str. Mărăşeşti, nr. 39
A, bl. A12, sc. D, ap. 10, judeţul Suceava, fost militar în termen la U.M. 0563 Băneasa, în
ziua de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază format în incinta sediului
C.C., a fost rănit prin împuşcare în genunchiul drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4858/1992, numitul Bîzdîgă Dorin prezintă la
nivelul genunchiului drept cicatrice consecutivă unei plăgi tăiate care este posibil să fi fost
produsă prin lovire cu corp tăietor la data de 23.12.1989. A necesitat circa 120 de îngrijiri
medicale.
37. Persoană vătămată Badea Ilie Nicolae (Comitetul Central-Vol. 10) - rănit
Numitul Badea Ilie Nicolae, fiul lui Ilie şi Gheorghiţa, născut la data de 18.03.1969 în
oraşul Titu, judeţul Dâmboviţa, domiciliat în oraşul Târgovişte, str. Lăcrămioarelor, bl. 57, ap.
60, fost militar în termen la U.M. 01051, în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de pază format în incinta sediului C.C., a fost rănit prin împuşcare la piciorul
drept.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. 406/1993, numitul Badea Ilie
Nicolae prezintă la nivelul piciorului drept leziuni care s-au putut produce prin împuşcare.
Leziunile pot data din 22.12.1989 şi au necesitat 30 de îngrijiri medicale.
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38. Persoană vătămată Băcioiu Victor (Comitetul Central-Vol. 10) - rănit
Numitul Băcioiu Victor, fiul lui Paul şi Florina, născut la data de 31.03.1964 în
Cernavodă, judeţul Constanţa, domiciliat în Cernavodă, str. Salciei, nr. 5, bl. 4, sc. A, ap. 18,
judeţul Constanţa, fost militar în termen la U.M. 01877 Pantelimon, în ziua de 23.12.1989, în
timp ce se afla în dispozitivul ce asigura paza Hotelului Ambasador, a fost rănit prin
împuşcare la piciorul drept, de un trăgător amplasat pe terasa cinematografului Scala.
Conform raportului medico-legal nr. A1/844/1992, numitul Băcioiu Victor Nicolae a
prezentat o leziune produsă prin împuşcare, putând data 23.12-1989. A necesitat 14-15 zile de
îngrijiri medicale.
39. Persoană vătămată Borcilă Constantin (Comitetul Central-Vol. 10) - rănit
Numitul Borcilă Constantin, fiul lui Mircea şi Alexandra, domiciliat în Bicaz, Aleea
Pionierilor, bl. 13, sc. A, ap. 5, judeţul Neamţ, fost militar în termen la U.M. 01877 Bucureşti,
în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază a sediului C.C., a fost rănit
prin împuşcare la mâna dreaptă.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/4942/1993, numitul Borcilă
Constantin deţine acte medicale, pe baza cărora s-a stabilit că la data de 23.12.1989 a
prezentat un traumatism al mâinii drepte. Leziunile au putut fi produse prin împuşcare şi au
necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
40. Persoană vătămată Buga Mircea Constantin (Comitetul Central-Vol. 10) - rănit
Numitul Buga Mircea Constantin, fiul lui Mihail şi Ludmila, născut la data de
18.05.1947 în oraşul Rupea, judeţul Braşov, domiciliat în Bucureşti, b-dul Decebal, nr. 18, bl.
S4, sc. 2, ap. 28, sector 3, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în incinta sediului fostului
C.C., a fost surprins într-un schimb de focuri, fiind rănit prin împuşcare la piciorul drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2882/1991, numitul Buga Mircea Constantin
prezintă leziuni corporale produse prin împuşcare, care au necesitat 20-25 zile de îngrijiri
medicale.
41. Persoană vătămată Carabin Florin (Comitetul Central-Vol. 11) - rănit
Numitul Carabin Florin, fiul lui Mihai şi Elena, ns. la 02.09.1968, domiciliat în
Bucureşti, şos. Pantelimon, nr. 330, bl. 31 sc. 1, ap. 82, sector 2, a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla pe clădirea fostului Comitet Central al P.C.R., împreună
cu mai mulţi revoluţionari, pentru a depista persoane suspecte.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4149/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
42. Persoană vătămată Cioară Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 11) - rănit
Numitul Cioară Gheorghe, fiul lui Vasile şi Elena, ns. la 11.03.1955, domiciliat în
Bucureşti, str. Surorilor, nr. 105, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 25.12.1989, în
timp ce se deplasa pe str. Ministerului, situată în zona fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2764/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 35 zile de îngrijiri medicale.
43. Persoană vătămată Constantinescu Silviu Ştefan (Comitetul Central-Vol. 11) rănit
Numitul Constantinescu Silviu-Ştefan, fiul lui Vasile şi Elena-Viorica, ns. la
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24.06.1962, domiciliat în Bucureşti, aleea Ştefan Octavian Iosif, nr. 4, bl. N54, sc. 1, ap. 85,
sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 25.12.1989, în timp ce se afla în sediul fostului
Comitet Central al P.C.R., participând la acţiunile de apărare a clădirii.
Conform raportului medico-legal nr. A1/11786/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 40 zile de îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaţa victimei.
44. Persoană vătămată Ciobanu Adrian (Comitetul Central-Vol. 11) - rănit
Numitul Ciobanu Adrian, fiul lui Ilie şi Leontina, ns. la 07.11.1958, domiciliat în
Feteşti, str. Muncii, nr. 5, jud. Ialomiţa, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce ajuta la transportul răniţilor din zona fostului Comitet Central al
P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2252/1990 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 120-150 zile de îngrijiri medicale.
45. Persoană vătămată Codiţă Teodor (Comitetul Central-Vol. 11) - rănit
Numitul Codiţă Teodor, domiciliat în Bucureşti, str. Dreptăţii, nr. 8, bl.O2, sc. E, ap.
149, sector 6, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se deplasa pe str.
C.A. Rosetti, în zona fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/16950/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale.
46. Persoană vătămată Creţu Constantin (Comitetul Central-Vol. 12) - rănit
Numitul Creţu Constantin, fiul lui Leon şi Anica, ns. la 15.07.1969, domiciliat în
Darabani, str.1 Decembrie, nr. 383, jud. Botoşani, fost militar în termen la U.M. 0530
Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în
misiune de apărare a sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1028/1994 al LML Botoşani, acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 65-70 zile de îngrijiri medicale.
47. Persoană vătămată Creţu Ion (Comitetul Central-Vol. 12) - rănit
Numitul Creţu Ion, fiul lui Stan şi Maria, ns. la 24.06.1931, domiciliat în Bucureşti, al.
Petre Antonescu, nr. 1, bl. OD51, sc. C, ap. 126, sector 2, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 23.12.1989, în jurul orelor 1600, în timp ce conducea un autovehicul al salvării în zona
Piaţa Universităţii.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5761/1994 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale.
48. Persoană vătămată Constantinescu Jean (Comitetul Central-Vol. 12) - rănit
Numitul Constantinescu Jean, fiul lui Ion şi Maria, ns. la 05.03.1946, domiciliat în
Bucureşti, str. Ioan Caragea Vodă, nr. 8, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
22.12.1989, în timp ce se afla în sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A5/3410/1991 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 4 luni de îngrijiri medicale.
49. Persoană vătămată Cristescu Valentin (Comitetul Central-Vol. 12) - rănit
Numitul Cristescu Valentin, fiul lui Florin şi Elena, ns. la 21.05.1968, domiciliat în
Otopeni, str. I.I.C. Brătianu, nr. 24D, jud. Ilfov, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de
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23/24.12.1989, în timp ce se afla în sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5422/1991 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 15 zile de îngrijiri medicale.
50. Persoană vătămată Cimpei Valentin (Comitetul Central-Vol. 13) - rănit
Numitul Cimpei Valentin, fiul lui Victor şi Elena, ns. la 03.11.1968, domiciliat în
Bucureşti, str. cap. Grigore Marin, nr. 33, sector 4, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla pe clădirea Palatului Regal.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4506/1991 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 45 zile de îngrijiri medicale.
51. Persoană vătămată Radu (fost Ciocoiu) Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 14) rănit
Numitul Radu (fost Ciocoiu) Gheorghe, fiul lui Ştefan şi Cecilia, ns. la 17.05.1968,
domiciliat în Bucureşti, str. Pădurii, nr. 2 bis, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona Bibliotecii Central Universitare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3683/06.04.1990 al INML Bucureşti acesta a
suferit leziuni corporale care au necesitat 150 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată mâna
stângă cu secţiune de nervi).
52. Persoană vătămată Cîşlaru Neculai (Comitetul Central-Vol. 14) - rănit
Numitul Cîşlaru Neculai, fiul lui Ion şi Nicolina, ns. la 11.07.1957, domiciliat în
Bucureşti, bd. Decebal, nr. 28, bl. S1, sc. 2, ap. 53, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 23.12.1989, în timp ce se afla în holul hotelului „Bucureşti”.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2966/11.03.1991 al INML Bucureşti acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 300 zile de îngrijiri medicale şi au cauzat infirmitate permanentă
(plagă împuşcată cu fractură cominutivă de ram şi corp mandibular).
53. Crihană Leonte (Comitetul Central-Vol. 14) - decedat
Numitul Crihană Leonte, fiul lui Toader şi Vasilica, ns. la 10.02.1968, cu ultimul
domiciliu în loc. Cudalbi, jud. Galaţi, a fost împuşcat mortal în ziua de 24.12.1989, în
contextul evenimentelor din zona fostului Comitet Central al PCR.
Numita Porumb Ileana, domiciliată în Galaţi, str. Micro 19, bl. G3, ap. 26, judeţul
Galaţi, s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul fratelui său Crihană Leonte.
54. Persoană vătămată Cristodorescu Ion Constantin (Comitetul Central-Vol. 14) rănit
Numitul Cristodorescu Ion Constantin, fiul lui Constantin şi Petra, domiciliat în
Bucureşti, str. Lipova, nr. 32, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în
timp ce se afla în zona Bibliotecii Centrale Universitare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/17951/1995 al INML Bucureşti acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale.
55. Persoană vătămată Ciocioc Vintilă (Comitetul Central-Vol. 14) - rănit
Numitul Ciocioc Vintilă, fiul lui Gheorghe şi Gheorghiţa, ns. la 01.04.1969, domiciliat
în Bucureşti, str. plt. Petre Ionescu, nr. 51, bl. 7, sc. 6, ap. 332, sector 3, fost militar în termen
la U.M. 0563 Băneasa, a fost rănit prin împuşcare în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se
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afla în misiune de apărare a sediului Comitetului Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4514/1991 al LML Botoşani, acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 15 zile de îngrijiri medicale.
56. Persoană vătămată Cercel Doina Rebeca (Comitetul Central-Vol. 14) - rănit
Numita Cercel Doina Rebeca, fiica lui Gheorghe şi Maria, ns. la 08.08.1964,
domiciliată în Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 1, sector 3, a fost rănită prin împuşcare în seara
zilei de 24.12.1989, în timp ce se afla în sediul fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4115/1991 al INML Bucureşti, aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale.
57. Colibă Florentin (Comitetul Central-Vol. 15) - decedat
Numitul Colibă Florentin, ns. la 03.03.1958, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str.
Izvorul Mureşului, nr. 37, a fost împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în
zona sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
În legătură cu decesul numitului Colibă Florentin, a fost audiată soţia acestuia, Colibă
Marineta, domiciliată în Bucureşti, str. Crângaşi nr. 25, bl.20, ap.59, sector 6, care a menţionat
că nu se constituie parte civilă în cauză.
58. Persoană vătămată Chirilă Ionel (Comitetul Central-Vol. 15) - rănit
Numitul Chirilă Ionel, fiul lui Ioan şi Maria, ns. la 13.03.1970, domiciliat în Iaşi, str. P.
Voievozilor, nr. 23, bl. A3, ap. 15, jud. Iaşi, fost militar în termen la U.M. 0388 Bucureşti, a
fost rănit prin împuşcare în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare a
sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/825/1991 al LML Iaşi, acesta a suferit leziuni
ce au determinat hemipareză spastică dr. cu elemente afazice.
59. Persoană vătămată Cercel Stelian Gelu (Comitetul Central-Vol. 15) - rănit
Numitul Cercel Stelian Gelu, fiul lui Ilie şi Stela, ns. la 2911.1971, domiciliat în
Bucureşti, str. Vâlsăneşti, bl. P4, ap. 94, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/406/1993 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 17-18 zile de îngrijiri medicale.
60. Persoană vătămată Călin Aurel (Comitetul Central-Vol. 15) - rănit
Numitul Călin Aurel, fiul lui Ioan şi Elena, ns. la 09.04.1931, domiciliat în Bucureşti,
str. Iancu Jianu, nr. 6, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se
afla în zona Spitalului Colţea.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3768/1991 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 22-25 zile de îngrijiri medicale.
61. Persoană vătămată Cofă Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 15) - rănit
Numitul Cofă Gheorghe, fiul lui Ion şi Ilinca, ns. la 29.05.1950, domiciliat în
Bucureşti, str. Rarău, nr. 2, bl. V71, sc. 1, ap. 12, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 24.12.1989, în timp ce transporta cu autosanitara cu nr. 37-B-8817 răniţii din zona fostului
Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4074/1991 al INML Bucureşti acesta a suferit

404

leziuni ce au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
62. Persoană vătămată Csicsely Daniel Laurenţiu (Comitetul Central-Vol. 16) rănit
Numitul Csicsely Daniel Laurenţiu, fiul lui Ştefan şi Floarea, ns. la 18.07.1970,
domiciliat în Braşov, str. Deda 2 bl. 17, sc. C, ap. 4, jud. Braşov, a fost rănit prin împuşcare în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. 1044/E/1990 al LML Braşov acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 4 luni de îngrijiri medicale.
63. Persoană vătămată Crăciun Octavian (Comitetul Central-Vol. 16) - rănit
Numitul Crăciun Octavian, fiul lui Gheorghe şi Maria, ns. la 21.10.1951, domiciliat în
Bucureşti, şos. Pantelimon, nr. 96, bl. 210, sc. 1, ap. 12, sector 2, a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în clădirea fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/7781/1990 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 1 an de îngrijiri medicale.
64. Persoană vătămată Câlţea Mihai (Comitetul Central-Vol. 16) - rănit
Numitul Câlţea Mihai, fiul lui Aristică şi Maria, ns. la 19.01.1937, domiciliat în
Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 305, bl. 52, sc. 2, ap. 58, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Universităţii.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3691/1991 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 150 zile de îngrijiri medicale.
65. Persoană vătămată Cohen Daniel (Comitetul Central-Vol. 16) - rănit
Numitul Cohen Daniel, fiul lui Sever şi Crisanta, ns. la 10.06.1948, domiciliat în
Bucureşti, str. C-tin Brâncuşi, nr. 11, bl. D16, sc. 3, ap. 95, sector 3, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona fostului Comitet Central al P.C.R..
Conform raportului medico-legal nr. A1/1719/1990 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 62 zile de îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaţa victimei.
66. Persoană vătămată Costinescu Ştefan (Comitetul Central-Vol. 16) - rănit
Numitul Costinescu Ştefan, fiul lui Ştefan şi Elena, ns. la 13.11.1954, domiciliat în
Bucureşti, str. Maior Coravu, nr. 9-15, bl. C5, sc. B, ap. 70, sector 3, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în zona fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/10021/1991 al INML Bucureşti acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 21 zile de îngrijiri medicale.
67. Persoană vătămată Ciobanu Dragoş (Comitetul Central-Vol. 17) - rănit
Numitul Ciobanu Dragoş, fiul lui Marin şi Marioara, ns. la 14.04.1969, domiciliat în
Bucureşti, str. Malcoci, nr. 3, bl. 46, sc. 2, ap. 74, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona fostului Comitet Central al P.C.R..
Conform raportului medico-legal nr. A1/1371/1990 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 12-15 zile de îngrijiri medicale.
68. Persoană vătămată Cîrlova Grigore Cristian (Comitetul Central-Vol. 17) rănit
Numitul Cîrlova Grigore-Cristian, fiul lui Ion şi Elena, ns. la 04.02.1972, domiciliat în
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Bucureşti, bd. Decebal, nr. 12, bl. S7, sc. 2, ap. 22, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 24.12.1989, în timp ce se afla în sediul fostului Comitet Central al P.C.R..
Conform raportului medico-legal nr. A1/4546/1991 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 140-150 zile de îngrijiri medicale.
69. Persoană vătămată Preunca (fostă Cârlig) Cristina Daniela (Comitetul CentralVol. 17) - rănită
Numita Preunca (fostă Cârlig) Cristina Daniela, fiica lui Carol şi Ana, ns. la
08.08.1966, domiciliată în Braşov, Strada de Mijloc, nr. 93, ap. 4, jud. Braşov, afirmă că a
fost rănită prin împuşcare în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în sediul fostului Comitet
Central al P.C.R..
Conform raportului medico-legal nr. 3877/E/2008 al SJML Braşov aceasta a suferit
leziuni ce au necesitat 24-25 zile de îngrijiri medicale.
70. Persoană vătămată Crăiţă Marian (Comitetul Central-Vol. 17) - rănit
Numitul Crăiţă Marian, fiul lui Gheorghe şi Paraschiva, ns. la 15.07.1970, domiciliat
în Giurgiu, Fdt. Caraiman, nr. 1B, judeţul Giurgiu, fost militar în termen la U.M. 01026
Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în misiune de
apărare a sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/802/1992 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 80-90 zile de îngrijiri medicale.
71. Persoană vătămată Chiriţă Victor Constantin (Comitetul Central-Vol. 18) rănit
Numitul Chiriţă Victor-Constantin, fiul lui Iulian şi Didina, ns. la 08.05.1970,
domiciliat în Bucureşti, al. Pricopan, nr. 8, bl. 18, ap. 34, sector 5, fost militar în termen la
U.M. 01051 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în
misiune de apărare a sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4306/1991 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
72. Persoană vătămată Chiru Florin (Comitetul Central-Vol. 18) - rănit
Numitul Chiru Florin, fiul lui Marian şi Floarea, ns. la 20.03.1969, domiciliat în com,
Moşoaia, sat Smeura, nr. 47, jud. Argeş, fost militar în termen la U.M. 01060 Pantelimon, a
fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare a
sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/9152/1995 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale.
73. Persoană vătămată Conovalenco Ion (Comitetul Central-Vol. 19) - rănit
Numitul Conovalenco Ion, fiul lui Serghei şi Paraschiva, ns. la 19.12.1937, domiciliat
în or. Techirghiol, str. Victoriei, nr. 7, jud. Constanţa, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
24.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Universităţii.
Conform raportului medico-legal nr. A1/14410/1991 al INML Bucureşti acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
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74. Persoană vătămată Cojocariu Iftemie Ilarie (Comitetul Central-Vol. 19) - rănit
Numitul Cojocariu Iftemie Ilarie, fiul lui Vasile şi Elena, ns. la 02.09.1967, domiciliat
în com. Frătăuţii Noi, sat Costişa, nr. 41, jud. Suceava, a fost rănit prin împuşcare în timpul
evenimentelor din decembrie 1989, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. 3210/E/1991 al LML Suceava acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 160-180 zile de îngrijiri medicale.
75. Constantin Vania (Comitetul Central-Vol. 19) - decedat
Numitul Constantin Vania, fiul lui Ion şi Geta, ns. la 04.05.1960, cu ultimul domiciliu
în Jilava, str. Gării, nr. 167, a fost împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în
zona sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
La data de 10.11.2005, a fost audiată Constantin Ioana, domiciliată în Bucureşti, str.
Antiaeriană nr. 111, bl. A1, sc. 6, ap. 78, sector 5, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul soţului său Constantin Vania. În cauză s-a constituit parte civilă şi Constantin Alina
(fiica victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Antiaeriană nr.111, bl.A1, sc.6, ap.78, sector 5.
76. Constantin Mihai (Comitetul Central-Vol. 19) - decedat
Numitul Constantin Mihai, fiul lui Nicolae şi Octavia, ns. la 21.10.1954, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, Al. Buhuşi, nr. 5, bl. 6, ap. 105, sector 3, a fost împuşcat mortal în ziua
de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona fostului sediu al Comitetului Central al P.C.R.
La data de 10.11.2005, a fost audiată Constantin Tudoriţa, domiciliată în Bucureşti,
b-dul Camil Ressu nr. 3, bl. 13 A, sc. A, ap. 90, sector 3, care s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul soţului său Constantin Mihai.
77. Ciungan Florin (Comitetul Central-Vol. 19) - decedat
Numitul Ciungan Florin, fiul lui Aurel şi Maria, ns. la 09.02.1965, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Dr. Staicovici, nr. 45-49, ap. 6, sector 1, a fost împuşcat mortal în
ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în zona fostului sediu al Comitetului Central al P.C.R.
La data de 14.10.2005, a fost audiată Ciungan Maria, domiciliată în Bucureşti, str.
Sebastian nr. 29, bl. S7, sc.1, et.1, ap. 22, sector 5, care a solicitat tragerea la răspundere
penală a celor vinovaţi de moartea fiului său Ciungan Florin şi nu şi-a manifestat intenţia de a
se constitui parte civilă.
78. Persoană vătămată Diaconescu George (Comitetul Central-Vol. 20) - rănit
Numitul Diaconescu George, fiul lui Sergiu şi Maria, ns. la 16.09.1965, domiciliat în
Bucureşti, str. Sg. maj. Nedeleanu Ion, nr. 9, bl. P61, sc. 2, ap. 62, sector 5, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului fostului Comitet Central
al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4580/1991 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale.
79. Persoană vătămată Dudaş Sorin (Comitetul Central-Vol. 20) - rănit
Numitul Dudaş Sorin, ns. la 01.02.1969, domiciliat în Bucureşti, Aleea Barajul Bicaz,
nr. 9, bl. M31, ap. 123, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 25.12.1989, în timp ce
se deplasa pe Calea Victoriei din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4265/1990 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 80 zile de îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaţa victimei.
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80. Persoană vătămată Drughean Constantin (Comitetul Central-Vol. 20) - rănit
Numitul Drughean Constantin, domiciliat în Bucureşti, bd. Magheru, nr. 9, sc. 2, et. 6,
ap. 78, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa
proprietate personală.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1741/1990 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
81. Persoană vătămată Dedu Marian (Comitetul Central-Vol. 20) - rănit
Numitul Dedu Marian, fiul lui Ion şi Ioana, ns. la 09.08.1975, domiciliat în Bucureşti,
str. Zăbrăuţului, nr. 13, bl. M1, sc. 1, et. 4, ap. 20, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în
noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Palatului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/14428/1991 al INML Bucureşti acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 15-18 zile de îngrijiri medicale.
82. Persoană vătămată Dascaliuc Marcel (Comitetul Central-Vol. 20) - rănit
Numitul Dascaliuc Marcel, fiul lui Mircea şi Elena, ns. la 07.09.1967, domiciliat în
com, Dorneşti, jud. Suceava, fost militar în termen la U.M. 02602 Budeşti, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 08.01.1990, în timp ce se afla în misiune de apărare a sediului fostului
Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. 653/1990 al LML Timişoara acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 75 zile de îngrijiri medicale.
83. Persoană vătămată Deneş Iuliana (Comitetul Central-Vol. 20) - rănită
Numita Deneş Iuliana, fiica lui Ion şi Şaralta, ns. la 29.04.1914, domiciliat în
Bucureşti, str. Uverturii, nr. 87, bl.O14A, sc. B, ap. 28, sector 6, a fost rănită prin împuşcare
în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3175/1991 al INML Bucureşti aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 30-35 zile de îngrijiri medicale.
84. Persoană vătămată Durcă Romulus (Comitetul Central-Vol. 20) - rănit
Numitul Durcă Romulus, fiul lui Ilie şi Ioana, ns. la 18.11.1936, domiciliat în sat
Băila, com. Leordeni, jud. Argeş, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce
se afla în zona sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3504/1991 al INML Bucureşti acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
85. Persoană vătămată Dobriţoiu Virgil (Comitetul Central-Vol. 21) - rănit
Numitul Dobriţoiu Virgil, născut la data de 25.05.1929,fiul lui Dumitru şi Anca,
domiciliat în Bucureşti Aleea Sinaia nr. 12, bl. 75, et. 5, ap. 21,sector 2, a fost rănit, în ziua de
23.12.1989, în jurul orei 1100, în timp ce se afla la etajul 1 al în sediul fostului CC.
Conform raportului medico legal nr. A1/3529/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale. Leziunile produse au pus în primejdie viaţa
victimei.
86. Deliu Alexandru (Comitetul Central-Vol. 21) - decedat
Numitul Deliu Alexandru, născut la data de 14.10.1954, domiciliat în Bucureşti, bd.
Metalurgiei, nr. 38A, SC. B, et. 10, ap. 85, sector 4, a fost împuşcat mortal la data de
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23.12.1989 în timp ce se afla în zona Hotelului Intercontinental. (raport de constatare medico
legală nr. A3/317/1989 din 15.02.1990 – împuşcare craniană –hemoragie meningo-cerebrală).
În legătură cu decesul numitul Deliu Alexandru, a fost audiată soţia acestuia, Deliu
Georgeta, domiciliată în Bucureşti, b-dul Metalurgiei, nr. 38A, bl. II/34, sc. B, et. 10, ap. 85,
sector 4, care s-a constituit parte civilă în cauză.
87. Dinescu Maria (Comitetul Central-Vol. 21) - decedată
Numita Dinescu Maria, fiica lui Nicolae şi Tinca, născută la data de 26.01.1915, a fost
împuşcată mortal, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla pe holul imobilului situat în
Bucureşti, str. Anastasie Simu nr. 2, sector 1, unde locuia prietena sa, Marinescu Elena.
88. Donţu Ginel (Comitetul Central-Vol. 21) - decedat
Numitul Donţu Ginel, născut la data de 01.04.1970, domiciliat în com. Crângeni, jud.
Teleorman, a fost împuşcat mortal la data de 23.12.1989 în timp ce se afla în imobilul situat
pe str. Ateneului nr. 2-4, sector 1 (raport de constatare medico legală nr. A.3/47/1989 din
15.02.1990 – hemoragie externă prin împuşcare).
În legătură cu decesul numitul Donţu Ginel, a fost audiat tatăl acestuia, Donţu Florea,
domiciliat în com. Crângeni, satul Balta, judeţul Teleorman, care s-a constituit parte civilă în
cauză.
89. Dîmboiu Emil Virgil (Comitetul Central-Vol. 21) - decedat
Numitul Dîmboiu Emil Virgil, fiul lui Romulus şi Bianca, născut la data de
30.01.1909, cu ultimul domiciliu în Bucureşti str. 13 Decembrie nr. 31, bl. 5, sector 1, a fost
împuşcat mortal în noaptea de 24/25.12.1989 în timp ce se afla în zona Sălii Palatului.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/131/1989 din 15.02.1990 al
INML Bucureşti, moartea a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată în
regiunea toracală).
La data de 22.05.2008, a fost audiată numita Dîmboiu Zamfira, domiciliată în
Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 31, bl.5, sc.1, et.3, ap.16, sector 1, care s-a constituit parte
civilă în legătură cu decesul soţului său Dîmboiu Emil Virgil.
90. Persoană vătămată Dană Mircea Marius (Comitetul Central-Vol. 22) - rănit
Numitul Dană Mircea Marius, născut la data de 06.06.1962, fiul lui Andrei şi
Alexandrina, domiciliat în Bucureşti, b-dul Alexandru Obregia nr. 25, bl. J4A, sc.5, et. 9, ap.
147, sector 4, fost ofiţer în cadrul U.M. 01060 Bucureşti, a fost rănit la data de 25.12.1989, în
timp ce verifica posturile de pază constituite în zona Bibliotecii Centrale Universitare
A suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 70 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/11187/1992).
91. Persoană vătămată Dumanschi Adrian Ionel (Comitetul Central-Vol. 22) rănit
Numitul Dumanschi Adrian Ionel, născut la data de 23.09.1955, fiul lui Alexandru şi
Florica, domiciliat în Bucureşti, str. Dreptăţii nr. 6, bl. O4, sc. D, ap. 163, sector 6, a fost rănit
în seara zilei de 22.12.1989, în jurul orei 2200, în timp ce se afla la etajul 1 al sediului fostului
CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 65-70 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/11220/1991).
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92. Persoană vătămată Dumitrescu Corneliu (Comitetul Central-Vol. 22) - rănit
Numitul Dumitrescu Corneliu, născut la data de 01.05.1949, fiul lui Constantin şi
Steliana, domiciliat în Bucureşti, str. Liviu Rebreanu nr. 39, bl. PM22, sc. C, et. 3, ap. 85,
sector 3, a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului fostului
CC
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 14-16 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/6845/1992).
93. Persoană vătămată Dragomir Ion (Comitetul Central-Vol. 22) - rănit)
Numitul Dragomir Ion, născut la data de 01.09.1940, fiul lui Mihalache şi Stanca,
domiciliat în Bucureşti, str. Puţul cu Tei, nr. 67, sector 4, a fost rănit în dimineaţa zilei de
23.12.1989, în timp ce se afla în sediul CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/4151/1991).
94. Persoană vătămată Dinu Nicolae (Comitetul Central-Vol. 22) - rănit
Numitul Dinu Nicolae, născut la data de 06.07.1944, fiul lui Stancu şi Vasilica,
domiciliat în Ploieşti, Aleea Cincului nr. 3, bl. 182 B, ap. 50, a fost rănit în seara zilei de
22.12.1989, în jurul orelor 2100, în timp ce se afla în apropierea sediului fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 65-70 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/2824/1991).
95. Persoană vătămată Dobre Ion Maricel (Comitetul Central-Vol. 22)
Numitul Dobre Ion Maricel, născut la data de 12.02.1950, fiul lui Ion şi Florica,
domiciliat în Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 211, bl. 19, sc. A, et. 10, ap. 37, sector 2, fost
subofiţer în cadrul U.M. 0530 Bucureşti, a fost agresat de persoane necunoscute în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în interiorul Muzeului de Artă.
A suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/2823/1991).
96. Persoană vătămată Drăghici Eugen (Comitetul Central-Vol. 22) - rănit
Numitul Drăghici Eugen, născut la data de 01.12.1971, fiul lui Grigore şi Nadia,
domiciliat în com. Snagov, sat Ciofliceni, jud. Ilfov, a fost rănit în dimineaţa zilei de
23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului fostei Direcţii a V-a a D.S.S.
Conform raportului medico legal nr. A1/5380/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 65-70 zile de îngrijiri medicale. Leziunile suferite au pus în primejdie viaţa
victimei.
97. Geantă Cristian (Comitetul Central-Vol. 23) - decedat
Numitul Geantă Cristian, născut la data de 22.09.1962, fiul lui Vasile şi Margareta,
domiciliat în Bucureşti, str. Cavafii Vechi, nr. 5, sector 3, a fost împuşcat mortal la data de
24.12.1989, în timp ce se afla în sediul C.C.
La data de 03.12.2005, respectiv 14.11.2005, au fost audiate, mama numitului Geantă
Cristian, Pinti Margareta, domiciliată în Bucureşti, Str. Aleea Sandora, nr. 2, bl. A2, sc. B, et.
3, ap. 25, sector 6 şi soţia acestuia, Geantă-Melconian Oana Gilda, domiciliată în Bucureşti,
str. Toamnei nr. 94-96, et.4, ap.21, sector 2, care s-au constituit părţi civile în cauză.
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98. Ghiţescu George (Comitetul Central-Vol. 23) - decedat
Numitul Ghiţescu George, născut la data de 04.02.1946, fiul lui Tudor şi Ana,
domiciliat în Bucureşti, Aleea Lamoteşti, nr. 2, bl. 11A, sc. A, et.3, ap. 18, sector 4, a fost
împuşcat mortal la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în piaţa din faţa sediului fostului CC.
(raport de constatare medico legală nr. A.3/126/1989 din 15.02.1990 – plagă împuşcată
craniană cu dilacerare cerebrală).
La data de 15.03.2005, a fost audiată numita Radu Georgeta, domiciliată în Bucureşti,
str. Aleea Lamoteşti nr. 2, bl. 11A, sc. A, et. 3, ap. 18, sector 4, care s-a constituit parte civilă
în legătură cu decesul fostului soţ Ghiţescu George.
99. Gruia Nedelcu Gabriel (Comitetul Central-Vol. 23) - decedat
Numitul Gruia Nedelcu Gabriel, născut la data de 06.06.1965, fiul lui Vasile şi
Cornelia, domiciliat în Târgovişte, str. Maior Alexandrescu nr. 2, jud. Dâmboviţa, a fost
împuşcat mortal la data de 23.12.1989 în timp ce se afla în sediul C.C. (raport de constatare
medico legală nr. A.3/188/1989 din 15.02.1990 – plagă împuşcată hemitorace drept –
hemoragie mixt).
În legătură cu împrejurările în care a decedat numitul Gruia Nedelcu Gabriel, a fost
audiat vărul acestuia, Ignat Alexandru, domiciliat în comuna Răzvad, str. Valea Voievozilor,
judeţul Dâmboviţa, care s-a constituit parte civilă în cauză.
100.
Ghezzo Toma (Comitetul Central-Vol. 23) - decedat
Numitul Ghezzo Toma, născut la data de 27.10.1970, fiul lui Victor Dumitru şi
Gherghina, domiciliat în Bucureşti, Aleea Pantelimon nr. 18, bl. B3, ap. 25, sector 2, a fost
împuşcat mortal la data de 23.12.1989, în cursul evenimentelor care au avut loc în zona
centrală capitalei. (raport de constatare medico legală nr. A.3/118/1989 din 15.02.1990 –
plagă împuşcată toracală şi craniană).
La data de 09.01.2008, a fost audiat numitul Ghezzo Victor Dumitru, domiciliat în
Bucureşti, str. Marin Constantin nr.20, sector 5, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul fiului său Ghezzo Toma.
101.
Persoană vătămată Gheorghe Ion (Comitetul Central-Vol. 23) - rănit
Numitul Gheorghe Ion, născut la data de 02.02.1953,fiul lui Nicolae şi Ileana,
domiciliat în Bucureşti, str. Făinari, nr. 26, bl. 50, sc. I, et. I, ap. 2, sector 2, a fost rănit la data
de 23.12.1989 în timp ce se afla lângă un autobuz parcat în faţa sediului fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/8140/1993).
102.
Persoană vătămată Găină Samuel (Comitetul Central-Vol. 23) - rănit
Numitul Găină Samuel, născut la data de 10.09.1955, fiul lui Mihail şi Dumitra,
domiciliat în Bucureşti, str. Moldovan Ene, nr.10, bl. M90, sc. 2, et. 8, ap. 102, sector 5, fost
maistru militar în cadrul U.M. 01985 Bucureşti, s-a aflat în ziua de 22.12.1989 în autospeciala
unităţii, staţionată în Piaţa din faţa sediului fostului CC,pentru a ilumina clădirile din jur. În
jurul orelor 2200, în direcţia maşinii în care se afla s-au executat focuri de armă şi a fost rănit
de cioburile parbrizului spart.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/6317/1991).
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103.
Persoană vătămată Goia Avram (Comitetul Central-Vol. 23) - rănit
Numitul Goia Avram, născut la data de 28.01.1916, fiul lui Gheorghe şi Ana,
domiciliat în Bucureşti, str. Mihnea Vodă, nr. 16, sector 4, s-a aflat în ziua de 23.12.1989 în
Piaţa Palatului iar în jurul orei 1600 a fost accidentat de o tanchetă care a efectuat o manevră
bruscă de întoarcere.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 16-18 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/4616/1991).
104.
Persoană vătămată Grosu Constantin (Comitetul Central-Vol. 23) - rănit
Numitul Grosu Constantin, născut la data de 30.07.1954, fiul lui Nicolae şi
Alexandrina, domiciliat în Bucureşti, Intrarea Baba Novac, nr. 2, sector 3, a fost rănit în seara
zilei de 22.12.1989 în timp ce se afla lângă un autovehicul militar staţionat în faţa sediului
fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/10348/1991).
105.
Ghiţă Mare Gabriel (Comitetul Central-Vol. 25) - decedat
106.
Briciu Achim (Comitetul Central-Vol. 25) - decedat
107.
Persoană vătămată Costin Traian (Comitetul Central-Vol. 25) - rănit
108.
Persoană vătămată Largher Ioan (Comitetul Central-Vol. 25) - rănit
La data de 22.12.1989, efective ale UM 01220 Bucureşti au ocupat poziţii de luptă în
zona str. Oneşti, la sediul CC - intrarea B, iar în seara zilei de 23.12.1989 s-a răspuns unei
solicitări din partea unui reprezentant al FSN, astfel încât col. Costin Traian împreună cu
echipajul TABC 6-D-107 compus din cpt. Largher Ioan, lt. Ghiţă-Mare Nelu Gabriel, cap.
Briciu Achim şi cap. Bumbăcaru Ion s-au deplasat pe str. C. A. Rosetti pentru acordarea
ajutorului unor persoane rănite.
Deşi deplasarea s-a efectuat pe un traseu scurt de 200-300 m, în starea de confuzie
generală, s-a deschis focul asupra echipajului din TAB, rezultatul fiind decesul lt. Ghiţă Mare
Gabriel şi cap. Briciu Achim precum şi rănirea cpt. Largher Ioan (fiul lui Ioan şi Veronica,
născut la 28.07.1954, domiciliat în Bucureşti, şos. Giurgiului nr. 58-70, bl. C, sc. 4, et. 4, ap.
125, sector 4), care a suferit leziuni care au necesitat 180 zile de îngrijiri medicale şi a col.
Costin Traian (fiul lui Teodor şi Maria, născut la 13.03.1933, domiciliat în Bucureşti, str.
Drumul Taberei nr. 77A, bl. TS38, sc.1, et.7, ap. 43, sector 6), care a suferit leziuni care au
necesitat 35 zile de îngrijiri medicale.
La data de 10.11.2005, a fost audiată Ghiţă Mare Floarea, domiciliată în Bucureşti,
Aleea Slătioara nr. 2, bl. C3, sc. 1, ap. 2, sector 4, care nu şi-a manifestat intenţia de a se
constitui parte civilă în cauză.
La data de 11.07.2006, a fost audiată Briciu Eugenia, domiciliată în comuna Moşniţa
Nouă nr. 165, jud. Timiş, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului său Briciu
Achim.
109.
Persoană vătămată Grigoraş Mihai (Comitetul Central-Vol. 26) - rănit
Numitul Grigoraş Mihai, născut la data de 01.06.1951, fiul lui Alexandru şi Eugenia,
domiciliat în Bucureşti, str. Gârniţei, nr. 3, sc. A, bl. 49, ap. 1, sector 4, a fost rănit la data de
23.12.1989 în timp ce se afla în holul imobilului situat pe strada Alexandru Exarcu, nr. 3 din
sectorul 1.

412

A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 100 zile de îngrijiri medicale cu
punerea în primejdie a vieţii victimei şi infirmitate permanentă (raport medico legal nr.
A1/2522/1990).
110.
Persoană vătămată Ghiţă Florentina (Comitetul Central-Vol. 26) - rănită
Numita Ghiţă Florentina, născută la data de 03.11.1972, fiica lui Dumitru şi Aurelia,
domiciliată în Bucureşti, Aleea Adrian Cîrstea, nr. 1, bl. 74, sc. 1, ap. 2, sect. 3, a fost rănită în
noaptea de 22/23.12.1989 în timp ce se afla în curtea interioară a Palatului Regal.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 20-25 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/8550/1992).
S-a constituit parte civilă în cauză.
111.
Persoană vătămată Gegea Ion (Comitetul Central-Vol. 26)
Numitul Gegea Ion, născut la data de 02.12.1945, fiul lui Tudorache şi Dochia,
domiciliat în Bucureşti, str. Serg. Turturică, nr. 55, sector 5, a fost agresat de o persoană
necunoscută în ziua de 22.12.1989 în timp ce se afla în faţa sediului fostului CC
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 16-18 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/3604/1990).
112.
Persoană vătămată Gagian Dumitru Adrian (Comitetul Central-Vol. 26) rănit
Numitul Gagian Dumitru Adrian, născut la data de 29.09.1955, fiul lui Gheorghe şi
Elena, domiciliat în Bucureşti, Aleea Codrii Neamţului, nr. 2, bl. 4, sc. B, et. 8, ap. 70, sector
3, a fost rănit la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Universităţi.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/14162/1994).
113.
Persoană vătămată Gheorghe Lică (Comitetul Central-Vol. 26)
Numitul Gheorghe Lică, fiul lui Nicolae şi Florica, domiciliat în Bucureşti, str.
Bărăţiei, nr. 42, sector 3, a participat la manifestaţiile care au avut loc în ziua de 23.12.1989 în
zona Piaţa Universităţii, iar în jurul orelor 1200 a fost surprins de o busculadă creată de
mulţime, fiind trântit la pământ.
A suferit leziuni produse prin lovire cu şi de corp dur, care au necesitat pentru
vindecare 45-50 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. A1/5887/1991).
114.
Persoană vătămată Georgian Marian (Comitetul Central-Vol. 26) - rănit
Numitul Georgian Marian, născut la data de 28.11.1967, fiul lui Mihai şi Maria,
domiciliat în Bucureşti, Aleea Gorneşti, nr. 3, bl. 52, ap. 15, sector 4, a fost rănit la data de
23.12.1989, în jurul orei 1400, în timp ce se afla pe terasa magazinului „Eva”.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 4 luni de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/2792/1991), cu pierderea capacităţii de muncă şi punerea în primejdie a
vieţii victimei.
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115.
Jean Louis Calderon (Comitetul Central-Vol. 27) – decedat
116.
Manea Constantin (Comitetul Central-Vol. 27) – decedat
117.
Persoană vătămată Niculescu Petrică (Comitetul Central-Vol. 27) – rănit
118.
Persoană vătămată Manea Victor Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 27) –
rănit
119.
Persoană vătămată Pătraşcu Dumitru (Comitetul Central-Vol. 27) – rănit
La data de 22.12.1989 mai multe blindate aparţinând UM 01060 şi 01046 Bucureşti au
ocupat poziţii de luptă în Piaţa Palatului, iar pentru a transporta mai multe legitimaţii destinate
membrilor Consiliului CFSN s-a luat hotărârea de a se folosi un autoturism ARO 244. În acest
autoturism s-au urcat numiţii Niculescu Petrică, Pătraşcu Dumitru, Manea Constantin, Manea
Victor Gheorghe care urmau să se deplaseze spre Hotelul Negoiu, dar numitul Manea
Constantin, care se afla la volan, a efectuat o manevră bruscă, care a determinat ca din
dispozitivul de militari aflaţi în zonă să se deschidă focul. Urmarea a fost uciderea şoferului
Manea Constantin, iar autoturismul s-a deplasat fără direcţie şi s-a izbit de un tanc aflat în
zona Athene Palace. Tancul s-a deplasat cu 1,5-2 m în spate şi l-a surprins sub şenile pe
fotoreporterul Jean Louis Calderon, care se adăpostise în spatele tancului. Conform
raportului medico legal nr. A3/19/1989 din 23.02.1990 al IML Prof. Dr. Mina Minovici
Bucureşti, moartea numitului Jean Louis Calderon a fost violentă şi s-a datorat zdrobirii
craniului şi toracelui prin comprimarea acestora între două corpuri (sau planuri) dure
(călcare).
Ceilalţi ocupanţi din autoturismul ARO au suferit leziuni după cum urmează: numiţii
Niculescu Petrică (fiul lui Victor şi Paula, ns. la 03.06.1960, domiciliat în Bucureşti, str.
Vişina nr. 7, bl. 36, et.5, ap. 21, sector 4), a necesitat pentru vindecare 200 zile de îngrijiri
medicale iar Manea Victor Gheorghe (domiciliat în Bucureşti, str. Compozitorilor nr. 24,
bl.5, ap. 81, sector 6) a necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale. În ceea ce îl priveşte pe
numitul Pătraşcu Dumitru (fiul lui Dumitru şi Elena, ns. 17.04.1949, domiciliat în Bucureşti,
Calea Moşilor nr. 88, ap. 84,sector 3), din raportul de expertiză medico-legală nr.
A1/497/2007 al INML Bucureşti rezultă că nu s-au putut stabili în mod obiectiv leziunile
traumatice suferite.
Manea Marilena Lucia, domiciliată în Bucureşti, b-dul Chişinău nr. 13, bl. A3, sc. 2,
et.1, ap. 60, sectorul 2, s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul soţului său Manea
Constantin. În cauză s-a constituit parte civilă şi Manea Alina Andreea (fiica victimei),
domiciliată în Bucureşti, b-dul Chişinău nr.13, bl.A3, sc.2, et.1, ap.60, sector 2.
În legătură cu decesul numitului Jean Louis Calderon, a fost audiată prin comisie
rogatorie internaţională, numita Gomez (fostă Calderon) Beatrice, domiciliată în Paris,
Avenue de Versailles nr. 222, PARIS 75016, care a declarat că se constituie parte civilă în
cauză în legătură cu decesului soţului său.
120.
Bouraş Jan (Comitetul Central-Vol. 28) - decedat
Numitul Bouraş Jan, născut la data de 13.06.1954, fiul lui Gheorghe şi Constanţa, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, Aleea Rotundă, nr. 1, sector 3, a fost împuşcat mortal la data
de 23.12.1989 în timp ce se afla în zona sediului fostului C.C.
Bouraş Constanţa, domiciliată în Bucureşti, str. Aleea Rotundă nr. 1, bl. Y1b, sc. 5, et.
6, ap. 200, sector 3, nu şi-a manifestat dorinţa de a se constitui parte civilă în legătură cu

414

decesul fiului său Bouraş Jan.
121.
Bodo Marius (Comitetul Central-Vol. 28) - decedat
Numitul Bodo Marius, născut la data de 15.08.1974, fiul lui Constantin şi Mariana,
domiciliat în Bucureşti, str. Rm. Vâlcea, nr. 20, bl. M, ap. 84, sector 3, a fost împuşcat mortal
la data de 23.12.1989 în timp ce se afla în zona sediului fostului C.C.
La data de 21.11.2005, au fost audiaţi Bodo Beatrice-Constantin, domiciliat în
Bucureşti, str. Lt. Nicolae Pascu, nr. 7, bl.7 A, ap. 5, sector 3 şi Bodo Ştefania Alina,
domiciliată în Bucureşti, Calea Vitan nr. 219, bl. 10, ap. 104, sector 3, care s-au constituit
părţi civile în legătură cu decesul fratelui lor Bodo Marius.
122.
Mărguţoiu Mircea (Comitetul Central-Vol. 28) - decedat
Numitul Mărguţoiu Mircea, născut la data de 28.03.1949, fiul lui Grigore şi Elena,
domiciliat în com. Ghioroiu, jud. Vâlcea, a fost împuşcat mortal la data de 23.12.1989 în timp
ce se afla în zona Sala Palatului.
La data de 20.11.2008, a fost audiat numitul Mărguţoiu Cornel, domiciliat în oraş
Buftea, str. 23 August nr. 6, bl.2, sc. C, et. 1, ap. 6, jud. Ilfov, iar la data de 26.11.2008 a fost
audiată Ruşciugă Elena, domiciliată în comuna Vedea, judeţul Giurgiu, care s-au constituit
părţi civile în legătură cu decesul tatălui lor Mărguţoiu Mircea.
123.
Rus Ionel (Comitetul Central-Vol. 28) - decedat
Numitul Rus Ionel, născut la data de 25.06.1955, fiul lui Vasile şi Didina, domiciliat în
Bucureşti, Aleea Lamoteşti, nr. 1, Bl. 15, sc. 1, ap. 16, sector 4, a fost împuşcat mortal la data
de 23.12.1989 în timp ce se afla în zona Piaţa Universităţii (raport de constatare medico legală
nr. A.3/226/1989 din 15.02.1990 – plagă împuşcată abdominală – hemoragie internă).
La data de 06.02.2008, a fost audiat numitul Rus Vasile, domiciliat în Popeşti –
Leordeni, str. Greaca 18, judeţul Ilfov, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul
fratelui său Rus Ionel.
124.
Rusu Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 28) - decedat
Numitul Rusu Gheorghe, născut la data de 23.12.1965, fiul lui Gheorghe şi Maria,
domiciliat în Bacău, str. Republicii, Bl. 1, sc. G, ap. 13, jud. Bacău, a fost împuşcat mortal la
data de 23.12.1989 în timp ce se afla în zona Televiziunii Române
La data de 10.11.2008, a fost audiat Rusu Gheorghe, domiciliat în Bacău, str.
Republicii nr. 1, sc. G, ap. 13, judeţul Bacău, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul fiului său Rusu Gheorghe.
125.
Butnaru Ştefan (Comitetul Central-Vol. 28) - decedat
Numitul Butnaru Ştefan, domiciliat în Bucureşti, str. Cheile Zănoagei, nr. 8, sector 2, a
fost împuşcat mortal la data de 23.12.1989 în timp ce se afla în sediul C.C.
La data de 01.11.2005, respectiv 08.12.2005, a fost audiată Butnaru Elena Liliana,
domiciliată în Bucureşti, str. Dristor, nr. 97-119, bl. 6, sc. 4, ap. 865, sector 3, care s-a
constituit parte civilă în legătură cu decesul tatălui său Butnaru Ştefan.
126.
Frăţilă Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 29) - decedat
Numitul Frăţilă Gheorghe, născut în anul 1932, fiul lui Costache şi Sultana, domiciliat
în Bucureşti, Şos. Colentina nr. 66, bl. 106, sc. 1, et. 3, ap. 13, nr. 19, sector 2, a fost împuşcat

415

mortal la data de 22.12.1989 în timp ce se afla în sediul C.C.
La data de 28.l1.2005, a fost audiată Frăţilă Floarea, domiciliată în Bucureşti, şos.
Colentina, nr. 66, bl. 106, sc.1, ap. 13, sector 3, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul soţului său Frăţilă Gheorghe.
127.
Persoană vătămată Frangu Tudorel (Comitetul Central-Vol. 29) - rănit
Numitul Frangu Tudorel, născut la data de 09.04.1945, fiul lui Stan şi Floarea,
domiciliat în Bucureşti, str. Iacob Andrei, nr. 31, bl. 13, sc. 1, ap. 47, sector 5, a fost rănit la
data de 22.12.1989 în timp ce se afla în sediul C.C.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 15-18 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. 15161/1994) .
128.
Fercu Daniela (Comitetul Central-Vol. 29) - decedată
Numita Fercu Daniela, născută la data de 01.10.1964, fiica lui Vasile şi Ioana,
domiciliată în Bucureşti, str. Nehoiu, bl. 28B, et. 3, ap. 14, jud. Buzău, a fost împuşcată
mortal la data de 23.12.1989 în timp ce se afla în zona sediului fostului C.C. (Piaţa Revoluţiei)
La data de 26.07.2006, a fost audiată Vasile Ioana, domiciliată în oraşul Nehoiu, str. 1
Dec. 1918, bl. 28B, et.3, ap. 14, judeţul Buzău, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul fiicei sale Fercu Daniela.
129.
Persoană vătămată Filip Gabriel (Comitetul Central-Vol. 29) - rănit
Numitul Filip Gabriel, născut la data de 05.01.1971, fiul lui Ioan şi Silvia, domiciliat
în Bucureşti, str. Dumbrava Nouă, nr. 17, bl. M121, sc. I, et. I, sector 5, a fost rănit în noaptea
de 22/23.12.1989 în timp ce se afla în faţa sediului fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 45-50 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. 9057/1991).
130.
Fulga Adrian (Comitetul Central-Vol. 29) - decedat
Numitul Fulga Adrian, născut la data de 25.05.1970, fiul lui Marian şi Mihaela,
domiciliat în Bucureşti, str. Caimatei, nr. 18, sector 2, a fost împuşcat mortal la data de
25.12.1989 în timp ce se afla în zona Piaţa Romană.
La data de 01.11.2005, a fost audiat Fulga Marian, domiciliat în Bucureşti, str.
Caimatei, nr. 18, ap. 3, sectorul 2, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului
său Fulga Adrian.
131.
Persoană vătămată Ivănescu Ion (Comitetul Central-Vol. 30)
Numitul Ivănescu Ion, născut la data de 09.04.1945, fiul lui Costache şi Sultana,
domiciliat în Bucureşti, str. Armenească, nr. 19, sector 2, susţine că în data de 22.12.1989 a
intrat în sediul C.C., unde a fost agresat de o persoană necunoscută, care l-a lovit în cap cu un
corp dur.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2523/1990 al INML Bucureşti, a suferit
leziuni produse prin lovire cu corp dur pentru care a necesitat 65 de zile de îngrijiri medicale.
132.
Persoană vătămată Ionescu Aurel (Comitetul Central-Vol. 31) - rănit
Numitul Ionescu Aurel, fiul lui Gheorghe şi Constanţa, domiciliat în Bucureşti, bd.
Miciurin, nr. 3, bl. 2, ap. 29, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în seara zilei de 22.12.1989,
în jurul orelor 2230, în timp ce se afla în zona sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
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Conform raportului medico-legal nr. A1/10671/1991 al INML Bucureşti, a suferit
leziuni care au necesitat 8 luni de îngrijiri medicale.
133.
Persoană vătămată Ionescu Bisu Dumitru (Comitetul Central-Vol. 31) rănit
Numitul Ionescu Bisu Dumitru, fiul lui Dumitru şi Ana, domiciliat în Bucureşti, str.
Beldiman, nr. 1, ap. 33, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în
timp ce se deplasa pe str. Brezoianu.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2433/1995 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni produse prin împuşcare tangenţială la nivelul capului şi prin ricoşeu de glonţ la
nivelul coapsei drepte, care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
134.
Persoană vătămată Ionescu Marius Mihail (Comitetul Central-Vol. 31) rănit
Numitul Ionescu Marius-Mihail, fiul lui Iulian şi Emilia, ns. la 24.09.1967, domiciliat
în Bucureşti, str. Jean Steriadi, nr. 11, bl. M3, ap. 21, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului fostului Comitet Central al
P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4247/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30-35 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare gamba
stângă).
135.
Persoană vătămată Ion Vasile (Comitetul Central-Vol. 31) - rănit
Numitul Ion Vasile, fiul lui Ion şi Maria, ns. la 18.02.1965, domiciliat în Bucureşti,
Calea Rahovei, nr. 295, bl. 72, ap. 42, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/7493/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
136.
Persoană vătămată Ion Carmen (Comitetul Central-Vol. 31) - rănită
Numita Ion Carmen, fiica lui Gheorghe şi Elisabeta, ns. la 10.03.1970, domiciliată în
Bucureşti, str. Bacului, nr. 78, sector 1, a fost rănită prin împuşcare în ziua de 22.12.1989, în
timp ce se afla în zona sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3461/1990 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 20 zile de îngrijiri medicale.
137.
Ispas Dumitru (Comitetul Central-Vol. 31) - decedat
Numitul Ispas Dumitru, ns. la 12.10.1945, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str.
Izvorul Crişului, nr. 3, bl. A2, ap. 41, sector 4, a fost împuşcat mortal în ziua de 22.12.1989,
în timp ce se afla în zona sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico legal nr.A3/22/1989 din 15.02.1990 moartea numitului
Ispas Dumitru a fost violentă şi s-a datorat împuşcării ( plagă împuşcată cranio-cerebrală,
dilacerare cerebrală).
La data de 22.05.2006, a fost audiată numita Păun Octavia, domiciliată în Bucureşti,
str. Izvorul Crişului nr.2, bl.A2, et.4, ap.43, sector 3, care a menţionat că victima nu are copii
iar soţia a decedat în anul 2002.
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138.
Persoană vătămată Iancu Cristian (Comitetul Central-Vol. 31) - rănit
Numitul Iancu Cristian, fiul lui Aureliu şi Valeria, ns. la 25.06.1971, domiciliat în
Bucureşti, str. Măcelari, nr. 10, sector 2, a fost rănit în ziua de 23.12.1989, fiind călcat pe
picior de un tanc.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3457/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
139.
Persoană vătămată Radu Cătălin (Comitetul Central-Vol. 32) - rănit
Numitul Radu Cătălin, fiul lui Gabriel şi Nicoleta, ns. la 04.05.1970, domiciliat în
Bucureşti, str. Litoralului, nr. 61, sector 2, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 25.12.1989, în
timp ce se afla în apropiere magazinului „Romarta Copiilor”.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2592/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 180-200 zile de îngrijiri medicale (fractură deschisă prin
împuşcare 1/3 distală diafiză femur stâng, plăgi împuşcate multiple coapsa dreaptă, picior
stâng).
140.
Persoană vătămată Stoian Teodor (Comitetul Central-Vol. 32) - rănit
Numitul Stoian Teodor, fiul lui Gheorghe şi Tudoriţa, ns. la 25.06.1946, domiciliat în
Bucureşti, intr. Varna, nr. 2, sector 2, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 25.12.1989, în
timp ce se deplasa pe bd. Kogălniceanu către locul de muncă.
Conform raportului medico-legal nr. A1/14335/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale (plagă transfixiantă prin
împuşcare faţa anterioară coapsa stângă 1/3 inferioară pe membrul sechelar post combustional
şi crize comiţiale în antecedente).
141.
Persoană vătămată Pătraşcu Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 32) - rănit
Numitul Pătraşcu Gheorghe, fiul lui natural şi Vasilica, ns. la 18.02.1935, domiciliat în
Bucureşti, bd. 1 Mai, nr. 30, bl. OD15, sc. D, ap. 160, sector 6, a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropiere magazinului „Romarta Copiilor”.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2639/1990 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30-40 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare baza
hemitorace stâng şi antebraţ stâng, hematurie totală).
142.
Persoană vătămată Grigore Ionel (Comitetul Central-Vol. 32) - rănit
Numitul Grigore Ionel, fiul lui Nicolae şi Florica, ns. la 20.05.1968, domiciliat în com.
Văcăreşti, nr. 580, jud. Dâmboviţa, fost militar în termen la U.M. 01842 Titu, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare a sediului hotelului
„Bucureşti”.
Conform raportului medico-legal nr. A1/14713/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale (plagă veche prin împuşcare
calcaneu stâng).
143.
Persoană vătămată Manea Iulian (Comitetul Central-Vol. 32) - rănit)
Numitul Manea Iulian, fiul lui Constantin şi Elena, ns. la 25.0.1970, domiciliat în or.
Topoloveni, Calea Bucureşti, nr. 12A, jud. Argeş, fost militar în termen la U.M. 01842 Titu, a
fost rănit prin împuşcare în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare
a sediului hotelului „Bucureşti”.
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Conform raportului medico-legal nr. A1/13385/1992 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni produse prin acţiunea unor corpuri străine (schije) care au necesitat 15-16 zile
de îngrijiri medicale.
144.
Persoană vătămată Muşat Adriana (Comitetul Central-Vol. 32) - rănită
Numita Muşat Adriana, fiica lui Dumitru şi Elena, ns. la 24.07.1970, domiciliată în
com. Glodeanu Siliştea, jud. Buzău, a fost rănită prin împuşcare în ziua de 24.12.1989, în timp
ce se afla în zona complexului turistic „Lebăda” din com. Pantelimon.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3212/1990 al INML Bucureşti, aceasta a
suferit leziuni care au necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată în regiunea
deltoidiană cu zdrobire 1/3 externă claviculă dreapta, retenţie de corp străin).
145.
Persoană vătămată Catrinu Adrian (Comitetul Central-Vol. 33) - rănit
Numitul Catrinu Adrian, fiul lui Nicolae şi Rodica, ns. la 20.07.1967, domiciliat în
com. Valea Mare, jud. Argeş, subofiţer la U.M. 01026 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare a sediului fostului Comitet
Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2759/1993 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
146.
Bordeanu Constantin (Comitetul Central-Vol. 33 şi vol. 63) - decedat
Numitul Bordeanu Constantin, fiul lui Costică şi Silvia, născut la data de 11.06.1966,
cu ultimul domiciliu în com. Drăguşeni, jud. Suceava, a fost rănit prin împuşcare, la data de
23.12.1989, în timp ce se afla în parcul din faţa fostului sediu al C.C.
Conform raportului medico legal nr. A3/98/1989 din 15.12.1990 întocmit de INML
Bucureşti, decesul numitului Bordeanu Constantin a survenit la data de 24.12.1989 în Spitalul
Clinic de Urgenţă. Moartea a fost violentă şi s-a datorat împuşcării(plagă împuşcată
hemitorace stâng).
În legătură cu împrejurările în care a decedat numitul Bordeanu Constantin, la data de
25.07.2006, a fost audiat fratele acestuia, Bordeanu Gheorghiţă, domiciliat în Bucureşti, B-dul
Corneliu Coposu nr.4, bl. 105 A, et.8, ap. 59, sector 3.
147.
Persoană vătămată Preda Nicolae (Comitetul Central-Vol. 33) - rănit
Numitul Preda Nicolae, fiul lui Stoian şi Maria, domiciliat în oraş. Voluntari, Bd.
Eroilor, nr. 103, jud. Ilfov, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla
pe str. C.A. Rosetti.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4295/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 120 zile de îngrijiri medicale (plăgi împuşcate antebraţ stâng,
fracturi cominutive antepicior bilateral).
148.
Persoană vătămată Pîrciu Vasile (Comitetul Central-Vol. 33) - rănit
Numitul Pîrciu Vasile, fiul lui Dumitru şi Maria, ns. la 20.05.1957, domiciliat în
Bucureşti, str. Verzişori, nr. 74, bl. 3A, ap. 49, sector 4, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
22.12.1989, în timp ce se afla în clădirea Palatului Regal.
Conform raportului medico-legal nr. A1/6626/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată în seton
hipocondru stâng, plagă împuşcată transfixiantă coapsa dreaptă).
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149.
Persoană vătămată Dumitraşcu Aurel Valeriu (Comitetul Central-Vol. 33)
- rănit
Numitul Dumitraşcu Aurel Valeriu, fiul lui Gheorghe şi Zoiea, ns. la 05.04.1975,
domiciliat în Bucureşti, str. Eşarfei, nr. 44A, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Palatului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4184/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 90 zile de îngrijiri medicale (plagă transfixiantă prin
împuşcare cu fractură cominutivă cubitus dreapta 1/3 medie cu uşoară deplasare).
150.
Persoană vătămată Gheorghe Costin (Comitetul Central-Vol. 33) - rănit
Numitul Gheorghe Costin, fiul lui Ion şi Elena, ns. la 29.04.1969, domiciliat în
Bucureşti, str. Teiul Doamnei, nr. 13, bl. 36, ap. 23, sector 2, a fost rănit prin împuşcare în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla pe clădirea Muzeului de Artă.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3521/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare 1/3
superioară antebraţ stânga cu fractură cominutivă radius stâng fără deplasare).
151.
Persoană vătămată Sava Cătălin Nicolae (Comitetul Central-Vol. 33) rănit
Numitul Sava Cătălin Nicolae, fiul lui Paul şi Emiliea, ns. la 30.10.1970, domiciliat în
Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 128, bl. Td18, ap. 55, sector 6 şi f.f.l. în Bucureşti, str.
Serg. Turturică nr.120, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în
timp ce se afla în sediul Bibliotecii Centrale Universitare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/10310/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30 zile de îngrijiri medical (plagă prin împuşcare 1/3 medie
gamba dreaptă).
152.
Persoană vătămată Ţugui Viorel (Comitetul Central-Vol. 33)
Numitul Ţugui Viorel, fiul lui Ilie şi Ileana, ns. la 29.03.1955, domiciliat în Bucureşti,
str. Aninului, nr. 37, sector 1, a fost agresat de persoane necunoscute în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în sediul Bibliotecii Centrale Universitare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2460/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni produse prin lovire sau de corpuri dure, care au necesitat 110-120 zile de
îngrijiri medicale.
153.
Persoană vătămată Lăceanu Emanuel (Comitetul Central-Vol. 34) - rănit
Numitul Lăceanu Emanuel, fiul lui Marinică şi Paraschiva, ns. la 08.03.1954,
domiciliat în Bucureşti, str. Moldoviţa, nr. 11, bl. 3, ap. 42, sector 4, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în sediul fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3071/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
154.
Persoană vătămată Lemnariu Marius (Comitetul Central-Vol. 34) - rănit
Numitul Lemnariu Marius, fiul lui Mihai şi Ioana, ns. la 15.05.1964, domiciliat în or.
Vulcan, str. Sterminos, bl. 14, ap. 1, jud. Hunedoara, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în sediul fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1703/1991 al INML Bucureşti, acesta a
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suferit leziuni care au necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale.
155.
Persoană vătămată Lungu Adrian Mihai (Comitetul Central-Vol. 34) rănit
Numitul Lungu Adrian Mihai, fiul lui Mihai şi Maria, ns. la 23.05.1957, domiciliat în
Bucureşti, aleea Bârsei, nr. 5, bl. G3, ap. 3, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
25.12.1989, în timp ce se îndrepta spre locul de muncă, în faţa Institutului de Cercetări şi
Proiectări Tehnologice în Comunicaţii.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5985/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 70-80 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată cot stâng cu
fractură cominutivă a olecraniului).
156.
Merişescu Valentin (Comitetul Central-Vol. 34) - decedat
Numitul Merişescu Valentin, ns. la 23.02.1968, cu ultimul domiciliu în Tg. Jiu, str.
Timiş, nr. 20, jud. Gorj, fost militar în termen la U.M. 0563 Băneasa, a fost împuşcat mortal
în ziua de 23.12.1989, în timp ce executa misiunea de apărare a sediului fostului Comitet
Central al PCR.
Conform raportului medico legal nr.A3/90/1989 din 15.02.1990, moartea numitului
Merişescu Valentin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării – plagă împuşcată craniană,
dilacerare cerebrală.
Merişescu Gheorghe, domiciliat în Târgu Jiu, str. Timiş nr. 20, judeţul Gorj, s-a
constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului său Merişescu Valentin.
157.
Nemeşu Lică (Comitetul Central-Vol. 34) - decedat
Numitul Nemeşu Lică, fiul lui Dumitru şi Aneta, ns. la 12.05.1971, cu ultimul
domiciliu în com. Bîra, jud. Neamţ, fost militar în termen la U.M. 0563 Băneasa, a fost
împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce executa misiunea de apărare a sediului
fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico legal nr.A3/91/1989 din 15.02.1990, moartea numitului
Nemeşu Lică a fost violentă şi s-a datorat împuşcării – plagă împuşcată craniană, dilacerare
cerebrală.
La data de 19.02.2007, a fost audiată Nemeşu Aneta, domiciliată în sat Negreşti,
comuna Bîra, judeţul Neamţ, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului său
Nemeşu Lică.
158.
Persoană vătămată Dumitru Ion (Comitetul Central-Vol. 34) - rănit
Numitul Dumitru Ion, fiul lui Ion şi Voica, ns. la 14.05.1967, domiciliat în or. Buzău,
str. Piersicului, nr. 38, jud. Buzău, fost militar în termen la U.M. 0563 Bucureşti, a fost rănit
prin împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare a sediului
fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2955/1995 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale (leziuni traumatice ce au putut fi
produse prin împuşcare cu alice şi prin lovire de corpuri dure).
159.
Vătavu Ovidiu (Comitetul Central-Vol. 34) - decedat
Numitul Vătavu Ovidiu, fiul lui Ilie şi Eugenia, ns. la 09.03.1968, cu ultimul domiciliu
în or. Codlea, str. Constituţiei, nr. 4, jud. Braşov, fost militar în termen la U.M. 01026
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Bucureşti, a fost împuşcat mortal în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în misiune de
apărare a sediului fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico legal nr.A3/287/1989 din 15.02.1990, moartea numitului
Vătavu Ovidiu a fost violentă şi s-a datorat împuşcării – plagă împuşcată mediosternală,
hemoragie mixtă.
160.
Persoană vătămată Florea Ilie (Comitetul Central-Vol. 34) - rănit
Numitul Florea Ilie, fiul lui Ilie şi Lucica, ns. la 19.07.1969, domiciliat în Bucureşti,
str. Teiuş, nr. 200, sector 5, fost militar în termen la U.M. 0305 Bucureşti, a fost rănit prin
împuşcare în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare a sediului
fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/9219/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 300 zile de îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaţa
victimei (plagă împuşcată transfixiantă abdomino-toracică cu plagă în seton faţă diafragmatică
lobul drept hepatic, ruptură muşchi drept abdominal stâng, fractură arc condral coasta a IV a
stânga).
161.
Stemate Mihăiţă (Comitetul Central-Vol. 35) - decedat
Numitul Stemate Mihăiţă, fiul lui Ion şi Sanda, ns. la 17.08.1970, cu ultimul domiciliu
în Alexandria, str. Partizani, nr. 148, bl. 107, sc. A, ap. 16, jud. Teleorman, fost militar în
termen la U.M. 0563 Bucureşti, a fost împuşcat mortal în ziua de 24.12.1989, în timp ce se
afla în zona T.V.R.
Conform raportului medico legal nr.A3/404/1989 din 15.02.1990, moartea numitului
Stemate Mihăiţă a fost violentă şi s-a datorat împuşcării – plăgi prin împuşcare multiple
hemoperitoneu prin ruptură traumatică de splină şi rinichi stâng, fractură vertebrală şi costală,
paraplegie, plagă de intestin subţire, insuficienţă renală acută.
În legătură cu decesul numitului Stemate Mihăiţă, a fost audiat tatăl acestuia Stemate
Ion, domiciliat în Alexandria, str. Partizani, nr. 148, bl. 107, sc. A, et. 3, ap. 16, judeţul
Teleorman.
162.
Persoană vătămată Râpeanu Nicolae (Comitetul Central-Vol. 35) - rănit
Numitul Râpeanu Nicolae, fiul lui Stelian şi Ana, ns. la 26.11.1926, domiciliat în
Bucureşti, str. Boteanu, nr. 3, ap. 16, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa.
Conform raportului medico-legal nr. A1/8355/1992 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale (plagă suborbitară dreapta,
plagă în seton braţul drept).
163.
Persoană vătămată Rouă Alexandru (Comitetul Central-Vol. 35) - rănit
Numitul Rouă Alexandru, fiul lui natural şi Maria, ns. la 14.03.1959, domiciliat în
Bucureşti, str. Poiana Lacului, nr. 3, sector 6, susţine că a fost rănit prin împuşcare în noaptea
de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico legal nr.A1/2572/1991, acesta a prezentat leziuni produse
prin împuşcare - plagă împuşcată mâna stângă cu fractură cominutivă 4-5, distrugere părţi moi
dorso-volare secţiunea parţială nerv median, secţiune TFP arteră şi nerv ulnar.
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164.
Persoană vătămată Loşniţă Stelian (Comitetul Central-Vol. 35) - rănit
Numitul Loşniţă Stelian, fiul lui Aurel şi Ştefania, ns. la 01.04.1958, domiciliat în
Bucureşti, şos. Giurgiului, nr. 164, bl. Vila 3, ap. 1, sector 4, fost ofiţer la U.M. 01046
Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în
misiune de apărare a sediului fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3202/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni produse prin împuşcare, care au necesitat 30-35 zile de îngrijiri medicale (plagă
împuşcată regiunea scapulară şi deltoidiană dreapta).
165.
Persoană vătămată Ortodoxiadi Mihai (Comitetul Central-Vol. 35) - rănit
Numitul Ortodoxiadi Mihai, fiul lui Nicolae şi Elena, ns. la 10.12.1952, domiciliat în
Bucureşti, bd. N. Bălcescu, nr. 23A, sc. C, ap. 79, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 24.12.1989, în timp ce se afla în faţa blocului în care locuieşte, situat în apropierea sediului
fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2270/1990 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 15-20 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată a degetului
IV picior stâng cu lipsa falangei distale).
166.
Persoană vătămată Voicu Vasile (Comitetul Central-Vol. 35) - rănit
Numitul Voicu Vasile, ns. la 01.12.1955, domiciliat în Bucureşti, str. Coriolan M, nr.
12, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla pe terasa
blocului „Eva”.
Conform raportului medico-legal nr. A1/14893/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată hemitorace
dreapta, transfixiantă).
167.
Persoană vătămată Voicu Adrian (Comitetul Central-Vol. 35) - rănit
Numitul Voicu Adrian, fiul lui Alexandru şi Filofteia, ns. la 22.01.1963, domiciliat în
Buşteni, str. Pinului, nr. 13,jud. Prahova, a fost rănit în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla
în zona sediul fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/13287/1996 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 11-12 zile de îngrijiri medicale (leziuni de violenţă produse
posibil prin ricoşeu de corp străin metalic, posibil schijă).
168.
Persoană vătămată Popescu Marius Sorin (Comitetul Central-Vol. 36) rănit
Numitul Popescu Marius Sorin, fiul lui Gheorghe şi Maria, ns. la 18.08.1961,
domiciliat în Buzău, str. Bucegi, nr. 4, jud. Buzău, fost ofiţer la U.M. 01951 Buzău, a fost
rănit prin împuşcare, în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare a
hotelului „Bucureşti”.
Conform certificatului medico-legal nr. 445/1991 al LML Buzău, acesta a suferit
leziuni care au necesitat 100-104 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată transfixiantă
regiunea geniană stângă transbucal, regiunea cervicală posterioară stângă saturată).
169.
Persoană vătămată Ciuperger Petru (Comitetul Central-Vol. 36) - rănit
Numitul Ciuperger Petru, fiul lui Petru şi Elena, ns. la 12.02.1966, domiciliat în loc.
Sarcelles, Franţa, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 25.12.1989, în timp ce se afla în zona
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hotelului „Continental”.
Conform certificat medico-legal nr. 104/05.02.1992 al LML Maramureş, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30-35 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată inghinoscroto-fesieră).
170.
Persoană vătămată Teodorescu Ion (Comitetul Central-Vol. 36) - rănit
Numitul Teodorescu Ion, fiul lui Ion şi Maria, ns. la 02.07.1906, domiciliat în
Bucureşti, bd. N. Bălcescu, nr. 23A, et. 7, ap. 89, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 24.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa.
Conform Foii de Observaţie Clinică Generală nr.7/1990 din 3.01.1990 numitul a
prezentat plagă împuşcată transfixiantă 1/3 inferioară cu fractură cominutivă humerus stâng,
deschisă, tip III, iar ulterior, la data de 02.07.1990, a decedat.
În cauză a fost audiat nepotul victimei, Evghenie Traian, domiciliat în Bucureşti, str.
Fanionului nr.25, sector 1.
171.
Persoană vătămată Tamara Traian (Comitetul Central-Vol. 36) - rănit
Numitul Tamara Traian, fiul lui Vasile şi Maria, ns. la 02.11.1950, domiciliat în
Bucureşti, str. Bodeşti, nr. 2, bl. 29B, ap. 55, sector 2, a fost rănit prin împuşcare, în noaptea
de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona sediul fostului Comitet Central al PCR – Piaţa
Palatului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4048/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată şold dreapta cu
glonţ restant).
172.
Toporan Cristian (Comitetul Central-Vol. 36) - decedat
Numitul Toporan Cristian, fiul lui Vasile şi Steluţa, ns. la 07.10.1967, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, şos. Giurgiului, nr. 129, sector 4, a fost împuşcat mortal în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în sediul fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico legal nr.A3/55/1989 din 15.02.1990, moartea numitului
Toporan Cristian a fost violentă şi s-a datorat împuşcării – plagă împuşcată parietal posterior
stânga – dilacerare cerebrală.
La data de 03.12.2005, respectiv la 02.05.2006, a fost audiată Toporan Steluţa,
domiciliată în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 129, bl. A2, sc. 5, ap. 174, sector 4, care s-a
constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului său Toporan Cristian.
173.
Ţinăcui Vasile (Comitetul Central-Vol. 36) - decedat
Numitul Ţinăcui Vasile, fiul lui Vasile şi Maria, ns. la 27.01.1972, cu ultimul
domiciliu în Drobeta Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 10, jud. Mehedinţi, a fost împuşcat mortal
în data de 23.12.1989.
Conform adresei IML nr.A3/58/04.09.1991 moartea numitului Ţinăcui Vasile a fost
violentă şi s-a datorat plăgii împuşcate occipitală dreapta şi dilacerării cerebrale.
La data de 26.10.2006, a fost audiat Ţinăcui Vasile, domiciliat în Drobeta Turnu
Severin, str. Dumitru Gheaţă nr. 2, bl.B3, sc.1, et.2, ap.8, jud. Mehedinţi, s-a constituit parte
civilă în legătură cu decesul fiului său Ţinăcui Vasile.
174.
Timoşenco Vanea Valentin (Comitetul Central-Vol. 36) - decedat
Numitul Timoşenco Vanea Valentin, fiul lui Gheorghe şi Elvira, ns. la 27.06.1962, cu
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ultimul domiciliu în com. Berbeşti Bistriţa, jud. Bacău, a fost împuşcat mortal în data de
24.12.1989.
Conform raportului medico legal nr.A3/294/1989, moartea numitului Timoşenco
Vanea Valentin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării – plagă împuşcată baza sternului.
Timoşenco Gheorghe, domiciliat în localitatea Bereşti, Bistriţa, jud. Bacău, a solicitat
să fie despăgubit pentru decesul fiului său Timoşenco Vanea Valentin.
175.
Persoană vătămată Gugeanu (fostă Tecuceanu) Violeta (Comitetul
Central-Vol. 37) - rănită
Numita Gugeanu (fostă Tecuceanu) Violeta, fiica lui Costache şi Georgeta, ns. la
02.07.1969, domiciliată în Giurgiu, str. Vaporului, bl. T6, ap. 19, jud. Giurgiu, a fost rănită
prin împuşcare, în omoplatul stâng, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului
fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2253/1990 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 120 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată scapulară
stângă cu retenţie de proiectil).
Cu ocazia audierii, la data de 6.11.2007, numita Gugeanu ( fostă Tecuceanu ) Violeta
s-a constituit parte civilă în cauză.
176.
Dobre Ion (Comitetul Central-Vol. 37) - decedat
Numitul Dobre Ion, fiul lui Ion şi Elisabeta, ns. la 01.10.1925, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, b-dul I.B. Tito nr.29,sectorul 3, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în timp ce afla în zona fostului sediu al C.C. A decedat la
data de 24.12.1989 în Spitalul Cantacuzino, unde se afla internat.
La 02.05.2006, a fost audiată Dobre Elisabeta, domiciliată în Bucureşti, Aleea
Fizicienilor nr. 23, bl. 1A, sc.3, et.3, ap. 42, sector 3, care s-a constituit parte civilă în legătură
cu decesul tatălui său Dobre Ion.
177.
Persoană vătămată Velicu Corneliu (Comitetul Central-Vol. 37) - rănit
Numitul Velicu Corneliu, fiul lui Stere şi Tatiana, domiciliat în Bucureşti, str. Radu
Beller, nr. 21, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se
afla în sediul fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului de nouă expertiză medico-legală nr. A5/11991/2003 al INML
Bucureşti, acesta a suferit leziuni care au necesitat 100 zile de îngrijiri medicale şi au pus în
primejdie viaţa victimei (plagă împuşcată transfixiantă regiunea parotidiană dreaptă, fractură
cominutivă a mandibulei drepte).
178.
Radu Violeta Coralia (Comitetul Central-Vol. 37) - decedată
Numita Radu Violeta Coralia, fiica lui Ion şi Floarea, ns. la 06.02.1956, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, b-dul. Camil Ressu, nr. 35, sector 3, a fost împuşcată mortal în ziua de
26.12.1989, în timp ce se afla în apropierea magazinului „Eva”.
Conform raportului de constatare medico legală nr.A3/350/1989 din 15.02.1990
moartea numitei Radu Violeta Coralia a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plăgi
împuşcate toracal stâng).
La 14.10.2005, a fost audiată mama victimei, Corşatea Floarea, domiciliată în
Bucureşti, str. Mureşana nr.6, bl.58, sc.2, et.1, ap. 19, sector 2, care s-a constituit parte civilă
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în cauză.
179.
Persoană vătămată Rusu Maria Manuela (Comitetul Central-Vol. 37) rănită
Numita Rusu Maria Manuela, fiica lui Nicolae Mircea şi Marieana, ns. la 04.06.1972,
domiciliată în Bucureşti, bd. Unirii, nr. 25, bl. 14, ap. 2, sector 5, a fost rănită prin împuşcare
în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa din str. 13 Decembrie.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5884/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată regiunea
pectoro-axilo-subscapulară).
180.
Persoană vătămată Radu Traian (Comitetul Central-Vol. 37) - rănit
Numitul Radu Traian, fiul lui Mihai şi Silvia, ns. la 31.12.1967, domiciliat în
Bucureşti, str. Vintilă Mihăilescu, nr. 20, bl. 64, ap. 15, sector 6, a fost rănit prin împuşcare în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în sediul fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3066/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 300 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată transfixiantă
glezna stângă cu fractură cominutivă calcaneană, rupturi arteră tibială posterior şi parţial de
nerv tibial posterior, plagă împuşcată glezna dreaptă cu fractura deschisă maleolă tibială).
Cu ocazia audierii, la data de 21.05.2008, numitul Radu Traian, s-a constituit parte
civilă în cauză.
181.
Persoană vătămată Popovici Florian (Comitetul Central-Vol. 38) - rănit
Numitul Popovici Florian, fiul lui Constantin şi Ana, ns. la 07.04.1968, domiciliat în
Bucureşti, str. Olari nr. 40, sector 2, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp
ce se afla pe str. Oneşti.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4305/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale (plăgi împuşcate umăr stâng şi
coapsa stângă).
182.
Popescu Gabriela (Comitetul Central-Vol. 38) - decedată
Numita Popescu Gabriela, fiica lui Petrache şi Cezarina, ns. la 29.09.1968, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Căluşari, nr. 5, bl. 25, ap. 13, sector 3, a fost împuşcată mortal în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului fostului Comitet Central al PCR.
Popescu Cezarina şi Popescu Petrache, domiciliaţi în Bucureşti, str. Căluşari nr. 5, bl.
25, sc.1, et.2, ap. 13, sector 3, s-au constituit părţi civile în legătură cu decesul fiicei lor
Popescu Gabriela.
183.
Persoană vătămată Pipă Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 38) - rănit
Numitul Pipă Gheorghe, fiul lui Mihai şi Elena, ns. la 29.11.1964, domiciliat în
Bucureşti, str. Găiceana, nr. 35, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în sediul fostului Comitet Central al PCR, la uşa de acces in
corpul D.
Conform raportului medico-legal nr. A1/7647/1990 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare
transfixiantă a scrotului cu explozia testiculului drept şi a coapsei stângi în 1/3
superoposterioară cu interesarea arterei femurale).
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Cu ocazia audierii, la data de 22.05.2008, numitul Pipă Gheorghe s-a constituit parte
civilă în cauză.
184.
Persoană vătămată Olteniceanu Petrică (Comitetul Central-Vol. 39) - rănit
Numitul Olteniceanu Petrică, fiul lui Marin şi Florica, ns. la 01.06.1969, domiciliat în
Medgidia, bd. Independenţei, nr. 69E, bl. D5, ap. 26, jud. Constanţa, fost militar în termen la
U.M. 01060 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se
afla în misiune de apărare în curtea Palatului Regal.
Conform raportului medico-legal nr. A1/14030/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 40 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată transfixiantă
regiunea anterioară a gâtului).
Cu ocazia audierii, la data de 9.10.2006, numitul Olteniceanu Petrică s-a constituit
parte civilă în cauză.
185.
Persoană vătămată Pistol Anghel (Comitetul Central-Vol. 39) - rănit
Numitul Pistol Anghel, fiul lui Ilie şi Voica, ns. la 19.02.1937, domiciliat în Bucureşti,
Calea Ferentari, nr. 17, bl. 96, ap. 47, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în pe str. Oneşti, lângă sediul Bibliotecii Centrale.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3200/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 10 luni de îngrijiri medicale (plagă împuşcată la nivelul
coapsei drepte cu paralizie secundară de trunchi sciatic).
Cu ocazia audierii, la data de 6.09.2006, numitul Pistol Anghel s-a constituit parte
civilă în cauză.
186.
Persoană vătămată Dobre Florin (Comitetul Central-Vol. 40) - rănit
Numitul Dobre Florin, născut la data de 09.12.1969, fiul lui Niculae şi Aurica,
domiciliat în Bucureşti, str. Văcăreşti nr. 322, bl. 8E, sc. A, et. 7, ap. 39, sector 4, fost militar
la U.M. 01051 Bucureşti, a fost rănit la data de 24.12.1989 în timp ce se afla în sediul fostului
CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 1 an şi 8 luni îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/13361/1991 – plagă prin împuşcare coapsa dreaptă în 1/3 distală
cu leziune de nerv sciatic; leziunea nervului sciatic stâng prin împuşcare).
187.
Persoană vătămată Sava Dorel (Comitetul Central-Vol. 40) - rănit
Numitul Sava Dorel, născut la data de 03.05.1968, fiul lui Mihai şi Gherghina,
domiciliat în Bucureşti, str. Straja nr. 2, bl. 30, sc. 1, et. 3, ap. 13, sector 4, fost militar la U.M.
01051 Bucureşti, a fost rănit la data de 24.12.1989 în timp ce se afla în sediul CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 22 zile îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/12702/1992 – plagă împuşcată transfixiantă gamba dreaptă 1/3 medie).
188.
Persoană vătămată Florea Nicolae (Comitetul Central-Vol. 40) - rănit
Numitul Florea Nicolae, născut la data de 04.05.1968, fiul lui Marin şi Voica,
domiciliat în Brăila, str. Şcolilor, nr. 92, bl. AD1, ap. 68, jud. Brăila, fost militar la U.M.
01877 Bucureşti, a fost rănit în noaptea de 22.12.1989 în timp ce se afla la intersecţia străzilor
Calea Victoriei cu C.A. Rosetti.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-35 zile îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A4/5672/1991 – plagă prin împuşcare 1/3 medie gamba dreaptă).
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Cu ocazia audierii, la data de 31.07.2006, numitul Florea Nicolae s-a constituit parte
civilă în cauză.
189.
Persoană vătămată Vasile Constantin (Comitetul Central-Vol. 41) - rănit
Numitul Vasile Constantin, domiciliat în Bucureşti, str. Mărgeanului, nr. 6A, sector 5,
a fost rănit la data de 22.12.1989 în timp ce se afla în zona sediului fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/1105/1992).
190.
Persoană vătămată Vîgă Valerică (Comitetul Central-Vol. 41) - rănit
Numitul Vîgă Valerică, născut la data de 09.02.1968, fiul lui Gheorghe şi Tudoriţa,
domiciliat in com. Joiţa, judeţul Giurgiu, a fost rănit în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp
ce se afla în clădirea CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 70-75 zile de îngrijiri medicale.
Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei (raport medico legal nr. A1/4216/1991).
Numitul Vîgă Valerică s-a constituit parte civilă în cauză.
191.
Persoană vătămată Voicilă Gabriela (Comitetul Central-Vol. 41) - rănită
Numita Voicilă Gabriela, născută la data de 26.04.1971, fiica lui Alexandru şi Sofia,
domiciliată în comuna Săhăteni, satul Găgeni, judeţul Buzău, a fost rănită la data de
23.12.1989 în timp ce se afla în zona străzii Oneşti.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/4853/1991).
192.
Persoană vătămată Zvolf Dan Vlad (Comitetul Central-Vol. 41) - rănit
Numitul Zvolf Dan Vlad, născut la data de 09.08.1956, fiul lui Constantin şi Maria,
domiciliat în Bucureşti, str. Papiu Ilarian nr.6, bl. 42, ap.61, sector 3, a fost rănit în data de
23.12.1989, în jurul orelor 1600, în timp ce se afla în apartamentul socrilor săi, situat pe bd.
Magheru.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A4/5950/1991).
193.
Persoană vătămată Zapciroiu Constantin (Comitetul Central-Vol. 41) rănit
Numitul Zapciroiu Constantin, născut la data de 24.06.1968, fiul lui Constantin şi
Aurelia, domiciliat in com. Sineşti nr. 222, judeţul Vâlcea, a fost rănit în seara zilei de
22.12.1989, în timp ce se afla în clădirea CC..
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare circa 70 de zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/5414/1991). Leziunile suferite i-au pus în primejdie
viaţa.
Numitul Zapciroiu Constantin s-a constituit parte civilă în cauză.
194.
Persoană vătămată Zaharia Marian (Comitetul Central-Vol. 41) - rănit
Numitul Zaharia Marian, născut la data de 07.09.1943, fiul lui Marin şi Niculina,
domiciliat în Bucureşti, str. Jean Steriadi nr. 27, bl. L15, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 3, a fost
rănit la data de 23.12.1989 în timp ce se afla în zona Hotelului Bucureşti.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 10-12 zile de îngrijiri medicale
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(raport medico legal nr. A1/6250/1994).
195.
Persoană vătămată Nicolescu Nicolae (Comitetul Central-Vol. 41) - rănit
Numitul Nicolescu Nicolae, născut la data de 14.07.1961, fiul lui Florea şi Veta,
domiciliat în Bucureşti, Aleea Banul Udrea nr. 10, bl. V102, sc. A, et. 2, ap. 30, sector 3, se
afla în seara zilei de 22.12.1989 în Piaţa Palatului. La un moment dat s-a produs o busculadă,
context în care s-a împiedicat de un gard şi a căzut.
A suferit leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu sau de corp dur,
pentru care a necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr.
A1/5076/10.05.2006).
196.
Persoană vătămată Niculescu Eduard Florin (Comitetul Central-Vol. 41) rănit
Numitul Niculescu Eduard Florin, născut la data de 05.04.1970, fiul lui Florin Pavel şi
Maria Ana, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Oltului nr. 6, bl. A4, sc. 5, et. 4, ap. 73, sector
6, a fost rănit în data de 23.12.1989, în timp ce se afla într-un autovehicul care circula în
apropierea magazinului “Adam”..
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/4860/1991).
Numitul Niculescu Eduard Florin s-a constituit parte civilă în cauză.
197.
Persoană vătămată Wollf Eduard (Comitetul Central-Vol. 41) - rănit
Numitul Wollf Eduard, născut la data de 23.03.1968, fiul lui Friderich şi Elena,
domiciliat în sat Vlădeşti, judeţul Vâlcea, a fost rănit la data de 23.12.1989 în timp ce se afla
în zona Biserica Kretzulescu.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 70 zile de îngrijiri medicale.
Leziunile suferite au pus în primejdie viaţa victimei (raport medico legal nr. A1/2518/1990).
198.
Persoană vătămată Ştefan (fostă Pavel) Ana (Comitetul Central-Vol. 42) rănită
Numita Ştefan (fostă Pavel) Ana, născută la data de 27.09.1974, fiica lui Ioan şi Maria,
domiciliată în Bucureşti, str. Voievod Alexandru Moruzzi, nr. 4, bl. V57B, sc. 2, ap. 35, sector
3, a fost rănită la data de 22.12.1989 în timp ce se afla în Piaţa Palatului.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare circa 35 zile de îngrijiri medicale.
Leziunile suferite au afectat definitiv simţul vederii la ochiul stâng (raport medico legal nr.
A1/3908/1991).
Numita Ştefan (fostă Pavel) Ana s-a constituit parte civilă în cauză.
199.
Persoană vătămată Paveliu Mihail Radu (Comitetul Central-Vol. 42) rănit
Numitul Paveliu Mihail Radu, născut la data de 11.11.1968, fiul lui Gheorghe şi
Vasilica, domiciliat în Bucureşti, str. Teiul Doamnei nr. 5, bl. 27, sc. 2, et. 3, ap. 44, sector 2,
(fără forme legale - Bucureşti, str. Hârşova, nr. 48, sector 3), a fost rănit la data de 23.12.1989
în timp ce se afla în faţa fostului sediu al CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/1902/1990).
Numitul Paveliu Mihail Radu s-a constituit parte civilă în cauză.
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200.
Persoană vătămată Zărnoeanu (fostă Popa) Eugenia (Comitetul CentralVol. 42) - rănită
Numita Zărnoeanu (fostă Popa) Eugenia, născut la data de 04.02.1963, fiica lui Marin
şi Ioana, domiciliată în Bucureşti, str. Anastasie Panu nr. 30, bl. A16, sc. 2, et. 3, ap. 52,
sector 3, a fost rănită în seara zilei de 22.12.1989 în timp ce se afla în faţa fostului sediu al
CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare circa 50 de zile de îngrijiri
medicale. Leziunile produse i-au pus în primejdie viaţa (raport medico legal nr.
A1/13233/1991).
Numita Zărnoeanu (fostă Popa) Eugenia s-a constituit parte civilă în cauză.
201.
Persoană vătămată Paraschiv Ion (Comitetul Central-Vol. 42) - rănit
Numitul Paraschiv Ion, născut la data de 08.02.1955, domiciliat în Bucureşti, Aleea
Cetăţuia nr. 4, bl. M22, sc. 2, et. 2, ap. 340, sector 6, a fost rănit în seara zilei de 22.12.1989,
în timp ce se afla în sediul CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 14-15 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/872/1992).
Numitul Paraschiv Ion a declarat că se constituie parte civilă în cauză.
202.
Persoană vătămată Pop Alexandru (Comitetul Central-Vol. 42) - rănit
Numitul Pop Alexandru, născut la data de 27.01.1947, fiul lui Alexandru şi Maria,
domiciliat în Bucureşti, str. Sold. Ion Enache nr. 54A, sector 4, a fost rănit în seara zilei de
22.12.1989 în timp ce se afla în faţa fostului sediu al CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 65-70 zile de îngrijiri medicale.
Leziunile suferite au pus în primejdie viaţa victimei (raport medico legal nr. A1/2555/1990).
Numitul Pop Alexandru a declarat că se constituie parte civilă în cauză
203.
Persoană vătămată Pereteanu Andrei (Comitetul Central-Vol. 42) - rănit
Numitul Pereteanu Andrei, născut la data de 27.03.1958, domiciliat în Bucureşti, str.
Răscoala 1907 nr. 11, sector 2, a fost rănit la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona
străzii Oneşti.
A fost internat cu diagnosticul plagă bipolară hemitorace drept fără leziuni costale,
plagă bipolară axilară dreapta, fractură cominutivă 1/3 medie humerus drept (foaie de
observaţie clinică nr. 21.755/23.12.1989).
204.
Persoană vătămată Petre Paul (Comitetul Central-Vol. 42) - rănit
Numitul Petre Paul, născut la data de 05.04.1973, fiul lui Iosif şi Ecaterina, domiciliat
în comuna Popeşti – Leordeni, şos. Olteniţa nr. 101, sector agricol Ilfov, a fost rănit la data de
23.12.1989 în timp ce se afla în spatele clădirii CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 50 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/4333/1991).
205.
Vlad Ion (Comitetul Central-Vol. 43) - decedat
Numitul Vlad Ion, născut la data de 04.10.1951, fiul lui Alexandru şi Arsinia, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, B-dul Decebal nr. 18, bl. 54, sc. 1, et. 6, ap. 16, sector 3, a fost
rănit prin împuşcare la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în sediul CC.
Urmare leziunilor suferite, persoana în cauză a decedat (raport medico legal nr.
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A3/53/1989).
La data de 14.10.2005, a fost audiată Vlad Floarea, domiciliată în Bucureşti, b-dul
Decebal nr. 18, bl. 54, sc. 1, et. 6, ap. 16, sector 3, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul soţului său Vlad Ion.
În cauză s-au constituit parţi civile şi Vlad Alexandru Cristian, fiul victimei, domiciliat
în Bucureşti, b-dul Decebal nr.18, bl.S4, sc.1, et.6, ap.16, sector 3, respectiv Vlad Florenţa
Lidia, fiica victimei, domiciliată în Bucureşti, b-dul Decebal nr.18, bl.S4, sc.1, et.6, ap.16,
sector 3.
206.
Voica Constantin (Comitetul Central-Vol. 43) - decedat
Numitul Voica Constantin, născut la data de 27.05.1959, fiul lui Vasile şi Elena, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Frumoasă nr. 29, sector 1, a fost rănit la data de
23.12.1989 în timp ce se afla în zona fostului Palat Regal.
A suferit leziuni care au avut ca urmare decesul (raport medico legal nr. A3/394/1989).
La 31.10.2005, a fost audiată Voica Sofia, domiciliată în Bucureşti, str. Frumoasă
nr.29, sector 1, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul soţului său Voica
Constantin.
207.
Persoană vătămată Vasilescu Maria (Comitetul Central-Vol. 43) - rănită
Numita Vasilescu Maria, născută la data de 28.12.1945, fiica lui Dumitru şi Elena,
domiciliată in Bucureşti, str. Pantelimon nr. 117, bl. 206, sc. A, et. 1, ap. 3, sector 2, a fost
lovită cu pumnul în faţă de un bărbat îmbrăcat într-o haină de culoare neagră, în dimineaţa
zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Universităţii, în zona fântânii arteziene,
participând la manifestaţiile anticomuniste.
Din referatul nr. 5831/20.11.1995 întocmit de Spitalul Clinic Colţea rezultă că aceasta
a suferit un traumatism facial şi fractură piramidă nazală fără deplasare.
208.
Persoană vătămată Ungureanu Nicolae (Comitetul Central-Vol. 43) - rănit
Numitul Ungureanu Nicolae, născut la data de 16.10.1967, fiul lui Ion şi Ioana,
domiciliat în Bucureşti, str. Odorhei nr.6, sector 2, a fost rănit la data de 23.12.1989 în timp ce
se afla în zona străzii C.A. Rosetti.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 65 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/1579/1992).
Numitul Ungureanu Nicolae a declarat că se constituie parte civilă în cauză.
209.
Persoană vătămată Paraschiv Eugen (Comitetul Central-Vol. 43) - rănit
Numitul Paraschiv Eugen, născut la data de 06.01.1963, fiul lui Marin şi Angela,
domiciliat în comuna Vultureşti, judeţul Olt, a fost rănit la data de 23.12.1989 în timp ce se
afla în zona fostului sediu al CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare circa 30 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/2561/1991).
210.
Persoană vătămată Păduraru Marian (Comitetul Central-Vol. 43) - rănit
Numitul Păduraru Marian, născut la data de 13.01.1972, fiul lui Nicolae şi Ioan,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Pionierilor nr. 31, bl. 37, sc. A, et. 3, ap. 16, sector 4, a fost rănit
în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea fostului sediu al CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 11-12 zile de îngrijiri medicale
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(raport medico legal nr. A1/3287/1991).
Numitul Păduraru Marian a declarat că se constituie parte civilă în cauză.
211.
Persoană vătămată Nicoară Marius Vasile (Comitetul Central-Vol. 44) rănit
Numitul Nicoară Marius Vasile, născut la data de 02.04.1970, fiul lui Vasile şi Maria,
domiciliat în Râmnicu Sărat, str. Fraternităţii nr. 19, judeţul Buzău, a fost rănit la data de
23.12.1989 în timp ce se afla în sediul CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 120 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/4539/1991).
Numitul Nicoară Marius Vasile a declarat că se constituie parte civilă în cauză.
212.
Persoană vătămată Neagoe George (Comitetul Central-Vol. 44) - rănit
Numitul Neagoe George, născut la data de 21.10.1968, fiul lui Ion şi Constanţa,
domiciliat în localitatea Roşiori de Vede, str. Aleea CFR, bl. B2, sc. A, ap. 11, judeţul
Teleorman, a fost rănit în noaptea de 23.12.1989 în timp ce se afla la etajul 1 al clădirii
fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 90 zile de îngrijiri medicale.
Leziunile au produs o infirmitate permanentă (raport medico legal nr. A1/12155/1994).
213.
Danşe Adrian Dorin (Comitetul Central-Vol. 44) - decedat
Numitul Danşe Adrian Dorin, născut la data de 25.12.1970, fiul lui Cornel şi Florea, a
fost rănit în data de 24.12.1989 în timp ce se afla în sediul CC, leziunile suferite conducând la
decesul acestuia. (raport de constatare medico-legală nr. A3/281/1989).
Danşe Floarea, domiciliată în Oradea, str. Luminei nr. 84, bl. M5, sc. A, et. 4, ap. 17,
judeţul Bihor, nu şi-a manifestat intenţia de a fi despăgubită în legătură cu decesul fiului său
Danşe Adrian Dorin.
214.
Persoană vătămată Nedelcu Cătălin Corin (Comitetul Central-Vol. 44) rănit
Numitul Nedelcu Cătălin Corin, născut la data de 29.06.1971, fiul lui Victor şi Ana,
domiciliat în sat Şerbăneşti, com. Şerbăneşti, judeţul Olt, a fost rănit în noaptea de
24/25.12.1989 în timp ce se afla în sediul CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 90 zile de îngrijiri medicale.
Leziunile suferite au produs o infirmitate permanentă (raport medico legal nr. A1/4472/1991).
215.
Daniluc Nicolae (Comitetul Central-Vol. 44) - decedat
Numitul Daniluc Nicolae, născut la data de 02.07.1969, fiul lui Gheorghe şi Maria,
fost militar în termen la UM 01026 Bucureşti, a fost rănit la data de 24.12.1989 în timp ce se
afla în dispozitivul constituit în sediul fostului CC.
A suferit leziuni care au avut ca urmare decesul. (raport de constatare medico-legală
nr. A3/411/1989).
Daniluc Gheorghe (tatăl victimei), domiciliat în comuna Cărpiniş, judeţul Timiş, s-a
constituit parte civilă în cauză.
216.
Persoană vătămată Horvath Peter (Comitetul Central-Vol. 44) - rănit
Numitul Horvath Peter, născut la data de 25.12.1944, fiul lui Johann şi Margareta,
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domiciliat în Bucureşti, str. Ciocârliei, nr. 30, bl. D26, ap. 41, sector 2 (fără forme legale în
Bucureşti, str. Finta nr. 1, ap. 19, sector 6), a fost rănit la data de 22.12.1989 în timp ce se afla
în clădirea fostului Palat regal.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare circa 100 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/13009/1991).
217.
Persoană vătămată Piţigoi Costinel (Comitetul Central-Vol. 45) - rănit
Numitul Piţigoi Costinel, născut la data 24.02.1962, domiciliat în Bucureşti, str. lt.
Mareş Scarlat, nr. 50, sector 3, a fost rănit la data de 22.12.1989, în timp ce se afla în sediul
CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare circa 25-30 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/3049/1991).
218.
Persoană vătămată Păuna Marinică (Comitetul Central-Vol. 45) - rănit
Numitul Păuna Marinică, născut la data de 17.03.1971, fiul lui Marin şi Gheorghiţa,
domiciliat în str. 13 Decembrie, bl. C33, sc. C, ap. 11, judeţul Dâmboviţa, a fost rănit la data
de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona fostului sediu al CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare circa 25 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/2773/1991).
219.
Persoană vătămată Niţă Daniel (Comitetul Central-Vol. 45) - rănit
Numitul Niţă Daniel, fiul lui Nicolae şi Florica, domiciliat în Bucureşti, str. Sibiu, nr.
13, bl. Z18, sc. A, et. 3, ap. 19, sector 6, fost militar în termen la UM01842 Boteni, a fost rănit
la data de 23.12.1989, în jurul orei 0500, în timp ce se afla în zona fostului sediu al CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 70 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/1734/1990).
220.
Puiu Sorin (Comitetul Central-Vol. 45) - decedat
Numitul Puiu Sorin, născut la 25.10.1970, fiul lui Stefan şi Ana, cu ultimul domiciliu
în mun. Campina, str. Eroilor nr. 2, judeţul Prahova, fost militar în termen la UM 01842
Boteni, a fost rănit la data de 23.12.1989, în jurul orei 0500, în timp ce se afla în zona fostului
sediu al CC.
A suferit leziuni care au avut ca urmare decesul. (raport de constatare medico-legală
nr. A3/264/1989).
La data de 31.01.2007, a fost audiat Puiu Ştefan, cu domiciliul în Câmpina, str. Sold.
Erou Puiu Sorin nr. 2, sc. A, et. 2, ap. 10, judeţul Prahova, care s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul fiului său Puiu Sorin.
221.
Persoană vătămată Neferu George (Comitetul Central-Vol. 45) - rănit
Numitul Neferu George, născut la data de 22.06.1970, fiul lui Ioan şi Georgeta,
domiciliat în sat Mitreni, com. Mitreni, judeţul Călăraşi, a fost rănit la data de 23/24.12.1989,
în timp ce se afla în sediul CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 17 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/19239/1992).
222.
Persoană vătămată Moroşan Viorel (Comitetul Central-Vol. 45) - rănit
Numitul Moroşan Viorel, născut la data de 20.05.1965, fiul lui George şi Zenovia,
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domiciliat în Bucureşti, str. Nedeleanu Ion, nr. 13, bl. V22, ap. 2, sector 5, fost ofiţer în cadrul
UM 01026 Bucureşti, a fost rănit în noaptea de 23/24.12.1989 în timp ce se afla în
dispozitivul constituit în sediul fostului CC.
A suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale
(raportului medico legal nr. A1/12820/1992).
223.
Tian Florian (Comitetul Central-Vol. 46) - decedat
Numitul Tian Florian, născut la data de 15.02.1973, fiul lui Niculae şi Nechifora, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Hăşmaş, nr. 5, sector 3, a fost rănit la data de 23.12.1989,
în timp ce se afla în sediul CC, suferind leziuni ce au avut ca urmare decesul.
Tian Niculae, domiciliat în Bucureşti, str. Hăşmaş, nr. 5, sector 3, tatăl numitului Tian
Niculae, a solicitat tragerea la răspundere a celor vinovaţi de decesul fiului său.
224.
Persoană vătămată Tripon Cornel (Comitetul Central-Vol. 46) - rănit
Numitul Tripon Cornel, născut la data de 17.08.1965, fiul lui Gheorghe si Margareta,
domiciliat în comuna Vadul Moţilor, judeţul Alba, a fost rănit la data de 22.12.1989, în timp
ce se afla în zona străzii Academiei.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 45-50 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A4/93670/1990).
225.
Persoană vătămată Todor Valentin (Comitetul Central-Vol. 46) - rănit
Numitul Todor Valentin, născut la data de 18.07.1934, fiul lui Nicolae şi Maria,
domiciliat în Bucureşti, str. Şoseaua Colentina nr. 1, bl. 34, sc. 6, ap. 211, sector 2, a fost rănit
la data de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/8918/1991).
226.
Persoană vătămată Oancea Constantin (Comitetul Central-Vol. 46) - rănit
Numitul Oancea Constantin, născut la data de 24.05.1970fiul lui Niculae şi Maria,
domiciliat în Bucureşti, bd. Nicolae Grigorescu, nr. 47, bl. C2, sc. 2, ap. 11, sector 3, a fost
rănit la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în faţa sediul fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 16-18 zile de îngrijiri (raport
medico legal nr. A1/12267/1992).
Numitul Oancea Constantin s-a constituit parte civilă în cauză.
227.
Persoană vătămată Oniga Ioan (Comitetul Central-Vol. 46) - rănit
Numitul Oniga Ioan, născut la data de 11.08.1951, fiul lui Gheorghe şi Floarea,
domiciliat în Bucureşti, str. Mioara nr. 4, bl. 50, sc. 2, et. 1, ap. 7, sector 4, afirmă că a fost
rănit la mâna stângă în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa din faţa sediului
fostului CC.
Conform raportului medico legal nr. A1/13398/2007, a suferit leziuni traumatice al
căror mecanism nu poate fi precizat, pentru care a necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale
pentru vindecare.
228.
Persoană vătămată Olaru Cristian Răzvan (Comitetul Central-Vol. 46) rănit
Numitul Olaru Cristian Răzvan, născut la data de 12.07.1968, fiul lui Paul şi Maria,
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domiciliat în b-dul Camil Ressu, nr. 56, bl. D1A, et. 3, ap. 15, sector 3, a fost rănit la data de
23/24.12.1989, în timp ce se afla în sediul CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare circa 25 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/3209/1992).
229.
Persoană vătămată Panait Vasile (Comitetul Central-Vol. 47) - rănit
Numitul Panait Vasile, născut la data de 10.04.1969, fiul lui Ştefan şi Marioara,
domiciliat în Bucureşti, str. Izvorul Crinului nr. 15, bl. D8, sc. B, ap. 17, sector 4, a fost rănit
la data de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona Muzeului de Artă.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/1160/1990).
230.
Persoană vătămată Paşcaru Ion (Comitetul Central-Vol. 47) - rănit
Numitul Paşcaru Ion, născut la data de 06.01.1951, fiul lui Gheorghe şi Virginia,
domiciliat în Bucureşti, str. Danubiu, nr. 11, bl. 6H, sc. 2, et. 4, ap. 36, sector 3, a fost rănit în
noaptea de 22/23.12.1989 în timp ce se afla în dispozitivul constituit în zona sediului fostului
CC.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4992/1991 al INML Bucureşti, a suferit
leziuni produse prin împuşcare, care au pus în primejdie viaţa şi au avut ca urmare o
infirmitate permanentă.
Numitul Pascaru Ion s-a constituit parte civilă în cauză.
231.
Persoană vătămată Preda Marius (Comitetul Central-Vol. 47) - rănit
Numitul Preda Marius, născut la data de 23.11.1970, fiul lui Gheorghe şi Teodora,
domiciliat în comuna Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa, a fost rănit la data de 24.12.1989, în
timp ce se afla în sediul fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare circa 180 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/5058/1991).
S-a constituit parte civilă în cauză.
232.
Persoană vătămată Luca Marin (Comitetul Central-Vol. 48) - rănit
Numitul Luca Marin, născut la data de 17.04.1956, fiul lui Ion şi Vasilica, domiciliat
în Bucureşti, str. Cheile Zănoagei nr. 2, bl.35, sc. A, et.7, ap. 48, sector 2, a fost rănit în seara
zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/3235/1991).
233.
Lupu Constantin (Comitetul Central-Vol. 48) - decedat
Numitul Lupu Constantin, născut la data de 09.03.1956, fiul lui Gheorghe şi Maria, cu
ultimul domiciliu în com. Mârşa, judeţul Giurgiu, a fost rănit în seara zilei de 22.12.1989, în
timp ce se afla în sediul CC, suferind leziuni care au avut ca urmare decesul. (raport medico
legal nr. A3/143/1989).
La data de 14.10.2005, a fost audiată Lupu Aurica, domiciliată în Bucureşti, str. Baia
Mare nr. 8, bl. 7 A1, sc.1, ap. 33, sectorul 3, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul soţului său Lupu Constantin.
În cauză s-au constituit parţi civile şi Lupu Florin Vasile (fiul victimei), Lupu Costel
(fiul victimei), respectiv Lupu Mihai (fiul victimei), domiciliaţi în Bucureşti, str. Baia Mare
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nr. 8, bl.7A1, sc.1, et.8, ap.33, sector 3.
234.
Persoană vătămată Ene Stan (Comitetul Central-Vol. 48) - rănit
Numitul Ene Stan, născut la data de 15.06.1967, fiul lui Maria şi Cezar, domiciliat în
com. Adâncata, judeţul Ialomiţa, a fost rănit la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona
sediului fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 90 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/2220/1992).
235.
Persoană vătămată Zamfir Badea (Comitetul Central-Vol. 48)
Numitul Zamfir Badea, născut la data de 14.06.1912, fiul lui Neculae şi Ileana,
domiciliat în Bucureşti, str. Hrisovului, nr. 7, et. 3, ap.25, sector 1, a fost lovit de persoane
necunoscute în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce încerca să pătrundă în se sediul fostului
CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport
de expertiză medico-legală nr. A1/5693/1996).
236.
Persoană vătămată Niculescu Ionel (Comitetul Central-Vol. 48)
Numitul Niculescu Ionel, născut la data de 08.11.1973, fiul lui Traian şi Ioana,
domiciliat în mun. Bucureşti, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 23R, sc. C, et. 5, ap. 31, sector 1,
susţine că, în data de 23.12.1989, persoane necunoscute au pătruns în locuinţa sa de unde au
sustras mai multe bunuri.
237.
Persoană vătămată Scurtu Vasile (Comitetul Central-Vol. 49) - rănit
Numitul Scurtu Vasile, născut la data de 14.04.1948, fiul lui Ghiţă şi Sanda, domiciliat
în Bucureşti, str. Caporal Ilina nr. 1, bl. 13A, sc. 2, et. 2, ap. 49, sector 5, a fost rănit în seara
zilei de 22.12.1989 în timp ce se afla în sediul CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 17 - 18 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/14.282/1992).
238.
Persoană vătămată Chiriţă Ion (Comitetul Central-Vol. 49) - rănit
Numitul Chiriţă Ion, născut la data de 19.04.1940, fiul lui Ion şi Dobriţa, domiciliat în
Bucureşti, str. Caporal Ilinca, nr. 6, bl. 4, sc. 3, et. 8, ap. 153, sector 5, a fost rănit în noaptea
de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în spatele clădirii fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 90 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/27262/1991).
S-a constituit parte civilă în cauză.
239.
Persoană vătămată Mocanu Aurelian (Comitetul Central-Vol. 50) - rănit
Numitul Mocanu Aurelian, născut la data de 07.06.1970, fiul lui Alexandru şi Victoria,
domiciliat în Bucureşti, str. Electronicii nr. 36, sector 2, a fost rănit în seara zilei de
22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Bibliotecii Centrale Universitare.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/3509/1990).
S-a constituit parte civilă în cauză.
240.
Persoană vătămată Muşat Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 50) - rănit
Numitul Muşat Gheorghe, născut la data de 06.03.1951, fiul lui Alexandru şi
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Anghelina, domiciliat în Bucureşti, Aleea Codrii Neamţului, nr. 9, bl. C2B, sc. 2, ap. 72,
sector 3, a fost rănit la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona magazinului „Muzica”.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 40-45 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/17.871/1991).
S-a constituit parte civilă în cauză.
241.
Persoană vătămată Moroşan Dan (Comitetul Central-Vol. 50) - rănit
Numitul Moroşan Dan, născut la data de 13.12.1967, fiul lui Ştefan şi Florica,
domiciliat în Bucureşti, Calea Floreasca nr. 102 A, sector 1, a fost rănit la data de 24.12.1989,
în timp ce se afla în holul Hotelului Bucureşti.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 90 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/2259/1990).
242.
Persoană vătămată Motorga Valentin (Comitetul Central-Vol. 50) - rănit
Numitul Motorga Valentin, născut la data de 12.09.1968, fiul lui Ion şi Maria,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 82, bl. 133, ap. 14, sector 5, a fost rănit
la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/6312/1991).
S-a constituit parte civilă în cauză.
243.
Persoană vătămată Munteanu Viorel (Comitetul Central-Vol. 50) - rănit
Numitul Munteanu Viorel, născut la data de 18.05.1969, fiul lui Ioan şi Florica,
domiciliat în mun. Iaşi, str. Drobeta nr. 5, bl. R15, sc. D, et. 1, ap. 2, judeţul Iaşi, a fost rănit la
data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona străzii Brezoianu.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. 1191/1991).
244.
Persoană vătămată Manea Marcel (Comitetul Central-Vol. 50) - rănit
Numitul Manea Marcel, născut la data de 11.06.1957, fiul lui Ştefan şi Elena,
domiciliat în com. Bragadiru, str. Povernei nr.7, judeţul Ilfov, a fost rănit în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea blocului „Romarta” din zona sediului fostului
CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 60 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/1702/1990).
S-a constituit parte civilă în cauză.
245.
Persoană vătămată Miu Victor (Comitetul Central-Vol. 50) - rănit
Numitul Miu Victor, născut la data de 10.01.1965, fiul lui Gheorghe şi Viorica,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Preciziei, nr. 14, bl. Pbis, sc. 1, ap. 11, sector 6, a fost rănit în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea blocului „Romarta” din zona
sediului fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 24-25 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/1733/1991).
S-a constituit parte civilă în cauză.
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246.
Macsenţian Vasile (Comitetul Central-Vol. 50) - decedat
Numitul Macsenţian Vasile, născut la data de 12.11.1973, fiul lui Vasile şi Mariana,
domiciliat în Bucureşti, str. Mitropolit Grigore nr. 49A, sector 4, a fost rănit în seara zilei de
22.12.1989, în timp ce se afla în sediul CC, suferind leziuni ce au avut ca urmare decesul.
(foaie de observaţie nr. 3112/1989)
La data de 28.05.2007 a fost audiat Macsenţian Marius, domiciliat în Bucureşti, strada
Mitropolit Grigore, nr. 49A, sector 4, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul
tatălui său.
247.
Persoană vătămată Niţu Constantin (Comitetul Central-Vol. 51) - rănit
Numitul Niţu Constantin, fiul lui Constantin şi Ioana, ns. la 14.08.1967, domiciliat în
Bucureşti, flotant în str. Zambilă Ioniţă, nr. 10. sector 2, a fost rănit prin împuşcare în seara
zilei de 22.12.1989, în jurul orelor 1930, în timp ce se afla în zona Hotelului Athene Palace.
Conform raportului medico-legal nr. 2247 din 15.03.1990 al INML Bucureşti, acesta a
prezentat leziuni traumatice produse prin împuşcare şi prin corp tăietor înţepător care au
necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
248.
Nechita Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 51) - decedat
Numitul Nechita Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Elena, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, str. 13 Septembrie, nr. 133, bl. T2B, sc. 2, ap. 62, sector 5, a fost împuşcat mortal
în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona blocului Romarta de lângă sediului
fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform FO nr. 21731 din 23.12.1989 a Spitalului de Urgenţă Bucureşti, acesta a fost
internat în aceeaşi zi cu diagnosticul plagă prin armă de foc precordială, şoc hemoragic
traumatic grav. decedat în data de 23.12.1989 - diagnostic: plagă împuşcată bipolară
hemitorace stâng cu fractură 05-06 arc posterior şi hemopneumotorax stâng.
La data de 03.11.2005, a fost audiat Nechita Gheorghe, domiciliat în Bacău, str.
Mioriţei, nr. 4, sc. A, ap. 6, judeţul Bacău, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul
fiului său Nechita Gheorghe.
249.
Nedelea Adrian (Comitetul Central-Vol. 51) - decedat
Numitul Nedelea Adrian, fiul lui Ion şi Magdalena, născut la data de 30.11.1967, în
Com. Laza, jud. Vaslui, a fost împuşcat mortal în data de 23.12.1989, în zona sediului fostului
Comitet Central al P.C.R.
Conform adresei INML Bucureşti, nr. A3/109/1990 din 15.02.1990, moartea numitului
Nedelea Adrian a fost violentă şi s-a datorat unui traumatism cranian prin împuşcare.
Nedelea Magdalena, domiciliată în comuna Laza, sat Sauca, judeţul Vaslui, s-a
constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului său Nedelea Adrian.
250.
Niculescu Marian (Comitetul Central-Vol. 51) - decedat
Numitul Niculescu Marian, minor de 13 ani, fiul lui natural şi Elena, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Răcari, nr. 51, bl. 70, sc. 1, ap. 20, sect.3, a fost împuşcat mortal în
data de 23.12.1989, orele 0200–0300, în clădirea fostului Comitet Central al P.C.R. Conform
FO nr. 21727 din 24.12.1989 a Spitalului de Urgenţă Bucureşti, acesta a fost internat în data
de 23.12.1989 cu diagnosticul: plagă împuşcată hemitorace stâng şi mâna stângă.
Decesul s-a produs în data de 24.12.1989, cauza decesului fiind: plagă prin împuşcare
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penetrantă toraco-abdominală cu hemotorax stâng. Plagă de diafragmă. Plagă transfixiantă de
lob stâng, hepatic şi stomatic. Explozie de rinichi stâng. Hemoperitoneu masiv „T.B.C.”
ganglionar mezenterial. Plagă zdrobită mâna stângă.
La data de 22.03.2006, a fost audiată Postolea Elena, domiciliată în Bucureşti, str.
Gura Ialomiţei nr.7, bl. 8, sc.2, et. 6, ap. 70, sector 3, care s-a constituit parte civilă în legătură
cu decesul fiului său Niculescu Marian.
251.
Nistor Emanoil (Comitetul Central-Vol. 51) - decedat
Numitul Nistor Emanoil, fiul lui Aurică şi Vasilichia, născut la data de 10.09.1955 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Inaugurării, nr. 52, sect. 2, a fost împuşcat
mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în piaţa fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A3/300/15.02.1990 al INML Bucureşti, acesta a
prezentat plăgi împuşcate, hemoragie mixtă. Moartea a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
La data de 14.03.2005, a fost audiată Nistor Georgeta, domiciliată în Bucureşti, str.
Răuşeni nr. 5, bl. 17, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 2, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul soţului său Nistor Emanoil.
252.
Persoană vătămată Marin Leonard (Comitetul Central-Vol. 51) - rănit
Numitul Marin Leonard, fiul lui Marian şi Aurelia Oprica, născut la data de
13.01.1970, în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Poiana Mare, nr. 6, bl. B9, sc. B,
ap. 24, sect. 6, si f.f.l. în str. Pecineaga nr. 65, sect. 6, a fost rănit prin împuşcare în seara zilei
de 22.12.1989, aceasta aflându-se în faţa clădirii fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal A1/13657 din 07.10.1993 al INML Bucureşti,
numitul Marin Leonard a prezentat leziuni produse prin împuşcare care au necesitat 30-35 zile
de îngrijiri medicale.
253.
Sima Octavian (Comitetul Central-Vol. 52) - decedat
Numitul Sima Octavian, fiul lui Dumitru şi Cornelia, născut la data de 26.10.1967, în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Miron Constantinescu, nr. 4, bl. OD 2, sc. A,
ap. 35, et. 8. sect. 6, a fost împuşcat mortal în ziua de 25.12.1989 în timp ce se afla în zona
Pieţii Palatului.
Conform raportului medico-legal nr. A/3/237/1989 din 15.11.1989 al IML Bucureşti,
moartea numitului Sima Octavian a fost violentă şi s-a datorat împuşcării. (plagă împuşcată
abdominală dreapta, plăgi tăiate la nivelul membrelor inferioare, hemoragie internă şi
externă).
La data de 10.11.2005, respectiv 16.03.2006, a fost audiată Sima Emilia, domiciliată în
Bucureşti, b-dul Timişoara nr. 71, bl. M47, sc. A, et. 9, ap. 59, sector 6, care s-a constituit
parte civilă în legătură cu decesul soţului său Sima Octavian.
254.
Persoană vătămată Stoenescu Valentin Silviu (Comitetul Central-Vol. 52) rănit
Numitul Stoenescu Valentin Silviu, fiul lui Virgiliu şi Victoria, născut la data de
14.03.1972, domiciliat în Bucureşti, str. Carul Mic, nr. 49, sect. 5, a fost rănit prin împuşcare
în data de 22.12.1989, orele 2200, în timp ce se afla în zona sediului fostului Comitet Central
al P.C.R. (zona balconului).
Conform raportului medico-legal nr. A2/2416 din 26.02.1991, al IML Bucureşti,
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acesta a prezentat leziuni produse prin împuşcare la genunchiul drept şi a necesitat 11-12 zile
de îngrijiri medicale.
255.
Persoană vătămată Sârbu Mitică (Comitetul Central-Vol. 52) - rănit
Numitul Sârbu Mitică, fiul lui Gheorghe şi Sofia, născut la data de 04.06.1952,
domiciliat în Bucureşti, str. Roşia Montană, nr. 3, bl. M20, sc. 2, et. 1, ap. 43, sect. 6, a fost
rănit prin împuşcare în data de 22.12.1989, orele 2230, în timp ce se afla în subsolul sediului
fostului Comitet Central al P.C.R. ( zona staţiei electrice ).
Conform raportului medico-legal nr. A1/15637 din 04.11.1992, al IML Bucureşti,
acesta a prezentat urmele unor leziuni de violenţă, în regiunea cotului stâng, produse posibil
prin armă de foc, leziuni care au necesitat circa 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin raportul de expertiză medico-legală nr. A5/10202/2006 din data de 01.09.2006,
aprobat de Comisia de Avizare şi Control din INML Bucureşti, nr. E2/10202/2006 din
20.10.2006, se concluzionează: „având în vedere dispoziţia cicatricilor şi particularităţile
anatomice din regiunea posterioară a 1/3 inferioare a braţului stâng (nervul ulnar este situat
profund, sub capul medial al muşchiului triceps, apoi trece prin şanţul nervului ulnar de la
nivelul epicondilului medial al humerusului fiind însoţit de două ramuri arteriale desprinse din
artera. branhială), ipoteza producerii acestor leziuni traumatice prin împuşcare (în lipsa unor
distrugeri locale osoase, musculare, vasculare – neobiectivate) este foarte puţin plauzibilă, mai
probabil fiind generarea acestora prin lovire cu sau corp dur ori acţiunea unui obiect ascuţit,
posibil la date diferite. Evaluarea medico-legală a gravităţii plăgilor (care în prezent sunt
obiectivate prin cicatrici) din regiunea posterioară a 1/3 inferioară a braţului stâng poate fi
făcută prin 6-8 (şase-opt) zile de îngrijiri medicale cu precizarea ca aceste leziuni traumatice
nu au pus în primejdie viaţa victimei şi nici nu au determinat infirmitate”.
256.
Persoană vătămată Sîrbu Ion (Comitetul Central-Vol. 52) - rănit
Numitul Sîrbu Ion, fiul lui Marin şi Ana-Iulia, născut la data de 03.09.1966, domiciliat
în Bucureşti, str. Cap. Marcu A Zamfir, nr. 11, sect. 2, a fost rănit prin împuşcare, în data de
24.12.1989, în jurul orei 0600, în timp ce se deplasa pe culoarele de la parterul sediului fostului
Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr A1/8194 din 01.07.1993, al IML Bucureşti, acesta
a prezentat leziuni de violenţă care s-au putut produce prin împuşcare în gamba stângă,
necesitând 20-25 de zile de îngrijiri medicale. Leziunile nu au pus în primejdie viaţa victimei.
257.
Persoană vătămată Strugari Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 52) - rănit
Numitul Strugari Gheorghe, fiul lui Toader şi Eufrosina, născut la data de 01.03.1965,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Unirii, nr. 18, bl. 5B, sc. 1, et. 1, ap. 3, sect. 3, a fost rănit prin
împuşcare în noaptea 23/24.12.1989, în timp ce se afla pe scara dintre et. 1 şi et. 2, în
interiorul sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr A1/625 din 23.01.1992, al IML Bucureşti, acesta
a prezentat sechele după plagă împuşcată a piciorului drept, cu defect tegumentar, necesitând
circa 30 de zile de îngrijiri medicale. Nu prezintă invaliditate sau infirmitate.
258.
Persoană vătămată Mihu Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 53) - rănit
Numitul Mihu Gheorghe, fiul lui Vasile şi Georgeta, ns. la data de 17.09.1952,
domiciliat în Bucureşti, str. Mihai Bravu, nr. 190, bl. 205, sc. 1, ap. 2, sect. 2, a fost rănit prin

440

împuşcare în data de 22.12.1989, orele 2200, în timp ce se afla în zona Pieţii Palatului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4506 din 09.04.1992, al IML Bucureşti,
acesta a prezentat sechele după plagă împuşcată la genunchiul drept, necesitând 70-80 de zile
de îngrijire medicală de la producere. Nu prezintă invaliditate sau infirmitate. Leziunile nu au
pus în primejdie viaţa victimei.
259.
Persoană vătămată (Comitetul Central-Vol. 53) - rănit
Numitul Marin Alexandru, fiul lui Petru şi Maria, ns. la data de 24.10.1970, domiciliat
în Bucureşti, str. C-tin Brîncoveanu, nr. 114, bl.M1/1, sc.6, et.11, ap.255, sect. 4, a fost rănit
prin împuşcare în data de 25.12.1989, în jurul orelor 1500, în timp ce se afla la et. 5 în sediului
fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr A1/117 din 27.01.1992, al IML Bucureşti, acesta
a prezentat o leziune traumatică care s-a putut produce prin împuşcare. A necesitat 14-16 zile
de îngrijire medicală. Nu prezintă invaliditate sau infirmitate. Leziunile nu au pus în primejdie
viaţa victimei.
260.
Persoană vătămată Manolache Constantin (Comitetul Central-Vol. 53) rănit
Numitul Manolache Constantin, fiul lui Dumitru şi Steliana, ns. la data de 04.04.1956,
domiciliat în Bucureşti, str. Padeşu, nr. 14, bl. 14, sc. A, et. 3, ap. 16, sect. 4, a fost rănit prin
împuşcare în data de 24.12.1989, în timp ce se afla în sediului fostului Comitet Central al
P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr A1/13778 din 08.10.1992, al IML Bucureşti,
acesta a prezentat o plagă împuşcată cu lezarea părţilor moi falanga proximală deget II picior
stâng. A necesitat 12-14 zile de îngrijire medicală. Nu prezintă invaliditate sau infirmitate.
261.
Persoană vătămată Vasai Traian Gianino (Comitetul Central-Vol. 53) rănit
Numitul Vasai Traian Gianino, fiul lui Traian şi Olga, ns. la data de 14.06.1960,
domiciliat în Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 49-50, et. 1, ap. 113, sect. 1, a fost rănit prin
împuşcare în data de 23.12.1989 în timp ce se afla în sediul fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform certificatului medical nr 1879 din 13.02.1990 şi consemnărilor din registrul
Spitalului Universitar Bucureşti (poziţia nr. 207/24.12.1989), numitul Vasai Traian Giano a
prezentat o plagă prin împuşcare în regiunea cotului drept, pentru care nu a fost necesară
spitalizare.
262.
Persoană vătămată Matei Constantin (Comitetul Central-Vol. 54) - rănit
Numitul Matei Constantin, fiul lui Petre şi Ortansa, ns. la data de 20.08.1957,
domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Socului, nr. 10B, bl. B11, sc. A, et. 4, ap. 25, sect.3, a fost
rănit prin împuşcare în data de 22.12.1989, orele 1800-1900, în timp ce se afla pe Calea
Victoriei, lângă Palatul Regal, respectiv în faţa balconului C.C al U.T.C.
Conform raportului de expertiză medico-legal nr. A1/4170 din 16.10.1991, al IML
Bucureşti, numitul Matei Constantin a prezentat sechele post-lezionale prin împuşcare care sau putut produce la data de 22.12.1989, leziuni pentru care a necesitat 25 zile de îngrijiri
medicale. Nu prezintă invaliditate sau infirmitate.
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263.
Marinescu Petre (Comitetul Central-Vol. 54) - decedat
Numitul Marinescu Petre, a fost ucis prin împuşcare la data de 23.12.1989 în sediul
Comitetului Central.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/221/15.02.1990, al INML
Bucureşti, numitul Marinescu Petre (identificare făcută ulterior constatării) a suferit multiple
plăgi împuşcate toraco-abdominale, moartea acestuia fiind violentă.
La data de 14.10.2005, respectiv 05.07.2006, a fost audiată Marinescu Violeta,
domiciliată în Bucureşti, str. Pravăţ, nr. 8, bl. P5, sc. 4, et. 4, ap. 80, sector 6, care s-a
constituit parte civilă în legătură cu decesul soţului său Marinescu Petre.
264.
Persoană vătămată Moise Constantin (Comitetul Central-Vol. 54) - rănit
Numitul Moise Constantin, fiul lui Jan şi Clemansa, ns. la data de 04.11.1962 în
Tecuci, jud. Galaţi, cu domiciliul în Bucureşti, str. Camil Ressu, nr. 29, bl. N2, sc. 3, et. 2, ap.
110, sector 3, afirmă că la data de 22.12.1989, orele 19.00, aflându-se în zona Comitetului
Central, a fost rănit prin împuşcare în umărul drept.
Potrivit raportului medico-legal nr. A1/12916/19.10.1993, întocmit de INML
Bucureşti, numitul Moise Constantin a prezentat o leziune (plagă în seton, umăr drept,
fractură claviculă 1/3 extern drept cu mică deplasare) produsă prin împuşcare la data de
22.12.1989, care a necesitat circa 40 zile de îngrijiri medicale.
265.
Mănescu Dan Sorin (Comitetul Central-Vol. 55) - decedat
Numitul Mănescu Dan Sorin, fiul lui Constantin şi Elena, născut la data de 25.03.1964
Bucureşti, sector 1, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Ion Neculce, nr. 63, sector 1, a fost
împuşcat în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona Comitetului Central.
Conform foii de observaţie clinică nr. 21726/23.12.1989 numitul Mănescu Dan Sorin a
fost internat cu diagnosticul plagă prin împuşcare hemitorace dr. (baza), şoc hemoragic, şi a
decedat urmare unui stop cardiac, în timpul intervenţiei chirurgicale la care a fost supus.
La data de 09.11.2005, a fost audiată Mănescu Elena, domiciliată în Bucureşti, b-dul 1
Mai, nr. 30bis, bl. 12, sc.4, ap. 46, sector 6, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul fiului său Mănescu dan Sorin.
266.
Miu Valeriu (Comitetul Central-Vol. 55) - decedat
Numitul Miu Valeriu, fiul lui Ştefan şi Ioana, născut la data de 26.05.1962 în Urlueni,
jud. Argeş, cu ultimul domiciliu în Bucureşti. str. Crinul de Pădure, nr. 5, sector 6, a fost
împuşcat la data de 25.12.1989, în timp ce se afla în zona Comitetului Central.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/332/1989 din data de
15.02.1990, întocmit în cauză, moartea numitului Miu Valeriu a fost violentă şi s-a datorat
împuşcării (plagă împuşcată cervicală, hemoragie internă).
La data de 14.10.2005, a fost audiată Miu Ioana, domiciliată în Bucureşti, Aleea
Slătioara nr. 2, bl. C2, et. 1, ap. 6, sector 4, care nu s-a constituit parte civilă în cauză în
legătură cu decesul fiului său Miu Valeriu.
267.
Persoană vătămată Marin Ion (Comitetul Central-Vol. 55) - rănit
Numitul Marin Ion, născut la data de 14.05.1931, cu domiciliul în Bucureşti, str. Nisei,
nr. 3, bl. R15, sc. 1, et. 9, ap. 37, sector 4, susţine că, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce
se afla în zona magazinului Romarta, a fost rănit de un glonţ care a ricoşat din zid.

442

Conform raportului medico-legal nr. A1/3009, întocmit de INML Bucureşti, numitul
Marin Ion a suferit leziuni (plagă prin împuşcare mână stângă şi gambă stângă cu schije
metalice) care pot data din 23.12.1989 şi care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
268.
Persoană vătămată Medrega Constantin (Comitetul Central-Vol. 55) rănit
Numitul Medrega Constantin, fiul lui Pârţan Constantin şi Pârţan Sinela, născut la data
de 12.10.1940, cu domiciliul în Bucureşti, str. Dorohoi nr. 16, bl. F15, ap. 12, sector 4, a fost
rănit prin împuşcare în zona gambei drepte, în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Hotelului Union.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4171, întocmit de INML Bucureşti, numitul
Medrega Constantin a suferit leziuni produse prin împuşcare (plagă împuşcată faţă laterală 1/3
medie gamba dreaptă, extracţie corp străin, acuză algii la gambă şi calcaneu drept) care
datează din 23.12.1989 şi care au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale. Nu a rămas cu
infirmitate fizică sau invaliditate. Leziunile nu au pus în primejdie viaţa victimei.”
269.
Persoană vătămată Moldovan Radu (Comitetul Central-Vol. 55)
Numitul Moldovan Radu, fiul lui Carol şi Lenuţa, născut la data de 19.01.1946 în com.
Sânpetru, jud. Mureş, cu domiciliu în Bucureşti, str. Dumitru Papazoglu, nr. 1, bl. B5, sc. 1,
ap. 14, sector 3, aflându-se, la data de 22.12.1989, în sediul Comitetului Central, a sărit de pe
pervazul unui geam şi şi-a fracturat ambele picioare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/11517/27.08.1991, Moldovan Radu a
prezentat leziuni de violenţă produse prin loviri cu sau de corp dur pentru care a necesitat cca
90 zile îngrijiri medicale.
270.
Persoană vătămată Moldovan Vasile (Comitetul Central-Vol. 55) - rănit
Numitul Moldovan Vasile, fiul lui Vasile şi Aglaia, născut la data de 01.09.1951 în
com. Ţibăneşti, jud. Vaslui, cu domiciliul în Bucureşti, b-dul Gheorghe Dimitrov, nr. 124, bl.
O13, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 2, a fost rănit prin împuşcare în braţul stâng la data de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona b-dului Magheru.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2250/09.03.1990, Moldovan Vasile a fost
internat pe perioada 29.12.1989-10.01.1990 cu diagnosticul plagă prin împuşcare 1/3
inferioară antebraţ stâng, transfixiantă. Leziunile au fost produse prin împuşcare şi au
necesitat cca. 25 de zile de îngrijiri medicale.
271.
Persoană vătămată Mihai Ion (Comitetul Central-Vol. 55) - rănit
Numitul Mihai Ion, fiul lui David şi Georgeta, născut la data de 20.06.1970 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Călăraşi, nr. 106, sector 3, a fost împuşcat în
piciorul drept în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Palatului, participând la
manifestarea revoluţionară.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1700/08.03.1990, întocmit de INML
Bucureşti, numitul Mihai Ion a suferit leziuni (plagă transfixiantă prin împuşcare coapsa
dreaptă 1/3 medie) care au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.
272.
Persoană vătămată Mărăcine Marin Ion (Comitetul Central-Vol. 55) rănit
Numitul Mărăcine Marin Ion, fiul lui Remus şi Victoria, născut la data de 02.01.1963,
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cu domiciliul în Bucureşti str. Izvorul Mureşului nr. 10, bl. 10, sc. C, parter, ap. 22, sector 4, a
fost rănit prin împuşcare în zona capului, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Sălii
Palatului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2810, întocmit de INML Bucureşti, numitul
Mărăcine Marin Ion a fost internat cu diagnosticul: plagă împuşcată cranio-facială
(transfixiantă prin piramida nazală) cu epistaxis secundar masiv, plăgi superficiale braţ şi
hemitorace stâng. Leziunile suferite au necesitat 40-50 zile de îngrijiri medicale şi au pus în
pericol viaţa victimei, prin efectul hemoragic declanşat. A rămas cu infirmitate prin afectarea
simţului olfactiv.
273.
Persoană vătămată Tîrziu Nicolae (Comitetul Central-Vol. 56) - rănit
Numitul Tîrziu Nicolae, fiul lui Nicolae şi Paraschiva, născut la data de 10.08.1969 în
Sibiu, domiciliat în Sibiu, str. Timotei Cipariu nr. 13, jud. Sibiu, fost militar în termen,
menţionează că a fost rănit prin împuşcare în data de 22.12. 1989, în timp ce se afla cu
subunitatea în zona Sălii Palatului.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. 699/II/138/28.10.1993 numitul
Tîrziu Nicolae a suferit leziuni (plagă prin împuşcare în regiunea subclaviculară dreaptă) care
s-au putut produce prin împuşcare cu armă cu glonţ la data de 22.12.1989 şi care au necesitat
circa 30 zile de îngrijiri medicale.
274.
Toma Dan (Comitetul Central-Vol. 56) - decedat
Numitul Toma Dan, fiul lui Gheorghe şi Floarea, născut la data de 22.08.1967 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Ghimeş nr. 8, a fost împuşcat la data de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Sălii Palatului.
Conform certificatului medical constatator al morţii nr. 10633/25.12.1989, decesul
numitului Toma Dan s-a produs urmare unei plăgi transfixiante precordială.
La data de 24.10.2005, respectiv 20.03.2006, a fost audiată Toma Floarea, domiciliată
în Bucureşti, Aleea Ghimeş nr.8, bl. 28, sc.3, ap. 33, sector 5, care s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul fiului său Toma Dan.
275.
Persoană vătămată Ţiţiniu Traian (Comitetul Central-Vol. 56) - rănit
Numitul Ţiţiniu Traian, fiul lui Ion şi Georgeta, născut la data de 05.07.1964 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Olteniţei nr. 77, bl. G6, et. 9, ap. 75, sector 4, a fost
rănit prin împuşcare în piciorul stâng, la data de 25.12.1989, în timp ce se afla în zona
Palatului Telefoanelor.
Conform raportului medico-legal nr. A1/14086/08.10.1991, numitul Ţiţiniu Traian a
fost internat în perioada 25-26.12.1989 cu diagnosticul: plagă prin schije mici în 1/3
proximală a gambei stângi, regiunea internă, leziuni pentru care a necesitat 25 zile de îngrijiri
medicale.
276.
Şmul Nicolae (Comitetul Central-Vol. 56) - decedat
Numitul Şmul Nicolae, fiul lui Eugen şi Elisabeta, născut la data de 31.01.1948 în
Cărpiniş, jud. Timiş, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Odobeşti nr. 10, sector 4, a fost
împuşcat mortal, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Pieţii Palatului.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/261/1989/15.02.1990, moartea
numitului Smul Nicolae a fost violentă şi s-a datorat împuşcării. (plagă împuşcată lombară
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stângă).
La data de 20.03.2006, au fost audiate Koszti Elena Roxanda, domiciliată în Bucureşti,
Str. Măriuca nr. 2, bl.122, sc.2, ap. 92, sector 4 şi Şmul Nicoleta Diana, domiciliată în
Bucureşti, Intrarea Odobeşti nr. 10, bl. V7, ap. 28, sector 3, care s-au constituit părţi civile în
legătură cu decesul tatălui lor Şmul Nicolae.
277.
Persoană vătămată Stănescu Dumitru (Comitetul Central-Vol. 56) - rănit
Numitul Stănescu Dumitru, fiul lui Aurel şi Maria, născut la data de 30.10.1956 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, B-dul Nicolae Grigorescu nr.45, bl. C1, sc. 7, ap. 82, sector
3, a fost rănit prin împuşcare, în zona bazinului, la data de 22.12.1989, în timp ce se afla în
zona Comitetului Central.
Potrivit raportului medico-legal nr. A1/6398/30.04.1991, întocmit de INML Bucureşti,
numitul Stănescu Dumitru a prezentat urmele unor leziuni produse prin arsură de foc (plagă
bipolară, regiunea fesieră dreaptă cu fractură transtrohanteriană femur drept) care au necesitat
circa 160 zile de îngrijiri medicale. La acel moment capacitatea sa de muncă a victimei era
pierdută corespunzător gradului II de invaliditate.
278.
Persoană vătămată Stanciu Ion (Comitetul Central-Vol. 56) - rănit
Numitul Stanciu Ion, fiul lui Ilie şi Chira, ns. la data de 15.10.1949 în Creţuleşti, jud.
Dâmboviţa, cu domiciliul în Bucureşti, str. Liviu Rebreanu, nr. 33, bl. 14, ap. 30, sector 3, a
fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Comitetului
Central.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2801/22.02.1991, întocmit de INML
Bucureşti, Stanciu Ion a suferit leziuni (plagă toracică stângă, împuşcată, penetrantă, cu
proiectil reţinut), care au necesitat 25-30 de zile de îngrijiri medicale.
279.
Persoană vătămată Stan Mariana (Comitetul Central-Vol. 56) - rănită
Numita Stan Mariana, fiica lui Gheorghe şi Ioana, născută la data de 14.06.1968, cu
domiciliul în Bucureşti, str. Cetatea Histria nr. 3, bl. M14, sc. A, ap.41, sector 6, a fost rănită
prin împuşcare la data de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona Palatului Consiliului de Stat.
Raportul medico-legal nr. A1/7773/12.06.1990 evidenţiază faptul că partea vătămată a
fost internată cu diagnosticul: plăgi abdominale prin împuşcare cu perforaţii intestinale
multiple, leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 40-45 de zile îngrijiri medicale.
Prin localizare şi gravitate, leziunile au pus în pericol viaţa victimei.
280.
Stefanov Victor (Comitetul Central-Vol. 56) - decedat
Numitul Stefanov Victor, fiul lui Mihai şi Rozalia, născut la data de 25.08.1967 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Băiculeşti, nr. 5, bl. A3, ap. 58, sector 1, a
fost împuşcat mortal, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Sălii Palatului.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/123/1989/15.02.1990, întocmit
de INML Bucureşti, moartea numitului Stefanov Victor a fost violentă şi s-a datorat
împuşcării (plagă împuşcată în regiunea toracală cu hemoragie mixtă).
La data de 10.11.2005, a fost audiată numita Stefanov Rozalia, domiciliată în
Bucureşti, str. Băiculeşti nr.5, et.4, ap.58, sector 1, care s-a constituit parte civilă în legătură
cu decesul fiului său Stefanov Victor.
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281.
Persoană vătămată Sigmund Andrei (Comitetul Central-Vol. 57) - rănit
Numitul Sigmund Andrei, fiul lui Iosif şi Elena, cu domiciliul în Bucureşti, Aleea
Livezilor, nr. 27, bl. 10, sc. 3, et. 1, ap. 46, sector 5, a fost rănit prin împuşcare, în piciorul
drept, în noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce se afla pe Calea Victoriei, în dreptul Hotelului
Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3285/17.05.1991, Sigmund Andrei a prezentat
leziuni produse prin împuşcare (fractură cominutivă 1/3 mijlocie tibie dreaptă, plagă
transfixiantă prin împuşcare regiunea anterioară 1/3 medie gamba dreaptă), care au necesitat
90-100 zile îngrijiri medicale.
282.
Vintilă Viorel (Comitetul Central-Vol. 57) - decedat
Numitul Vintilă Viorel, fiul lui Constantin şi Floarea, născut la data de 15.12.1966 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti str. Rotundă nr. 4, a fost împuşcat mortal, în
noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona Hotelului Bucureşti.
Nu există, la dosarul cauzei, acte medicale cu privire la leziunile suferite de numitul
Vintilă Viorel.
La data de 01.11.2005, a fost audiată numita Vintilă Steluţa, sora numitului Vintilă
Viorel, domiciliată în Bucureşti, str. rotundă nr. 4, bl. Y1A, sc.3, et.6, ap. 138, sector 3, care
s-a constituit parte civilă în cauză.
283.
Persoană vătămată Rîciu Alin (Comitetul Central-Vol. 58) - rănit
Numitul Rîciu Alin, fiul lui Ion şi Constanţa, născut la data de 10.06.1975 în
Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, Aleea Podul Giurgiului, nr. 1, bl. 14, sc. 2, ap. 37,
sector 5, a fost rănit prin împuşcare în piciorul drept, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla
în zona Comitetului Central.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3747/08.03.1991, Rîciu Alin a prezentat
urmele unei leziuni prin armă de foc pe coapsa dreaptă (fractura femurului), care a necesitat
12 luni de îngrijiri medicale.
284.
Răducanu Mihail (Comitetul Central-Vol. 58) - decedat
Numitul Răducanu Mihail, fiul lui Nicolae şi Stela, născut la data de 13.03.1949, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, Aleea Ilioara, sc. A, et. 5, ap. 21, sector 3, a fost împuşcat, la
data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Comitetului Central.
Conform raportului medico-legal de autopsie nr. A3/351/17.03.1990, Răducanu Mihail
a fost internat la data de 23.12.1989 cu diagnosticul plagă împuşcată fronto-temporală stângă.
Bronşectazie cu insuficienţă respiratorie. Decesul acestuia intervenit la data de 17.02.1990,
după o fază de ameliorare a tabloului clinic, prin stop cardio-respirator. Moartea numitului
Răducanu Mihail a fost violentă şi s-a datorat stării de septicemie cu caşexie secundară,
consecinţa unui traumatism cranio-cerebral cu fractură de boltă. Leziunile cranio-cerebrale sau produs prin împuşcare. Direcţia de tragere a fost dinapoi înainte şi de jos în sus (orificiul de
intrare temporal stâng, cel de ieşire parietal stâng). Evoluţia gravă a fost favorizată de o serie
de afecţiuni preexistente (insuficienţă nitro-aortică, bronşectiazie, simfiză pleurală).
În legătură cu decesul numitului Răducanu Mihail, a fost audiat fratele acestuia,
Croitoru Eftimie, domiciliat în Bucureşti, Aleea Ilioara, nr. 1, bl. P29, et. 5, ap. 21, sector 3.
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285.
Persoană vătămată Răducanu Ştefan (Comitetul Central-Vol. 58)
Numitul Răducanu Ştefan, fiul lui Natural şi Maria, născut la data de 15.05.1945 în
com. Vişina, jud. Dâmboviţa, cu domiciliul în Bucureşti, str. Veronica Micle, nr. 25, sector 1,
a fost rănit, la data de 22.12.1989, în timp ce se afla în interiorul Sălii Palatului, o bucată din
tavanul încăperii s-a desprins şi i-a provocat răni în zona capului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/17.489/08.01.1993, Răducanu Ştefan a fost
internat cu diagnosticul: contuzie cerebrală minoră, provocată prin cădere, leziuni pentru care
a necesitat 10-15 zile de îngrijiri medicale.
286.
Răileanu Neculai (Comitetul Central-Vol. 58) - decedat
Numitul Răileanu Neculai, fiul lui Vasile şi Elena, născut la data de 06.12.1927, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Patinoarului nr. 23, bl. PM55, ap. 51, sector 3, a fost
împuşcat mortal, la data de 24.12.1989, în timp ce se afla în zona Ştirbei Vodă.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/99/1989/15.02.1990, moartea
sa a fost violentă şi s-a datorat împuşcării. (plagă împuşcată toraco-abdominală şi hemoragie
mixtă).
În legătură cu decesul lui Răileanu Neculai, a fost audiată soţia acestuia, numita
Răileanu Emilia, domiciliată în Bucureşti, Intr. Patinoarului, nr. 23, bl. PM55, sc. B, ap. 51,
sector 3.
287.
Persoană vătămată Rotaru Anton Cristian (Comitetul Central-Vol. 58) rănit
Numitul Rotaru Anton Cristian, fiul lui Anton şi Maria, cu domiciliul în Bucureşti, str.
G-ral Culcer, nr. 33, sector 6, a fost rănit prin împuşcare, în piciorul stâng, în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în Sala Palatului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1716/05.03.1990, Rotaru Anton Cristian a
suferit leziuni produse prin împuşcare (plagă prin împuşcare, fractură cominutivă 1/3
inferioară femur stâng cu retenţie de proiectil), care au necesitat 80-90 zile de îngrijiri
medicale.
288.
Hotea Petrişor (Comitetul Central-Vol. 58) - decedat
Numitul Hotea Petrişor, fiul lui Ivan şi Varvara, născut la data de 09.02.1968, în
Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, str. Căminului, nr. 16, sector 2, a fost împuşcat mortal,
la data de 23.12.1989, în timp ce se afla la sediul Comitetului Central.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/218/1989/15.02.1990, moartea
sa a fost violentă şi s-a datorat împuşcării. (plagă împuşcată frontală).
La data de 01.11.2005, a fost audiată Neagu Elena, domiciliată în Bucureşti, str. Sinaia
nr. 1, bl. 78, sc.1, et.5, ap. 24, sector 2, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul
fratelui său Hotea Petrişor.
289.
Persoană vătămată Harbuz Florin (Comitetul Central-Vol. 58) - rănit
Numitul Harbuz Florin, fiul lui Mihai şi Maria, născut la data de 13.03.1950 în
Belceşti, jud. Iaşi, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Călăraşilor, nr. 103, sector 3, a fost rănit
în piciorul stâng, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Pieţii Palatului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/12163/30.08.1991, Harbuz Florin a suferit o
plagă împuşcată în seton gambă stânga care a necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
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290.
Persoană vătămată Hău Ion (Comitetul Central-Vol. 58) - rănit
Numitul Hău Ion, fiul lui Nicolae şi Sofia, născut la data de 19.05.1954 în com.
Căneşti, jud. Buzău, cu domiciliul în Bucureşti, str. Spiniş, nr. 3, bl. 24, sc. 2, et. 4, ap. 40,
sector 4, a fost rănit prin împuşcare, în regiunea lombară, la data de 22.12.1989, în timp ce se
afla în zona Comitetului Central.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3406/13.03.1991, Hău Ion a suferit o plagă
prin împuşcare cu retenţie de glonţ, în regiunea lombară dreaptă, care a necesitat 12-14 zile de
îngrijiri medicale. Leziunea nu i-a pus viaţa în pericol.
291.
Stoica Marian (Comitetul Central-Vol. 60) - decedat
Numitul Stoica Marian, fiul lui Trandafir şi Maria, născut la data de 21.06.1968 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Cărăbuşului nr.28, bl. 145, sc. C, ap. 109,
sector 6, a fost împuşcat mortal, la data de 24.12.1989, în timp ce se afla în zona Sala
Palatului.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/57/1989/15.II.1990, moartea a
fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată craniană cu fractură de boltă şi
dilacerare cerebrală).
La data de 17.03.2006, a fost audiat Stoica Trandafir, domiciliat în Bucureşti, str.
Cărăbuşului, nr. 28, bl. 145, sc. C, et. 5, ap. 109, sector 6, care s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul fiului său Stoica Marian.
292.
Stegaru Nicolae (Comitetul Central-Vol. 60) - decedat
Numitul Stegaru Nicolae, fiul lui Ştefan şi Ioana, născut la data de 05.09.1954 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti str. Trapezului, nr. 7, bl. GB, ap. 33, sector 3, a
fost împuşcat mortal, la data de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Sălii Palatului.
Conform raportului de constatare medico-legal nr. A3/141/1989/15.II.1990, moartea sa
a fost violentă şi datorat împuşcării (plagă împuşcată craniană cu dilacerare cerebrală).
La data de 01.09.2006, a fost audiată Stegaru Alina Giorgiana, domiciliată în
Bucureşti, str. Topolovăţ, nr. 4, bl. TD18, sc. A, et.7, ap. 44, sector 6, care s-a constituit parte
civilă în legătură cu decesul tatălui său Stegaru Nicolae.
293.
Persoană vătămată Stoica Mihai (Comitetul Central-Vol. 60) - rănit
Numitul Stoica Mihai, fiul lui Dumitru şi Minodora, născut la data de 08.09.1967 jud.
Vaslui, cu domiciliul în Bucureşti, Intr. Aurel Ciurea, nr. 2, bl. S41, sc. 2, et. 4, ap. 41, sector
5, a fost rănit prin împuşcare, în ambele picioare, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în
zona Comitetului Central.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4053/13.03.1991, Stoica Mihai a suferit o
plagă împuşcată ambe coapse, transfixiantă coapsa dreaptă cu retenţie corp străin coapsa
stângă. Leziunile au necesitat 30-40 zile de îngrijiri medicale.
294.
Stoicovici Dinu (Comitetul Central-Vol. 60) - decedat
Numitul Stoicovici Dinu, fiul lui Titi şi Vasca, născut la data de 11.07.1926 în
Ilouovia, Iugoslavia, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. N. Bălcescu, nr. 33, sc. A, et. 9,
ap. 92, a fost împuşcat mortal, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla la domiciliu.
La data de 01.02.2007, a fost audiată Stoicovici Maria, domiciliată în Bucureşti, b-dul
Nicolae Bălcescu nr. 33, sc. A, et. 9, ap. 92, sector 1, care s-a constituit parte civilă în legătură
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cu decesul soţului său Stoicovici Dinu.
295.
Spânu Nicolae (Comitetul Central-Vol. 60) - decedat
Numitul Spânu Nicolae, fiul lui Petre şi Dumitra, născut la data de 02.03.1952 în
Topliceni, jud. Buzău, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Valea Ialomiţei, nr. 4, bl. C11, ap.
101, sector 6, a fost împuşcat mortal, la data de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona
Hotelului Intercontinental.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/190/1989/15.II.1990, moartea
numitului Spânu Nicolae a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată craniană,
dilacerare cerebrală).
În legătură cu decesul numitului Spânu Nicolae, a fost audiată soţia acestuia, Spânu
Alexandrina, domiciliată în Bucureşti, str. Valea Ialomiţei nr. 4, bl. C11, sc. c, et.6, ap. 101,
sector 6.
296.
Schweifel Jeanetta (Comitetul Central-Vol. 60) - decedată
Numita Schweifel Jeanetta, fiica lui Iancu şi Sifra, născută la data de 17.03.1903 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Academiei, nr. 35-37, et. 4, ap. 17, sector 1,
a fost împuşcată mortal, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa.
În legătură cu decesul numitei Schweifel Jeanetta, a fost audiată sora acesteia,
Frelicman Stefanie, domiciliată în Bucureşti, str. Ecaterina Teodoroiu nr.27, sector 1.
297.
Sebo Aurel Horia (Comitetul Central-Vol. 60) - decedat
Numitul Sebo Aurel Horia, fiul lui Eftimie şi Florica, născut la data de 06.10.1944 în
Radna, jud. Arad, cu ultimul domiciliu în Roşiori de Vede, jud. Teleorman, a fost împuşcat
mortal la data de 24.12.1989.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/295/1989 din data de
15.02.1990, întocmit în cauză, moartea sa a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă
împuşcată latero-toracică stânga).
În legătură cu decesul numitului Sebo Aurel Horia, a fost audiată soţia acestuia, Ilie
Niculina, domiciliată în Roşiori de Vede, Aleea CFR nr.T6, sc.3, et.3, ap.101, jud. Teleorman.
298.
Persoană vătămată Şerban Ştefan (Comitetul Central-Vol. 61)
Numitul Şerban Ştefan, născut la data de 13.09.1931, fiul lui Dumitru şi Maria,
domiciliat în Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 114-116, et. 3, ap. 12, sector 1, a fost agresat în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în sediul CC.
A suferit leziuni care s-au putut produce prin lovire cu corp dur şi care au necesitat
pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr.
A1/6404/15.02.1991).
299.
Persoană vătămată Şerban Ovidiu (Comitetul Central-Vol. 61) - rănit
Numitul Şerban Ovidiu, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 28.08.1944,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Unirii, nr. 35, bl. A3, sc. 2, et. 3, ap. 32, sector 3, a fost rănit în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla la poarta de acces din spatele sediului CC.
A suferit leziuni care s-au putut produce prin împuşcare şi au necesitat pentru
vindecare 22-25 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. A1/3535/1991).
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300.
Persoană vătămată Staicu Corneliu Nicuşor (Comitetul Central-Vol. 61) rănit
Numitul Staicu Corneliu Nicuşor, născut la data de 30.04.1968, domiciliat în Bucureşti
str. Simion Bărnuţiu, nr. 18, sector 1, a fost rănit în ziua de 25.12.1989, în timp ce se afla în
apropierea hotelului Lido.
A suferit o leziune produsă prin împuşcare, care a necesitat 25-30 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/3365/1990).
301.
Persoană vătămată Stoica Alexandru (Comitetul Central-Vol. 61) - rănit
Numitul Stoica Alexandru, născut la data de 30.09.1959, domiciliat în Bucureşti str.
Papiu Ilarian, nr. 6, bl. 42, sc. 4, et. 1, ap. 95, sector 3, a fost rănit în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea restaurantului Cina.
A suferit un traumatism cranio-cerebral prin armă de foc, care a necesitat pentru
vindecare, 70-80 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. A1/2763/1991).
302.
Persoană vătămată Szasz Alexandru (Comitetul Central-Vol. 61) - rănit
Numitul Szasz Alexandru, născut la data de 19.04.1945, fiul lui Zoltan şi Aurelia
domiciliat în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 10, bl. 16, sc. 2, ap. 44, sector 5, a fost rănit în ziua
de 23.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa din str. Academiei nr.35-37(blocul Romarta).
A suferit leziuni prin armă de foc, care au necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/3593/1991).
303.
Persoană vătămată Stelianide Dumitru (Comitetul Central-Vol. 61) - rănit
Numitul Stelianide Dumitru, născut la data de 07.05.1954, fiul lui Gheorghe şi
Ecaterina domiciliat în Galaţi, str. Arhipelag, nr. 3, bl. Gorun, ap. 57, jud. Galaţi, a fost rănit
în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla la ieşirea principală din sediul CC.
Cu ocazia examinării medico legale în data de 15.07.1992 s-a constatat că numitul
Stelianide Dumitru, prezenta o cicatrice la nivelul piciorului drept, rezultată din vindecarea
unei plăgi ce a putut fi produsă prin împuşcare şi care a necesitat 6-7 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr.928/E/15.07.1992 întocmit de Laboratorul de Medicină Legal Galaţi).
304.
Persoană vătămată Sorescu Antonio (Comitetul Central-Vol. 61) - rănit
Numitul Sorescu Antonio, domiciliat în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 43, sector 1, a
fost rănit în noaptea de 25.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Romană.
A suferit leziuni care au putut fi produse prin împuşcare şi care au necesitat 40-45 zile
de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. A1/18862/1991).
305.
Persoană vătămată Spînu Constantin (Comitetul Central-Vol. 63) - rănit
Numitul Spînu Constantin, născut la data de 02.07.1970, fiul lui Vasile şi Elena
domiciliat în Bucureşti, str. Zboina Neagră, nr. 6, bl. 88, sc. 2, ap. 100, sector 6, a fost rănit în
seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în parcul din faţa fostului sediu al C.C.
A suferit leziuni care au putut fi produse prin împuşcare şi care au necesitat 6 luni de
îngrijiri medicale (raport medico legal nr. A1/3956/1991).
306.
Neculăeasa Ionel (Comitetul Central-Vol. 63) - decedat
Numitul Neculăeasa Ionel, născut la data de 19.01.1968, fiul lui Costică şi Silvia, cu
ultimul domiciliu în com. Drăguşeni, jud. Suceava, a fost rănit prin împuşcare la data de
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23.12.1989, în timp ce se afla în parcul din faţa fostului sediu al C.C..
Urmare leziunilor suferite a decedat în data de 24.12.1989 (raport de constatare
medico legală nr.A3/319/1989, I.M.L. – plagă împuşcată cervicală).
La data de 02.07.2007, a fost audiat Neculăeasa Florentina, domiciliată în Bucureşti,
str. Nerva Traian nr. 5, bl. M 16, sc.1, ap. 302, sector 3, care s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul fratelui său Neculăeasa Ionel.
307.
Gămbuţeanu Florin (Comitetul Central-Vol. 63) - decedat
Numitul Gămbuţeanu Florin, născut la data de 23.04.1967, fiul lui Ilie şi Florica, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Suraia, nr. 4, bl. 21, ap. 51, sector 3, a fost împuşcat
mortal, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în scara B a blocului situat pe str. Academiei
nr.35 (raport medico legal nr. A3/148/1991 –plagă împuşcată craniană, dilacerare cerebrală).
La data de 01.11.2005, a fost audiată Creţu Elena, domiciliată în Bucureşti, str. Aleea
Suraia, nr. 4, sc. A, bl. 21B, et. 8, ap. 51, sector 3, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul fiului său Gambuţeanu Florin.
308.
Persoană vătămată Nedelcu Anica (Comitetul Central-Vol. 63)
Numita Nedelcu Anica, fiica lui Marin şi Sonia, născută la data de 06.02.1953,
domiciliată în Bucureşti, str. Rezonanţei, nr. 1-3, bl. 15-16, sc. H, et. 4, ap. 119, sector 4,
susţine că în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona blocului „Romarta”, a
constatat că s-a tăiat, într-un ciob de sticlă, la piciorul drept.
Conform Foii de Observaţie Clinică nr.9354/2311 întocmită de Spitalul Clinic 23
August Bucureşti, Nedelcu Anica a fost internată în perioada 23.12.1989 – 24.12.1989 cu
diagnosticul – plagă tăiată, 1/3 medie gamba dreaptă.
309.
Persoană vătămată Strungariu Dorel (Comitetul Central-Vol. 64) - rănit
Numitul Strungariu Dorel, fiul lui Mihai şi Eleonora, născut la data de 28.05.1968 în
Lozna, judeţul Botoşani, domiciliat în Bucureşti, str. Palatului, nr. 8, bl. 4, sc. 1, ap. 40, sector
3, a fost rănit prin împuşcare, la piciorul drept, în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în
incinta fostului sediu al C.C.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2716/1991, numitul Strungariu Dorel a
prezentat o leziune traumatică produsă prin împuşcare la data de 24.12.1989, care a necesitat
30 zile de îngrijiri medicale.
310.
Soare Corneliu (Comitetul Central-Vol. 64) - decedat
Numitul Soare Corneliu, fiul lui Ion şi Iana, născut la data de 04. 03.1962 în Bucureşti,
cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Elegiei, nr. 4A, sector 5, a fost rănit prin împuşcare, în
seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona fostului sediu al C.C.
Conform foii de observaţie emisă de Spitalul Clinic de Copii, numitul Soare Corneliu a
fost internat la data de 22.12.1989, ora 21.00, cu diagnosticul ,,plagă transfixiantă cervicală cu
leziuni de părţi moi, şoc hemoragic” şi a decedat la data de 23.12.1989.
Soare Gheorghe, domiciliat în Bucureşti, Str. Elegiei nr. 4A, sector 5, s-a constituit
parte civilă în legătură cu decesul fratelui său Soare Corneliu.
311.
Persoană vătămată Sofronie Daniel Robert (Comitetul Central-Vol. 64)
Numitul Sofronie Daniel Robert, fiul lui Marin şi Marioara, născut la data de
23.02.1968 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Eftimie Croitoru, nr. 9, sector 6, afirmă
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că în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în incinta sediului fostului C.C., a fost rănit prin
împuşcare la piciorul stâng.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa vătămărilor suferite în
împrejurările susmenţionate.
312.
Persoană vătămată Stoica Cristian (Comitetul Central-Vol. 64) - rănit
Numitul Stoica Cristian, fiul lui Gheorghe şi Constantina, născut la data de 31.10.1971
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Şoseaua Pantelimon, nr. 285A, bl. 11A, sc. 1, ap. 54,
sector 2, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în faţa sediului fostului C.C., a fost rănit prin
împuşcare în zona mastoidiană stângă.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2779/1991, numitul Stoica Cristian a suferit
un traumatism prin armă de foc la 23.12.1989 şi a necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale.
313.
Persoană vătămată Stoica Jenică (Comitetul Central-Vol. 64) - rănit
Numitul Stoica Jenică, fiul lui Octavian Radu şi Petra, născut la data de 04.04.1962 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Lacul Tei, nr. 107, bl. 14 B, sc. D, ap. 159, sector 2,
în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în incinta sediului fostului C.C., a fost rănit
prin împuşcare în umărul stâng şi piciorul drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1999/1990, numitul Stoica Jenică a suferit un
politraumatism prin împuşcare la 23.12.1989 şi a necesitat cel puţin 100 zile de îngrijiri
medicale. Prezintă infirmitate (amputaţia coapsei drepte).
314.
Persoană vătămată Şega Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 64) - rănit
Numitul Şega Gheorghe, fiul lui Constantin şi Elisabeta, născut la data de 20.10.1926
în comuna Săcelu, judeţul Gorj, domiciliat în Bucureşti, str. Batiştei, nr. 16 A, ap. 15, sector 2,
în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona străzii Batiştei, a fost rănit prin împuşcare în
piciorului drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5246/1991, numitul Şega Gheorghe a suferit
la 23.12.1989 o leziune produsă prin armă de foc, care a necesitat circa 45 zile de îngrijiri
medicale. Prin caracterul agentului vulnerant, leziunea poate fi interpretată că a pus în
primejdie viaţa victimei.
315.
Persoană vătămată Schicht Mariana (Comitetul Central-Vol. 64) - rănită
Numita Schicht Mariana, fiica lui Tudor şi Ileana, născută la data de 07.05.1949 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Grădiştea, nr. 19, bl. 86, ap. 41, sector 4, în seara zilei
de 22.12.1989, în timp ce se afla la intrarea în fostul sediu al C.C., a fost rănită prin împuşcare
la nivelul membrelor.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3801/1991, numita Schicht Mariana a
prezentat urmele unor leziuni pe membre, posibil prin armă de foc (schije). Leziunile datează
din 22.12.1989 şi au necesitat circa 14-16 zile de îngrijiri medicale. Ulterior, prin raportul de
expertiză medico – legală nr. A5/796/1998, s-a stabilit că leziunile suferite de susnumita la
data de 22.12.1989, au necesitat pentru vindecare 22 zile de îngrijiri medicale.
316.
Persoană vătămată Niţă Mircea (Comitetul Central-Vol. 65) - rănit
Numitul Niţă Mircea, născut la data de 14.05.1951, domiciliat în Bucureşti, str. Ilie
Oprea nr. 10, bl. 43, sc. 1, et. 4, ap. 37, sector 4, a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în
timp ce se afla în sediul CC.
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A suferit leziuni care s-au putut produce prin împuşcare şi care au necesitat pentru
vindecare, 35-40 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. A1/4939/1991).
Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
317.
Persoană vătămată Nicolae Nicuşor (Comitetul Central-Vol. 65) - rănit
Numitul Nicolae Nicuşor, născut la data de 01.09.1961, domiciliat în Bucureşti, Calea
Călăraşilor, nr. 166, bl. 54, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 3, a fost rănit în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în sediul CC.
A suferit leziuni prin împuşcare genunchi drept şi paralizie nerv sciatic popliteu extern
drept şi care au necesitat pentru vindecare 14 luni de îngrijiri medicale (raport medico legal
nr. A1/11070/1991). Prezintă infirmitate permanentă şi a fost încadrat în gradul II de
invaliditate.
318.
Persoană vătămată Nuţă Iustin (Comitetul Central-Vol. 65) - rănit
Numitul Nuţă Iustin, născut la data de 07.05.1964, domiciliat în Bucureşti, b-dul 1
Mai, nr. 15, bl. C3, sc. 1, et. 9, ap. 41, sector 6, a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în
timp ce se afla în zona fostului sediu al C.C.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/3215/1991- plagă împuşcată transfixiantă 1/3 medie gamba
stângă).
319.
Persoană vătămată Neculici Mihai (Comitetul Central-Vol. 65) - rănit
Numitul Neculici Mihai, fiul lui Antohe şi Luxa, născut la data de 20.04.1968,
domiciliat în comuna Valea Râmnicului, sat Oreavul, judeţul Buzău, a fost rănit în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în Sala Palatului.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare circa 25 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/14040/1991- plagă împuşcată antebraţ drept).
320.
Persoană vătămată Niţă Adrian (Comitetul Central-Vol. 65)
Numitul Niţă Adrian, fiul lui Gheorghe şi Floarea, născut la data de 22.07.1967,
domiciliat în Bucureşti, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 20, bl. 2, et. 6, ap. 25, sector 3, fost
militar în termen la U.M. 02602 Budeşti, susţine că s-a îmbolnăvit de TBC în timpul
evenimentelor din decembrie 1989.
Conform raportului medico legal nr. A1/6152/1993 întocmit de I.M.L. Bucureşti sold.
Niţă Adrian a prezentat afective pleuro-pulmonare (TBC pulmonar), afecţiune care poate fi
pusă în reacţie cauzală indirectă cu condiţiile meteo dificile, având în vedere starea de
oboseala şi status în care a acţionat în zilele revoluţiei din decembrie 1989. A necesitat
aproximativ 120-130 de zile îngrijiri medicale.
321.
Persoană vătămată Neagoe Marin (Comitetul Central-Vol. 65)
Numitul Neagoe Marin, fiul lui Ilie şi Ileana, născut la data de 12.11.1952 în com.
Bulbucata, jud. Giurgiu, domiciliat în Bucureşti, şos. Berceni nr.53, bl.130, sc.2, et.1, ap.42,
sector 4, a fost vătămat în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona fostului sediu al
C.C., în contextul unei busculade create de manifestanţii prezenţi în zonă.
Conform raportului medico legal nr. A2/14646/1991 întocmit de I.M.L. Bucureşti
numitul Neagoe Marin a suferit un traumatism al şoldului stâng produs prin lovire cu sau de
corp dur. Complicaţiile survenite au impus o spitalizare îndelungată şi tratament fizioterapic
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de recuperare funcţională. Pacientul prezintă modificări sechelare care au determinat
încadrarea în gradul II de invaliditate.
322.
Persoană vătămată Ivan Ionel (Comitetul Central-Vol. 67) - rănit
Numitul Ivan Ionel, fiul lui Stanciu şi Maria, născut la data de 04.10.1950 în comuna
Grădiştea, judeţul Brăila, domiciliat în Bucureşti, str. Alexandru cel Bun, nr. 16 A, bl. T21 B,
ap.6, sector 2, în ziua de 26.12.1989, maior la U.M. 01842 Boteni, a fost rănit prin împuşcare
la nivelul antebraţului stâng, în timp ce se afla în Hotelul Bucureşti. A fost transportat la
Spitalul Militar Central unde a rămas internat până la data de 09.01.1990.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2750/1991, numitul Ivan Ionel prezintă
sechele după plagă împuşcată antebraţ stâng cu fractură cominutivă de cubitus stâng.
Leziunile au fost produse prin proiectil de armă de foc şi au necesitat 72 zile de îngrijiri
medicale.
323.
Stoiciuc Maricel (Comitetul Central-Vol. 67) - decedat
Numitul Stoiciuc Maricel, fiul lui Petre şi Didina, născut la data de 13.08.1968 în
comuna Vlăsineşti, judeţul Botoşani, cu ultimul domiciliu în comuna Vlăsineşti, judeţul
Botoşani, în ziua de 24.12.1989, serg. maj. la U.M. 01026, a fost împuşcat mortal în timp ce
se afla în incinta fostului sediu al C.C. şi făcea parte din dispozitivul de pază.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/283/1989 din data de
15.02.1990, moartea numitului Stoiciuc Maricel a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă
împuşcată hemitorace stâng).
Numita Stoiciuc Didina, domiciliată în comuna Vlăsineşti, judeţul Teleorman, s-a
constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului său Stoiciuc Maricel.
324.
Persoană vătămată Soare Dumitru (Comitetul Central-Vol. 67)
Numitul Soare Dumitru, fiul lui Costache şi Paraschiva, domiciliat în Bucureşti, b-dul
Păcii, nr. 51A, bl. G, sc. III, ap. 90, sector 6, lt. maj. la U.M. 0563 Bucureşti, în perioada
22.12.1989 – 25.12.1989, a făcut parte din dispozitivul de pază al fostului sediu al C.C.
În seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitiv, datorită stării de oboseală,
şi-a pierdut echilibrul şi a căzut pe scări, suferind un traumatism cranio-cerebral (conform
certificatului medical nr. 830/10.04.1990).
325.
Persoană vătămată Dibluş Anghel (Comitetul Central-Vol. 67) - rănit
Numitul Dibluş Anghel, fiul lui Ion şi Smaranda, născut la data de 18.03.1950 în
comuna Dobroteşti, judeţul Teleorman, domiciliat în Bucureşti, str. 13 Septembrie, nr. 118120, bl. 60-62, sc. A, ap. 24, sector 5, în ziua de 23.12.1989, maior la U.M. 0563 Bucureşti, a
fost rănit prin împuşcare la nivelul antebraţului stâng, în timp ce se afla în incinta fostului
sediu al C.C. şi făcea parte din dispozitivul de pază.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4658/1991, numitul Dibluş Anghel prezintă
sechele postlezionare prin împuşcare la data de 23.12.1989, pentru care a necesitat 25 zile de
îngrijiri medicale.
326.
Julea Ion (Comitetul Central-Vol. 68) - decedat
Numitul Julea Ion, născut la 01.10.1955, fiul lui Păun si Viorica, cu ultimul domiciliu
în Bucureşti, str. Colentina nr.11, sector 2, a fost rănit la data de 23.12.1989 în timp ce se afla
în sediul CC, suferind leziuni ce au avut ca urmare decesul (raportului medico legal nr.
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A3/290/1989 din data de 15.02.1990 – plagă împuşcată fesieră stângă).
La data de 01.11.2005, a fost audiată Nica Viorica, domiciliată în Bucureşti, Aleea
Ilioara, nr. 2bis, bl. PM30, sc. C, ap. 73, sectorul 3, care s-a constituit parte civilă în legătură
cu decesul soţului său Julea Ion.
În cauză s-au constituit parţi civile şi Julea Andreea (fiica victimei), respectiv Julea
Liliana (fiica victimei), domiciliate în Bucureşti, str. Aleea Ilioara nr. 2bis, bl. PM30, sc. C,
ap. 73, sector 3.
327.
Vladu Cătălin Florentin (Comitetul Central-Vol. 68) - decedat
Numitul Vladu Cătălin Florentin, născut la data de 22.10.1972, fiul lui Ion şi Otilia, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Domnita Anastasia, nr. 17, sector 1, a fost rănit prin
împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în sediul C.C., suferind leziuni ce
au avut ca urmare decesul (certificat de deces seria D8 nr. 563937/1989).
La data de 24.10.2005, a fost audiată Lupu Otilia, domiciliată în comuna Frumuşica,
judeţul Botoşani, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului său, Vladu
Cătălin Florentin.
329.
Persoană vătămată Hîrlavu Gabriel Ion (Comitetul Central-Vol. 69) Numitul Hîrlavu Gabriel Ion, născut la data de 18.02.1971, fiul lui Decu şi Liliana,
domiciliat în Bucureşti, str. Rinocerului, nr. 31, sector 5, afirmă că a fost rănit, prin ricoşarea
unui glonţ, în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în faţa Palatului Regal.
Cu ocazia audierii în data de 26.11.2007, numitul Hîrlavu Gabriel Ion a menţionat că,
nu deţine acte medicale cu privire la leziunile suferite, în contextul evenimentelor din
decembrie 1989.
330.
Persoană vătămată Lupu Adrian (Comitetul Central-Vol. 69)
Numitul Lupu Adrian, născut la data de 25.10.1968, fiul lui Constantin şi Aurelia,
domiciliat in loc. Braşov, str. G-ral Dumitrache, nr. 25, bl. 279, sc. B, ap. 2, judeţul Braşov,
afirmă că a fost împuşcat în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de
apărare al fostului sediu al C.C.
Cu ocazia audierii, la data de 05.05.2006, numitul Lupu Adrian s-a constituit parte
civilă în cauză.
331.
Persoană vătămată Melniciuc Vasile Dorel (Comitetul Central-Vol. 69)
Numitul Melniciuc Vasile Dorel, născut la data de 11.02.1961, fiul lui Mihai si Elena,
domiciliat în mun. Suceava, b-dul George Enescu, nr. 36, bl. E73, ap. 20, afirmă că a
participat la evenimentele din decembrie 1989 şi că a suferit traume pentru care şi-a rezervat
dreptul de a se constitui parte civilă.
332.
Persoană vătămată Niţu Traian (Comitetul Central-Vol. 69) - rănit
Numitul Niţu Traian, născut la data de 21.05.1951, fiul lui Ion si Oprea, domiciliat în
Bucureşti, b-dul Eroii Sanitari, nr. 69, et. 1, ap. 2, sector 5, afirmă că a fost rănit în gamba
piciorului drept, în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona intrării B a fostului
sediu al C.C.
Cu ocazia audierii, la data de 17.05.2007, numitul Niţu Traian s-a constituit parte
civilă în cauză.
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333.
Persoană vătămată Olteanu Ion (Comitetul Central-Vol. 69)
Numitul Olteanu Ion, născut la data de 12.07.1935, fiul lui Constantin şi Tili,
domiciliat în Bucureşti, str. Postaşului, nr. 4, bl. C10, sc. 4, et. 4, ap. 151, sector 3, afirmă că a
fost rănit la data de 24.12.1989, în timp ce se afla pe str. Boteanu, în apropierea sediului CC.
Cu ocazia audierii, la data de 17.05.2005, numitul Olteanu Ion a menţionat că, după ce
a fost rănit, s-a prezentat la Spitalul Colţea, unde nu s-a înregistrat motivând că i-a fost frică.
334.
Persoană vătămată Lupu Dorian (Comitetul Central-Vol. 69)
Numitul Lupu Dorian, născut la data de 13.08.1956, fiul lui Ion si Zamfira, domiciliat
în com. Pantelimon, str. Meiului, nr. 23, jud. Ilfov, afirmă că a fost rănit în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în faţa fostului sediu al CC.
Conform raportului de expertiză medico legală nr. A1/3748/2008 din 16.04.2008,
numitul Lupu Dorian a prezentat o cicatrice ale cărei caracteristici morfologice nu permit
aprecierea retroactivă, obiectivă, a mecanismului de producere şi a datării acesteia. Leziunea a
necesitat 3-4 zile de îngrijiri medico legale. Lupu Dorian nu a prezentat documentaţie
medicală din data afirmativă a producerii leziunii. În anul 2007, sus numitului i s-a stabilit
diagnosticul – tulburare organică de personalitate, între acest diagnostic şi traumatismul
afirmat în decembrie 1989, neexistând legătură de cauzalitate.
335.
Persoană vătămată Drideanu Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 69) rănit
Numitul Drideanu Gheorghe, născut la data de 28.04.1949, fiul lui Radu si Maria,
domiciliat în Bucureşti, Aleea Istru, nr. 9, bl. D7, sc. 8, et. 4, ap. 79, sector 6, a fost rănit în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla lângă clădirea C.C.
Conform raportului de expertiză medico legală nr. A1/941/2007 din 22.03.2007,
numitul Drideanu Gheorghe, a prezentat cicatrici vechi la nivelul scalpului, leziuni care s-au
putut produce în anul 1989, având în vedere corespondenţa topografică între actele medicale
datate 1989 şi cicatricile constatate. Morfologia plăgilor descrise nu este tipică leziunilor prin
împuşcare, dar nu poate fi exclusă. Aceste leziuni au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medico
legale.
336.
Persoană vătămată Ţone Adrian (Comitetul Central-Vol. 69)
Numitul Ţone Adrian, născut la data de 05.01.1965, fiul lui Emilian şi Hortensia,
domiciliat în Bucureşti, str. Hortensia nr.17, sector 5, afirmă că a fost rănit în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în sediul C.C.
Cu ocazia audierii, la data de 30.05.2005, numitul Ţone Adrian s-a constituit parte
civilă în cauză.
337.
Persoană vătămată Moroşanu Tivilic Marian (Comitetul Central-Vol. 69)
Numitul Moroşanu Tivilic Marian, născut la data de 19.09.1968, fiul lui Dumitru şi
Maria, domiciliat în Bucureşti, Aleea Poet Sf. Iosif, nr. 2, bl. M51, et. 3, ap. 33, sector 3,
afirmă că a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în sediul CC.
Cu ocazia audierii, la data de 17.02.2006, numitul Moroşanu Tivilic Marian a
menţionat că leziunea suferită la picior nu a fost gravă şi s-a îngrijit singur, întrucât i-a fost
frică să se prezinte la o unitate medicală. S-a constituit parte civilă în cauză.
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338.
Persoană vătămată Gălăţescu Elena (Comitetul Central-Vol. 69)
Numita Gălăţescu Elena, născută la data de 16.07.1926, fiica lui Petre şi Maria,
domiciliată în Bucureşti, b-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 32-36, ap. 3, sector 1, afirmă ca a
fost rănită la data de 22.12.1989 în timp ce se afla în sediul C.C.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
339.
Persoană vătămată Coticopol Nicolae (Comitetul Central-Vol. 69)
Numitul Coticopol Nicolae, născut la data de 19.06.1962, fiul lui Nicolae şi Laurenţia,
domiciliat în comuna Balta Albă, sat Amara, judeţul Buzău, afirmă că în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în sediul C.C. în direcţia sa, s-au executat focuri de armă. În
urma focurilor trase au fost împuşcate mai multe persoane care se aflau în apropierea sa. El a
căzut dar nu a fost însă rănit.
340.
Persoană vătămată Trofin Vasile (Comitetul Central-Vol. 69)
Numitul Trofin Vasile, născut la data de 08.07.1949, fiul lui Dumitru şi Elena,
domiciliat în Bucureşti, str. Grădiştea, nr. 14, bl. B14, sc. C, et. 2, ap. 29, sector 4, afirmă că a
fost rănit la mâna dreaptă de un tub de cartuş ricoşat din armele militarilor aflaţi în apropierea
sa, în data de 24.12.1989, în jurul orelor 1800, în timp ce se afla în sediul C.C.
341.
Persoană vătămată Lăcătuşu Vasile (Comitetul Central-Vol. 69)
Cu ocazia audierii, la data de 28.08.2006, numitul Lăcătuşu Vasile, născut la data de
10.02.1960, fiul lui Vasile şi Margareta, domiciliat în Italia, comuna Loniazzo Via Somaini,
nr. 80, provincia Como, a menţionat că, se constituie parte vătămată ca urmare a faptului că „a
suferit din punct de vedere moral şi psihic datorită faptului că în urma actelor sale conştiente
care au contribuit la căderea regimului comunist (politic) a fost silit de împrejurări să
părăsească ţara”.
342.
Persoană vătămată Lăcătuşu Aurelia (Comitetul Central-Vol. 69)
Numita Lăcătuşu Aurelia, născută la data de 05.01.1952, fiica lui Mihai şi Ioana,
domiciliata în Italia, comuna Loniazzo Via Somaini, nr. 80, provincia Como, afirmă că a fost
lovită cu gloanţe de cauciuc, la data de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona Hotelului
Bucureşti.
Cu ocazia audierii, la data de 28.08.2006, numita Lăcătuşu Aurelia, s-a constituit parte
civilă în cauză, motivând ca a fost ţinta unor abuzuri săvârşite de anumite autorităţi ale
statului şi a fost nevoită „să ia calea exilului”.
343.
Persoană vătămată Gălăţeanu Zamfir Eugen (Comitetul Central-Vol. 69)
Numitul Gălăţeanu Zamfir Eugen, născut la data de 30.09.1943, fiul lui Florea şi
Maria, domiciliat în Bucureşti, b-dul Basarabia, nr. 110, bl. 28, et. 6, ap. 16, sector 2, afirmă
că a fost rănit la piciorul drept, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în balconul
fostului sediu al C.C.
344.
Persoană vătămată Ciucă Florin (Comitetul Central-Vol. 69)
Cu ocazia audierii, la data de 20.07.2006, numitul Ciucă Florin, născut la data de
15.02.1957, fiul lui Marin şi Ştefana, domiciliat în Bucureşti, str. Constantin Nottara, nr. 33,
sector 3, a menţionat că se constituie parte vătămată în cauză, motivând că, deşi a avut
contribuţii mari şi cu riscuri enorme la revoluţia din decembrie 1989, „nu a beneficiat de nici
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un drept şi nici nu a recuperat tot ce s-a distrus de regimul ceauşist”.
345.
Persoană vătămată Răduţă Ion (Comitetul Central-Vol. 69) - reţinut
Numitul Răduţă Ion, născut la data de 05.07.1959, fiul lui Gheorghe şi Ioana,
domiciliat în Bucureşti, str. Amurgului, nr. 6, sc. 4, ap. 48, sector 5, afirmă că în ziua de
23.12.1989, în timp ce se deplasa pe str. Ştirbei Vodă a fost oprit şi percheziţionat de către doi
militari, după care, fiind considerat terorist, a fost agresat şi reţinut până în data de
29.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
346.
Persoană vătămată Alexandrescu Cristian Mihail (Comitetul Central-Vol.
69) - reţinut
Numitul Alexandrescu Cristian Mihail, născut la data de 27.11.1940, fiul lui Petru şi
Maria, domiciliat în Bucureşti, str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 8, bl. 34, et. 9, ap. 75,
sector 4, afirmă că, în data de 24.12.1989, în timp ce se afla în sediul fostului C.C., fiind
considerat terorist, a fost reţinut şi agresat de o patrulă formată din trei soldaţi. A fost reţinut
până în data de 29.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Cu ocazia audierii, la data de 25.10.2006, numitul Alexandrescu Cristian Mihail a
menţionat că nu solicită tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de reţinerea sa şi
nu are pretenţii de natură civilă.
347.
Persoană vătămată Găgeanu Gheorghe Nicolae (Comitetul Central-Vol.
69) - rănit
Numitul Găgeanu Gheorghe Nicolae, născut la data de 05.05.1971, fiul lui Gheorghe şi
Rafira, domiciliat în Bucureşti, str. Lăcrămioara, nr. 60-62, bl. 12-13, ap. 64, sector 3, afirmă
că în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în faţa Palatului Regal şi încerca să ajute un
pompier care se rănise în căderea, a simţit o lovitură în faţă şi şi-a pierdut cunoştinţa,
revenindu-şi la Spitalul de Urgenţă Floreasca în timp ce primea îngrijiri medicale.
Conform certificatului medical nr. 818/24.07.2008, eliberat de Spitalul Clinic de
Urgenţă Bucureşti, numitul Găgeanu Gheorghe Nicolae, figurează înregistrat în evidenţele
spitalului la nr. 2260/22.12.1989 cu diagnosticul – excoriaţie buză superioară.
348.

Persoană vătămată Nicolescu Ovidiu Dan (Comitetul Central-Vol. 69)

Numitul Nicolescu Ovidiu Dan, născut la data de 30.04.1970, fiul lui Marin şi Claudia
Coca, domiciliat în str. Banu Udrea, nr. 10, bl. H6, sc. 3, ap. 78, sector 3, afirmă că a fost
rănit, de un glonţ ricoşat, în genunchiul piciorului drept, în noaptea de 21/22.12.1989, în timp
ce se afla, la etajul 11, pe terasa Hotelului Ambasador.
349.
Persoană vătămată Cherpec Ion (Comitetul Central-Vol. 70)
Numitul Cherpec Ion, născut la data de 16.02.1965, fiul lui Anghel şi Maria, domiciliat
în Bucureşti, şos. Giurgiului, nr. 118, bl. 12, sc. 2, et. 5, ap. 47, sector 4, afirmă că în noaptea
de 23/24.12.1989, a fost rănit la degetul mic de la mâna stângă, în timp ce se afla în zona
Institutului Parhon. De asemenea, acesta susţine că a fost reţinut în noaptea de 24/25.12.1989,
de către o patrulă de militari şi condus la corpul de gardă al T.V.R. Ulterior a fost condus la
Secţia 5 Poliţie de unde a fost eliberat fără să i se comunice motivul reţinerii.
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Cu ocazia audierii, la data de 7.07.2006, numitul Cherpec Ion s-a constituit parte civilă
în cauză.
350.
Persoană vătămată Dina Marin (Comitetul Central-Vol. 39) - rănit
Numitul Dina Marin, fiul lui Ion şi Alecsandra, născut la data de 22.03.1966 în com.
Dobroteasa, jud. Olt, domiciliat în Bucureşti, str. Împăratul Traian nr.3, bl.12, ap.38, sector 4
şi f.f.l. în Bucureşti, Aleea Lamoteşti nr.1, bl.15, sc.1, ap.12, sector 4, a fost rănit prin
împuşcare în noaptea de 02/03.01.1990, în timp ce se afla în sediul fostului C.C. al PCR,
urmare manevrării imprudente de lt. Pătru Gabriel, din cadrul U.M. 01026 Bucureşti, a
armamentului din dotare.
Conform raportului medico legal nr.A1/12820/06.09.1991 întocmit de I.M.L.
Bucureşti, Dina Marin, a prezentat la 03.01.1990 leziuni produse prin împuşcare care au
necesitat circa 90 de zile de îngrijiri medicale şi a rămas cu infirmitate permanentă (plagă
împuşcată unipolară baza hemitoracelui drept, penetrantă în cavitatea peritoneală şi
retroperitoneală cu leziuni explozive lob hepatic drept şi rinichi drept)
Cu ocazia audierii, la data de 17.05.2007, numitul Dina Marin s-a constituit parte
civilă în cauză.
352.
Persoană vătămată Ivan Dumitru (Comitetul Central-Vol. 70 şi Vol. 72)
Numitul Ivan Dumitru, născut la data de 06.04.1949, fiul lui Nicolae şi Aurelia,
domiciliat în Bucureşti, str. Ghindari nr. 169-171, sector 5, fost ofiţer în cadrul DSS - Direcţia
a V-a (UM 0666) a solicitat, la data de 24.05.2008, tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de reţinerea sa în perioada 06.01.1990-17.02.1990.
354.
Persoană vătămată Rusu Marian (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Rusu Marian, născut la data de 28.07.1954, fiul lui Constantin şi Rozalia,
domiciliat în Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 104, bl. 48, et. 3, ap. 7, sector 5, fost ofiţer
în cadrul DSS - Direcţia a V-a - Serviciul escortă a fost trimis în judecată şi achitat pentru
săvârşirea infracţiunii de favorizare a fugii infractorului. La data de 10.07.2008 a solicitat
tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de reţinea sa în Arestul Miliţiei Capitalei,
în perioada 15.01.1990-07.03.1990.
355.
Persoană vătămată Tâlpeanu Ion (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Tâlpeanu Ion, născut la data de 26.05.1947, fiul lui Marin şi Elena, domiciliat
în Bucureşti, str. Huedin, nr. 10, bl. D19, sc. 2, et. 4, ap. 30, sector 4, fost ofiţer în cadrul DSS
- Direcţia a V-a - Serviciul escortă a solicitat, la data de 01.07.2008, tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate de reţinerea sa în perioada 07.01.1990-23.02.1990.
356.
Persoană vătămată Enăchescu Marian (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Enăchescu Marian, născut la data de 25.02.1950, fiul lui Ion şi Gherghina,
domiciliat în Bucureşti, str. Vaporul lui Assan, nr.4, bl. 4, sc. 4, et. 4, ap. 105, sector 4, fost
ofiţer în cadrul DSS - Direcţia a V-a - Serviciul escortă a solicitat, la data de 01.09.2008,
tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de reţinerea sa în perioada 23.12.198912.02.1990.
357.
Persoană vătămată Tănase Paulică (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Tănase Paulică, născut la data de 08.10.1953, fiul lui Nicolai şi Constantina,
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domiciliat în Bucureşti, str. Irimicului, nr. 2, bl. 1, sc. A, et. 2, ap. 2, sector 2, fost ofiţer în
cadrul DSS - Direcţia a V-a - Serviciul escortă a fost trimis în judecată şi achitat pentru
săvârşirea infracţiunii de favorizare a fugii infractorului. La data de 01.09.2008 a solicitat
tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de reţinerea sa în perioada 07.01.199007.03.1990.
358.
Persoană vătămată Petcu Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Petcu Gheorghe, născut la data de 01.12.1941, fiul lui Dumitru şi Elena,
domiciliat în Bucureşti, str. Traian nr. 248, bl. 30B, sc. 2, et. 2, ap. 28, sector 2, fost ofiţer în
cadrul DSS - Direcţia a V-a - Serviciul de organizare a misiunilor, a solicitat, la data de
07.07.2008, tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de reţinerea sa în perioada
07.01.1990-17.02.1990.
360.
Persoană vătămată Sandu Mircea (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Sandu Mircea, născut la data de 07.03.1960, fiul lui Tudor şi Maria,
domiciliat în mun. Târgovişte, str. Tighina nr. 15A, judeţul Dâmboviţa, fost ofiţer în cadrul
DSS - Direcţia a V-a (UM 0666) a solicitat, la data de 29.10.2008, tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate de reţinerea sa în perioada 06.01.1990-16.02.1990.
361.
Persoană vătămată Şisu Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Şisu Gheorghe, născut la data de 18.04.1956, fiul lui Gheorghe şi Stana,
domiciliat în Bucureşti, str. Vigoniei, nr. 8, bl. 10, sc. 7, et. 3, ap. 207, sector 5, fost subofiţer
în cadrul DSS - Direcţia a V-a (UM 0666) a solicitat, la data de 30.04.2008, tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de reţinerea sa în perioada 07.01.1990-16.02.1990.
362.
Persoană vătămată Păuna Dumitru (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Păuna Dumitru, născut la data de 10.12.1951, fiul lui Constantin şi Ana,
domiciliat în comuna Piatra, judeţul Teleorman, fost subofiţer în cadrul DSS - Direcţia a V-a,
a solicitat, la data de 29.04.2008, tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
reţinerea sa în perioada 06.01.1990-17.02.1990.
363.
Persoană vătămată Drâmbă Vasile (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Drâmbă Vasile, născut la data de 12.03.1960, fiul lui Constantin şi Anghelina,
domiciliat în Bucureşti, drumul Timonierului, nr. 12, bl. 113D, sc. A, ap. 87, sector 6, fost
ofiţer în cadrul DSS - Direcţia a V-a (UM 0666) a solicitat, la data de 15.07.2008, tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de reţinerea sa în perioada 06.01.1990-martie 1990.
364.
Persoană vătămată Stan Florea (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Stan Florea, născut la data 28.01.1962, fiul Natural lui Ioana, domiciliat în
comuna Bradu, sat Geamăna, str. Soarelui nr. 22, judeţul Argeş, fost ofiţer în cadrul DSS Direcţia a V-a - Serviciul pază obiective, a solicitat, la data de 16.07.2008, tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de reţinerea sa în perioada 02.01.1990-08.02.1990.
365.
Persoană vătămată Hoanţă Nicolae (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Hoanţă Nicolae, născut la data de 25.04.1964, fiul lui Nicolae şi Florica,
domiciliat în Bucureşti, şos. Iancului, nr. 12, bl. 115, sc. B, et. 2, ap. 73, sector 2, fost ofiţer în
cadrul DSS - Direcţia a V-a – Serviciul gardă şi apărare, a solicitat, la data de 12.05.2008,
tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de reţinerea sa în perioada 06.01.1990-
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sfârşitul lunii februarie 1990.
366.
Persoană vătămată Vieru Vasile (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Vieru Vasile, născut la data de 01.03.1947, fiul lui Vasile şi Floarea,
domiciliat în Bucureşti, str. Crinului, nr. 86, sector 1, fost ofiţer în cadrul DSS - Direcţia a V-a
(UM 0666) a solicitat, la data de 05.12.2005, tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de reţinerea sa în perioada 06.01.1990-13.02.1990.
367.
Persoană vătămată Iosif Marin (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Iosif Marin, născut la data de 30.08.1950, fiul lui Niţă şi Maria, domiciliat în
Bucureşti, str. Ghirlandei, nr. 34, bl. 80, sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 6, fost ofiţer în cadrul DSS Direcţia a V-a (UM 0666), a solicitat, la data de 17.02.2006, tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de reţinerea sa în UM 01873 Bucureşti, în perioada 06.01.199016.02.1990.
368.
Persoană vătămată Ignat Viorel (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Ignat Viorel, născut la data de 18.02.1949, fiul lui Constantin şi Zina,
domiciliat în Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 280, bl. 67, sc. A, et. 8, ap. 45, sector 4, fost
ofiţer în cadrul DSS - Direcţia a V-a - Serviciul pază obiective, a solicitat, la data de
20.02.2006, tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de reţinerea sa în perioada
06.01.1990-06.02.1990
369.
Persoană vătămată Vasile Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 72)
Numitul Vasile Gheorghe, născut la data de 30.11.1937, fiul lui Dumitru şi Sofia,
domiciliat în Bucureşti, str. Huedin, nr. 10, bl. D19, sc. 2, ap. 18, sector 4, fost ofiţer în cadrul
DSS - Direcţia a V-a - Serviciul 1 (şofer), a solicitat, la data de 23.07.2008, tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de reţinerea sa în perioada 07.01.1990-februarie
1990
371.
Persoană vătămată Schiopu Dragomir (Comitetul Central-Vol. 72) Numitul Schiopu Dragomir, născut la data de 28.10.1950, fiul lui Vasile şi Anica,
domiciliat în Bucureşti, str. Condorului nr. 52, sector 5, fost subofiţer în cadrul DSS - Direcţia
a V-a - Serviciul gărzi, a solicitat, la data de 07.05.2008, tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de reţinerea sa în perioada 07.01.1990-13.02.1990
372.
Persoană vătămată Buican Ilie (Comitetul Central-Vol. 72) Numitul Buican Ilie, născut la data de 13.02.1954, fiul lui Florea şi Constantina,
domiciliat în Bucureşti, str. Trestiana nr. 2, bl. 3, sc. 1, et. 2, ap. 9, sector 4, fost ofiţer în
cadrul DSS - Direcţia a V-a, a solicitat, la data de 22.07.2008, tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de reţinerea sa în perioada 07.01.1990-13.02.1990
373.
Persoană vătămată Ciobanu Maria (Comitetul Central-Vol. 79)
Numita Ciobanu Maria, fiica lui Dumitru şi Maria, născută la data de 09.04.1943 în
judeţul Vâlcea, domiciliată în Italia, oraşul Milano, Piezzale Selimunte, nr. 6, afirmă că în
ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în incinta sediului fostului C.C., a fost rănită prin
împuşcare la mâna dreaptă, degetul mic.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale produse
în împrejurările susmenţionate şi nici nu au rezultat alte probe care să ateste susţinerile
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numitei Ciobanu Maria.
Cu ocazia audierii, la data de 11.09.2006, numita Ciobanu Maria, s-a constituit parte
civilă în cauză.
374.
Persoană vătămată Borş Victor (Comitetul Central-Vol. 9) - rănit
Numitul Borş Victor, fiul lui Victor şi Elena, născut la data de 06.08.1961 în comuna
Ţibăneşti, judeţul Iaşi, domiciliat în Municipiul Iaşi, str. Ciurchi, nr. 117 E, bl. Q3, sc. A, ap.
1, judeţul Iaşi, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Bibliotecii Centrale
Universitare, a fost rănit prin împuşcare la nivelul capului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4142/1990 numitul Borş Victor a prezentat
leziuni care s-au putut produce în ziua de 23.12.1989 şi care au necesitat în cca. 25 de zile de
îngrijiri medicale.
375.
Persoană vătămată Clinciu Ioan (Comitetul Central-Vol. 16)
Numitul Clinciu Ioan, fiul lui Viorel şi Maria, susţine că a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 29.12.1989.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziunile traumatice.
376.
Persoană vătămată Urzică Marian (Comitetul Central-Vol. 28 şi Vol. 53) rănit
Numitul Urzică Marian, fiul lui Ion şi Victoria, născut la data de 26.03.1968,
domiciliat în Bucureşti, str. Matei Basarab, nr. 88, bl. L116, et. 2, ap. 48, sect. 3, a fost rănit
prin împuşcare în data de 22.11.1989, orele 2000, în timp ce se afla la intrarea din Calea
Victoriei a Palatului Regal.
Conform raportului medico-legal nr A1/3180 din 06.03.1991, al IML Bucureşti, acesta
a prezentat leziuni care s-au putut produce prin împuşcare cu armă de foc şi care au necesitat
25-30 zile de îngrijiri medicale. Nu prezintă invaliditate sau infirmitate.
377.
Persoană vătămată Andrei Constantin (Comitetul Central-Vol. 2) - rănit
Numitul Andrei Constantin, fiul lui Neacşu şi Tudora, născut la data de 05.10.1958 în
Roşiori, judeţul Ialomiţa, domiciliat în Bucureşti, str. Cap. Marcu Zamfir, nr. 20, sector 2, în
ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona Bibliotecii Universitare, a fost rănit prin
împuşcare la nivelul braţului stâng.
Conform raportului medico-legal nr. A1/8588/1991, numitul Andrei Constantin a
prezentat la data de 22.12.1989 leziuni produse prin împuşcare. A necesitat pentru vindecare
25 zile de îngrijiri medicale.
378.
Andrei Eugen (Comitetul Central-Vol. 3) - decedat
Numitul Andrei Eugen, cu ultimul domiciliu în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în
ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Sălii Dalles, a fost împuşcat mortal, fără a
se putea stabili în concret împrejurările în care a survenit decesul. Nu s-a întocmit raport de
constatare medico-legală.
La data de 26.05.2008, a fost audiată Radu Livia, domiciliată în comuna Stănileşti, sat
Ogăneşti, judeţul Vaslui, care a menţionat că nu solicită să fie despăgubită în legătură cu
decesul fiului său Andrei Eugen.
379.
Adjamin Antonia Andreea (Comitetul Central-Vol. 4) - decedată
Numitul Adjamin Antonia Andreea, cu ultimul domiciliu în Afumaţi, S.A.I., în ziua de
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22.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Palatului, a fost împuşcată mortal, fără a se putea
stabili în concret împrejurările în care a survenit decesul.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/156/1989, moartea numitei
Adjamin Antonia Andreea a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Tingire Corneliea, domiciliată în Afumaţi, judeţul Ilfov, nu şi-a manifestat intenţia de
a se constitui parte civilă în legătură cu decesul fiicei sale Adjamin Antonia Andreea.
380.
Persoană vătămată Băluţă Ion (Comitetul Central-Vol. 10) - rănit
Numitul Băluţă Ion, fiul lui Vasile şi Niţa, născut la data de 10.09.1950 în comuna
Ostrov, judeţul Tulcea, domiciliat în oraşul Bucureşti, str. Aleea Hobiţa, nr. 2, bl. 300, sc. A,
ap. 35, sector 2, în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Ateneului Român, a
fost rănit prin împuşcare în zona ochiului stâng.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2744/1991, numitul Băluţă Ion prezintă
leziuni sechelare unui traumatism ocular, produs prin armă de foc, la 22.12.1989. A necesitat
cca. 180 de îngrijiri medicale. A rămas cu infirmitate permanentă.
381.
Persoană vătămată Bâtcă Vlad (Comitetul Central-Vol. 10)
Numitul Bâtcă Vlad, fiul lui Alexandru şi Zina, născut la data de 13.11.1935 în
Tighina, domiciliat în Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 22, sector 1, afirmă că în ziua de
22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea blocului Romarta, a fost rănit prin împuşcare la
mâna dreaptă.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale produse
în împrejurările susmenţionate şi nici nu au putut fi administrate alte mijloace de probă care să
ateste susţinerile susnumitului, fiind ataşate la dosar numai declaraţiile obţinute extrajudiciar
de către numitul Bâtcă Vlad de la unele persoane, colegi de serviciu cu acesta.
382.
Calotă Victor Gabriel (Comitetul Central-Vol. 15) - decedat
Numitul Calotă Victor Gabriel, fiul lui Ştefan şi Vasilica, ns. la 13.07.1970, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Jiului, nr. 93, sector 1, a fost împuşcat mortal în ziua de
22.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
La data de 11.09.2006, cu ocazia audierii, Calotă Vasilica (mama victimei),
domiciliată în Bucureşti, str. Călmăţui, nr. 45, sector 2, s-a constituit parte civilă în cauză.
383.
Persoană vătămată Călin Mihai (Comitetul Central-Vol. 15) - rănit
Numitul Călin Mihai, fiul lui Tudor şi Ileana, ns. la 15.01.1947, domiciliat în
Bucureşti, str. Coşuleni, nr. 7, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 22.12.1989, în
timp ce se afla în zona fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/7330/1992 al INML Bucureşti, a suferit
leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
384.
Persoană vătămată Ciufu Vladimir (Comitetul Central-Vol. 17)
Numitul Ciufu Vladimir, fiul lui Alexandru şi Vasilica, ns. la 04.12.1955, domiciliat în
Slobozia, Aleea Parcului, bl. B27, sc. A, ap. 48, jud. Ialomiţa, afirmă că a fost agresat de
persoane necunoscute în ziua de 22.12.1989, în timp ce participa la manifestaţiile din zona
fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. 1176/1991 al LML Ialomiţa, a suferit leziuni care
au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
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385.
Persoană vătămată Coman Constantin (Comitetul Central-Vol. 18) - rănit
Numitul Coman Constantin, fiul lui Moise şi Teodora, ns. la 05.03.1958, domiciliat în
Bucureşti, str. Sold. Ene Niţă, nr. 26, sector 2, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de
22.12.1989, în timp ce se afla în sediul fostului Comitet Central al P.C.R., la intrarea B.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4447/1992 al INML Bucureşti a suferit
leziuni care au necesitat 22 zile de îngrijiri medicale.
386.
Persoană vătămată Diţi Aurică (Comitetul Central-Vol. 20) - rănit
Numitul Diţi Aurică, fiul lui Nicolae şi Maria, ns. la 23.07.1957, domiciliat în com.
Pantelimon, str. Sfântu Gheorghe, nr. 2, jud. Ilfov, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de
22.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Palatului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/14428/1991 al INML Bucureşti acesta a
suferit leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
387.
Persoană vătămată Văduva Gabriel Valentin (Comitetul Central-Vol. 28)
Numitul Văduva Gabriel Valentin, născut la data de 05.01.1971, fiul lui Florea şi
Elena Doina, domiciliat în Bucureşti, str. Feteşti nr. 2, bl. V12, sc. 7, et. 1, ap. 64, sector 3,
susţine că a fost rănit, la data de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona Magazinului Muzica.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
388.
Persoană vătămată Luchi Gabriel Stelian (Comitetul Central-Vol. 34) rănit
Numitul Luchi Gabriel Stelian, fiul lui Mihai şi Lucreţia, ns. la 31.03.1971, domiciliat
în Bucureşti, str. Scăieni, nr. 29 sector 6, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 22.12.1989, în
timp ce se afla în zona sediul fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5833/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale.
389.
Persoană vătămată Lumânare Constantin (Comitetul Central-Vol. 34) rănit
Numitul Lumânare Constantin, fiul lui Dumitru şi Petra, ns. la 17.09.1976, domiciliat
în Bucureşti, bd. Metalurgiei, nr. 33, bl. O3, sc. 5, ap. 194, sector 4, a fost rănit prin împuşcare
în piciorul drept, în ziua de 23.12.1989, orele 15.00, în timp ce se afla în zona sediul fostului
Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5577/1991 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale (plagă prin schijă 1/3 inferioară a
gambei drepte).
390.
Persoană vătămată Trif Florentin (Comitetul Central-Vol. 37) - rănit
Numitul Trif Florentin, fiul lui Ianoş şi Milica, ns. la 11.07.1970, domiciliat în
Bucureşti, bd. Uverturii, nr. 116, sector 6, a fost rănit prin împuşcare în seara zilei de
22.12.1989, în timp ce se afla în zona sediul fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/17461/1992 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale (plagă anfractuoasă prin glonţ
ricoşat picior stâng).
Numitul Trif Florentin s-a constituit parte civilă în cauză.
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391.
Persoană vătămată Rizescu Costel (Comitetul Central-Vol. 37) - rănit
Numitul Rizescu Costel, fiul lui Constantin şi Ioana, ns. la 26.06.1957, domiciliat în
Bucureşti, str. Cicoarei, nr. 20, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în seara zilei de
22.12.1989, în timp ce se afla în zona sediul fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1117/1992 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată pavilionul
auricular stâng).
Cu ocazia audierii, la data de 20.09.2005, numitul Rizescu Costel s-a constituit parte
civilă în cauză.
392.
Persoană vătămată Pavel Cristian (Comitetul Central-Vol. 38) - rănit
Numitul Pavel Cristian, fiul lui Teodor şi Teodora, ns. la 28.10.1969, domiciliat în
com. Răsmireşti, jud. Teleorman, a fost rănit prin împuşcare în piciorul drept, în seara zilei de
22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea magazinului Muzica.
Conform certificatului medical nr. C/257 din 25.03.1992 eliberat de Spitalul Clinic de
Urgenţă Bucureşti, Pavel Cristian a fost internat cu diagnosticul – plagă dehiscentă faţa
laterală 1/3 superior gamba dreaptă .
Cu ocazia audierii, la data de 27.05.2008, numitul Pavel Cristian s-a constituit parte
civilă în cauză.
393.
Persoană vătămată Popa Virgil (Comitetul Central-Vol. 38) - rănit
Numitul Popa Virgil, fiul lui Dumitru şi Ioana, ns. la 11.12.1932, domiciliat în
Bucureşti, str. Sibiu, nr. 9, bl. 3S14, ap. 93, sector 6, a fost rănit prin împuşcare în seara zilei
de 22.12.1989, în timp ce afla în zona Muzeului de Artă.
Conform raportului medico-legal nr. A1/14913/1994 din 16.12.1994 al INML
Bucureşti, a suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale (plagă gamba stângă;
post traumatic susnumitul a prezentat tulburări psihice de tipul unui sindrom depresiv fără a
putea face o legătură de cauzalitate obiectivată ştiinţific cu leziunile traumatice suferite în
decembrie 1989).
394.
Persoană vătămată Popa Mircea (Comitetul Central-Vol. 38) - rănit
Numitul Popa Mircea, fiul lui Constantin şi Maria, ns. la 15.12.1966, domiciliat în
Bucureşti, str. Câmpia Libertăţii, nr. 33, bl. 21, sc.2, ap. 53, sector 3, a fost rănit prin
împuşcare, în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului fostului Comitet
Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/7438/1990 al INML Bucureşti, a suferit
leziuni care au necesitat 100 zile de îngrijiri medicale, au pus în pericol viaţa victimei şi au
cauzat o infirmitate fizică permanentă (plagă împuşcată zigomatică orbitară cu explozie de
glob ocular stâng, plagă împuşcată subscapulară stânga, plagă împuşcată fesieră stânga).
Cu ocazia audierii, la data de 4.03.2008, numitul Popa Mircea s-a constituit parte
civilă în cauză.
395.
Persoană vătămată Pârnău Mihai (Comitetul Central-Vol. 38) - rănit
Numitul Pârnău Mihai, fiul lui Dumitru şi Maria, ns. la 08.11.1953, domiciliat în
Bucureşti, Calea Călăraşi nr. 141, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989,
în timp ce se afla în zona magazinului Muzica.
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Conform raportului medico-legal nr. A1/3740/1990 al INML Bucureşti, a suferit
leziuni care au necesitat 90 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată genunchi stâng).
Cu ocazia audierii, la data de 27.02.2007, numitul Pârnău Mihai nu s-a constituit parte
civilă în cauză.
396.
Persoană vătămată Dumitrescu Florin (Comitetul Central-Vol. 111) reţinut
Numitul Dumitrescu Florin, fiul lui Marcel şi Oltea, născut la data de 27.05.1951 în
judeţul Suceava, domiciliat în Bucureşti, str. Niţu Vasile, nr. 56, bl. 9, sc. 3, ap. 51, sector 4,
în cursul zilei de 22.12.1989, împreună cu alte cadre militare de la fosta Şcoală de ofiţeri MI
Băneasa se afla în incinta fostului sediu al C.C. Datorită plecării precipitate din sediu a
efectivelor şcolii, susnumitul s-a depărtat de colegii săi şi nu a mai ajuns la timp pentru a
pleca cu aceştia. Întrucât era îmbrăcat în uniformă de securitate, a fost imobilizat de către
revoluţionari şi acuzat că ar fi terorist, fiind lipsit de libertate până la data de 30.12.1989.
397.
Persoană vătămată Ungureanu Valentin (Comitetul Central-Vol. 28) rănit
Numitul Ungureanu Valentin, născut la data de 05.01.1971, fiul lui Gheorghe şi
Aspazia, domiciliat în Siret, Aleea Tineretului nr. 2, sc. A, ap. 23, jud. Suceava, a fost rănit la
data de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în sediul CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. 450/A/1995).
398.
Persoană vătămată Ionescu Cristian Dumitru (Comitetul Central-Vol. 30)
- rănit
Numitul Ionescu Cristian Dumitru, născut la data de 27.10.1949, fiul lui Dumitru şi
Zoe, domiciliat în Bucureşti, str. Panselelor, nr. 4, Bl. 145, sc. 2, et. 5, ap. 83, sector 4, a fost
rănit la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în sediul C.C.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/3590/1991).
399.
Persoană vătămată Iacob Mircea (Comitetul Central-Vol. 30) - rănit
Numitul Iacob Mircea, născut la data de 09.04.1945, fiul lui Niculae şi Eugenia,
domiciliat în Bucureşti, str. Nicolae Staicovici, nr. 4, sector 5, a fost rănit în seara zilei de
22.12.1989, în timp ce se afla în faţa clădirii sediului fostului C.C.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 8-10 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/7436/1993).
400.
Ionaşcu Paul (Comitetul Central-Vol. 30) - decedat
Numitul Ionaşcu Paul, născut la data de 09.04.1945, fiul lui Ion şi Anişoara, domiciliat
în comuna Costache Negri, jud. Galaţi, a fost rănit prin împuşcare în data de 23.12.1989, în
timp ce se afla în apropierea sediului C.C., şi a decedat în cursul aceleiaşi zile la Spitalul
Clinic de Urgenţă.
La data de 01.11.2005, a fost audiată Borşu Anişoara, domiciliată în Bucureşti, str.
Baicului nr. 83, bl. 81, sc.1, et.1, ap. 4, sector 2, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul fiului său Ionaşcu Paul.
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401. Persoană vătămată Istrate Ecaterina (Comitetul Central-Vol. 30) - rănită
Numita Istrate Ecaterina, născută la data de 15.04.1944, fiica lui Dumitru şi Florica,
domiciliată în Bucureşti, str. Postaşului, nr. 2, bl. 1, sc. 2, et. 9, ap. 162, sector 3, a fost rănită
în noaptea de 22/23.12.1989 în timp ce se afla în zona Palatului Regal.
A suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/3719/1991).
402.
Păpurică Petre (Comitetul Central-Vol. 47) - decedat
Numitul Păpurică Petre, născut la data de 20.06.1960, fiul lui Dolore şi Simona, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. C.A. Rosetti, nr. 10, sector 4, a fost rănit la data de
23.12.1989 în timp ce se afla în locuinţa personală, suferind leziuni care au avut ca urmare
decesul. (raport medico legal nr. A3/323/1989).
Păpurică Dolore, domiciliat în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 48, bl. GIIP, sc. 1,
ap. 6, sector 6, a solicitat să fie despăgubit în legătură cu decesul fiului său Păpurică Petre.
403.
Mihailovici Constantin Puiu (Comitetul Central-Vol. 55) - decedat
Numitul Mihailovici Constantin Puiu, fiul lui Ion şi Elena, născut la data de
29.04.1966 în Băişeşti, jud. Suceava, cu ultimul domiciliu în Cornu Luncii, jud. Suceava, a
fost împuşcat în data de 22.12.1989, în timp ce se afla în sediul Comitetului Central.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/138/1989/15.02.1990, întocmit
de INML Bucureşti, moartea lui Mihailovici Constantin Puiu a fost violentă şi s-a datorat
împuşcării (plagă împuşcată craniană, dilacerare cerebrală).
Mihailovici Ion, domiciliat în comuna Cornu Luncii, sat Băişeşti, jud. Suceava, s-a
constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului său, Mihailovici Constantin Puiu.
404.
Persoană vătămată Ionescu (fostă Villani) Mariana (Comitetul CentralVol. 30) – rănită
Numita Ionescu (fostă Villani) Mariana, născută la data de 15.08.1956, fiica lui Ioan şi
Lucreţia, domiciliată în Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 25, sc. 3, et. 2, ap. 63, sector 1, a
fost rănită la data de 23.12.1989 în timp ce se afla la domiciliul părinţilor săi.
A suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare un an de îngrijiri medicale cu
menţiunea constituirii unei infirmitate permanente (raport medico legal nr.
A1/9123/27.06.1991).
405.
Milea Vasile (Comitetul Central-Vol. Gen. Vasile Milea) - decedat
În luna decembrie 1989, general colonel Milea Vasile îndeplinea funcţia de ministru al
apărării naţionale.
Începând cu data de 1 decembrie 1989, odată cu primele manifestări publice de revoltă
din mun. Timişoara, fostul ministru al apărării naţionale împreună cu alţi demnitari civili şi
militari ai regimului a avut un rol major în organizarea şi comanda activităţilor desfăşurate de
M.Ap.N în scopul preîntâmpinării izbucnirii unor revolte ale populaţiei şi în alte localităţi din
ţară şi, respectiv, al reprimării revoltelor în curs de extindere.
Toate ordinele transmise eşaloanelor forţelor armate, constând în scoaterea trupelor
M.Ap.N în stradă, blocarea căilor de acces spre sediile de partid şi administrative din
principalele oraşe ale ţării, împrăştierea manifestaţiilor publice şi chiar folosirea focului de
armă, au emanat de la ministrul apărării naţionale în executarea dispoziţiilor personale
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provenite de la Nicolae Ceauşescu.
Astfel, prezent în sediul fostului C.C. al P.C.R. încă din dimineaţa zilei de 21.12.1989,
generalul de armată (p.m.) Vasile Milea a coordonat direct, chiar dacă pentru scurt timp,
acţiunile armate de reprimare, acţiuni în urma cărora, în Piaţa Universităţii din mun.
Bucureşti, s-a produs moartea şi rănirea mai multor persoane din rândul populaţiei civile.
Scenele percepute direct l-au marcat profund pe fostul ministru al apărării.
În dimineaţa zilei de 22.12.1989, în jurul orelor 0915 generalul Vasile Milea a urcat la
etajul 6 al clădirii fostului sediu al C.C al P.C.R., mergând în camera 621, unde se afla biroul
şefului Statului Major al Gărzilor Patriotice. La scurt timp, sub pretextul că trebuie să facă o
inspecţie la trupele din stradă, a cerut un pistol, cu toc şi centura aferentă, de la mr. ing. Tufan
Marius. A reintrat în cameră, cerând în prealabil să nu fie deranjat, şi, la scurt timp, s-a
împuşcat în zona inimii, cu pistolul luat de la mr. ing. Tufan Marius.
Cu toată intervenţia mai multor persoane şi a unor cadre medicale, generalul de armată
Vasile Milea a decedat, decesul acestuia fiind constatat de medicii de la Spitalul Elias.
Decesul s-a datorat hemoragiei interne, consecinţa unei plăgi transfixiante, la nivelul
hemitoracelui stâng, leziune care a afectat tangenţial cordul, produsă prin autoîmpuşcare cu un
pistol model „Carpaţi”.
*
*

*

În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la alte persoane vătămate după 22
decembrie 1989, în contextul ale evenimentelor din mun. Bucureşti – zona Comitetului
Central.
S-a constatat însă că împrejurările în care s-a produs rănirea, decesul sau vătămarea
acestor persoane au format obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat, după cum
urmează:
Persoană vătămată Ardeleanu Herman (Comitetul Central-Vol. 2) - rănit
Numitul Ardeleanu Herman, fiul lui Tobias şi Eliza, născut la data de 01.07.1914 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Nicolae Golescu, nr. 7, ap. 7, sector 1, în dimineaţa
zilei de 23.12.1989, se afla în locuinţă împreună cu soţia sa Ardeleanu Filareta. La un moment
dat, prin uşa de acces a apartamentului a fost executat foc de către mai mulţi civili înarmaţi,
susnumitul fiind rănit prin împuşcare la nivelul braţului drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3320/1991, numitul Ardeleanu Herman
prezintă cicatrici după plăgi contuze produse probabil prin lovire cu schije metalice la
23.12.1989. A necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 433/P/1991, din data de 26.11.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea numitului Ardeleanu Herman,
reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.pen. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Ardeleanu Filareta (Comitetul Central-Vol. 2) - rănită
Numita Ardeleanu Filareta, fiica lui Constantin şi Floarea, domiciliată în Bucureşti,
str. Nicolae Golescu, nr. 7, ap. 7, sector 1, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, se afla în locuinţă
împreună cu soţul său Ardeleanu Herman. La un moment dat, prin uşa de acces a
apartamentului a fost executat foc de către mai mulţi civili înarmaţi, susnumita fiind rănită
prin împuşcare la nivelul fesei drepte.
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Conform raportului medico-legal nr. A1/3885/1990, numita Ardeleanu Filareta deţine
acte medicale din care rezultă că la data de 23.12.1989 prezenta leziuni care se puteau produce
prin împuşcare cu armă de foc cu proiectil unic. A necesitat pentru vindecare 40-45 zile de
îngrijiri medicale. Leziunile suferite i-au pus viaţa în primejdie.
Prin rezoluţia nr. 433/P/1991, din data de 26.11.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea numitei Ardeleanu Filareta,
reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Alecu Marian (Comitetul Central-Vol. 2) - rănit
Numitul Alecu Marian, fiul lui Chiriac şi Păuna, născut la data de 27.10.1945 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Dimitrie Marinescu, nr. 1 A, bl. C2, ap. 44, sector 2, în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Restaurantului Cina, a fost rănit prin împuşcare
la nivelul braţului drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2636/1991, numitul Alecu Marian a prezentat
o leziune care s-a putut produce prin împuşcare cu arme de foc cu proiectil unic, care poate
data din 23.12.1989 şi a necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 365/P/1991, din data de 05.05.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în ce priveşte vătămarea numitului Alecu Marian,
reţinându-se că în raport de nr. de zile de îngrijiri medicale, fapta nu constituie infracţiune.
Argherie Ion (Comitetul Central-Vol. 2) - decedat
Numitul Argherie Ion, cu ultimul domiciliu în comuna Rotundă, judeţul Olt, în ziua de
24.12.1989, fost cadru militar la U.M. 01026 Bucureşti, a fost împuşcat mortal de către Moise
Cornel, din cadrul aceleiaşi unităţi, în timp ce se afla în dispozitivul care asigura paza clădirii
fostului sediu C.C.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/280/1989, moartea numitului
Argherie Ion a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
În cauză a fost audiată numita Argherie Ioana, domiciliată în comuna Rotunda, judeţul
Olt, mama numitului Argherie Ion.
Prin ordonanţa nr. 14/P/1990, din data de 16.05.1990, Procuratura Militară
Bucureşti a dispus scoaterea de sub urmărire penală a înv. Moise Cornel sub aspectul infr.
prev. de art. 339 C.p. şi art. 175 lit. h C.p., reţinându-se că acesta a acţionat fără
discernământ.
Persoană vătămată Buganu Viorica (Comitetul Central-Vol. 7) - rănită
Numita Buganu Viorica, fiica lui Dumitru şi Maria, născută la data de 23.12.1955 în
comuna Valea Seacă, judeţul Iaşi, domiciliată în Bucureşti, str. Sălaj, nr. 133, bl. 55, ap. 42,
sector 5, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Romană, a fost rănită prin
împuşcare în braţul stâng.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5650/1991, numita Buganu Viorica a
prezentat leziuni traumatice care au putut fi produse prin împuşcare la data de 22.12.1989 şi a
necesitat 22-24 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 197/P/1991, din data de 15.07.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitei Buganu Viorica,
reţinându-se că a intervenit prescripţia răspunderii penale.

469

Persoană vătămată Bulboacă Laurenţia Violeta (Comitetul Central-Vol. 7) –
rănită
Numita Bulboacă Laurenţia Violeta, domiciliată în Bucureşti, str. Lucaci, nr. 13, sector
3, în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla împreună cu soţul său, Bulboacă Ioan, în
apropierea Hotelului Nehoiu, a fost rănită prin împuşcare la coapsa dreaptă.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/3431/1993, numita Bulboacă
Laurenţia Violeta a prezentat o leziune traumatică care a necesitat 6-7 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 507/P/1991, din data de 27.06.1995, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitei Bulboacă Laurenţia
Violeta.
Persoană vătămată Burete Silvia (Comitetul Central-Vol. 7) - rănită
Numita Burete Silvia, fiica lui Teodor şi Evodochia, născută la data de 25.02.1961 în
comuna Perişoru, judeţul Călăraşi, domiciliată în satul Moara Domnească, comuna Găneasa,
jud. Ilfov, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea clădirii sediului
fostului C.C., a fost rănită prin împuşcare la nivelul toracelui.
Conform raportului medico-legal nr. A1/11563/1991, numita Burete Silvia deţine acte
medicale din care rezultă că la data de 24.12.1989 a fost diagnosticată la Spitalul de Urgenţă,
având diagnosticul ,,excoriaţii latero-toracice stg. prin lovire de cartuş (conform declaraţiei
victimei)”, însă, în lipsa altor constatări cu ocazia examinării sau a altor documente, nu s-a
putut stabili că leziunea de tip excoriativ este consecinţa lovirii tangenţiale cu un glonte şi că
ar fi necesitat zile de îngrijiri medicale.
Ulterior, numita Burete Silvia a obţinut un nou raport medico legal, respectiv nr.
A1/1087/1992, din care rezultă că la data examinării (20.01.1992), susnumita prezenta leziuni
traumatice ce s-au putut produce prin împuşcare, ce pot data din 24.12.1989 şi care au
necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 499/P/1991, din data de 26.10.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitei Burete Silvia.
Persoană vătămată Bălan Mariana (Comitetul Central-Vol. 9)
Numita Bălan Mariana, fiica lui Dumitru şi Tudora, născută la data de 28.04.1967 în
Tecuci, judeţul Galaţi, domiciliată în Bucureşti, str. Reşiţa, nr. 20, bl. A19, sc. B, ap. 26,
sector 4, afirmă că în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Palatului, a
fost rănită prin împuşcare la nivelul feţei.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/7406/1997, numita Bălan
Mariana nu a prezentat leziuni traumatice sau urme ale unor eventuale leziuni traumatice care
să ateste realitatea traumatismului la care face referire.
Prin rezoluţia nr. 915/Sp/1997, din data de 18.06.1997, Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitei Bălan Mariana,
reţinându-se că în raport de probele administrate, nu s-a putut stabili că aceasta ar fi suferit
vreo vătămare în cursul evenimentelor din decembrie 1989.
Persoană vătămată Baltag Gheorghe (Comitetul Central-Vol. 9)
Numitul Baltag Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Teodora, născut la data de 23.10.1967
în comuna Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ, domiciliat în comuna Dumbrava Roşie, str.
Zorelelor, nr. 41, judeţul Neamţ, ofiţer la U.M. 01026 Bucureşti, cu gradul de locotenent, în
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noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază format în incinta sediului
fostului C.C., s-a autoaccidentat prin împuşcare cu arma din dotare, la nivelul piciorului drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/14098/1991 numitul Baltag Gheorghe a
prezentat o leziune de violenţă - plagă împuşcată superficială coapsa dreaptă, care poate data
din 23.12.1989 şi care a necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 497/P/1991, din data de 27.01.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Baltag Gheorghe,
reţinându-se că fapta se datorează culpei exclusive.
Persoană vătămată Dina Domniţa (Comitetul Central-Vol. 21) - rănită
Numita Dina Domniţa, născută la data de 18.07.1937, domiciliată în Bucureşti, str.
Constantin Mănescu nr. 8, bl. 8, sc. B, et. 2, ap. 29, sector 5, a fost rănită la data de
22.12.1989, în timp ce se afla în sediul CC. A suferit un traumatism cranio-cerebral care a pus
în primejdie viaţa victimei şi a determinat o infirmitate psihică permanentă (conform
raportului medico legal nr. A1/8767/1991 şi A1/12214/1991),.
Prin rezoluţia cu nr. 533/P/1991, din data de 23.07.1995, Secţia Parchetelor Militare
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitei Dina Domniţa.
Persoană vătămată Dinu Marilena (Comitetul Central-Vol. 21) - rănită
Numita Dinu Marilena, născută la data de 07.05.1935,domiciliată în Bucureşti,Splaiul
Unirii nr. 12, bl. 1, ap. 25, sector 5, susţine că a fost rănită, la data de 23.12.1989 în timp ce se
afla în locuinţa proprietate personală situată în apropierea CC.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziunile traumatice.
Prin rezoluţia nr. 530/P/1991, din data de 03.07.1995, Secţiei Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitei Dinu Marilena.
Gavrilov Corneliu (Comitetul Central-Vol. 24) - decedat
Persoană vătămată Zaharia Constantin (Comitetul Central-Vol. 24) - rănit
La data de 22.12.1989 susnumiţii, militari în termen la UM 01026 Bucureşti, au primit
ordin să asigure paza sediului Direcţiei a -V- a din Departamentul Securităţii Statului, situat în
Piaţa Revoluţiei. În data de 23.12.1989, în contextul unor schimburi de focuri cu alţi militari
din dispozitivele situate în zona respectivă, s-a produs decesul sold. Gavrilov Corneliu şi
rănirea sold. Zaharia Constantin (fiul lui Ion şi Viorica, născut la 01.07.1970, domiciliat în
Bucureşti, Aleea Cetăţuia nr. 1, bl. N21, sc.3, ap. 79, sector 6), care a suferit leziuni care au
necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 294/II/1990, din data de 28.11.1991, Direcţia Procuraturilor
Militare a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul sold. Gavrilov
Corneliu şi rănirea prin împuşcare a sold. Zaharia Constantin.
Persoană vătămată Ungureanu Adrian (Comitetul Central-Vol. 32) - rănit
Numitul Ungureanu Adrian, fiul lui Petru şi Adriana, ns. la 06.04.1966, domiciliat în
Bucureşti, str. Luică, nr. 15, bl. 4, ap. 112, sector 4, afirmă că a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timpul unei acţiuni de verificare a terasei Hotelului „Bucureşti”.
Conform raportului medico-legal nr. A1/10651/1992 al INML Bucureşti, acesta a
prezentat cicatrice la nivelul regiuni frontale drepte, leziuni ce au necesitat 6-7 zile de îngrijiri
medicale (plagă cap).
Prin rezoluţia nr. 407/P/1992, din data de 05.05.1995, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Ungureanu
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Adrian.
Persoană vătămată Stupinean Ion Bogdan (Comitetul Central-Vol. 32) - rănit
Numitul Stupinean Ion-Bogdan, fiul lui Iacob şi Rada, ns. la 07.07.1962, domiciliat în
Bucureşti, str. Judeţului, nr. 15, bl. 17, ap. 101, sector 2, afirmă că a fost rănit prin împuşcare
în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea magazinului „Confecţia”.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1510/1992 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare coapsa stângă
1/3 distală şi gamba dreaptă 1/3 superioară, saturate).
Prin rezoluţia nr. 321/P/1992, din data de 03.03.1995, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Stupinean Bogdan.
Persoană vătămată Temelie Silviu (Comitetul Central-Vol. 36) - rănit
Numitul Temelie Silviu, fiul lui Neculaiu şi Paraschiva, ns. la 01.09.1955, domiciliat
în Bucureşti, str. Luminei, nr. 9, sector 2, a fost rănit în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla
în zona sediului fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/609/1992 al INML Bucureşti, acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată superficială în seton cot
dreapta fără retenţie de glonţ, fără fractură sau interesarea articulaţiei).
Prin rezoluţia nr. 332/P/1992, din 27.06.1995, Secţia Parchetelor Militare a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Temelie Silviu.
Persoană vătămată Pană Valentina (Comitetul Central-Vol. 38) - rănită
Numita Pană Valentina, fiica lui Ion şi Constantina, ns. la 11.11.1927, domiciliat în
Bucureşti, bd. N. Bălcescu, nr. 35A, sector 1, a fost rănită în ziua de 24.12.1989, în timp ce se
afla în locuinţa sa.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2101/1990 al INML Bucureşti, acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 50 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată abdominală
delabrantă penetrantă cu perforaţii ileale multiple, plăgi de mezenter, hematom epiploic).
Prin rezoluţia nr. 233/P/1991, din data de 30.01.1995, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitei Pană Valentina.
Persoană vătămată Oancea Nicolae (Comitetul Central-Vol. 39) - rănit
Numitul Oancea Nicolae, fiul lui Ioniţă şi Zamfira, ns. la 10.08.1931, domiciliat în
Bucureşti, str. Vişinilor, nr. 3, sector 2, afirmă că a fost rănit prin împuşcare în mâna stângă,
în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa.
Conform raportului medico legal nr. A1/6232/1991 întocmit de IML Bucureşti, nu
există elemente obiective care să ateste leziunile suferite de Oancea Nicolae în 23.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 585/P/1991, din data de 30.07.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Oancea Nicolae.
Persoană vătămată Toma Florin (Comitetul Central-Vol. 39) - rănit
Numitul Toma Florin, fiul lui Constantin şi Elena, ns. la 13.02.1956, domiciliat în
Bucureşti, Aleea Cricovul Sărat, nr. 13, bl. 9, ap. 28, sector 4, a fost rănit, în noaptea de
22/23.12.1989, la mâna dreaptă de geamurile sparte de proiectilele care au lovit magazinele de
la parterul blocului Romarta.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2721/1991 al INML Bucureşti, a suferit
leziuni care au necesitat 14 zile de îngrijiri medicale (plagă tăiată palmară dreaptă cu secţiune
de tendoane flexieră dg. III, IV,V mâna dreaptă) .
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Prin rezoluţia nr. 615/P/1991, din data de 25.11.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Toma Florin.
Persoană vătămată Diaconescu Constantin (Comitetul Central-Vol. 39) - rănit
Numitul Diaconescu Constantin, fiul lui Petre şi Ioana, ns. la 01.10.1947, domiciliat în
Bucureşti, Aleea Huedin, nr. 7, bl. 2, ap. 31, sector 4, afirmă că a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului fostului Comitet Central al PCR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/6618/22.05.1992 al INML Bucureşti, numitul
Diaconescu Constantin prezintă infirmitate fizică prin amputaţia degetelor IV şi V mâna
stângă. Nu a prezentat documente medicale care să ateste data producerii leziunilor
traumatice.
Prin rezoluţia nr. 531/P/1991, din data de 25.11.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Diaconescu
Constantin.
Persoană vătămată Scînteianu Petrică (Comitetul Central-Vol. 40)
Numitul Scînteianu Petrică, născut la 01. 09.1964, fiul lui Petru şi Aneta, domiciliat în
Bucureşti, str. Crinul de Pădure, nr. 1, bl. G7, scara II, ap. 139, sector 6, susţine că, în noaptea
de 22/23.12.1989 în timp ce se afla în holul fostului C.C. al PCR, în contextul focurilor de
armă trase în zonă a fost împins şi s-a lovit cu ceafa de un fotoliu.
Conform raportului medico legal nr. A1/12989/12.10.1993 numitul Scînteianu Petrică
a prezentat în antecedente o reacţie depresivă anxioasă cu manifestări interpretative apărute în
timpul evenimentelor sociale din decembrie 1989.
Prin rezoluţia nr. 28/P/1995, din data de 26.06.1995, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Scînteianu
Petrică.
Persoană vătămată Vasilescu Paul (Comitetul Central-Vol. 41) - rănit
Numitul Vasilescu Paul, născut la data de 29.12.1953, fiul lui Gheorghe şi Cornelia,
domiciliat în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 37A, bl. 802, sc. A, et. 7, ap. 30, sector 6, fost
subofiţer la U.M. 01704 Bucureşti a suferit o cădere psihică în noaptea de 23/24.12.1989, în
timp ce se afla în executarea unei misiuni în faţa sediului fostului CC, urmare căreia s-a
împuşcat cu arma din dotare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3808/14.05.1991 a suferit leziuni ce au
necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 620/P/1991, din data de 20.02.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Vasilescu Paul.
Persoană vătămată Vîlcu Gabriel (Comitetul Central-Vol. 41) - rănit
Numitul Vîlcu Gabriel, născut la data de 13.08.1970, fiul lui Nicolae si Stela,
domiciliat în Bucureşti, str. Popa Nicolae, nr. 18, bl. 52, sc. 2, et. 3, ap. 28, sector 3, în
dimineaţa zilei de 31.12.1989, în timp ce se afla în staţia de metrou Piaţa Victoriei, a încercat
să imobilizeze o persoană suspectă, moment în care a fost lovit de aceasta în spate cu un
obiect contondent.
A fost internat în perioada 06.01.1990-16.01.1990 în Spitalul Regional CFR Clinica de
Ortopedie cu diagnosticul “contuzie scapula-toracică” (foaie de observaţie nr. 138/1990).
Prin rezoluţia nr. 269/P/1992, din data de 11.07.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Vîlcu Gabriel.
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Persoană vătămată Pîrvănoiu Costel (Comitetul Central-Vol. 45) - rănit
Numitul Pîrvănoiu Costel, născut la data de 27.03.1965, fiul lui Tănase şi Florica,
domiciliat în Bucureşti, str. Iacob Andrei nr. 1, bl. 7-19, et. 4, ap. 38, sector 5, a fost rănit la
data de 22.12.1989 în timp ce se afla în sediul CC, suferind leziuni care au necesitat pentru
vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. A1/2734/1993).
Prin rezoluţia nr. 29/P/1993, din data de 21.07.1995, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a numitului
Pîrvănoiu Costel.
Persoană vătămată Luca Adrian (Comitetul Central-Vol. 48)
Numitul Luca Adrian, născut la data de 23.02.1959, fiul lui Petre şi Anica, domiciliat
în Bucureşti, Şos. Alexandriei nr. 16, bl. 14, sc. 5, et. 2, ap. 45, sector 5, a fost lovit cu un
obiect dur în zona toracelui în data de 22.12.1989 în timp ce încerca să pătrundă în sediul
fostului CC.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/9013/1991).
Prin rezoluţia nr. 631/Sp/1993, din data de 30.09.1993, Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a numitului Luca
Adrian.
Jianu Dumitru (Comitetul Central-Vol. 49) - decedat
Numitul Jianu Dumitru, a fost rănit în noaptea de 23/24.12.1989 în timp ce se afla în
sediul CC, suferind leziuni care au avut ca urmare decesul (raport medico legal nr.
A3/358/1991- plagă împuşcată lombară hemitorace stâng şi antebraţ stâng cu fractură
cominutivă).
În cauză a fost audiată numita Jianu Victoria, cu domiciliu în Bucureşti, str. Liviu
Rebreanu nr. 13, bl. N2, sc. 1, et. 6, ap. 61, sector 3, care s-a constituit parte civilă în legătură
cu decesul soţului său, Jianu Dumitru.
Prin rezoluţia nr. 73/P/1991, din data de 07.11.1991, Direcţia Procuraturilor Militare
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitei Jianu Victoria.
Persoană vătămată Zaharia Victoria (Comitetul Central-Vol. 51) - rănită
Numita Zaharia Victoria, născută la data de 02.12.1962 în Com. Solonţ, jud. Bacău,
domiciliată în Bucureşti str. Oteşani, bl. OD 52-54, ap. 94, sect. 2, a fost rănită prin împuşcare
în data de 23.12.1989 spre 24.12.1989, în jurul orelor 0100, în timp ce se afla în faţa clădirii
fostului Comitet Central al P.C.R., sub balconul principal.
Conform certificatului medical nr. 52/08.01.1992 emis de Laboratorul Medico Legal
Bacău, aceasta a fost diagnosticată cu plagă temporală stânga şi plagă picior stâng, necesitând
7- 9 zile de îngrijiri medicale, leziunile putând fi produse prin împuşcare.
Prin rezoluţia nr. 624/P/1991, din data de 20.10.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăriri penale în cauza privind rănirea numitei Zaharia Victoria.
Persoană vătămată Muraru Marian (Comitetul Central-Vol. 53) - rănit
Numitul Muraru Marian, fiul lui Manoil şi Elisabeta, ns. la data de 26.11.1962,
domiciliat în Bucureşti, str. Soldat Ilie Mihail, nr. 1, bl. M127, sc. A, et. 7, ap. 37, sect. 5,
afirmă că a fost rănit prin împuşcare în data de 23.12.1989, orele 1900, în timp ce se afla în
Piaţa Palatului.
Conform raportului medico-legal nr A1/14765 din 17.10.1991, al IML Bucureşti,
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acesta a prezentat o leziune traumatică produsă cu un corp dur, care a necesitat 8-9 zile de
îngrijiri medicale. Nu prezintă invaliditate sau infirmitate.
Prin rezoluţia nr. 572/P/1991, din data de 26.10.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăriri penale în cauza privind rănirea numitului Muraru Marian.
Persoană vătămată Măciuceanu Cezarina (Comitetul Central-Vol. 53)
Numita Măciuceanu Cezarina, fiica lui Victor şi Eugenia, ns. la data de 23.09.1974,
domiciliată în Galaţi, str. Republicii, nr. 83, judeţul Galaţi, afirmă că a suferit o afecţiune
psihică ca urmare a participării active la evenimentele revoluţionare desfăşurate în Bucureşti
în perioada 23-27 decembrie 1989.
Din raportul medico-legal nr. A1/2121 din 15.03.1991, al IML Bucureşti, rezultă că
numita Măciuceanu Cezarina prezintă o dezvoltare patologică a personalităţii de tip astenodepresiv, afecţiune ce este în legătură cauzală cu evenimentele din Decembrie 1989 la care
aceasta a participat. La întrebarea dacă afecţiunea psihică constituie infirmitate psihică
definitivă, comisia a opinat că evoluţia acestei afecţiuni este imprevizibilă.
Prin rezoluţia nr. 571/P/1991 din data de 03.07.1993, s-a dispus neînceperea urmării
penale în cauza privind îmbolnăvirea accidentală a numitei Măciuceanu Cezarina.
Persoană vătămată Moruz Mitruţă (Comitetul Central-Vol. 54)
Numitul Moruz Mitruţă, fiul lui Ilie şi Maria, ns. la data de 05.03.1962, domiciliat în
Râmnicu Vâlcea, str. Fântânii, nr. 28, jud. Vâlcea, susţine că a suferit leziuni ca urmare a
escaladării gardului Palatului Regal şi precipitării sale pe trotuar, în contextul desfăşurării
evenimentelor din zona mai sus menţionată în data de 22.12.1989.
Conform raportului de expertiză medico-legal nr A1/17398 din 11.01.1995, al IML
Bucureşti, acesta a prezentat o leziune care s-a putut produce în lovire cu un plan dur, care a
necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale. Leziunea produsă nu a determinat infirmitate.
Prin rezoluţia nr. 4/P/1995, din data de 09.02.1995, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a numitului Moruz
Mitruţă.
Persoană vătămată Moldoveanu Ştefan (Comitetul Central-Vol. 54) - rănit
Numitul Moldoveanu Ştefan, fiul lui Alexandru şi Maria, ns. la data de 26.04.1970,
domiciliat în Bucureşti, b-dul 1 Mai nr. 79, bl. 15, sc. B, et. 8, ap. 93, sector 1, afirmă că în
noaptea de 22/23.12.1989, aflându-se în zona b-dului Magheru, a fost rănit prin împuşcare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1948/05.03.1990, al IML Bucureşti, numitul
Moldoveanu Ştefan a suferit leziuni (plăgi împuşcate şold şi coapsa dreaptă, gleznă şi picior
drept, glezna stângă, fractură 1/3 superioară, 1/3 medie femur drept şi fractură intercondiliană)
care s-au produs prin împuşcare şi care au necesitat 70-80 zile de îngrijiri medicale. Leziunile
nu au pus în pericol viaţa victimei.
Prin rezoluţia nr. 359/P/1991, din data de 25.11.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Moldoveanu
Ştefan.
Persoană vătămată Mogoş Nicolae (Comitetul Central-Vol. 54) - rănit
Numitul Mogoş Nicolae, fiul lui Ion şi Gherghina, ns. la data de 19.01.1966 în
Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, str. Sfinţii Ierarhi, nr.43, sector 5, afirmă că la data de
23.12.1989 a fost rănit prin împuşcare în timp ce se afla în Piaţa Palatului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/505/1991, al INML Bucureşti, numitul Mogoş
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Nicolae a prezentat sechele postlezionale produse prin împuşcare la data de 23.12.1989,
leziuni pentru care a necesitat circa 10 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 577/P/1991, din data de 24.10.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Mogoş Nicolae.
Mustea Constantin (Comitetul Central-Vol. 57) - decedat
Numitul Mustea Constantin, fiul lui Mircea şi Maria născut la data de 19.07.1944 în
Ciocăneşti, jud. Dâmboviţa, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 100, sector
1, a fost împuşcat mortal, în data de 23.12.1989, în timp ce se afla la domiciliul său.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/125/1989/15.02.1990, moartea
sa a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată hipocondrul drept şi hemoragie
internă).
Prin rezoluţia nr. 41/P/1990, din data de 27.06.1990, s-a dispus neînceperea urmăririi
penale în cauza privind decesul lui Mustea Constantin.
La data de 16.05.2006, Mustea Valentina, domiciliată în Bucureşti, Calea Victoriei, nr.
100, sector 1, s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul soţului său Mustea Constantin.
Persoană vătămată Hrişcu Dumitru Remi (Comitetul Central-Vol. 58) - rănit
Numitul Hrişcu Dumitru Remi, fiul lui Alexandru şi Aurica, născut la data de
03.07.1971 în Roman, jud. Neamţ, cu domiciliul în Roman, b-dul Republicii, bl. G2, sc. A,
ap. 35, jud. Neamţ, militar în termen, a fost rănit prin împuşcare, în piciorul drept, la data de
23.12.1989, în timp ce se afla, cu subunitatea din care făcea parte, în Piaţa Comitetului
Central.
Conform raportului medico-legal nr. A1/6999/22.05.1992, Hrişcu Dumitru Remi a
suferit o leziune prin împuşcare (plagă prin împuşcare cu retenţie de corp străin ½ superioară
gambă dreaptă), care a necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale. Leziunea nu i-a pus viaţa în
pericol.
Prin rezoluţia nr. 327/P/1992, din data de 03.07.1995, s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauza privind rănirea sold. Hriscu Dumitru.
Preda Ion (Comitetul Central-Vol. 59) - decedat
Numitul Preda Ion, fiul lui Nicolae şi Florica , născut la data de 30.04.1968 în Slănic,
jud. Prahova, cu ultimul domiciliu în com. Vărbilău jud. Prahova, militar în termen, a fost
împuşcat mortal, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Hotelului Bucureşti.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/135/1989/15.02.1990, moartea
a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată în regiunea abdominală şi membrul
superior stâng).
Preda Nicolae, domiciliat în comuna Vărbilău, judeţul Prahova, nu a solicitat să fie
despăgubit în legătură cu decesul fiului său, Preda Ion.
Prin rezoluţia nr. 1368/P/1991, din data de 10.08.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul sold. Preda Ion, precum şi faţă
de lucrătorii fostei securităţi care au acţionat în zona hotelului Bucureşti după data de
21.12.1989.
Persoană vătămată Ionescu Mihail (Comitetul Central - vol. 63)
Numitul Ionescu Mihail, fiul lui Gheorghe şi Aneta, născut la data de 20.11.1920,
domiciliat în Bucureşti, bd. Mihail Kogălniceanu (fost bd. Gheorghe Gheorghiu Dej), nr. 97,
et. VII, ap. 38, sector 5, a participat în ziua de 21.12.1989 la manifestaţiile cu caracter
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anticomunist din centrul Capitalei.
În ziua de 22.12.1989, după fuga lui Nicolae şi Elena Ceauşescu, a pătruns în sediul
fostului Comitet Central al P.C.R., împrejurare în care, conform susţinerilor sale, ar fi suferit
vătămări la ambele picioare, datorită busculadelor create în acele momente.
Din raportul medico-legal nr. A1/6553/1992 al I.N.M.L. Bucureşti rezultă că acesta a
prezentat, la data examinării, leziuni trofice ale gambelor, în evoluţia unei afecţiuni varicoase
cronice, antecedente evenimentelor din decembrie 1989. Nu a prezentat acte medicale care să
ateste realitatea unui traumatism suferit la data de 21.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 735/Sp/1994 din 31.01.1994 a Parchetului Militar Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că leziunile suferite nu sunt
urmarea unei fapte prevăzute de legea penală.
Ionescu Nicolae (Comitetul Central-Vol. 66) - decedat
Persoană vătămată Mihalache Florin (Comitetul Central-Vol. 66) - rănit
În fapt, la data de 23.12.1989, cele două persoane susmenţionate au plecat de la locul
de muncă spre Piaţa Palatului, unde s-au adăpostit sub un TAB, moment în care un ofiţer din
TAB a apreciat că aceştia doresc să-l mineze şi a deschis focul, rezultatul fiind uciderea
numitului Ionescu Nicolae şi vătămarea corporală gravă a numitului Mihalache Florin (fiul lui
Nedelcu şi Ecaterina, ns. la 07.09.1967, domiciliat în Bucureşti, B-dul. Iuliu Maniu nr. 107,
bl. D, sc.4, et.1, ap. 65, sector 6).
Conform raportului medico legal nr.A1/2768/1991, numitul Mihalache Florin a
prezentat sechelele unui traumatism abdominal şi al membrului inferior drept, prin armă de
foc, care datează din ziua de 23.12.1989. A rămas cu infirmitate prin pierderea unui organ
(rinichi) şi prin afectarea funcţiei membrului inferior drept.
Moartea lui Ionescu Nicolae a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (raport de
constatare medico legală nr. A3/56/1989 din 15.02.1990 – două plăgi împuşcate toracal drept,
hemoragie mixtă.
Prin rezoluţia cu nr. 638/P/1991, din data de 14.02.1995, Secţia Parchetelor Militare
a dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la decesul numitului Ionescu Nicolae şi
vătămarea corporală gravă a numitului Mihalache Florin.
Postolache Polixenia (Comitetul Central-Vol. 68) - decedată
Numita Postolache Polixenia, născută la data de 03.04.1922, fiica lui Aurică si Ioana,
cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Franklin, nr. 14, et.1, ap.4, sector 1, a fost împuşcată
mortal la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa (raport medico legal nr.
A3/72/1989 din 05.02.1990 – plagă împuşcată temporal drept, dilacerare cerebrală).
Prin rezoluţia nr. 520/P/1999, din data de 23.02.1995, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la decesul numitei Postolache Polixenia.
La data de 03.04.2007, Postolache Gheorghe Mihail, domiciliat în Bucureşti, str.
Benjamin Franklin nr. 9-14, et.1, ap. 4, sectorul 1, s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul mamei sale Postolache Polixenia.
Persoană vătămată Bădulescu (fost Gherasim) Petru (Comitetul Central-Vol. 8)
Numitul Bădulescu (fost Gherasim) Petru, fiul lui Alexandru şi Victoria, născut la data
de 03.06. 1939 în Iaşi, domiciliat în Bucureşti, str. Codrii Neamţului, nr. 9, bl. 3, sc. A, ap. 28,
sector 3, afirmă că în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla pe str. Batiştei, a fost rănit prin
împuşcare la nivelul gâtului.
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Conform susţinerilor acestuia, ar fi fost internat la Spitalul Colţea, unde s-a intervenit
chirurgical pentru îndepărtarea proiectilului.
Cu ocazia verificărilor efectuate s-a constatat că susnumitul a fost internat la Spitalul
Colţea – Secţia ORL în perioada 10.02.- 17.02.1990, cu diagnosticul ,,formaţiune tumorală
latero-cervicală dreapta”.
Prin referatul nr. 3658/II/Sp/1993, din data de 03.07.1995, Secţia Parchetelor
Militare a dispus clasarea cauzei, reţinându-se că afecţiunea pentru care numitul Bădulescu
(fost Gherasim) Petru a fost internat nu are legătură cu evenimentele revoluţionare din
decembrie 1989.
Persoană vătămată Coporan Aurică (Comitetul Central-Vol. 18)
Numitul Coporan Aurică, fiul lui Stan şi Marcela, ns. la 09.08.1962, domiciliat în
Bucureşti, str. Foişorului, nr. 88, bl. 1, ap. 97, sector 3, afirmă că s-a îmbolnăvit de TBC în
urma inhalării unor gaze necunoscute în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în sediul
fostului Comitet Central al P.C.R.
Prin rezoluţia nr. 375/P/1991, din data de 18.04.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Coporan Aurică,
reţinându-se că nu există legătură de cauzalitate între intoxicaţie cu gaze iritante şi
declanşarea procesului TBC pulmonar.
Persoană vătămată Dumitrescu Constantin Cornel (Comitetul Central-Vol. 24) reţinut
Numitul Dumitrescu Constantin Cornel, din cadrul UM 0666 Bucureşti, a fost reţinut
la data de 24.12.1989 de o patrulă de persoane civile care efectua un control în trafic asupra
autovehiculelor care se deplasau pe b-dul Magheru fiind găsite asupra acestuia un sac port
mască, un ham de pistol şi o staţie de emisie-recepţie MOTOROLA.
Prin rezoluţia nr. 180/P/1990, din data de 20.11.1995, s-a dispus neînceperea
urmăririi penale faţă de ofiţerul în cauză, reţinându-se că nu a săvârşit vreo faptă prev. de
legea penală.
Persoană vătămată Ciulin Dragoş (Comitetul Central-Vol. 17)
Numitul Ciulin Dragoş, fiul lui Ştefan şi Silvia, domiciliat în Bucureşti, şos. Iancului,
nr. 35, bl. 104, sc. 2, ap. 44, sector 2, afirmă că a fost agresat de persoane necunoscute
„îmbrăcate în combinezoane negre” în ziua de 22.12.1989, în timp ce participa la
manifestaţiile din zona fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico-legal nr. A1/14458/1995 al INML Bucureşti acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin referatul nr. 3930/II/Sp/1995, din 30.10.1995, Secţia Parchetelor Militare a
dispus clasarea lucrării privind vătămarea numitului Ciulin Dragoş, constatându-se că s-a
împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Despan Ion (Comitetul Central-Vol. 20)
Numitul Despan Ion, fiul lui Ioan şi Maria, domiciliat în Bucureşti, str. Doiceşti, nr. 7,
bl. A5, ap. 10, sector 3, afirmă că a fost vătămat în timpul busculadei create în timpul
mitingului ce a avut loc în ziua de 22.12.1989 din faţa sediului fostului C.C. al P.C.R.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziunile traumatice.
Prin rezoluţia nr. 451/P/1991, din data de 30.07.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Despan Ion.
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Persoană vătămată Ionescu Elena (Comitetul Central-Vol. 31) - rănită
Numita Ionescu Elena, domiciliată în Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 150, ap. 21,
sector 1, afirmă că a fost rănită în data de 22/23.12.1989, în timpul unei busculade create în
timpul manifestaţiilor din faţa sediului fostului Comitet Central al P.C.R.
Conform raportului medico legal nr.A1/4196/07.10.1991, Ionescu Elena, a prezentat
traumatism toracic. Pentru aceste leziuni a necesitat 35-40 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 561/P/1991, din data de 30.07.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitei Ionescu Elena.
Persoană vătămată Stoian Ion (Comitetul Central-Vol. 60)
La data de 22.12.1989, în timp ce numitul Stoian Ion, fiul lui Stoian şi Vasilica, 22 ani,
cu domiciliul în com. Voluntari, str. George Coşbuc, nr. 5, jud. Ilfov, manifesta în zona Sălii
Palatului, o vitrină s-a spart în apropierea sa şi a fost tăiat, la antebraţul drept, de cioburile
rezultate.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1802/03.04.1990, Stoian Ion a prezentat o
leziune de violenţă care a putut fi produsă prin lovire cu corp tăietor şi care a necesitat 8-9 zile
de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 484/P/1991, din data de 17.01.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea accidentală a numitului Stoian
Ion, reţinându-se că fapta nu este prevăzută de legea penală.
IV.2.A.2. Piaţa Universităţii – Jilava
În raport de obiectul cauzei, în ceea ce priveşte zona Piaţa Universităţii, cercetările au
vizat doar împrejurările în care a fost reţinut numitului Bădilă Dumitru, constatându-se însă că
aceste aspecte au făcut obiectul unui dosar care a fost soluţionat separat, după cum urmează:.
1.
Persoană vătămată Bădilă Dumitru (Jilava-vol. 122) - reţinut
Numitul Bădilă Dumitru, fiul lui Nicolae şi Zamfira, ns. la 18.10.1951, domiciliat în
Bucureşti, b-dul Lacul Tei, nr. 107, bl. 14, sc. D, et. 6, ap. 160, sector 2, a fost reţinut în ziua
de 25.12.1989 de către forţele de ordine şi a fost condus la Circa 10 Miliţie, fiind suspectat de
săvârşirea unor acte de terorism, în condiţiile în care s-a constatat că este fiul lui Florea
Ceauşescu, văr primar al lui Nicolae Ceauşescu.
Prin rezoluţia nr. 1245/P/1991 din data de 11.06.1992 a Direcţiei Procuraturilor
Militare s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numitul Bădilă Dumitru.
IV.2.A.3. Palatul Telefoanelor
Până în data de 22.12.1989 paza Palatului Telefoanelor, situat în mun. Bucureşti,
Calea Victoriei, nr. 37, sector 1, a fost asigurată de 12 militari, aparţinând UM 0596
Bucureşti, sub comanda plutonierului Vintilă Mihai.
În data de 22.12.1989, în jurul orei 1800, la Palatul Telefoanelor au sosit mai multe
detaşamente de militari în termen, însoţite de cadre militare, din UM 01046 Bucureşti, UM
01305 Bucureşti şi UM 01026 Bucureşti, având misiunea de a întări paza acestui obiectiv.
În data de 23.12.1989, în jurul orei 1830, la sediul Palatului Telefoanelor a mai venit o
subunitate aparţinând UM 0563 Băneasa.
Noul dispozitiv, constituit din aprox. 400 de militari şi mai multe tancuri, T.A.B.-uri şi
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T.A.B.C-uri - trecut sub comanda mr. Popescu Florin, din U.M. 01046 Bucureşti - avea şi
misiunea de a împiedica pătrunderea „teroriştilor” în clădire, dat fiind interesul strategic
naţional pe care aceasta îl reprezenta în mod real.
Dispunerea trupelor şi tehnicii de luptă a fost următoarea:
- curtea interioară a Palatului Telefoanelor a fost apărată de subunitatea
comandată de plut. Vintilă Mihai;
- interiorul clădirii şi partea exterioară cuprinsă între intrarea din Calea Victoriei şi
colţul imobilului - a revenit efectivelor UM 01046 Bucureşti;
- exteriorul dinspre Calea Victoriei şi str. Matei Millo a fost asigurat de militari
din U.M. 01026 Bucureşti şi U.M. 0305 Bucureşti;
- 2 tancuri, aparţinând UM 01046 Bucureşti, au fost amplasate în zona Casei
Centrale a Armatei, unul pe trotuarul dinspre bulevard, celălalt chiar în intersecţie (Calea
Victoriei - Ghe. Ghe. Dej), cu sector către Calea Victoriei;
- 2 T.A.B.C.-uri, aparţinând aceleiaşi unităţi, au fost amplasate astfel: unul vis-avis de restaurantul „Capşa”, celălalt la intrarea în Teatrul Constantin Tănase;
- T.A.B.-uri de la U.M. 01305 Bucureşti amplasate pe str. Matei Millo şi str.
Oteteleşeanu;
- T.A.B.-uri de la U.M. 01026 Bucureşti amplasate pe Calea Victoriei, la Palatul
Telefoanelor (parcarea de vis-a-vis de blocul Electrolux) şi pe str. Matei Millo.
Această uriaşă aglomerare de forţe militare, cărora, aşa cum am precizat, în data de
23.12.1989 li s-a alăturat un detaşament de militari în termen din U.M. 0563 Bucureşti, fără
legături radio, aflate sub o comandă unică formală (irealizabilă în fapt din punct de vedere
obiectiv) avea să producă, 1a rândul ei o serie de incidente cu consecinţe dramatice
Conform actelor aflate la dosarul cauzei, în zona Palatului Telefoanelor au rezultat
următoarele victime:
1. Persoană vătămată Săvulescu Dumitru (Palatul Telefoanelor)
Fiind audiat la data de 27.02.2006, Săvulescu Dumitru, fiul lui Simion şi Maria, născut
la data de 22.09.1952 în Bălţeşti, jud. Prahova, cu domiciliul în Bucureşti, str. Turnu
Măgurele nr. 11, bl. A16, sc. 1, ap. 20, sector 4, a susţinut că, în data de 23.12.1989,
aflându-se pe str. Oteteleşanu, a fost rănit prin împuşcare în piciorul stâng, în contextul
focurilor de armă trase din zona Palatului Telefoanelor. Şi-a toaletat singur rana,
neconsiderând necesar să se prezinte la medic.
De asemenea, a susţinut că ulterior, începând cu toamna anului 2003, a început să
resimtă dureri în zona în care ar fi fost rănit.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Săvulescu Dumitru a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
2. Grigorescu Ilinca Ruxandra (Palatul Telefoanelor) - decedată
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/275/1989/15.II.1990, întocmit
de Institutul de Medicină Legală Prof. dr. Mina Minovici, moartea numitei Grigorescu Ilinca
Ruxandra a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată medio sternală).
În baza referatului nr. 288/P/1991 din data de 16.06.1994 al Secţiei Parchetelor
Militare cauza privind decesul numitei Grigorescu Ilinca Ruxandra a fost înregistrată în
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evidenţa celor cu autori neidentificaţi.
În fapt s-a reţinut că Grigorescu Ilinca Ruxandra a decedat în data de 23.12.1989, în
apartamentul în care locuia, situat în mun. Bucureşti, str. Oteteleşanu, nr. 5, et. 5, ap. 10,
sector 1, în contextul focurilor de armă trase de militarii aflaţi în dispozitivul de apărare al
Palatului Telefoanelor.
Cu privire la înprejurările în care a decedat numita Grigorescu Ilinca Ruxandra, a fost
audiată mama acesteia, Grigorescu Eva-Iudita, domiciliată în Câmpina, Aleea Şcolii nr.4,
judeţul Prahova.
3. Persoană vătămată Pahonţu Simona Elena Carmen (Palatul Telefoanelor) rănită
Conform raportului medico-legal nr. A1/6751/18.05.1992, întocmit de Institutul de
medicină legală Prof. dr. Mina Minovici, numita Pahonţu Simona Elena Carmen a prezentat
leziuni de violenţă (plagă în 1/3 superioară faţa antero-laterală gamba dreaptă) produse prin
împuşcare, care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale. A rămas cu o infirmitate
permanentă, respectiv sindrom algo-parestezic de nerv tibial posterior.
În legătură cu împrejurările în care a fost rănită, Pahonţu Simona Elena Carmen (fiica
lui Ştefan şi Valeria, 22 ani, cu domiciliul în Boldeşti Scăieni, str. Victoriei nr. 49, jud.
Prahova), a menţionat că în data de 23.12.1989, în timp ce se deplasa pe str. 13 Decembrie din
mun. Bucureşti, intenţionând să ajungă în Piaţa Palatului, în apropierea Hotelului Union, a
fost rănită prin împuşcare în piciorul drept, realizând doar că glonţul a venit din partea sa
stângă.
4. Cristian Florin Puiu (Palatul Telefoanelor) - decedat
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/345/1989/15.II.1990, întocmit
de Institutul de medicină legală Prof. dr. Mina Minovici, moartea numitului sold. Cristian
Florin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată cranio-cerebrală, dilacerare
cerebrală).
Prin referatul nr. 293/P/1991 din data de 16.06.1994 al Secţiei Parchetelor Militare
cauza privind decesul sold. Cristian Florin, din cadrul UM 0396 Bucureşti a fost înregistrată
în evidenţa celor cu autori neidentificaţi.
În fapt s-a reţinut că în data de 23.12.1989, subunitatea din care făcea parte, condusă
de cpt. Oancea Daniel, a primit misiunea de a se deplasa în zona Hotelului Union din mun.
Bucureşti. În timp ce cpt. Oancea Daniel s-a deplasat la blocul Romarta, pentru a efectua o
cercetare, sold. Cristian Florin Puiu împreună cu alţi colegi, între care şi Gheorghiceanu
Iulian, au rămas în Hotelul Union. În jurul orei 1430, sold. Cristian Florin Puiu şi sold.
Gheorghiceanu Iulian au urcat pe terasa hotelului, pentru a executa o misiune de observare. În
jurul orei 1500, din clădirea Palatului Telefoanelor s-au executat mai multe focuri de armă în
direcţia locului în care se aflau cei doi soldaţi, împrejurare în care s-a produs decesul
numitului Cristian Florin Puia.
Fiind audiată la data de 08.05.2006, Cristian Florica (domiciliată în Buzău, b-dul
Unirii sc. 4, ap. 18, judeţul Buzău), mama victimei în cauză, a solicitat tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate de uciderea fiului său şi s-a constituit parte civilă în cauză.
5. Persoană vătămată Peneş Marius Sorin (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/1710/06.03.1990, întocmit de Institutul
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Medico Legal Bucureşti, numitul Peneş Marius a prezentat o leziune traumatică (plagă 1/3
inferioară coapsa stângă cu retenţie mic corp străin) ce a putut fi produsă la 22.12.1989 prin
împuşcare şi care a necesitat cca. 25 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care a fost rănit, Peneş Marius Sorin (fiul lui Traian şi
Constantina, născut la data de 04.06.1969 în Ploieşti, jud. Prahova, cu domiciliul în com.
Valea Călugărească, nr. 46A, bl.1, ap. 26, jud. Prahova) a precizat că în decembrie 1989 era
militar în termen la UM 01842 Boteni. În data de 22.12.1989, împreună cu subunitatea din
care făcea parte, comandată de cpt. Boeru Gheorghe, a primit misiunea de a se deplasa în
mun. Bucureşti. Deplasarea s-a efectuat cu elicoptere până la aeroportul Otopeni şi, de aici, cu
autocamioane până în zona Hotelului Bucureşti, situat pe Calea Victoriei din mun. Bucureşti.
În timp ce se deplasau către Piaţa Comitetului Central a observat gloanţe trasoare trase din
direcţia pieţei, iar la un moment dat a simţit o arsură în piciorul stâng, realizând că a fost
împuşcat.
Peneş Marius Sorin a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
6. Persoană vătămată Şerban Mitică (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/17465/11.01.1995, întocmit de
Institutul de medicină legală Prof. dr. Mina Minovici, numitul Şerban Mitică a prezentat
urmele unor leziuni de violenţă (plagă împuşcată faţă laterală picior drept, fără afectări
osoase) produse posibil prin împuşcare, ce pot data din 24.12.1989 şi care au necesitat 15-16
zile de îngrijiri.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa, Şerban Mitică (fiul lui
Neculai şi Maria, născut la data de 07.10.1950 în Cioara Doiceşti, jud. Brăila, cu domiciliul în
Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 104, bl. 72, sc.1, et.6, ap. 27, sector 3) a precizat că în luna
decembrie 1989 îşi desfăşura activitatea în cadrul UM 01026 Bucureşti. În data de 22.12.1989
a primit ordin să se deplaseze cu două transportoare blindate în zona Palatului Telefoanelor
pentru a asigura paza şi apărarea acestui obiectiv. Unul din transportoare l-a plasat pe Calea
Victoriei, iar celălalt pe str. Matei Millo. În dimineaţa zilei de 24.12.1989, în jurul orei 05300600, în timp ce executa un control al dispozitivului UM 01305 Bucureşti, dispozitiv aflat la
parterul clădirii Palatului Telefoanelor, a auzit focuri de armă în exterior, fapt care l-a
determinat să iasă din clădire, observând un bărbat şi o femeie răniţi prin împuşcare şi căzuţi
pe trotuar. Împreună cu mai mulţi civili şi militari i-a ajutat pe cei doi civili să intre în clădire,
context în care, în direcţia locului în care se aflau, fără să poată preciza de unde anume, s-au
tras mai multe focuri de armă, fiind rănit în piciorul drept.
7. Vasiliu Florentin (Palatul Telefoanelor) - decedat
În baza referatului nr. 298/P/1991 din data de 17.06.1994 al Secţiei Parchetelor
Militare cauza privind decesul numitului Vasiliu Florentin (fiul lui Anton şi Iuliana, născut la
data de 21.09.1952 în Bucureşti) a fost înregistrată în evidenţa celor cu autori neidentificaţi. În
fapt s-a reţinut că în data de 23.12.1989, în jurul orei 0930, Vasiliu Florentin se afla la etajul 8
al clădirii ROMPROIECT, situată pe str. Matei Millo nr. 13, într-un birou cu vedere către
Palatul Telefoanelor. În momentul în care a deschis geamul, în direcţia biroului, în care se afla
împreună cu soţia sa Vasiliu Alexandra, s-au executat mai multe focuri de armă, context în
care Vasiliu Florentin a fost împuşcat în torace şi a decedat.
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Fiind audiată la data de 01.11.2005, Vasiliu Alexandra, domiciliată în Bucureşti, şos.
Iancului nr. 29, bl. 105/B, sc. C, ap. 125, sector 2, a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de uciderea soţului său şi s-a constituit parte civilă în cauză.
8. Astafei Petre (Palatul Telefoanelor) - decedat
Conform fişei de observaţie clinică nr. 20541/3249/22.12.1989, întocmită de Spitalul
Clinic Colţea numitul Astafei Petre (fiul lui Petre şi Caterina, născut la data de 01.08.1967 în
Constanţa) a fost internat în perioada 22.12.1989, ora 2015 - 24.12.1989, ora 2320, când s-a
înregistrat decesul. Astafei Petre a fost internat cu diagnosticul: plagă împuşcată transfixiantă
braţ drept şi toraco-abdominal drept - stare de şoc. Decesul s-a produs prin stop cardiorespirator ireversibil, cu insuficienţă pluriviscerală.
În baza referatului nr. 299/P/1991 din data de 17.06.1994 al Secţiei Parchetelor
Militare cauza privind decesul numitului Astafei Petre a fost înregistrată în evidenţa celor cu
autori neidentificaţi. În fapt s-a reţinut că, în seara zilei de 22.12.1989, victima, împreună cu
martorul Luca Marius, se deplasa pe str. Matei Millo, către Piaţa Comitetului Central al PCR.
În momentul în care au ajuns la intersecţia cu str. Oteteleşeanu, în direcţia celor doi s-au
executat focuri de armă, context în care Astafei Petre a fost rănit prin împuşcare. A fost
transportat la Spitalul Colţea, unde, urmare leziunilor suferite, a decedat în data de
24.12.1989.
Fiind audiată la data de 01.11.2005, Astafei Caterina, domiciliată în Bucureşti, str. Dr.
Lister nr. 7, et.1, ap. 5, sector 5, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de uciderea fiului său şi s-a constituit parte civilă în cauză.
9. Persoană vătămată Butea Florian (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/4248/16.03.1991, întocmit de Institutul de
medicină legală Prof. dr. Mina Minovici, numitul Butea Florian a prezentat leziuni traumatice
(plagă 1/3 medie coapsa stângă bipolară, elemente de tromboflebită membru inferior stâng)
care au putut fi produse prin împuşcare şi care pot data din 24.12.1989. Leziunile au necesitat
cca. 400 zile îngrijiri medicale, cu constituirea unei infirmităţi definitive a membrului inferior
stâng.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa, Butea Florian (fiul lui Cornel
şi Stana, născut la data de 15.05.1949 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Barajul
Bicaz, nr. 11, bl. M 32A, sc. 1, ap. 75, sector 3), fiind audiat la data de 30.08.2005, a precizat
că în data de 24.12.1989, în jurul orei 0845, în timp ce se deplasa pe str. Matei Millo, a auzit
două focuri de armă dinspre Palatul Telefoanelor, fiind rănit în piciorul stâng. A solicitat
tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă
în cauză.
10. Persoană vătămată Nadu Octavian (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/10750/19.08.1991, întocmit de Institutul de
medicină legală Prof. dr. Mina Minovici, numitul Nadu Octavian a prezentat leziuni oculare,
ce au putut fi produse prin pătrundere de corpi străini. Leziunile datează din 23.12.1989, au
necesitat cca. 150 zile îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaţa victimei.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa, Nadu Octavian (fiul lui
Gheorghe şi Antoneta, născut la data de 26.05.1968 în Bechet, jud. Dolj, domiciliat în
Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 92, bl. C7, sc. D, ap. 149, sector 6), fiind audiat la data de
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14.07.2008, a precizat că în luna decembrie 1989 activa în cadrul UM 01046 Bucureşti
(Regimentul 22 Tancuri). În după amiaza zilei de 22.12.1989 tot efectivul unităţii a primit
ordin de deplasare spre centrul mun. Bucureşti. Pe traseu, coloana de tancuri s-a despărţit în
mai multe formaţii, lt. maj. Nadu Octavian aflându-se în ultimul tanc (al treilea) din formaţia
care a staţionat pe b-dul 6 Martie, în dreptul Casei Centrale a Armatei, cu faţa spre
Universitate. Fiind noapte, a observat că se trăgeau focuri în rafale cu gloanţe trasoare de 7,62
mm şi 14,5 mm, dinspre Palatul Telefoanelor. La un moment dat, asupra subunităţii de tancuri
s-a deschis foc de la etajele superioare ale Hotelului Capitol, situat pe Calea Victoriei din
mun. Bucureşti, fapt ce a determinat militarii de pe cele 3 tancuri să întoarcă turelele spre
Hotelul Capitol, ripostând cu focuri de armă în direcţia hotelului. În continuare, s-au deplasat
spre Casa Radio, ajungând apoi pe Calea Victoriei, la intersecţia cu str. Ion Câmpineanu, între
blocul Electrolux, blocul Romarta şi Hotelul Continental. La un moment dat, în direcţia
tancului în care se afla, s-au executat focuri de armă de la etajul 2 al blocului Romarta, fapt ce
a determinat militarii să riposteze cu foc împreună cu mai mulţi civili înarmaţi care se aflau în
zonă. Imediat după aceea a fost informat de alţi militari aflaţi în zonă că „teroriştii” trag în
interiorul imobilului situat chiar la intersecţia Ion Câmpineanu cu Calea Victoriei. A urcat
până la primul etaj, urmat de militari, trăgând în acelaşi timp focuri de avertisment pe casa
scărilor. La etajul 1 a găsit un civil, care avea în mână mai multe obiecte de valoare, ce păreau
a fi furate, acesta oferindu-se să-i conducă la etajul 2, în apartamentul din care se trăgea. În
semiîntunericul de pe culoarul paralel cu str. Ion Câmpineanu a observat două siluete, care au
deschis brusc foc spre zidul holului. A scos arma după colţ, a somat, s-a prezentat şi, întrucât
nu a primit nici un răspuns, a intenţionat să tragă, însă, imediat, a fost lovit în ochiul drept de
bucăţi dintr-un glonţ ricoşat din arma sa.
Nadu Octavian a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
11. Persoană vătămată Goghie Carol (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/3675/25.03.1991, întocmit de Institutul
Medico Legal Bucureşti, numitul Goghie Carol a prezentat la data de 23.12.1989 o plagă
transfixiantă prin împuşcare (fractură cominutivă supraligamentară maleola peronieră stângă
prin împuşcare în curs de consolidare) care a necesitat 100-120 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Goghie Carol
(fiul lui Simion şi Aneta, născut la data de 04.04.1957 în Murgeni, jud. Vaslui, domiciliat în
Pantelimon, str. Sf. Andrei nr. 7, jud. Ilfov) a precizat că în luna decembrie 1989 activa în
cadrul UM 01046 Bucureşti. În data de 22.12.1989, în jurul orei 1400, la solicitarea
comandantului unităţii, împreună cu lt. Florian Ion şi 3 militari în termen din cadrul
Companiei de cercetare a UM 01046 Bucureşti, s-au oferit voluntari pentru a se deplasa la
Palatul Telefoanelor, în vederea completării dispozitivului de apărare al acestui obiectiv.
Deplasarea au efectuat-o cu un transportor blindat mecanic, conductor fiind Goghie Carol.
După lăsarea întunericului asupra TAB-ului s-a deschis foc de la etajele superioare ale clădirii
Comitetului Central şi din clădirea ARCIF, situată pe str. Matei Millo. Au ripostat cu
mitraliera cal. 14,5 mm în direcţia clădirii ARCIF, după care s-au deplasat în blocul Romarta,
la etajul 2 unde se presupunea că se află terorişti. Din apartamentul vizat (care avea ferestrele
îndreptate spre CC) au ieşit doi bărbaţi îmbrăcaţi în treninguri de culoare neagră (despre care a
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aflat că au venit în vizită la rude şi erau din Ardeal), care au fost duşi de militari la parterul
Palatului Telefoanelor, unde erau predate toate persoanele suspecte. După plecarea militarilor
cu cele două persoane suspecte, s-a uitat pe geamul de la casa scării şi a fost rănit în glezna
piciorului stâng. A fost ridicat de pe scări de revoluţionari şi transportat la spital.
Goghie Carol a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
12. Persoană vătămată Tabacu Ionel (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului medico-legal nr. 907/A1/10.03.1992, întocmit de Institutul de
medicină legală Prof. dr. Mina Minovici – Laboratorul Exterior Craiova, numitul Tabacu
Ionel a prezentat sechele minime post-traumatice (faţa posterioară a coapsei drepte) produse
prin corpi metalici, prin armă de foc ce pot fi consecinţă a unei răniri produse în decembrie
1989. A necesitat 10 – 12 zile de îngrijiri medicale la data producerii leziunilor.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa, Tabacu Ionel (fiul lui
Spiridon şi al Elena, născut la data de 04.05.1969 în com. Vârvoru de Jos, sat Bujor, jud. Dolj,
cu domiciliul în Craiova, str. Brateş, nr. 12, jud. Dolj) a precizat că în luna decembrie 1989
efectua stagiul militar în cadrul UM 01046 Bucureşti. Începând cu data 23.12.1989 a făcut
parte din dispozitivul de apărare al Palatului Telefoanelor şi a fost rănit, în piciorul drept, în
data de 27.12.1989, în contextul unor focuri de armă trase dintr-un autoturism, care nu a oprit
la filtrul organizat în zonă.
13. Persoană vătămată Nuţu Petre (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/2759/02.08.1991, întocmit de Institutul de
medicină legală Prof. dr. Mina Minovici, numitul Nuţu Petre a prezentat sechele după plagă
împuşcată a şoldului stâng, fără leziuni osoase. Leziunile au necesitat 50 de zile îngrijiri
medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa, Nuţu Petre (fiul lui Marin şi
Floarea, născut la data de 24.06.1936 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Beiu
Constantin, nr. 18A, sector 2) a precizat că la data de 25.12.1989, în timp ce se deplasa
împreună cu fiul său, Nuţu Adrian şi colegul său de serviciu, Gherman Dumitru, către locul de
muncă, respectiv Palatul Telefoanelor, în momentul în care se aflau la pasajul Majestic şi
intenţionau să traverseze Calea Victoriei au fost somaţi de către militari şi, în timp ce se
deplasau cu mâinile ridicate, în direcţia lor s-au executat focuri de armă, fiind rănit prin
împuşcare în partea stângă a bazinului. În urma focurilor de armă a fost rănit şi Gherman
Dumitru, iar fiul său Nuţu Adrian a decedat. Nuţu Petre s-a constituit parte civilă în cauză cu
suma de 20.000 lei RON.
14. Nuţu Adrian (Palatul Telefoanelor) - decedat
Conform adeverinţei nr. 59900/26.12.1989 Nuţu Adrian a decedat la data de
25.12.1989, deces înregistrat în actul nr. 5309/26.12.1989.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Nuţu Adrian se reţine
că acesta a fost împuşcat în abdomen şi în piciorul stâng, în data de 25.12.1989 în timp ce se
afla cu tatăl său Nuţu Petre şi Gherman Dumitru la pasajul Majestic şi intenţionau să
traverseze Calea Victoriei, în contextul tragerilor efectuate de către militarii aflaţi în
dispozitivul de apărare al Palatului Telefoanelor.
La data de 28.07.2005, a fost audiat Nuţu Petre, domiciliat în Bucureşti, str. Beiu
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Constantin, nr. 18 A, sector 2, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului său
Nuţu Adrian.
15. Persoană vătămată Gherman Dumitru (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/3092/11.03.1991, întocmit de Institutul de
medicină legală Prof. dr. Mina Minovici, numitul Gherman Dumitru (fiul lui Gheorghe şi
Vasilica, născut la data de 22.01.1938 în Bucureşti), a prezentat leziuni (plagă antebraţ stâng
bipolară cu aplazie de ulnă în 1/3 distală şi lipsă de substanţă osoasă, secţiune tendoane
muşchi flexori ai corpului şi degetelor şi secţiune de pachet vasculo-nervos ulnar) produse
prin împuşcare, care datează din 25.12.1989 şi au necesitat cca. 120 de zile de îngrijiri
medicale. Leziunile i-au creat o invaliditate permanentă corespunzătoare gradului II.
De asemenea, conform raportului medico legal nr. A1/3092/1992, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Bucureşti, între leziunile suferite de numitul Gherman Dumitru la
data de 25.12.1989 şi decesul acestuia la data de 24.04.1991 există o legătură cauzală
indirectă.
În legătură cu împrejurările în care a fost rănit Gherman Dumitru se reţine că a fost
rănit prin împuşcare, în mâna stângă, la data de 25.12.1989, în momentul în care se aflau la
pasajul Majestic şi intenţiona, împreună cu Nuţu Petre şi fiul acestuia Nuţu Adrian să
traverseze Calea Victoriei pentru a ajunge la locul său de muncă din Palatul Telefoanelor, în
contextul tragerilor efectuate de către militarii aflaţi în dispozitivul de apărare al acestui
obiectiv.
Fiind audiată la data de 18.01.2006, Gherman Ilinca, domiciliată în Bucureşti, Aleea
Avrig, nr. 10, bl. P5, sc. 3, et. 4, ap. 108, sector 2, a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de decesul soţului său Gherman Dumitru şi s-a constituit parte civilă în
cauză.
16. Persoană vătămată Onilă Mihai (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/1097/05.04.1995, întocmit de Institutul de
Medicină Legală Mina Minovici Bucureşti, numitul Onilă Mihai a prezentat leziuni
traumatice (plagă gamba dreaptă, corp străin restant) care s-au putut produce prin împuşcare şi
pot data de 23.12.1989. Leziunile suferite au necesitat 21-22 zile îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care a fost rănit, Onilă Mihai (fiul lui Niculae şi
Emiliea, născut la data de 30.01.1971 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Persicani, nr.
13, sector 5), a precizat că a fost rănit în piciorul drept, în data de 23.12.1989, în jurul orei
1300, în timp ce se afla pe acoperişul unui imobil situat pe str. 13 Decembrie, din mun.
Bucureşti, vis a vis de Hotelul Union. A solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală
a persoanelor vinovate de rănirea sa, constituindu-se parte civilă în cauză.
17. Ţuligă Dumitru (Palatul Telefoanelor) - decedat
În baza referatului nr. 294/P/1991 din data de 17.06.1994 al Secţiei Parchetelor
Militare, cauza privind decesul numitului Ţuligă Dumitru (fiul lui Ion şi Elena, născut la data
de 31.08.1928 în Bucureşti), a fost înregistrată în evidenţa celor autori neidentificaţi.
În fapt s-a reţinut că, în data de 23.12.1989, victima se afla împreună cu soţia sa Ţuligă
Eugenia în apartamentul nr. 99 situat în mun. Bucureşti, str. 13 Decembrie, nr. 26, bl. 8 sc. C,
et. 6, sector 1. În jurul orei 1800, Ţuligă Dumitru a fost împuşcat în cap, în timp ce se afla la
geamul sufrageriei apartamentului cu vedere spre Piaţa Revoluţiei.
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18. Steţenco Iacob (Palatul Telefoanelor) - decedat
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/298/1989/15.II.1990, întocmit
de Institutul de Medicină Legală Prof. dr. Mina Minovici moartea numitului Steţenco Iacob a
fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată sub arcada zigomatică dreaptă,
dilacerare cerebrală).
În baza referatului nr. 297/P/1991 din data de 17.06.1994 al Secţiei Parchetelor
Militare, cauza privind decesul numitului Steţenco Iacob (fiul lui Grigore şi Maria, născut la
data de 24.10.1908 în Climăuţi - Soroca, URSS) a fost înregistrată în evidenţa cu autori
neidentificaţi.
În fapt s-a reţinut că în data de 23.12.1989, în jurul orelor 1500, în timp ce se afla în
bucătăria locuinţei sale, situată în mun. Bucureşti, str. 13 Decembrie, nr. 21, et. 8, ap. 45,
sector 1, cu vedere spre Direcţia de poştă a mun. Bucureşti situată pe str. Matei Millo, nr. 10,
şi Palatul Telefoanelor, numitul Steţenco Iacob a fost împuşcat în cap, prin geam.
În legătură cu decesul numitului Steţenco Iacob, a fost audiată fiica acestuia, Steţenco
Victoria, domiciliată în Bucureşti, str. Dr. Pasteur nr. 17A, parter, sector 5, care a menţionat
că nu se constituie parte civilă în cauză.
19. Persoană vătămată Puiu Eduard Constantin (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/5001/1991, întocmit de Institutul de Medicină
Legală Prof. dr. Mina Minovici, numitul Puiu Eduard Constantin a prezentat sechele după
plagă prin împuşcare braţ drept, care poate data din 25.12.1989 şi care a necesitat 65 zile
îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care a fost rănit, Puiu Eduard Constantin (fiul lui Puiu
Gheorghe şi Dirţu Elena născut la data de 17.09.1956 în Fălticeni jud. Suceava, domiciliat în
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 91-93, sc. D, et. 3, ap. 46, sector 1), a precizat că în luna
decembrie 1989 activa în cadrul Miliţiei Sector 1 Bucureşti, fiind ofiţer în cadrul Biroului
Economic. În după amiaza zilei de 24.12.1989 a primit ordin de la şeful miliţiei sector 1
Bucureşti ca, împreună cu alţi colegi, să se deplaseze la Palatul Telefoanelor, pentru a prelua 6
persoane suspectate de terorism. Deplasarea au făcut-o cu un autoturism Dacia 1300 şi un
microbuz TV. Ajunşi în faţa magazinului Electrolux, nu au mai putut înainta dincolo de strada
13 Decembrie, întrucât drumul era blocat de 3 basculante. În momentul în care au coborât din
maşini, în direcţia locului în care se aflau a început să se tragă focuri de armă. A rămas pe loc,
împreună cu Băncilă Petru, Dorobanţu Gheorghe şi un alt subofiţer, ceilalţi colegi
îndepărtându-se din zonă. Toată noaptea de 24/25.12.1989 s-a tras în direcţia autobasculantei
sub care se adăpostiseră, în acest context fiind rănit în braţul drept, în jurul orei 0430-0500. A
solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a constituit
parte civilă în cauză.
20. Gavadia Laurenţiu (Palatul Telefoanelor) - decedat
21. Constantinoiu Vasile (Palatul Telefoanelor) - decedat
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/328/1989/15.II.1990, întocmit
de Institutul de medicină legală Prof. dr. Mina Minovici, moartea numitului Constantinoiu
Vasile (fiul lui Nicolae şi Maria, născut la data de 01.09.1971 în Ploieşti, jud. Prahova, cu
ultimul domiciliu în Ploieşti, str. Cibinului nr. 9) a fost violentă şi s-a datorat împuşcării
(plagă împuşcată latero-cervical stâng şi toracal stâng).
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Conform foii de observaţie nr. 23674 întocmită de Spitalul Dr. D. Bagdasar, lt.
Gavadia Laurenţiu (fiul lui Ştefan şi Elena, născut la data de 23.10.1966 în Bucureşti) a fost
internat în noaptea de 23/24.12.1989, ora 0250, cu diagnosticul dilacerare cerebrală directă,
plagă cranio-cerebrală occipitală dreapta prin împuşcare, comă gradul III, şoc traumatic. A
decedat la cca. 2 ore de la internare.
În baza referatului nr. 296/P/1991 din data de 17.06.1994 al Secţiei Parchetelor
Militare cauza privind decesul lt. Gavadia Laurenţiu şi a sold. Constantinoiu Vasile, din
cadrul UM 01305 Bucureşti, a fost înregistrată în evidenţa celor cu autori neidentificaţi.
În fapt s-a reţinut că în data de 23.12.1989 lt. Gavadia împreună cu 3 soldaţi, între care
s-a aflat şi sold. Constantinoiu Vasile, s-au deplasat la Palatul Telefoanelor, pentru a
aproviziona cu muniţie dispozitivul constituit la acest obiectiv. Nu s-au mai întors la unitate,
ci au primit misiunea de a rămâne la Palatul Telefoanelor, pentru a asigura paza muniţiei care
a fost depozitată în spatele cabinelor telefonice situate pe str. Matei Millo, în exteriorul
clădirii.
În noaptea de 23/24.12.1989, în jurul orei 0200, în timp ce se aflau în dispozitiv, în
contextul focurilor de armă executate în zonă, lt. Gavadia Laurenţiu şi sold. Constantinoiu
Vasile au fost răniţi prin împuşcare, ambii decedând, în aceeaşi noapte, în Spitalul Bagdasar,
respectiv în Spitalul Colţea. Decesul lt. Gavadia Laurenţiu a fost înregistrat în data de
24.12.1989, iar decesul sold. Constantinoiu Vasile a fost înregistrat la data de 26.12.1989.
Fiind audiată la data de 13.09.2006, Constantinoiu Marioara, domiciliată în comuna
Bărcăneşti, sat Tătărani, judeţul Prahova, a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de uciderea fiului său Constantinoiu Vasile şi s-a constituit parte civilă
în cauză
În legătură cu decesul numitului Gavadia Laurenţiu, a fost audiată soţia acestuia
Gavadia Florentina, domiciliată în Bucureşti, Calea Giuleşti, nr. 119, bl. 19, sc. B, et. 1, ap.
23, sector 6.
22. Persoană vătămată Nedelciu Mircea (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform certificatului medico-legal nr. A1/3540/09.09.1991, întocmit de Institutul de
medicină legală Prof. dr. Mina Minovici, numitul Nedelciu Mircea a prezentat leziuni produse
prin împuşcare (plagă umăr drept) care datează din 23.12.1989 şi care au necesitat 25 de zile
de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care a fost rănit, Nedelciu Mircea (fiul lui Nicolae şi
Maria, născut la data de 01.02.1949 în jud. Giurgiu, domiciliat în Bucureşti, str. Pitulicii, nr.
7, bl. P27, sc. 4, et. 1, ap. 49, sector 6), a precizat că în data de 23.12.1989, aflându-se la
serviciu, respectiv Centrala de Morărit şi Panificaţie cu sediul în mun. Bucureşti, str. Valter
Mărăcineanu nr. 1-3, împreună cu alţi colegi ai săi a hotărât să urce pe terasa clădirii, pentru a
o apăra în cazul în care va fi atacată. Erau înarmaţi cu pistoale mitralieră şi muniţia aferentă.
În momentul în care a deschis uşa către terasă a fost rănit în umărul drept de un glonţ
tras din direcţia Palatului Telefoanelor aflat la o distanţă de circa 250 metri. A solicitat
tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă
în cauză.
23. Persoană vătămată Mărăscu Constantin (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/1310/05.02.1992, întocmit de Institutul de
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medicină legală Prof. dr. Mina Minovici, numitul Mărăscu Constantin a prezentat la data de
24.12.1989 o leziune (plagă coapsa stângă) produsă prin împuşcare care a necesitat 25 zile de
îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care a fost rănit, Mărăscu Constantin (fiul lui Stelian şi
Florica, născut la data de 17.04.1960 în Bărbăteşti, jud. Vâlcea, domiciliat în Bucureşti, str.
Ionescu Grigore, nr. 98, bl. T6B, sc. 1, ap. 48, sector 2), a precizat că în luna decembrie 1989
activa în cadrul UM 01305 Bucureşti - Regimentul II Mecanizate. A fost rănit în piciorul
stâng în data de 24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al Palatului
Telefoanelor, lângă TAB-ul cu care a făcut deplasarea de la unitate. A solicitat tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
24. Persoană vătămată Ghiţă Marius (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform certificatului medical nr. 1899/03.1992, eliberat de Spitalul Clinic Colţea,
numitul Ghiţă Marius (fiul lui Teodor şi Vasilica, născut la data de 15.03.1965 în Ploieşti,
domiciliat în Ploieşti, str. Zimbrului nr. 16A, jud. Prahova), a fost internat în Secţia Chirurgie
în perioada 23.12.1989 - 03.01.1990 cu diagnosticul plagă împuşcată transfixiantă coapsa
dreaptă, cu compresie extrinsecă de nerv sciatic comun, plagă împuşcată moletul stâng.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa se reţine că numitul Ghiţă
Marius, fiind militar în termen la UM 01305 Bucureşti, a făcut parte, începând cu data de
22.12.1989, sub comanda cpt. Pană Emil, din dispozitivul de apărare a Palatului Telefoanelor.
A fost rănit în seara zilei de 23.12.1989, în jurul orei 2200, în contextul focurilor de
armă trase din direcţia Teatrului Ţăndărică.
25. Persoană vătămată Dumitraşcu Gheorghe (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului medico legal nr. A1/13052/02.09.1991, întocmit de Institutul de
medicină legală Prof. dr. Mina Minovici, numitul Dumitraşcu Gheorghe a prezentat sechele
post-lezionale (fractură cominutivă deschisă gamba stângă) produse prin împuşcare la data de
25.12.1989, care au necesitat pentru vindecare 150 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa, Dumitraşcu Gheorghe (fiul
lui Năstase şi Maria, născut la data de 11.04.1969 în com. Adâncata, jud. Ialomiţa, domiciliat
în Bucureşti, str. plt. Petre Ionescu nr. 5, bl. X19, ap. 11, sector 3), a precizat că, fiind militar
în termen la UM 01305 Bucureşti, începând cu data de 22.12.1989, sub comanda lt. Moise
Stelian, a făcut parte din dispozitivul de apărare a Palatului Telefoanelor.
A fost rănit în noaptea de 24/25.12.1989 în timp ce se afla în interiorul TAB-ului cu
care făcuse deplasarea de la unitate şi care se afla în parcarea Palatului Telefoanelor. Susţine
că glonţul care l-a rănit a venit din exteriorul TAB-ului, prin vizorul din partea dreaptă, în
contextul unor focuri de armă trase dinspre blocul Electrolux şi hotelul Continental.
26. Mladinovici Dragoş (Palatul Telefoanelor) - decedat
În baza referatului nr. 291/P/1991 din data de 16.06.1994 al Secţiei Parchetelor
Militare cauza privind decesul numitului Mladinovici Dragoş (fiul lui Marin şi Mioara, născut
la data de 02.14.1969 în Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Aleea Ciceu nr.11, bl.
E4, sc. 1, et. 2,ap. 11, sector 4), a fost înregistrată în evidenţa celor cu autori neidentificaţi.
În fapt s-a reţinut că în data de 23.12.1989, în jurul orei 0930, Mladinovici Dragoş,
împreună cu numitul Bogdan Rădulescu, ambii fiind înarmaţi cu pistoale mitralieră, s-au aflat
circa 30 de minute în holul Hotelului Negoiu, unde au fost legitimaţi de alţi manifestanţi. În
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jurul orei 1000, Bogdan Rădulescu s-a deplasat către clădirea fostului CC al PCR, iar
Mladinovici Dragoş s-a îndreptat către intersecţia străzilor 13 Decembrie cu Calea Victoriei,
unde, în contextul focurilor de armă trase în zonă, a fost împuşcat mortal.
În legătură cu decesul numitului Mladinovici Dragoş, a fost audiat tatăl acestuia
Mladinovici Marin, domiciliat în Bucureşti, str. Ciceu nr. 11, bl. e14, sc.1, et.2, ap. 11, sector
4.
27. Persoană vătămată Ţăruş Valentin Norbert (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/3454/28.03.1990, întocmit de Institutul de
medicină legală Prof. dr. Mina Minovici, numitul Ţăruş Valentin Norbert a prezentat la data
de 22.12.1989 leziuni produse prin împuşcare (gangrenă septică extensivă, braţ şi mână
stângă, retenţie de numeroşi corpi străini şi fracturi ale carpului şi metacarpului 5, retenţie de
corpi străini degete 1-2 picior stâng, retenţie de corpi străini hemitorace drept, şoc toxico
septic), care au necesitat 140-150 zile de îngrijiri medicale. Leziunile i-au pus viaţa în
primejdie.
În legătură cu împrejurările în care a fost rănit, Ţăruş Valentin Norbert (fiul lui Serge
şi Hedriga, născut la data de 20.03.1952, cu domiciliul în Bucureşti, b-dul Unirii, nr. 23, bl.
13, sc. 1, et. 2, ap. 4, sector 5), a precizat că a fost rănit în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce
se afla în parcarea Palatului Telefoanelor, în contextul în care militarii din dispozitivul de
apărare al acestui obiectiv executau focuri de armă.
*
*

*

În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la alte persoane vătămate după 22
decembrie 1989, în contextul evenimentelor din mun. Bucureşti – zona Palatul Telefoanelor.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs rănirea, decesul sau vătămarea
acestor persoane au format obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat, după cum
urmează:
Persoană vătămată Constantin Ion (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/8305/16.08.1990, întocmit de Institutul
Medico Legal Bucureşti, numitul Constantin Ion a prezentat leziuni (traumatism complex al
mâinii stângi, transfixiant pe raza III cu lipsă a regiunii şi capetelor articulare metacarpofalangian III şi interfalangian deget V cu unghia tendonului extensor deget III şi V cu lipsă de
substanţă ambe flexoare deget III şi ruptură parţială şi efiloşare deget IV; hematom dorsal),
care s-au putut produce prin împuşcare cu armă de foc şi care pot data din 22.12.1989.
Leziunile au necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a rănit, Constantin Ion (fiul lui Nicolae şi Floarea,
născut la data de 05.06.1967 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Reşiţa, nr. 1, bl. 8, ap.
35, sector 4), fiind audiat în calitate de martor la data de 27.11.2007, a precizat că în
momentul în care a ajuns în zona magazinului Romarta Copiilor, pe TAB-ul cu care se
deplasa s-au urcat mai mulţi manifestanţi. În acest context i-a spus unui militar să tragă o
salvă în plan vertical cu mitraliera de 7,62 mm, însă, întrucât mitraliera s-a blocat, a hotărât să
ia un pistol mitralieră, aflat în TAB, şi să tragă o rafală pe hublou, pentru a-i speria pe cei din
afară şi a-i determina să coboare de pe TAB.
A atins din greşeală un pistol mitralieră care nu era asigurat, declanşând astfel o rafală
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de 4-5 cartuşe, care l-au rănit la mâna stângă.
Prin rezoluţia nr. 330/P/1991, din data de 24.10.1994, s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a lt. Constantin Ion din cadrul UM
01046 Bucureşti.
Cercelaru Constantin (Palatul Telefoanelor) - decedat
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/387/1990/15.II.1990, întocmit
de Institutul de Medicină Legală Prof. dr. Mina Minovici, moartea numitului Cercelaru
Constantin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (două plăgi împuşcate în regiunea gâtului
anterior şi antero-lateral stânga, rotund-ovalare cu dimensiuni de 0,5/0,4 cm, plagă tăiată
obraz stâng, dehiscentă, cu traiect vertical, lungă de 25 cm, alcoolemie de 1,15 g ‰ alcool.
Prin rezoluţia nr. 18/P/1990, din data de 27.06.1990, Procuratura Militară Bucureşti
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numiţilor Cercelaru
Constantin şi Voiculescu Traian Marian.
În ceea ce priveşte împrejurările în care s-a produs decesul numitului Cercelaru
Constantin (fiul lui Ion şi Adriana, născut la data de 13.10.1937 în Bucureşti) s-a reţinut că în
data de 28.12.1989, în jurul orei 2245, pe Calea Victoriei, din mun. Bucureşti, din direcţia
Pieţii Palatului, a apărut autoturismul marca Lada 1500, cu nr. de înmatriculare 16-B-3859,
condus de Cercelaru Constantin, care nu a oprit la somaţiile militarilor aflaţi în dispozitivul de
apărare a Palatului Telefoanelor şi, cu luminile stinse, a continuat să ruleze, accelerând, pentru
a părăsi respectivul perimetru. În aceste împrejurări, militarii au executat focuri de armă în
direcţia autovehiculului, care a intrat în coliziune cu zidul magazinului Romarta.
Conducătorul auto Cercelaru Constantin a decedat, iar numitul Popa Virgil, care se afla de
asemenea în autoturism, a fost rănit uşor ca urmare a accidentului produs. Asupra celor două
persoane şi nici în autoturism nu au fost găsite arme, muniţii sau alte materiale de această
natură.
În cauză a fost audiată soţia numitului Cercelaru Constantin, Cercelaru Elena,
domiciliată în Bucureşti, str. Mânzului nr. 11, sector 1.
Voiculescu Traian Marian (Palatul Telefoanelor) - decedat
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/388/1990/15.II.1990, întocmit
de Institutul de Medicină Legală Prof. dr. Mina Minovici, moartea numitului Voiculescu
Traian Marian a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată craniană, dilacerare
cerebrală)
Fiind audiată la data de 07.11.2008, Voiculescu Valentina, domiciliată în Bucureşti,
Aleea Meseriaşilor nr. 4, bl. C92, sc. 1, et.2, ap. 15, sector 6, a solicitat identificarea şi
tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de uciderea soţului său Voiculescu
Traian Marian şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Prin rezoluţia nr. 18/P/1990 din data de 27.06.1990 Procuratura Militară Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numiţilor Cercelaru Constantin
şi Voiculescu Traian Marian. În ceea ce priveşte împrejurările în care s-a produs decesul
numitului Voiculescu Traian (fiul lui Ştefan şi Ana, născut la data de 05.08.1951 Bucureşti) sa reţinut că, imediat după incidentul care a avut ca urmare decesul victimei Cercelaru
Constantin, respectiv în noaptea de 28/29.12.1989, în jurul orei 2300, pe b-dul Gheorghe
Gheorghiu Dej, din mun. Bucureşti, dinspre Universitate către Piaţa Mihail Kogălniceanu, a
apărut autoturismul marca Dacia Break cu nr. de înmatriculare 1-B-54169, autoturism în care
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se aflau două persoane. Întrucât somaţiile militarilor aflaţi în dispozitiv la intersecţia cu Calea
Victoriei, au fost ignorate, conducătorul auto refuzând să oprească, militarii au deschis foc în
direcţia autoturismului. Procedându-se la identificarea persoanelor din autoturism s-a
constatat că numitul Voiculescu Traian Marian, care condusese autoturismul, era decedat iar
celălalt ocupant, identificat ca fiind Stan Ştefan, a fost condus la Palatul Telefoanelor
împreună cu Popa Virgil. Asupra celor două persoane şi nici în autoturism nu au fost găsite
arme, muniţii sau alte materiale de această natură.
Persoană vătămată Cantar Janeta (Palatul Telefoanelor) - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/2417/14.02.1991, întocmit de Institutul de
Medicină Legală Prof. dr. Mina Minovici, numita Cantar Janeta a prezentat leziuni (plagă faţa
anterioară genunchi superficială, plagă 1/3 inferioară coapsă stângă cu retenţie de proiectil)
produse prin împuşcare care pot data de 28.12.1989 şi au necesitat 65-70 zile îngrijiri
medicale.
Fiind audiată la data de 26.02.2007, Pop (fostă Cantar) Janeta (fiica lui Ştefan şi Roza,
născută la data de 02.06.1955 în Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, b-dul Camil Ressu, nr.
56, bl. D1A, sc. A, ap. 1, sector 3) a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de rănirea sa şi a precizat că se va constitui parte civilă în cauză.
Prin rezoluţia nr. 290/P/1991, din data de 19.10.1994, Procuratura Militară Bucureşti
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a numitei
Cantar Janeta, reţinându-se existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei,
respectiv eroarea de fapt. În fapt, s-a reţinut că în noaptea de 28/29.12.1989, în jurul orei 2200,
militarii aflaţi în dispozitivul de la intersecţia Calea Victoriei cu b-dul Gheorghe Gheorghiu
Dej au executat focuri de armă şi în direcţia unui autoturism ARO, de culoare închisă, ocazie
cu care a fost rănit prin împuşcare unul din cei trei ocupanţi, respectiv numita Cantar Janeta.
S-a constatat că autoturismul ARO era condus de plt. maj. Radu Vasile Dan, din cadrul UM
02210 Bucureşti, iar cel de-al treilea ocupant era col. Tiu, de la gărzile patriotice, care nu au
suferit vătămări corporale. De asemenea, s-a stabilit că autoturismul se deplasa de la sediul
Ministerului de Interne către sediul Inspectoratului General al Miliţiei.
Horia Căciulescu (Palatul Telefoanelor) - decedat
Persoană vătămată Gavriliuc Milica (Palatul Telefoanelor) - rănită
Persoană vătămată Gavriliuc Vica (Palatul Telefoanelor) - rănită
Prin adresa nr. 2694 din data de 09.05.1990 Spitalului Clinic Colţea a comunicat
Procuraturii Militare Bucureşti faptul că numitul Horia Căciulescu, în vârstă de 67 ani,
domiciliat în Bucureşti, şos. Colentina, nr. 62 A, sector 2, a fost adus decedat în data de
25.12.1989, iar cauza decesului, consemnată în certificatul constatator al morţii, a fost plagă
prin împuşcare cranio-cerebrală. De asemenea, se precizează că în registrul de protocol de
necropsie, la nr. 11023 din data de 26.12.1989, este consemnat: plagă prin împuşcare craniocerebrală cu distrucţie importantă a masivului facial, temporo-parietal şi orbitar, de masă
cerebrală.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4264/1991, întocmit de Institutul de Medicină
Legală Prof. dr. Mina Minovici, numita Gavriliuc Milica a prezentat leziuni traumatice (plagă
1/3 proximală, transfixiantă, gamba dreaptă cu fractură fibulă şi leziuni peroneu ram drept)
care au putut fi produse prin împuşcare şi care pot data din 24.12.1989. Leziunile au necesitat
pentru vindecare cca. 200 zile de îngrijiri medicale. Prezintă o infirmitate definitivă, respectiv
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paralizie nerv sciatic popliteu extern.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4601/04.04.1991, întocmit de Institutul de
Medicină Legală Prof. dr. Mina Minovici, numita Gavriliuc Vica a prezentat, la data de
24.12.1989, leziuni (plagă în seton şold drept) produse prin împuşcare pentru care a necesitat
35-40 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa, fiind audiată la data de
27.04.2006, Kara Jouli (fostă Gavriliuc) Milica (fiica lui Gheorghe şi Maria, născută la data
de 14.10.1967 în com. Vereşti, jud. Suceava, domiciliată în mun. Bucureşti, şos. Mihai Bravu,
nr. 147-169, bl. D5, sc. A, ap. 13, sector 2) a precizat următoarele: „ … în data de 24.12.1989
... în jurul orei 1900, m-am deplasat de la domiciliu în şoseaua Colentina, unde locuia sora
mea Gavriliuc Anişoara. Acolo se afla şi sora noastră Vica ... La un moment dat Horia
Căciulescu a încercat să ia legătura telefonic cu familia sa aflată în străinătate, însă nu a
reuşit, întrucât reţeaua telefonică fiind defectă. În aceste condiţii s-a hotărât să meargă la
Palatul Telefoanelor şi să dea telefoanele dorite. Eu i-am spus că merg cu el în oraş să văd ce
se mai întâmplă. Sora mea Vica a spus că merge cu noi, acasă rămânând doar Ani. Am plecat
cu maşina lui Horia, o Dacia 1300 de culoare verde, cu intenţia de a ajunge la Palatul
Telefoanelor. ... afară era deja întuneric. La volan s-a urcat Horia, eu în faţă în dreapta sa
iar pe bancheta din spate sora mea Vica. Am plecat pe traseul şos. Colentina – Bucur Obor –
Moşilor. La prima baricadă constituită între bucur Obor şi str. Mihai Eminescu am fost opriţi
iar cei de acolo recunoscându-l pe Horia (nr. actor) i-au recomandat să nu mergem la Palatul
Telefoanelor deoarece acolo se spunea că se duc lupte de stradă şi se trage foarte mult şi tare
cu armamentul. Am continuat drumul până la Universitate unde am fost opriţi din nou la o
baricadă, recomandându-ne acelaşi lucru. Am continuat drumul şi am vrut la Calea Victoriei
să o luăm la dreapta către Palatul Telefoanelor însă nu am putut deoarece drumul era barat
cu o barieră metalică. În aceste condiţii am mers pe b-dul Gheorghe Gheorghiu Dej, către
Parcul Cişmigiu, şi am luat-o la dreapta pe prima stradă, respectiv Brezoianu. ... Am mers pe
str. Brezoianu până am întâlnit un hotel, în partea dreaptă, în faţa lui aflându-se o basculantă
care nu bloca total strada ci era lăsat loc pentru a trece cu autovehiculele pe lângă ea. Am
depăşit această basculantă şi ajunşi în apropierea Palatului Telefoanelor am fost întâmpinaţi
cu foc de arme automate. Maşina noastră s-a oprit brusc. Uitându-mă în sus, prin parbriz, am
putut vedea urme de cartuşe trasoare, care desemnau nişte traiectorii luminoase, deasupra
maşinii noastre şi mai sus. Imediat am apucat să spun se trage. Gestul următor a fost de a-mi
lua capul între mâini şi m-am ghemuit în faţă către bord. S-au auzit nişte bubuituri de arme,
după care s-a făcut linişte. Când am ridicat capul am constatat că eram rănită la tibia
dreaptă foarte grav şi i-am spus sorei mele că fusesem împuşcată. Apreciez că era ora 20302100. Vica sora mea mi-a răspuns că şi ea fusese împuşcată. L-am văzut pe Horia cu capul
căzut pe volan şi având o gaură în cap, între sprâncene, puţin mai sus, din care se prelingea
sânge de culoare închisă. ... Imediat s-au aprins două faruri şi cineva a strigat la noi să ieşim
din maşină cu mâinile sus şi să aruncăm armamentul. Ne-am conformat somaţiei în sensul că
am ieşit din maşină cu mâinile sus. Doi militari în termen au venit şi ne-au percheziţionat şi
au constatat că nu avem armament. Totodată au mai constatat că şoferul autoturismului era
mort. ... am fost conduse în interiorul Palatului telefoanelor într-o încăpere lungă unde pe jos
erau întinşi mai mulţi bărbaţi, întinşi pe burtă, legaţi cu mâinile la spate, precum şi de
picioare. ... În cazul meu fiind rănită grav a fost chemată salvarea care a venit după circa 15-
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20 minute. ...”
A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a
constituit parte civilă în cauză.
Aceleaşi aspecte a relatat şi Dogariu (fostă Gavriliuc) Vica (fiica lui Gheorghe şi
Maria născută la data de 01.06.1970 în com. Vereşti, jud. Suceava, domiciliată în Bucureşti,
str. Hrisovului, nr. 7, bl. 1, sc. 2, ap. 67, sector 1 şi reşedinţa în str. Polonă, nr. 66, sector 1),
cu ocazie audierii sale în aceeaşi zi, respectiv 27.04.2006. precizând că a fost rănită în piciorul
drept şi a rămas în interiorul Palatului Telefoanelor până a doua zi dimineaţa când i s-a dat o
trimitere către Spitalul Militar Central. A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de rănire sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Prin rezoluţia nr. 39/P/1990 din data de 25.06.1990 s-a dispus neînceperea urmăririi
penale faţă de frt. Silea Ionel şi sold. Ghiţă Petre, ambii din cadrul UM 01305 Bucureşti,
aflaţi în dispozitivul de apărare al Palatului Telefoanelor, reţinându-se că în cauză există o
cauză care înlătură caracterul penal al faptelor, respectiv eroarea de fapt.
IV.2.A.4. Televiziunea Română
În luna decembrie 1989, pentru paza şi apărarea sediului Televiziunii Române era
arondată o subunitate aparţinând U.M. 0596 Bucureşti, comandată de lt. maj. Diţiu Mihai (3
ofiţeri, 15 subofiţeri şi 60 militari în termen). Acesteia i s-a alăturat, la data de 17.12.1989,
odată cu alarmarea unităţilor militare, drept rezervă, un pluton aparţinând U.M. 0563
Bucureşti, comandat de cpt. Anghelina Nicolae (2 ofiţeri şi 35 m.t.).
Până la data de 22.12.1989, paza şi apărarea sediului TVR s-a executat normal,
conform planului de pază stabilit.
Începând din dimineaţa zilei de 22.12.1989, spre fostul sediu al C.C. al P.C.R. s-au
deplasat mase largi de oameni de pe cele mai importante platforme industriale ale Capitalei.
Numărul mare de persoane aflate în piaţă, precum şi presiunea exercitată de aceştia, au
determinat ca în jurul orei 1200 Nicolae şi Elena Ceauşescu sa părăsească sediul CC al PCR.
O parte din persoanele aflate în piaţă, au ocupat sediul Comitetului Central, iar alte
persoane s-au alăturat coloanelor de manifestanţi, deplasându-se la sediul Televiziunii, pe
două trasee:
- b-dul Magheru - Calea Dorobanţilor – TVR
- b-dul Magheru - Str. Ana Ipătescu - b-dul Aviatorilor - Calea Dorobanţilor
- TVR.
Un grup de manifestanţi a pătruns în sediul Televiziunii, pentru a pune în funcţiune
sistemul de emisie, astfel încât între orele 1300-1400, în ziua de 22.12.1989, din studioul 4 s-au
transmis primele imagini ale evenimentelor revoluţionare ce se desfăşurau.
În jurul orei 1100, subunitatea de pază a televiziunii a primit ordin să nu facă uz de
armă, motiv pentru care întregul efectiv de cadre şi militari în termen au predat armamentul şi
muniţia la corpul de gardă. După aceasta, subunitatea a fost introdusă din nou în dispozitiv, iar
în jurul orei 1300, odată cu sosirea grupurilor de manifestanţi, s-a permis acestora accesul în
curtea TVR.
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La apărarea sediului şi împrejurimilor televiziunii au participat, începând cu data de
22.12.1989 şi în zilele următoare, mai multe forţe aparţinând Ministerului Apărării Naţionale
(M.Ap.N.), Ministerului de Interne (M.I.), Gărzilor Patriotice (G.P.), precum şi civili înarmaţi.
Aşa cum s-a arătat mai sus, până în după-amiaza zilei de 22.12.1989, paza şi apărarea
sediului televiziunii era asigurată de 2 subunităţi aparţinând U.M. 0596 şi U.M. 0563
Bucureşti. Ulterior, acestor subunităţi li s-au alăturat efective din alte structuri, după cum
urmează:
Forţe aparţinând Ministerului Apărării Naţionale
În jurul orei 1400, gen. lt. Victor Stănculescu a ordonat trimiterea unor subunităţi de
infanterie şi paraşutişti la sediul TVR pentru întărirea pazei şi apărării acestei instituţii.
Misiunea a fost încredinţată lt. col. Oană Marin, comandantul UM 01210 Bucureşti, care s-a
deplasat cu 33 cadre, 226 militari în termen, 2 tancuri şi 17 TAB-uri, precum şi unei
subunităţi din UM 01842 Boteni.
În jurul orei 1700, la televiziune a sosit subunitatea comandată de lt. col. Oană Marin,
care a intrat în dispozitivul de apărare, acesta fiind totodată numit comandant militar unic al
obiectivului.
Cu acest prilej, are loc prima restructurare importantă în dispozitivul militar de apărare
a televiziunii, forţele MApN trecând pe primul aliniament de apărare, în imediata apropiere a
gardului împrejmuitor, forţele MI fiind redistribuite pe aliniamentul secund.
În jurul orei 1800 a sosit la sediul televiziunii şi subunitatea aparţinând U.M. 01842
Boteni, comandată de mr. Croitoru Ilie (compusă din 13 ofiţeri, 4 subofiţeri şi 73 m.t.),
ofiţerul împreună cu lt.col. Oană Marin stabilind dispozitivul, în sensul că subunitatea de la
Boteni a fost repartizată în curtea TVR, pe latura dinspre str. Emil Pangratti, intrarea în
garajul subteran, corpul studiouri, precum şi paza blocului turn şi, în special, studioul 4.
În cursul nopţii de 22/23.12.1989 au sosit în zona televiziunii efective ale următoarelor
unităţi militare:
- U.M. 01303 Târgovişte a participat cu o subunitate compusă din 3 tancuri, cu
echipaje complete, iar ca armament cele instalate pe mijloacele de luptă şi armament
individual (P.M. 7,62 mm) cu muniţia aferentă. Intrarea în dispozitivul de luptă s-a făcut în
noaptea de 22/ 23.12.1989, fără ca forţele aflate deja în apărarea TVR să cunoască existenţa
subunităţii, precum şi scopul misiunii acesteia. Mijloacele de luptă au fost aşezate pe Calea
Dorobanţilor, în dreptul corpului A studiouri, în cursul nopţii făcându-se uz de armă asupra
imobilelor aflate în faţa TVR. Abia a doua zi, subunitatea comandată de col. Mutu Marin, a
putut lua legătura cu lt.col. Oană Marin, căruia i s-a subordonat, mijloacele de luptă fiind
introduse în curtea televiziunii, apărând latura din spate (spre str. Zambaccian).
- U.M. 0l065 Ploieşti a primit misiunea de a se deplasa la Bucureşti, pentru
apărarea sediului televiziunii. Efective folosite: 57 ofiţeri, 8 maiştri militari, 46 subofiţeri şi
615 m.t., efective ce au fost îmbarcate în 26 maşini de luptă (tancuri, TAB-uri, camioane).
Ajungând în zona televiziunii, în noaptea de 22/23.12. 1989, în jurul orei 0400, datorită
forţelor deja existente în zonă, a fost nevoie ca maşinile de luptă să fie dispuse pe perimetrul
exterior al TVR - Piaţa Aviatorilor - Calea Dorobanţilor - str. Emil Pangratti, subunitatea
adoptând un dispozitiv de luptă circular. Efectivele aparţinând UM 01065 Ploieşti nu au reuşit
să fie coordonate de către comandamentul unic al TVR, acţiunile fiind conduse de către
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comandanţii de subunităţi, ordinele acestora fiind transmise prin curier (în lipsa legăturilor
radio). În dimineaţa zilei de 23.12.1989, subunitatea UM 0l065 Ploieşti s-a retras din
dispozitiv, făcând deplasarea la Otopeni, la televiziune rămânând doar 4 TAB-uri, care au
ocupat un dispozitiv în Piaţa Aviatorilor, la intrare în Parcul Herăstrău.
- UM 02658 Bucureşti (în prezent desfiinţată). În baza ordinului Marelui Stat
Major, în data de 23.12.1989, ora 0200, unitatea a fost alarmată, iar pentru participarea la
apărarea televiziunii a fost desemnată Compania a 13-a, compusă din 4 plutoane (4 cadre
militare şi 150 m.t.). Este de menţionat că subunitatea nu a fost înarmată, aceasta aparţinând
fostei Direcţii de Lucrări în Economia Naţională, militarii fiind echipaţi neuniform, în
pufoaice sau combinezoane negre, cu sau fără căşti de protecţie. După ce s-au îmbarcat în 4
autocamioane, subunitatea a făcut deplasarea până în Piaţa Dorobanţilor şi s-a înscris pe Calea
Dorobanţilor, unde s-a deschis foc asupra autovehiculelor de către dispozitivul militar aflat
deja în apărarea televiziunii, care nu a avut cunoştinţă de scopul misiunii acestei subunităţi.
- UM 01248 Medgidia. La data de 23.12.1989, în jurul orei 1130, unitatea a
primit ordin ca peste aproximativ 2 ore să fie în măsură a se deplasa în Bucureşti, pentru
apărarea sediului MApN. La ora 1300, unitatea a început deplasarea spre Bucureşti cu un
număr de 17 TAB-uri, 7 autocamioane şi autospeciale, cu un efectiv de 257 militari (31
ofiţeri, 25 subofiţeri şi 204 m.t.) Pe timpul deplasării s-a modificat misiunea iniţială, în sensul
că unitatea urma să se deplaseze la TVR, unde a şi fost prezentă în perioada 23-30.12.1989.
Intrarea în dispozitivul de luptă s-a făcut în noaptea de 23/24.12.1989, în condiţiile unui tir
foarte puternic, fără nici o recunoaştere prealabilă. Dispunerea în dispozitivul de luptă s-a
făcut în mod special la intrarea principală în curtea TVR şi pe latura între poarta nr. 1 şi poarta
nr. 2.
- UM. 01841 Caracal. La data de 23.12.1989, în jurul orei 1530, lt.col. Gurski
Ilie a primit ordin de la eşalonul superior ca împreună cu batalionul al cărui comandant era să
se deplaseze la sediul TVR, în vederea întăririi pazei instituţiei. Batalionul a intrat în
dispozitivul de luptă la corpul de gardă şi blocul turn, fără incidente, recunoaşterea făcându-se
printr-un ofiţer de legătură din UM. 01842 Boteni, ambele unităţi aparţinând aceluiaşi
comandament militar.
- UM. 01247 Galaţi. Urmare a ordinelor primite, în noaptea de 22/23.12.1989,
o subunitate aparţinând acestei unităţi, a făcut deplasarea la Bucureşti cu 16 TAB-uri, echipaj
complet, cu arme şi muniţia aferente. Începând cu data de 23.12.1989, un număr de 11 maşini
de luptă au executat misiuni de patrulare în zonă (b-dul Primăverii, Arcul de Triumf, Piaţa
Aviatorilor), transportând, totodată, cadre militare şi persoane civile de la M.Ap.N. la TVR şi
retur.
- UM 01210 Bucureşti. Comandamentul Armatei 1 a ordonat la data de
23.12.1989 UM 01210 Bucureşti să-şi suplimenteze forţele pe care le avea la televiziune,
astfel încât din această unitate au mai făcut deplasarea 19 TAB-uri.
- UM 01060 Bucureşti. Tot Comandamentul Armatei 1 a ordonat la data de
23.12.1989 ca UM 01060 Bucureşti să participe cu efective la apărarea sediului TVR, din
aceasta unitate la obiectivul respectiv făcând deplasarea o subunitate compusă din 14 tancuri
şi 3 TAB-uri, precum şi aprox. 200 m.t.
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- U.M. 01026 Bucureşti. Începând cu data de 23.12.1989, ora 0030, 2 TAB-uri
aparţinând acestei unităţi au efectuat diferite misiuni de patrulare în zona TVR şi a transportat
persoane de la fostul sediu al C.C. al P.C.R. la M.Ap.N. şi TVR.
- U.M. 01649 Hotarele, judeţul Giurgiu. În perioada 23.12.1989 - 07.01.1990
la TVR a acţionat şi un detaşament aparţinând UM 01649 Hotarele, compus din 10 cadre şi
300 m.t. Detaşamentul a primit arme si muniţii de la U.M. 01210 Bucureşti, acţionând în
dispozitivul de luptă pe latura dinspre str. Emil Pangratti şi str. Zambaccian.
- UM 01901 Titu şi UM 01878 Alexeni. În ziua de 23.12.1989, aproximativ la
00
ora 12 , un elicopter aparţinând UM. 01901 şi două elicoptere aparţinând UM. 01878
Alexeni, au primit misiunea să execute cercetarea din aer şi să sprijine cu foc forţele care
apărau TVR.
Pentru ziua de 24.12.1989, la sediul televiziunii au mai fost repartizate şi alte
efective din subordinea Armatei 1. Astfel, la sediul acestei instituţii, au mai făcut deplasarea
un tanc, 3 TAB-uri, 22 ofiţeri, 13 subofiţeri şi 298 m.t. din UM 01210 Bucureşti; 10 tancuri
din U.M. 0l303 Târgovişte şi 4 tancuri din U.M. 0l060 Bucureşti.
Mai este de menţionat că, în baza ordinelor Marelui Stat Major, s-a luat măsura ca în
data de 22.12.1989, între orele 1400-1500, să fie trimise pentru paza şi apărarea Palatului
Primăverii, aflat în apropierea sediului televiziunii, un pluton din UM 01377 Pantelimon şi 2
companii din UM 01026 Bucureşti.
Forţe aparţinând Ministerului de Interne:
Aşa cum s-a arătat anterior, pe timp de pace, paza şi apărarea sediului TVR era
asigurată de o subunitate aparţinând UM 0596 Bucureşti, compusă din 3 ofiţeri, 15 subofiţeri
şi 60 m.t. Odată cu alarma de luptă din 17.12.1989, garda TVR a fost suplimentată cu un
pluton din UM 0563 Bucureşti (2 ofiţeri şi 35 m.t.).
Aceste forţe s-au aflat în dispozitivul de pază şi apărare la sosirea manifestanţilor, iar
apoi au fost înglobate în dispozitivul de luptă constituit în seara zilei de 22.12.1989 (cu forţe
ale UM 01210 Bucureşti şi UM 01842 Boteni).
De la data de 23.12.1989, orele 0700, şi până la 08.01.1990, pentru apărarea TVR au
mai fost dislocate, următoarele efective aparţinând forţelor trupe de securitate:
- 7 ofiţeri din UM 0305 Bucureşti;
- 1 ofiţer şi 40 m.t. din UM 0829 Bucureşti;
- 3 ofiţeri , un subofiţer şi 90 m.t. din U.M. 0396 Bucureşti.
Misiunea forţelor din fostele trupe de securitate care au acţionat la TVR a fost de a
apăra sediul acesteia, atât în perimetrul exterior, cât şi în interiorul clădirii.
Cât priveşte aşezarea forţelor în dispozitivul de luptă, garda televiziunii a rămas în
dispozitivul iniţial, dublată în interior de efective ale UM 01842 Boteni. Celelalte efective au
fost introduse în dispozitivul circular de apărare al TVR, precum şi la porţile de acces
(Dorobanţi şi Pangratti). De asemenea, aceste efective au avut ca misiune şi cercetarea în
adâncime a cartierului de locuinţe din zona circulară sediului televiziunii.
Comandamentul Trupelor de Pompieri nu a avut unităţi sau subunităţi care să
acţioneze în zona TVR, pentru apărarea acestei instituţii. În schimb, însă, în intervalul
23.12.1989 - 27.12.1989, la solicitarea cetăţenilor, subunităţi din Brigada de Pompieri a
Capitalei au intervenit pentru stingerea incendiilor produse la 18 locuinţe particulare din zonă.
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De asemenea, în zona TVR, în perioada evenimentelor din decembrie 1989, câteva
cadre aparţinând fostului Inspectorat General al Miliţiei au acţionat la îndrumarea
circulaţiei în Piaţa Aviatorilor şi Piaţa Dorobanţilor, precum şi în staţia de metrou Aviatorilor,
atât pentru asigurarea pazei şi securităţii acesteia, cât şi pentru coordonarea acelora care
executau în cadrul filtrelor organizate controlul călătorilor la accesul în staţia de metrou.
Efectivele fostelor organe de miliţie din mun. Bucureşti nu au primit misiuni pentru a acţiona
în apărarea sediului TVR sau împrejurimilor.
În timpul evenimentelor din decembrie 1989, după data de 23.12.1989, la solicitarea
expresă a conducerii C.F.S.N (Petre Roman şi Gelu Voican Voiculescu) au participat la
apărarea televiziunii şi 18 cadre aparţinând UM 0610 Bucureşti (fosta Direcţie I-a din
Departamentul Securităţii Statului), care s-au subordonat direct şi nemijlocit lt.col. Oană
Marin. Cadrele respective au acţionat voluntar şi au avut ca misiune menţinerea ordinii în
interiorul Televiziunii Române.
De asemenea, la data de 23.12.1989, o subunitate aparţinând USLA, condusă de cpt.
Stancu V şi cpt. Ene D, împreună cu efective ale U.M. 01842 Boteni şi U.M. 01847 Buzău, au
efectuat o acţiune de scotocire a subsolurilor televiziunii şi a unor imobile din zona, fără a se
descoperi nimic de natură a aduce indicii asupra posibilului inamic.
Forţe aparţinând fostelor Gărzi Patriotice.
Din cercetările efectuate cu privire la evenimentele desfăşurate în zona televiziunii a
rezultat că în intervalul 22/23.12.1989 - 29.12.1989, efective ale unui număr de 14 unităţi
economice, constituite în formaţiuni de gărzi patriotice, au participat la apărarea sediului şi
împrejurimilor TVR, după cum urmează:
- I.T. REPUBLICA cu 20-25 luptători;
- I.I.R.U.C. cu 22 luptători;
- DANUBIANA cu 20-25 luptători;
- AVERSA cu 20 luptători;
- ELECTROAPARATAJ cu 10 luptători;
- FLACĂRA ROŞIE cu 15 luptători;
- MOTOARE DIESEL cu 22 luptători;
- 23 AUGUST cu 10 luptători;
- I.R.A. Griviţa cu 50-60 luptători;
- LAROMET cu 32 luptători;
- ELECTRONICA cu 3 luptători;
- I.S.P.E. cu 27 luptători;
- APACA cu 33 luptători;
- I.P.S.C.A.I.A. cu 30 luptători.
Participarea luptătorilor la constituirea acestor formaţiuni a fost voluntară, în două
cazuri doar (MOTOARE DIESEL şi AVERSA) organizarea lor făcându-se sub îndrumarea
ofiţerilor instructori de 1a comandamentul de sector al gărzilor patriotice. În celelalte cazuri
organizarea formaţiunilor s-a făcut prin forţe proprii. Înarmarea luptătorilor (mai puţin în
cazul I.T.REPUBLICA) s-a făcut de la unităţile militare la care erau arondaţi, cu pistoale
mitralieră şi muniţia aferentă. De asemenea, nu toţi luptătorii au fost echipaţi în ţinută
militară, o mare parte dintre aceştia având ţinută civilă.
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Deplasarea formaţiunilor gărzilor patriotice la TVR s-a făcut cu diferite mijloace de
transport, până în Piaţa Dorobanţilor, după care, până la dispozitivul de luptă, s-a continuat
deplasarea pe jos. În nici un caz, anterior intrării în dispozitivul de luptă, nu s-a luat legătura
de către Comandamentul Gărzilor Patriotice de la nivel de sector ori al Capitalei cu
Comandamentul militar unic de la TVR, referitor la deplasarea acestor forţe, astfel încât
ocuparea dispozitivului de luptă s-a făcut fără o coordonare a acestora, fiecare formaţiune
acţionând pe cont propriu.
În felul acesta, formaţiunile de gărzi patriotice aparţinând I.T. REPUBLICA, I.I.R.U.C,
DANUBIANA, AVERSA, ELECTROAPARATAJ, FLACĂRA ROŞIE, MOTOARE
DIESEL, 23 AUGUST, I.R.A. GRIVIŢA, LAROMET şi APACA au ocupat dispozitive pe tot
aliniamentul de imobile, situate în faţa televiziunii, pe Calea Dorobanţilor. Luptătorii
aparţinând G.P. din ELECTRONICA şi I.P.S.C.A.I.A. au ocupat dispozitive de luptă situate
în Piaţa Aviatorilor, iar cei aparţinând I.S.P.E. lângă blocul turn.
De asemenea, luptători din cadrul acestor formaţiuni au executat acţiuni de scotocire în
adâncime (necunoscute dispozitivului militar din televiziune) pe diverse străzi, situate în
perimetrul exterior instituţiei.
Forţelor înarmate descrise mai sus, care au participat la apărarea sediului si
împrejurimilor TVR, li s-au alăturat foarte multe persoane civile. Aşa cum este îndeobşte
cunoscut, masele largi de revoluţionari au pătruns în curtea şi sediul TVR în ziua da
22.12.1989, începând cu orele 1200-1300.
Fluxul de persoane spre sediul televiziunii a continuat în după-amiaza zilei de
22.12.1989, din dorinţa multora de a apărea pe postul naţional, de a-şi exprima impresii ori
adeziuni faţă de evenimentele revoluţionare ce se aflau în derulare. Pe de altă parte,
persoanele civile considerau că, prin prezenţa lor într-un loc important cum era sediul TVR,
apără, fiecare în felul său, Revoluţia. Şi, nu în ultimul rând, exodul populaţiei spre sediul
televiziunii a continuat odată cu apelurile, lansate pe postul naţional, de a fi apărat sediul
acestei instituţii.
În aceste condiţii, la sediul TVR au venit multe persoane, unele deja înarmate, de la
fostul sediu al C.C. al P.C.R. ori de la sediul fostei Direcţii a V-a, alte persoane primind arme
la sediul TVR.
Fără a pune la îndoială buna lor credinţă, persoanele civile nu s-au supus unei rigori
militare, îngreunând, prin prezenţa lor, acţiunile desfăşurate, servind totodată drept ţinte vii.
Mişcarea necontrolată şi necoordonată a acestei mase de persoane civile, neidentificată pentru
forţele militare aflate în dispozitive de luptă, a sporit panica deja creată, amplificând
degringolada existentă. Fără a minimaliza bunele intenţii, acţiunile persoanelor civile au
constituit un factor perturbator în zonă.
De asemenea, persoanele civile s-au constituit în zona respectivă în filtre şi dispozitive,
efectuând totodată, activităţi de curierat spre sediul TVR ori de observatori, indicând
militarilor direcţiile în care să execute foc de armă.
După afluirea cetăţenilor în zona TVR, circulă tot mai intens zvonul că instituţia va fi
atacată de terorişti, militarii din garda televiziunii fiind redispuşi pe poziţiile iniţiale.
Se lansează şi se amplifică zvonuri despre acţiunile deosebit de „crude” ale
„teroriştilor” atât în ţară, cât şi în Bucureşti. Exemplu: apa şi alimentele sunt otrăvite, sunt
atacate spitalele, este decimată populaţia care se află pe străzi, sunt atacate şi cucerite o serie
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de obiective de importanţă strategică, etc. Acest gen de informaţii au fost preluate şi transmise
pe postul naţional de televiziune, fără ca cineva să fi putut confirma, în vreun caz,
autenticitatea acestora.
În aceste condiţii, se conturează tot mai mult sintagma „securist-terorist”, fapt ce-i
determină pe militarii M.Ap.N. să fie circumspecţi în relaţiile lor cu cadrele şi militarii
aparţinând fostelor trupe de securitate
În jurul orelor 2100 – 2200 se declanşează primele schimburi de focuri cu armă. Se trage
spre clădirea TVR din clădirile din jur şi se răspunde masiv, fără un tir precis şi coordonat din
partea forţelor care apărau televiziunea, tir în care se antrenează şi forţele de gărzi patriotice,
împreună cu civilii înarmaţi.
În jurul orelor 2200 – 2400 sosesc forţe militare neînarmate, care au ca obiectiv intrarea
în incinta televiziunii. Întrucât nu se cunoştea despre sosirea acestora, forţele aflate în apărarea
TVR deschid focul asupra lor, noii veniţi fiind consideraţi "terorişti" (episodul subunităţii din
UM 02658 Bucureşti, aparţinând fostei Direcţii de Lucrări în Economia Naţională, militarii
fiind echipaţi neuniform, în pufoaice sau combinezoane negre, cu sau fără căşti de protecţie).
Sosesc, de asemenea, în Piaţa Aviatorilor primele subunităţi ale UM 01065 Ploieşti.
Despre scopul sosirii acestora, în zonă circulau zvonuri contradictorii. Deoarece în momentul
ajungerii lor în Piaţa Aviatorilor se trăgea intens, iar pe itinerariul Ploieşti-Bucureşti unitatea
avusese deja un incident la Otopeni, aceasta ocupă, din proprie iniţiativă, dispozitive în Piaţa
Aviatorilor, antrenându-se activ în schimbul de focuri. Se execută trageri intense, inclusiv cu
tunul de pe tanc, asupra clădirii Consulatului U.R.S.S. şi a imobilelor din imediata apropiere a
acestuia, cât şi asupra sediului TVR, deoarece, în lipsa informaţiilor certe şi pe fondul stării de
stres generată de incidentele de pe traseu, s-a crezut, în prima fază, că sediul TVR este ocupat
de terorişti.
În jurul orei 0300, spre sediul TVR, pe str. Av. Radu Beller se deplasează o subunitate
din UM 02658, înarmată în prealabil la AUTOMATICA, sub comanda voluntară a cpt.
Casandra Mihai. Această subunitate nefiind anunţată despre intenţiile ei şi având în
compunere militari îmbrăcaţi în salopete negre (salopete de lucru, militarii aparţinând
D.L.E.N.) a fost considerată inamică, executându-se foc asupra sa.
Aşa cum am arătat mai sus, în ziua de 23.12.1989, între orele 0800 – 2400 dispozitivul
de apărare este întărit cu efective aparţinând mai multor unităţi militare: UM 01847 Buzău,
UM. 01248 Medgidia, UM. 01841 Caracal, UM 01210 Bucureşti, UM 01060 Bucureşti, UM
01649 Hotarele. Apariţia în serii succesive a acestor forţe nu a fost cunoscută de către
dispozitivul militar existent deja în zonă, în unele situaţii deschizându-se foc asupra lor.
În data de 24.12.1989 la sediul televiziunii fac deplasarea şi se integrează în dispozitiv,
executând misiuni de apărare a zonei, şi alte efective aparţinând UM 01303 Târgovişte, UM
01210 Bucureşti şi UM 01060 Bucureşti. De la această dată, acţiunile militarilor, ale gărzilor
patriotice şi civililor devin mai limpezi, realizându-se o coordonare a acestora. Recunoaşterile
reciproce efectuate în cele două zile precedente au permis cunoaşterea dispozitivelor şi a
efectivelor angajate în apărarea televiziunii. Stările iniţiale de teamă şi derută se atenuează, iar
tragerile la întâmplare sunt cu totul accidentale. Conducerea şi coordonarea forţelor devine tot
mai operativă, efectele resimţindu-se prin numărul tot mai redus de victime (persoane
decedate ori rănite).
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Începând cu ziua de 25.12.1989, tragerile de armă în zonă au scăzut în intensitate,
reducându-se doar la unele cu totul întâmplătoare. Sesizându-se de faptul că civilii înarmaţi au
fost, în majoritatea cazurilor, cei care au provocat incidente, se dă ordin ca aceştia să predea
armele şi să părăsească instituţia, nu însă fără a se întâmpina reticenţe din partea acestora.
Începând cu data de 26.12.1989, focul de arme în zona televiziunii a încetat (sub
aspectul caracterului generalizat şi continuu), orice uz de armă făcut după această dată
datorându-se exclusiv mânuirii defectuoase a armamentului, a neglijenţelor etc.
În contextul celor arătate mai sus, urmare a tragerilor efectuate în zona TVR au
rezultat, aşa cum reiese din actele aflate la dosarul cauzei, următoarele victime:
1. Persoană vătămată Arteni Mihai (Televiziune-Vol. 1)
Numitul Arteni Mihai, domiciliat în Bârlad, str. Sterian Dumbravă, nr. 4, bl. A1, sc. C,
ap. 43, judeţul Vaslui, afirmă că în noaptea de 24/25.12.1989 în timp ce se afla în apropierea
Televiziunii, a fost rănit prin împuşcare, fiind spitalizat până la data de 10.01.1990.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
2. Persoană vătămată Avram Nicolae (Televiziune-Vol. 1) - rănit
Numitul Avram Nicolae, născut la data de 25.05.1961 în oraşul Călăraşi, domiciliat în
Bucureşti, str. Elizeu, nr. 24, sector 1, afirmă că în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla
în apropierea Televiziunii, a fost rănit prin împuşcare la antebraţul stâng.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4212/1991, la data examinării (15.03.1990),
numitul Avram Nicolae prezenta 2 cicatrici la nivelul antebraţului stâng, iar pe baza biletului
de ieşire din Spitalul Militar Central, pe care acesta îl deţinea şi din care rezulta că în perioada
23.12.-23.01.1990 ar fi fost internat cu diagnosticul: ,,plagă împuşcată transfixiantă
abdominală”, s-a stabilit că la data de 22.12.1989, ar fi prezentat leziuni produse prin
împuşcare, care au necesitat pentru vindecare 110 - 120 zile de îngrijiri medicale.
Din adresa nr. CR 885 din data de 08.08.1991, a Spitalului Militar Central rezultă însă
că numitul Avram Nicolae nu figurează în evidenţele spitalului ca fiind internat în perioada
decembrie1989 - ianuarie 1990.
3. Persoană vătămată Ardeleanu Gheorghe (Televiziune-Vol. 1) - rănit
Numitul Ardeleanu Gheorghe, născut la data de 06.06.1963 în Bucureşti, domiciliat în
Bucureşti, str. Slt. Erou Ionescu Gheorghe, nr. 3, bl. 144, sc. 1, ap. 24, sector 4, a fost rănit
prin împuşcare la piciorul stâng în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Televiziunii Române.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2947/1991, numitul Ardeleanu Gheorghe
prezenta sechele consecutive fracturii cominutive bifocale femur stâng. Leziunile au fost
produse prin împuşcare şi au necesitat pentru vindecare 300 zile de îngrijiri medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
4. Persoană vătămată Albu Constantin (Televiziune-Vol. 1) - rănit
Numitul Albu Constantin, fiul lui Dumitru şi Floarea, născut la data de 29.03.1958 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, bd. Constructorilor, nr. 20A, sc. B, et. 8, ap. 69, sector 6, a
fost rănit prin împuşcare în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în pe o stradă din
spatele clădirii Televiziunii Române.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1712/1990, numitul Albu Constantin prezenta
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leziuni produse prin împuşcare, care puteau data din 23.12.1989 şi care au necesitat pentru
vindecare 65-70 zile de îngrijiri medicale.
5. Persoană vătămată Adam Ştefan (Televiziune-Vol. 1) - rănit
Numitul Adam Ştefan, născut la data de 23.06.1968 în Borcea, judeţul Călăraşi,
domiciliat în Medgidia, str. Mihai Viteazu, nr. 10, judeţul Constanţa, afirmă că în dimineaţa
zilei de 23.12.1989, a condus un autovehicul aparţinând M.Ap.N. din zona Televiziunii,
încercând să transporte la Spitalul Griviţa mai multe persoane rănite, iar în momentul în care a
ajuns la intersecţia b-dului 1Mai cu str. Miciurin, asupra camionului s-a deschis focul,
susnumitul fiind rănit prin împuşcare în abdomen.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4697/1990, numitul Adam Ştefan a prezentat
leziuni toraco-abdominale produse prin împuşcare, pentru care a necesitat 35- 40 zile de
îngrijiri medicale.
6. Persoană vătămată Anton Adrian Daniel (Televiziune-Vol. 1) - rănit
Numitul Anton Adrian Daniel, născut la data de 24.03.1969 în Bucureşti, domiciliat în
Bucureşti, str. Codru Neamţului, nr. 66, bl. N19, sc. A, ap.12, sector 3, a fost rănit prin
împuşcare la piciorul stâng, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Televiziunii Române.
Conform raportului medico-legal nr. A1/24190/1991, numitul Anton Adrian Daniel a
prezentat sechele postlezionale produse prin împuşcare care au necesitat pentru vindecare 45
zile de îngrijiri medicale..
7. Persoană vătămată Ababei Dănuţ (Televiziune-Vol. 1) - rănit
Numitul Ababei Dănuţ, născut la data de 05.09.1969 în Iaşi, domiciliat în mun. Iaşi,
str. Pantelimon Halipa, nr. 18, bl. G3, sc. A, ap. 10, judeţul Iaşi, a fost rănit prin împuşcare la
piciorul stâng, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii
Române,
Conform raportului medico-legal nr. 3627A/1991, numitul Ababei Dănuţ a prezentat o
plagă lombo-sacrată dr. paravertebrală prin alice de armă de foc, putând data din 23.12.1989.
A necesitat pentru vindecare 8-10 zile de îngrijiri medicale.
Numitul Ababei Dănuţ s-a constituit parte civilă în cauză.
8. Persoană vătămată Alexandru Gheorghe Florian (Televiziune-Vol. 1) - rănit
Numitul Alexandru Gheorghe Florian, fiul lui Anton Gheorghe şi Ioana, născut la data
de 29.11.1970 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Lunca Cernei, nr. 2, bl. D48, ap.
50, sector 6, afirmă că în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii, a
fost rănit prin împuşcare la piciorul stâng.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3214/1990, numitul Alexandru Gheorghe
Florian prezenta leziuni de violenţă produse prin armă de foc, care au necesitat pentru
vindecare 12-15 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 12.08.2008, numitul Alexandru Gheorghe Florian, s-a
constituit parte civilă în cauză.
9. Persoană vătămată Andronescu Mihai (Televiziune-Vol. 2) - rănit
Numitul Andronescu Mihai, fiul lui Virgil şi Steliana, născut la data de 29.05.1961 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Cristea Mateescu, nr. 11, bl. T15 C, sc. 1, ap. 23, sector
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2, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla împreună cu soţia sa şi cu numitul Dodu
Daniel în zona Televiziunii, respectiv la intersecţia străzilor Texier Jean cu Calea
Dorobanţilor, a fost rănit prin împuşcare la piciorul stâng.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1697/1990, numitul Andronescu Mihai
prezenta leziuni produse prin împuşcare, care au necesitat pentru vindecare 70 zile de îngrijiri
medicale. I s-a pus în primejdie viaţa.
10. Dodu Daniel (Televiziune-Vol. 2) - decedat
Numitul Dodu Daniel, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Narciselor, nr. 71, bl.
T26, sc. 1, ap. 13, sector 2, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla împreună cu soţia
sa Dodu Luminiţa şi cu numitul Andronescu Mihai în zona Televiziunii, a fost împuşcat
mortal, fiind executat foc asupra sa din direcţia unui imobil situat în str. Texier Jean, nr. 6.
La data de 12.05.2006, a fost audiat numitul Dodu Mihai Iulian, domiciliat în
Bucureşti, str. Ionescu Grigore nr.71, bl.T26, et.2, ap.13, sector 2, care s-a constituit parte
civilă în legătură cu decesul tatălui său Dodu Daniel.
11. Persoană vătămată Apostu Viorel (Televiziune-Vol. 2) - rănit
Numitul Apostu Viorel, fiul lui Gheorghe şi Steluţa, născut la data de 02.12.1970 în
oraş Bereşti, judeţ Galaţi, domiciliat în municipiul Galaţi, str. Teleajen, nr. 3, bl. A4, sc. 1, ap.
13, judeţul Galaţi, în după amiaza zilei de 23.12.1989, în timp ce se deplasa cu o autodubă
către Televiziunea Română, împreună cu alte persoane, a fost rănit prin împuşcare la nivelul
membrelor inferioare.
Conform raportului medico-legal nr. 1429/1992, numitul Apostu Viorel prezenta
cicatrice la nivelul ambelor coapse după plăgi împuşcate, transfixiante. Leziunile pot data din
23.12.1989 şi au necesitat pentru vindecare 23-25 zile de îngrijiri medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
12. Persoană vătămată Anghel Tudor (Televiziune-Vol. 2) - rănit
Numitul Anghel Tudor, fiul lui Selamet şi Neuria, născut la data de 14.01.1970,
domiciliat în sat Dulceşti, comuna 23 August, judeţ Constanţa, în calitate de militar în termen
la U.M. 01210 Bucureşti, a efectuat serviciu de pază la Televiziune, începând cu data de
22.12.1989. În după amiaza zilei de 23.12.1989, a fost rănit prin împuşcare la nivelul
membrelor inferioare.
Conform raportului medico-legal nr. 3047/1991, numitul Anghel Tudor a prezentat
plagă împuşcată în regiunea inghinală stângă cu retenţie de glonţ. Leziunile pot data din
23.12.1989 şi au necesitat pentru vindecare 90-100 zile de îngrijiri medicale.
13. Persoană vătămată Budeanu Simion (Televiziune-Vol. 3) - rănit
Numitul Budeanu Simion, fiul lui Ion şi Ruxandra, născut la data de 12.04.1956 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Giurgiului, nr. 3-5, bl. F7, sc. 2, ap. 29, sector 3, în
dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla împreună cu soţia sa în zona staţiei de metrou
Aviatorilor, a fost rănit prin împuşcare la mâna dreaptă.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A1/4845/1991, numitul Budeanu
Simion a prezentat leziuni care s-au putut produce prin împuşcare cu armă de foc cu proiectil
mic, care pot data din 23.12.1989 şi au necesitat pentru vindecare 14-16 zile de îngrijiri
medicale (plagă împuşcată 1/3 distală radială braţ drept, contuzie nerv radial.
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14. Persoană vătămată Bubuianu Sorin (Televiziune-Vol. 3)
Numitul Bubuianu Sorin, fiul lui Ioan şi Maria, domiciliat în comuna Ştefan cel Mare,
judeţul Bacău, afirmă că în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în incinta
televiziunii, la parter, a fost rănit la mână de cioburile de sticlă produse de explozia unei
ferestre.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. 578/1990, numitul Bubuianu Sorin
a prezentat în 23.12.1989 o leziune traumatică (plagă tăiată faţa dorsală mâna stângă) produsă
prin lovire cu sau de corp tăietor şi a necesitat 7-9 zile de îngrijiri medicale.
15. Persoană vătămată Balotă Giani (Televiziune-Vol. 3) - rănit
Numitul Balotă Giani, fiul lui Gheorghe şi Ioana Margareta, născut la data de
23.02.1975 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Cercetătorilor, nr. 2, bl. 24, sc. 1, ap. 16,
sector 4, afirmă că în cursul zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea staţiei de
metrou Aviatorilor şi încerca să acorde ajutor unei persoane rănite, a fost rănit prin împuşcare
la nivelul bărbiei şi a claviculei.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5000/1992, numitul Balotă Giani prezenta
urmele unor leziuni produse prin armă de foc ce puteau fi produse la data de 22.12.1989 şi
care au necesitat 65 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare umăr drept cu retenţie de
glonţ, plagă delabrantă labio-mentonieră).
Cu ocazia audierii, la data de 31.03.2008, numitul Balotă Giani s-a constituit parte
civilă în cauză.
16. Bejenaru Florin (Televiziune-Vol. 3) - decedat
Numitul Bejenaru Florin, fiul lui Ioan şi Emilia, cu ultimul domiciliu în Galaţi, str.
Micro, nr. 39 C, bl. B2, ap.22, judeţul Galaţi, în calitate de militar în termen la U.M. 01635
Focşani, a făcut parte din dispozitivul care a asigurat paza Televiziunii. În cursul zilei de
23.12.1989, în urma unui schimb de focuri acesta a fost împuşcat, decedând ulterior la
Spitalul Municipal Bucureşti.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/202/1989, moartea numitul
Bejenaru Florin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării. (plagă împuşcată 1/3 superioară
hemitorace stâng).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Bejenaru Florin a fost
audiat tatăl acestuia, Bejenaru Ioan, domiciliat în Galaţi, Micro 39C, bl.B2, ap.22, judeţul
Galaţi, care s-a constituit parte civilă în cauză.
17. Persoană vătămată Belciug Gheorghe (Televiziune-Vol. 3) - rănit
Numitul Belciug Gheorghe, fiul lui Mihai şi Aristica, născut la data de 15.04.1969 în
comuna Corni, judeţul Botoşani, domiciliat în sat Corni, comuna Corni, Judeţul Botoşani, în
calitate de militar în termen la U.M. 01210 Bucureşti, a făcut parte din dispozitivul care a
asigurat paza depozitului de carburant amplasat în apropierea Televiziunii. În cursul zilei de
23.12.1989, în timp ce efectua o operaţiune de verificare a unui imobil, a fost rănit prin
împuşcare în fesa dreaptă.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/630/2007, numitul Belciug
Gheorghe a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin împuşcare. Pot data din
23.12.1989. A necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare regiunea fesieră
dreapta cu retenţie corp străin metalic).
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Cu ocazia audierii, la data de 14.01.2000, numitul Belciug Gheorghe s-a constituit
parte civilă în cauză.
18. Persoană vătămată Balla Sandor (Televiziune-Vol.3) - rănit
Numitul Balla Sandor, fiul lui Francisc şi Ana, născut la data de 30.10.1969 în comuna
Miercurea Nirajului, judeţul Mureş, domiciliat în comuna Hodoşa, sat Sîmbriaş, nr. 165,
judeţul Mureş, în calitate de militar în termen la U.M. 01210 Bucureşti, a făcut parte din
dispozitivul care a asigurat paza Televiziunii. În noaptea de 22/23.12.1989, în timp se afla în
faţa clădirii TVR lângă un autocamion militar, a fost rănit prin împuşcare în zona capului şi a
braţului drept.
Conform certificatului de constatare medico-legală nr. 514/1991, numitul Balla
Sandor, la data examinării, prezenta urmele unui traumatism ce poate data din decembrie
1989, leziunile putând fi produse prin împuşcare. A necesitat 40-50 zile de îngrijiri medicale
(traumatism ortomastoidian stâng cu hipoacuzie pronunţată şi paralizie facială periferică
stânga).
Cu ocazia audierii, la data de 13.06.2008, numitul Balla Sandor s-a constituit parte
civilă în cauză.
19. Persoană vătămată Borangic Constantin (Televiziune-Vol. 3) - rănit
Numitul Borangic Constantin, fiul lui Ion şi Ioana, născut la data de 23.05.1967 în
Urziceni, judeţul Ialomiţa, domiciliat în municipiul Urziceni, str. Ion Creangă, nr. 9, bl. CD6,
sc. A, ap. 9, judeţul Ialomiţa, în noaptea de 22/23.12.1989 s-a deplasat la Bucureşti pentru a
acorda sprijin la apărarea Televiziunii. În dimineaţa zilei de 23.12.1989, timp ce încerca să se
adăpostească în curtea unui imobil situat în vecinătatea TVR, a fost rănit prin împuşcare în
zona hemitoracică dreapta.
Conform certificatului de constatare medico-legală nr. 514/1991, numitul Borangic
Constantin a prezentat leziuni de violenţă produse prin împuşcare ce pot data din 23.12.1989.
A necesitat 22-25 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată torace drept prin lezarea lobului
drept şi a spaţiilor moi la ieşirea glonţului).
20. Bucur Marius (Televiziune-Vol. 4) - decedat
Numitul Bucur Marius, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, şos. Pantelimon, nr. 299A,
bl. 5, sc. 1, ap. 12, sector 2, începând din data de 23.12.1989, s-ar fi deplasat în zona
Televiziunii. În data de 26.12.1989 a fost adus decedat din Piaţa Dorobanţi la Spitalul Grigore
Alexandrescu.
Conform certificatului medical constatator al morţii nr.205 din 29.12.1989, emis de
Spitalul Central de Copii Sector 1, susnumitul ar fi fost adus decedat la data de 26.12.1989 cu
o plagă împuşcată în regiunea frontală orbitală şi femur drept.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Bucur Marius a fost
audiată soţia acestuia, Bucur Gheorghiţa, domiciliată în Bucureşti, şos. Pantelimon nr.299A,
bl.5, sc.1, et.2, ap.12, sector 2, care s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză s-au constituit părţi civile şi Bucur Ana Maria Raluca (fiica victimei),
respectiv Bucur Adrian Nicolae (fiul victimei), domiciliaţi în Bucureşti şos. Pantelimon
nr.299A, bl.5, et.2, ap.12, sector 2.

505

21. Persoană vătămată Bogdan Nichy (Televiziune-Vol. 4) - rănit
Numitul Bogdan Nichy, fiul lui Gheorghe şi Ileana, născut la data de 11.03.1968 în
comuna Voluntari, judeţul Ilfov, domiciliat în Bucureşti, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, bl.
6, sc. 1, ap. 7, sector 3, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Televiziunii, a fost rănit prin împuşcare în torace şi piciorul drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2726/1990, numitul Bogdan Nichy a
prezentat sechele consecutive unor multiple leziuni traumatice produse prin împuşcare la data
de 23.12.1989, care au necesitat circa 100 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare
toraco-abdominală cu perforaţia hemidiafragmei stângi şi perforaţii colice multiple,perforaţii
mezenter,hemotorax drept, plagă prin împuşcare retro picior drept.
Cu ocazia audierii, la data de 22.11.2006, numitul Bogdan Nichy s-a constituit parte
civilă în cauză.
22. Persoană vătămată Bănescu Marian (Televiziune-Vol. 4) - rănit
Numitul Bănescu Marian, fiul lui Marin şi Ioana, născut la data de 15.12.1969 în
comuna Budeşti, domiciliat în sat Racoviţă, comuna Budeşti, judeţul Vâlcea, în seara zilei de
22.12.1989, în calitate de militar în termen la U.M. 01065 Ploieşti, a primit misiunea să se
deplaseze la Bucureşti, pentru a asigura paza Televiziunii. După ce a ajuns la obiectiv, în
dimineaţa zilei de 23.12.1989, ora 0800, asupra tancului în care se afla s-a deschis focul, iar
unul dintre gloanţele, care au lovit blindajul, a ricoşat, rănindu-l în zona feţei.
Conform raportului medico-legal nr. 639/07.03.1990, numitul Bănescu Marian a
prezentat leziuni traumatice care au putut fi produse prin împuşcare (plagă fronto-orbitară
stângă cu retenţie de corp străin). Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au necesitat pentru
vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 08.11.2006, numitul Bănescu Marian s-a constituit parte
civilă în cauză.
23. Bucur Mircea (Televiziune-Vol. 4) - decedat
Numitul Bucur Mircea, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Filaret, nr. 62, sector 4,
în dimineaţa zilei de 23.12.1989, ar fi fost împuşcat mortal în timp ce se afla în zona
televiziunii, fiind găsit decedat la data de 24.12.1989, la I.M.L. Mina Minovici, de către
fratele său, Jipa Mihai.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/313/1990, moartea numitul
Bucur Mircea a fost violentă şi s-a datorat împuşcării. (plagă împuşcată submameleonară
dreapta).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Bucur Mircea a fost
audiată fiica acestuia, Tomulescu Alexandrina, domiciliată în Bucureşti, str. Piscului, nr. 18,
bl. 41, sc. A, et. 4, ap. 16, sector 4, care s-a constituit parte civilă în cauză.
24. Persoană vătămată Boangiu Mihai (Televiziune-Vol. 5) - rănit
Numitul Boangiu Mihai, fiul lui Ioan şi Ştefania, domiciliat în Bucureşti, str. Codrii
Neamţului, nr. 70, bl. N18, sc. F, ap. 42, sector 3, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce
se afla în clădirea Televiziunii, unde era angajat în calitate de controlor film, a urcat pe
clădirea „atelierelor”, având asupra sa un pistol mitralieră şi a executat foc cu intenţia de a
apăra clădirea. La un moment dat, a fost lovit în zona feţei de un glonţ tras de una din
persoanele cu care se afla în schimb de focuri.
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Conform raportului medico-legal nr. A1/4562/1991, numitul Boangiu Mihai a
prezentat la data de 23.12.1989 leziuni produse prin împuşcare, care au necesitat 120-130 zile
de îngrijiri medicale (plagă împuşcată a hemifeţei drepte a buzei inferioare, comunicând cu
cavitatea bucală a piramidei nazale, fractură cominutivă de mandibulă).
Numitul Boangiu Mihai s-a constituit parte civilă în cauză.
25. Persoană vătămată Burlacu Cristian (Televiziune-Vol. 5) - rănit
Numitul Burlacu Cristian, născut la data de 11.02.1969 în Prahova, domiciliat în
comuna Albeşti-Paleologu, sat Vadu - Părului, judeţul Prahova, în ziua de 23.12.1989, în timp
ce se afla în zona Televiziunii, unde participa alături de militari la verificarea imobilelor
învecinate TVR, a fost rănit prin împuşcare la mână şi picior.
Conform raportului medico-legal nr. 620/1990 numitul Burlacu Cristian prezenta
leziuni traumatice care au putut fi produse prin împuşcare la data de 23.12.1989 şi au necesitat
30 zile de îngrijiri medicale (plagă transfixiantă coapsa dreaptă, plagă împuşcată coapsa
stângă cu glonţ restant, amputaţie traumatică parţială falange I degete 2,3 de la mâna stângă
prin plagă împuşcată).
26. Boerescu Dumitru (Televiziune-Vol. 5) - decedat
Numitul Boerescu Dumitru, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Măgurei, nr. 1-5, bl.
D1, sc. 1, ap.116, sector 5, în dimineaţa zilei de 23.12.1989 s-a deplasat cu autoturismul său
personal, marca Oltcit, la autobaza din str. Dr. Felix, pentru a duce bonuri de benzină. Când a
ajuns în faţa Televiziunii, asupra sa a fost deschis focul de către un militar din dispozitivul de
pază al TVR, rănindu-l mortal.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/103/1990, moartea numitul
Boerescu Dumitru a fost violentă şi s-a datorat împuşcării. (plăgi împuşcate cranio-faciale cu
fracturi multiple şi dilacerare cerebrală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Boerescu Dumitru,
s-au constituit părţi civile în cauză Boerescu Elena (soţia victimei) şi Boerescu Ion Cătălin
(fiul victimei), domiciliaţi în Bucureşti, str. Măgurei nr. 1-5, bl. D1, sc. 1, et. 7, ap. 116, sector
5.
27. Persoană vătămată Borcăiaş Adrian (Televiziune-Vol. 6) - rănit
Numitul Borcăiaş Adrian, fiul lui Ion şi Manda, născut la data de 10.09.1958 în judeţul
Vrancea, domiciliat în Râmnicu-Sărat, str. Ştefan cel Mare, nr. 48, jud. Buzău, în noaptea de
25/26.12.1989 a fost împuşcat în umăr şi braţul stâng, în timp ce se afla în zona Televiziunii,
unde acorda primul ajutor unui militar rănit.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A1/4096/1991, numitul Borcăiaş
Adrian prezenta leziuni produse prin împuşcare cu armă de foc, cu proiectil, care pot data din
26.12.1989 şi au necesitat 70-80 zile îngrijiri medicale (plăgi împuşcate umăr şi braţ stâng,
fractură omoplat şi claviculă stângă 1/3 externă şi col humeral)
Cu ocazia audierii, la data de 14.08.2008, numitul Borcăiaş Adrian a menţionat că nu
se constituie parte civilă în cauză.
28. Persoană vătămată Buzilă Antoaneta Felicia (Televiziune-Vol. 6) - rănită
Numita Buzilă Antoaneta Felicia, fiica lui Nicolae şi Ecaterina, născută la data de
24.01.1957 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Izvorul Rece, nr. 1, sector 4, cu
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reşedinţa în Italia, Via CACC. DELLE ALPI 242, Oraş Vittoria, Sicilia, a fost împuşcată la
mâna stângă, de un glonţ pătruns prin geamul ferestrei, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se
afla în incinta televiziunii, unde acorda asistenţă medicală persoanelor rănite.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A1/8400/1991, numita Buzilă
Antoaneta Felicia a prezentat o leziune produsă prin armă de foc, la data de 23.12.2009,
pentru care a necesitat cca. 18 zile îngrijiri medicale (plagă împuşcată antebraţ stâng infectată
cu hemoragie consecutivă).
Cu ocazia audierii, la data de 13.06.2008, numita Buzilă Antoaneta Felicia s-a
constituit parte civilă în cauză.
29. Bălan Florin (Televiziune-Vol. 6) - decedat
Numitul Bălan Florin, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. D-na Ghica, nr. 4, bl. 3A,
sc. A, ap.24, sector 2, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Calea Dorobanţilor, a
fost împuşcat în abdomen, decedând ulterior la Spitalul Clinic de Urgenţă, în urma unui şoc
hemoragic.
Conform fişei de externare nr.503 din 23.12.1989 numitul Bălan Florina a prezentat
plagă împuşcată hipocondrul stâng transfixiantă cu ruptură de stomac, explozie lob stâng
hepatic, ruptură splină, explozie rinichi stâng, stop cardio-respirator.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Bălan Florin, s-au
constituit părţi civile Bălan Antonica (soţia victimei), Bălan Carmen Bianca (fiica victimei) şi
Bălan Cătălin Florian (fiul victimei), domiciliaţi în Bucureşti, str. D-na Ghica, nr. 4, bl. 3A,
sc. A, et. 6, ap. 24, sector 2.
30. Persoană vătămată Balmuş Sterian (Televiziune-Vol. 6)
Numitul Balmuş Sterian, fiul lui Ion şi Tăsica, născut la data de 01.05.1941 în comuna
Oancea, judeţul Galaţi domiciliat în Bucureşti, Aleea Secuilor, nr. 2A, bl. N25, sc. 2, ap. 19,
sector 4, afirmă că în cursul zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii, unde
încerca să reţină o persoană suspectă, a fost lovit de aceasta în zona feţei cu un corp dur.
Conform raportului medico-legal nr. A1/10863/1991, numitul Balmuş Sterian a
prezentat urmele unor leziuni de violenţă, ce pot data din 22/23.12.1989, produse prin lovire
cu corpuri dure. A necesitat circa 25 zile de îngrijiri medicale.
31. Persoană vătămată Balmuş Mircea (Televiziune-Vol. 6)
Numitul Balmuş Mircea, fiul lui Sterian şi Ecaterina, născut la data de 06.01.1973 în
Bucureşti, judeţul Galaţi, domiciliat în Bucureşti, Aleea Secuilor, nr. 2A, bl. N25, sc. 2, ap.
19, sector 4, afirmă că în cursul zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii, a
fost rănit de cioburile geamurilor sparte din clădirea TVR, ca urmare a tragerilor efectuate de
militarii care acţionau în zonă.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/3402/2007, numitul Balmuş
Mircea a prezentat leziuni traumatice, care se puteau produce prin acţiunea unui corp dur cu
muchii ascuţite, posibil ciob sticlă, pentru care a necesitat 7-8 zile îngrijiri medicale.
32. Persoană vătămată Bere Mircea (Televiziune-Vol. 6) - rănit
Numitul Bere Mircea, fiul lui Ioan şi Rozalia, născut la data de 19.03.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Căminului, nr. 30, bl. D3, sc. 8, ap. 23, sector 2, în
cursul zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii, a fost rănit prin împuşcare
în coapsa dreaptă.
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Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/14190/1991, numitul Bere
Mircea a prezentat la data de 23.12.1989 leziuni care s-au putut produce prin împuşcare şi
care au necesitat 25-30 zile îngrijiri medicale (retenţie corp străin regiunea superioară a
coapsei drepte).
Cu ocazia audierii, la data de 13.06.2008, numitul Bere Mircea s-a constituit parte
civilă în cauză.
33. Persoană vătămată Baltasiu Cosmin (Televiziune-Vol. 6) - rănit
Numitul Baltasiu Cosmin, fiul lui Bucur şi Rodica, născut la data de 06.08.1970 în
Piteşti, domiciliat în Piteşti, str. Ţepeş Vodă, nr. 12, judeţul Argeş, începând cu data de
20.12.1989, în calitate de militar în termen la U.M. 01842 Boteni, a participat la apărarea unor
obiective din Bucureşti. În cursul zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în incinta
Televiziunii, a fost rănit prin împuşcare la genunchiul drept.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1277/A7, numitul Baltasiu Cosmin
a prezentat o leziune traumatică (plagă genunchi drept) care a putut fi produsă prin împuşcare.
A necesitat pentru vindecare 11-12 zile de îngrijiri medicale.
34. Persoană vătămată Boboşa Niculae (Televiziune-Vol. 6) - rănit
Numitul Boboşa Niculae, fiul lui Ioan şi Margareta, născut la data de 21.10.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Târgu Neamţ, nr. 2A, bl.B31, sc. A, ap. 36, sector 6,
începând cu data de 22.12.1989, în calitate de militar în termen la U.M. 01842 Titu, a
participat la apărarea unor obiective din Bucureşti. În cursul zilei de 23.12.1989 în timp ce se
afla în incinta Televiziunii, a fost rănit prin împuşcare la nivelul feţei.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5187/1991, numitul Boboşa Niculae a
prezentat sechele postlezionare prin împuşcare la data de 23.12.1989 pentru care a necesitat
15 zile de îngrijiri medicale (corp străin regiunea mandibulară dreaptă – schije metalice).
Cu ocazia audierii, la data de 16.06.2008, numitul Boboşa Niculae s-a constituit parte
civilă în cauză.
35. Persoană vătămată Burduşel Gheorghe (Televiziune-Vol. 6) - rănit
Numitul Burduşel Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Domnica, născut la data de
04.07.1969 în Gorj, domiciliat în comuna Runcu, sat Dobriţa, judeţul Gorj, în cursul zilei de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii, a fost rănit prin împuşcare la piciorul
stâng.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 342/1990, numitul Burduşel
Gheorghe a prezentat leziuni corporale care s-au putut produce prin împuşcare la data de
23.12.1989 şi care au necesitat 95-100 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată transfixiantă
baza coapsei stângi cu fractură parcelară de femur stâng).
36. Boca Cristian (Televiziune-Vol. 7) - decedat
Numitul Boca Cristian, ns. la 13.05.1956, cu ultimul domiciliu în com. Băneasa, sat
Moara Domnească, judeţul Ilfov, a fost împuşcat în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în
zona clădirii TVR. A decedat la data de 23.12.1989 la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti.
Conform certificatului medico-legal nr. A3/120/1989 moartea numitului Boca Cristian
a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (traumatism toracic).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Boca Cristian a fost
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audiat tatăl acestuia, Boca Pantelimon, domiciliat în sat Găneasa, comuna Moara Domnească,
judeţul Ilfov, care a menţionat că nu se constituie parte civilă în cauză.
37. Bucşa Dragoş Daniel (Televiziune-Vol. 7) - decedat
Numitul Bucşa Dragoş Daniel, născut la data de 16.08.1967, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, str. Istriei nr.22, bl. 30, sc.4, et.1, ap. 50, sector 3, a decedat, prin împuşcare, la data
de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona clădirii TVR.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/286/1989 moartea bărbatului
necunoscut, ulterior identificat ca fiind Bucşa Dragoş Daniel, a fost violentă şi s-a datorat
împuşcării (plagă împuşcată medio-sternală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Bucşă Dragoş Daniel a
fost audiat tatăl acestuia, Bucşa Ioan, domiciliat în Bucureşti, str. Istriei, nr. 22, bl. 3D, sc. 4,
et. 1, ap. 50, sector 3, care a menţionat că nu se constituie parte civilă în cauză.
38. Persoană vătămată Busu Adrian (Televiziune-Vol. 7) - rănit
Numitul Busu Adrian, fiul lui Ion şi Cristiţa cu domiciliul în Bucureşti, str. Humuleşti
nr.2, bloc S5, ap.24, sector 5, la data de 23.12.1989, pe când manifesta în Piaţa Victoriei, a
fost rănit, prin împuşcare, în piciorul stâng.
Conform raportului medico legal nr. A1/2424/1992 numitul Busu Adrian a prezentat
leziuni produse prin împuşcare cu armă de foc cu gloanţe care au necesitat pentru vindecare
30 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare penetrantă coapsa stângă cu retenţie de
proiectil).
39. Persoană vătămată Bălă Jane (Televiziune-Vol. 7) - rănit
Numitul Bălă Jane, fiul lui Ştefan şi Ioana, născut la 01.01.1969 în com. Amărăştii de
Jos, jud. Dolj, cu domiciliul în sat Prapor, com. Amărăştii de Jos, jud. Dolj, fost militar în
termen la UM 01065 Ploieşti, a fost rănit prin împuşcare în zona abdominală, în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla cu subunitatea din care făcea parte în Piaţa Aviatorilor din
mun. Bucureşti, zona Consulatului Sovietic, în contextul focurilor de armă trase în direcţia lor
„de către două persoane care au coborât dintr-un autoturism”.
Conform raportului medico legal nr. A1/3066/1990 numitul Bălă Jane a suferit un
traumatism prin armă de foc la 23.12.1989 care a necesitat pentru vindecare 25-30 zile de
îngrijiri medicale (plagă toraco-abdominală cu interesarea pleurei parietale hemitorace stâng).
Leziunea cu caracter penetrant intratoracic i-a pus viaţa în primejdie.
Cu ocazia audierii, la data de 16.06.2008, numitul Bălă Jane s-a constituit parte civilă
în cauză.
40. Persoană vătămată Bunescu Niculai (Televiziune-Vol. 7) – rănit
Numitul Bunescu Niculai, fiul lui Ion şi Niculina, născut la 08.12.1958 în Voluntari,
jud. Ilfov, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Victoriei nr.33-35, et.2, ap. 25, sector 1, a fost
rănit prin împuşcare în mâna dreaptă şi piciorul drept, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce
se afla în curtea Televiziunii Române.
Conform certificatului medico legal nr. A2/6161/1992 numitul Bunescu Niculai a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 15-18 zile de îngrijiri medicale (grup de
cicatrici ovalare post plăgi contuze superficiale).
Cu ocazia audierii, la data de 04.04.2006, numitul Bunescu Niculai s-a constituit parte
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civilă în cauză.
41. Persoană vătămată Cîrstea Gabriel (Televiziune-Vol. 9) - rănit
Numitul Cîrstea Gabriel, fiul lui Gheorghe şi Olimpia, născut la 15.03.1968, cu
domiciliul în Bucureşti, str. Sold. Barbu Nicolae nr.6, bl. 13, ap.82, sector 4, afirmă că a fost
rănit prin împuşcare în piciorul drept, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Televiziunii Române, în contextul focurilor de armă trase din zona Consulatului URSS.
Conform raportului medico legal nr. A1/5964/1991 numitul Cîrstea Gabriel a prezentat
sechele postlezionale prin împuşcare la data de 23.12.1989, pentru care a necesitat 25 zile de
îngrijiri medicale (plagă împuşcată gamba dreaptă 1/3 proximală, cu interesarea parţială a
crestei tibiale).
42. Persoană vătămată Cuţitaru Vasile (Televiziune-Vol. 9) - rănit
Numitul Cuţitaru Vasile, fiul lui Sandu şi Maria, născut la 20.02.1963 în com.
Drăgăneşti, jud. Galaţi, cu domiciliul în Bucureşti, str. Latină, nr.3, sector 2, afirmă că la data
de 23.12.1989, în timp ce se deplasa împreună cu doi colegi spre locuinţa sa din zona
Baicului, în faţa restaurantului „Perla” a fost rănit prin împuşcare în zona gâtului, fără a sesiza
direcţia din care se trage.
Conform raportului medico legal nr. A1/8127/1993 numitul Cuţitaru Vasile a prezentat
o leziune în regiunea cervicală (fără caracteristicile unei leziuni prin armă de foc) pentru care
a necesitat o zi de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 09.06.2008, numitul Cuţitaru Vasile s-a constituit parte
civilă în cauză.
43. Persoană vătămată Costache Petre (Televiziune-Vol. 9) - rănit
Numitul Costache Petre, fiul lui Radu şi Tudora, cu domiciliul în Bucureşti, str.
Sabinelor, nr. 46, et. 1, sector 5, afirmă că la data de 23.12.1989 a plecat de la domiciliul
fratelui său împreună cu acesta şi cu concubina sa, Manciu Mariana, către zona televiziunii,
pentru a manifesta. În timp ce se afla în zona Piaţa Aviatorilor, a fost rănit în ambele picioare
de gloanţe, fără a şti din ce direcţie provin.
Conform raportului medico legal nr. A1/11504/1992 numitul Costache Petre a
prezentat la 23.12.1989 leziuni produse prin împuşcare care au necesitat pentru vindecare 30
zile de îngrijiri medicale (plăgi prin împuşcare 1/3 inferioară şi 1/3 medie coapsa stângă,
fractură haluce drept).
44. Persoană vătămată Chira Ion (Televiziune-Vol. 9) - rănit
Numitul Chira Ion, fiul lui Preda şi Elena, născut la 21.10.1966 în Bucureşti, cu
domiciliul în Bucureşti, şos. Pantelimon, nr. 96, bl. 210, et. 3, ap. 19, sector 2, afirmă că la
data de 22.12.1989, la îndemnurile unui ofiţer MApN, s-a oferit voluntar pentru apărarea
staţiilor de metrou din zona Televiziunii, iar la 23.12.1989, în timp ce executa foc automat
către o vilă din zona Aviatorilor, a fost împuşcat în mâna dreaptă.
Conform raportului medico legal nr. A1/2246/1990 numitul Chira Ion a prezentat
leziuni traumatice produse prin împuşcare care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de
îngrijiri medicale (plăgi contuze minime dermice şi profunde dorsul mâinii drepte).
Cu ocazia audierii, la data de 05.06.2008, numitul Chira Ion s-a constituit parte civilă
în cauză.

511

45. Persoană vătămată Călin Nicolae (Televiziune-Vol. 9)
Numitul Călin Nicolae, fiul lui Constantin şi Petra, născut la 08.03.1951 Bucureşti, cu
domiciliul în Bucureşti, şos. Iancului, nr.8, bl. 114A, ap. 40, sector 2, afirmă că în noaptea de
22/23.12.1989, s-a oferit să conducă 2 reporteri francezi la blocul turn al televiziunii. În acel
moment, dinspre televiziune se trăgeau focuri de armă spre vilele din str. Dorobanţi. În timp
ce se afla în clădirea televiziunii, la etajul 1, aplecându-se pe fereastră, un ciob de geam de
dimensiuni mari a căzut în spatele său, provocându-i o plagă tăiată pe partea dreaptă a spatelui
în zona coastelor.
Conform certificatului medico legal nr. A2/3262/1992 numitul Călin Nicolae a
prezentat o cicatrice la nivelul regiunii latero-bulbară dreaptă, care a putut fi produsă prin
lovire cu un corp dur cu margine neregulată, ascuţită, posibil produsă la data de 23.12.1989;
leziunile au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 04.06.2008, numitul Călin Nicolae s-a constituit parte
civilă în cauză.
46. Persoană vătămată Constantin Florian (Televiziune-Vol. 9 şi Jilava-vol. 80) rănit
Numitul Constantin Florian, fiul lui Alexandru Nicolae şi Victoria, născut la data de
25.12.1965 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Spiridon Matei, nr. 3, bl. 10, sc. 2, et. 4,
ap. 92, sector 3, afirmă că a fost agresat de forţele de ordine în noaptea de 21/22.12.1989, în
timp ce participa la manifestaţiile din centrul capitalei. La data de 23.12.1989, în timp ce se
afla în zona televiziunii, a fost rănit prin împuşcare în umăr.
Conform raportului medico legal nr. A1/5019/1992 numitul Constantin Florian a
prezentat leziuni care s-au putut produce prin împuşcare la data de 23.12.1989 şi care au
necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată tangenţială braţ
drept.
47. Persoană vătămată Cîrstea Cornelia (Televiziune-Vol. 10) - rănită
Numita Cîrstea Cornelia, fiica lui Manole şi Ioana, ns. la 17.05.1946 în Alexandria,
jud. Teleorman, cu domiciliul în Bucureşti, str. Alexandria nr. 107, sector 5, afirmă că la data
de 23.12.1989, în timp ce manifesta în zona Televiziunii, pe Calea Dorobanţilor a fost rănită
prin împuşcare în zona bărbiei.
Conform raportului medico legal nr. A1/2991/1992 numita Cîrstea Cornelia a fost
rănită şi a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale
(fractură paramediană cominutivă stânga la marginea bazilară în dreptul apexului).
Cu ocazia audierii, la data de 04.06.2008, numita Cîrstea Cornelia s-a constituit parte
civilă în cauză.
48. Persoană vătămată Ciarnău Petru (Televiziune-Vol. 10) - rănit
Numitul Ciarnău Petru, fiul lui Leontin şi Leonora, născut la 16.11.1968, cu domiciliul
în Oradea, str. Treboniu Laurean, nr. 5, ap. 2, jud. Bihor, fost militar în termen la U.M. 01210
Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce făcea parte din
dispozitivul de apărare al sediului TVR.
Conform certificatului medico legal nr. 1276/II/L/1991 a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 18 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare în regiunea
deltoidiană dreapta).
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49. Persoană vătămată Chiriac Robert Iacob (Televiziune-Vol. 10) - rănit
Numitul Chiriac Robert Iacob, fiul lui Petre şi Adriana, născut la data de 08.05.1968,
cu domiciliul în Bucureşti, str. Aleea Feteşti nr.1, bl. F4, sc. C, et. 3, ap. 28, sector 3, a fost
rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce, împreună cu mai mulţi militari şi civili,
participa la verificarea unui imobil din apropierea sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/5265/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare suprainfectată coapsa
dreaptă).
50. Persoană vătămată Constantin Arişar (Televiziune-Vol. 10) - rănit
Numitul Constantin Arişar, fiul lui Ion şi Aişe, născut la data de 26.08.1975 în com.
Brăneşti, jud. Ilfov, cu domiciliul în Bucureşti, str. Ştefan Octavian Iosif nr.2, Bl. M51, et. 8,
ap. 93, sector 3 şi f.f.l în com. Pantelimon, Intrarea Biruinţei nr.45, jud. Ilfov, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/4086/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 21-25 zile de îngrijiri medicale (plagă penetrantă prin împuşcare cot drept cu
fractură parţială de olecran).
Cu ocazia audierii, la data de 18.09.2007, numitul Constantin Arişar s-a constituit
parte civilă în cauză.
51. Persoană vătămată Chitic Georgel (Televiziune-Vol. 10) - rănit
Numitul Chitic Georgel, fiul lui Ghiţă şi Ioana, născut la 06.08.1972 în com. Munteni,
jud. Galaţi, cu domiciliul în Bucureşti, str. Petrăcheşti, nr. 24, sector 6, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în urma focurilor de armă trase dintr-un imobil situat în
Piaţa Aviatorilor.
Conform raportului medico legal nr. A1/4823/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 15 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată umăr drept).
52. Persoană vătămată Cojocaru Marina (Televiziune-Vol. 10) - rănită
Numita Cojocaru Marina, fiica lui Ilie şi Maria, născută la data de 22.01.1958
Bucureşti, cu domiciliul în com. Unguriu, sat. Ojasca, jud. Buzău, a fost rănită prin împuşcare
în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/14781/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaţa (plagă prin
împuşcare fronto-parietală stângă).
Cu ocazia audierii, la data de 05.06.2008, numita Cojocaru Marina s-a constituit parte
civilă în cauză.
53. Persoană vătămată Calfa Ştefan (Televiziune-Vol. 11) - rănit
Numitul Calfa Ştefan, fiul lui Ioan şi Eugenia, născut la data de 12.06.1967 în Roman,
jud. Bacău, cu domiciliul în Bucureşti, str. Câmpineanca, nr. 10, bl. 45, sc. D, ap. 58, sector 3,
în luna decembrie 1989, era militar în termen la U.M. 01605 Ploieşti. În ziua de 22.12.1989 o
parte din militari au mers la sediul TVR, pentru constituirea unui dispozitiv de apărare. În
dimineaţa zilei de 24.12.1989, în timp ce se afla în patrulare pe una din străzile din apropierea
sediului TVR a fost rănit prin împuşcare în umărul drept.
Conform raportului medico legal nr. A1/2954/1991 a suferit leziuni care au necesitat
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pentru vindecare 100-120 zile de îngrijiri medicale.
54. Persoană vătămată Chioibaş Nicolae (Televiziune-Vol. 11) - rănit
Numitul Chioibaş Nicolae, fiul lui Gheorghe şi al Elena, născut la 14.01.1967 în com.
Ciocile, jud. Brăila, cu domiciliul în str. Târgu Frumos Livada 7, bl. 5, sc.1, ap. 64, et. 10,
sector 4, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce, alături de alte persoane,
se afla în apropierea sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/2739/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 15-16 zile de îngrijiri medicale.
55. Persoană vătămată Cristescu Adrian (Televiziune-Vol. 11) - rănit
Numitul Cristescu Adrian, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la 06.10.1952 în
Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, str. Elena Caragiani, nr. 38, bl. 8A, sc. C, ap. 30, sector
1, a fost rănit prin împuşcare în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa
socrilor săi, situată pe str. Gheorghe Mora, nr. 41.
Conform raportului medico legal nr. A1/1736/1990 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii de la data de 12.06.2008, numitul Cristescu Adrian s-a constituit
parte civilă în cauză.
56. Persoană vătămată Cozma Romică (Televiziune-Vol. 11) - rănit
Numitul Cozma Romică, fiul lui Mihai şi Ecaterina, născut la 05.09.1964, cu
domiciliul în Bucureşti, Calea Ferentari, nr.11, bl. 82, sc.2, ap. 96, sector 5 , f.f.l. Italia, Via
Volta nr.1, Pian Camuno BS, a participat la demonstraţiile de la sediul TVR, iar în cursul
nopţii de 22/23.12.1989 s-a adăpostit într-un imobil situat pe str. Teheran, nr. 1. În dimineaţa
zilei de 23.12.1989, când a ieşit din această clădire a fost rănit prin împuşcare.
Conform raportului medico legal nr. A1 /3636/1990 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 40-45 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii de la data de 07.06.2006, numitul Cozma Romică s-a constituit
parte civilă în cauză.
57. Persoană vătămată Cilinghir Mihai Atanasie (Televiziune-Vol. 11) - rănit
Numitul Cilinghir Mihai Atanasie, fiul lui Atanasie şi Iuliana, născut la 02.04.1962 în
Bucureşti, sector 1, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Doamna Ghica nr.32, bl. 12 Sud,
ap. 42, sector 2 (decedat la data de 03.02.2003) a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în dreptul imobilului situat pe Calea Dorobanţi, nr. 238, în
apropierea sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/3460/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea constituirii unei infirmităţi.
La data de 19.04.2007, respectiv 23.04.2007, au fost audiate Cilinghir Elena (fiica
victimei) şi Cilinghir Ana-Maria (fosta soţie), amblele cu domiciliu în Bucureşti, str. Doamna
Ghica, nr. 32, bl. 12 SUD, sc. 2, et. 3, ap. 42, sector 2, care s-au constituit părţi civile în cauză.
58. Crap Costel Dănuţ (Televiziune-Vol. 12) - decedat
Numitul Crap Costel Dănuţ, fiul lui Constantin şi Virginia, născut la data de
30.09.1968 în Galaţi, cu ultimul domiciliu în Galaţi, str. Barboşi, nr.5, bl. R, ap. 21, jud.
Galaţi, fost militar în termen la U.M. 01065 Ploieşti a fost împuşcat mortal la data de
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23.12.1989, în timp ce se deplasa cu subunitatea către sediul TVR.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/25/1989 din 15.02.1990
numitul Crap Costel Dănuţ a prezentat plagă împuşcată toracală, hemoragie mixtă.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Crap Costel Dănuţ a
fost audiată mama acestuia, Crap Virginia, domiciliată în Galaţi, str. Barboşi nr. 59, bl. K1,
ap. 21, jud. Galaţi, care s-a constituit parte civilă în cauză.
59. Cilibeanu Adrian (Televiziune-Vol. 12) - decedat
Numitul Cilibeanu Adrian, fiul lui Traian şi Ştefania, născut la data de 06.01.1964, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Cetatea Veche nr.5, sector 1, a fost împuşcat mortal la data
de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Cilibeanu Adrian a fost
audiat tatăl acestuia, Cilibeanu Traian, domiciliat în Bucureşti, str. Cetatea Veche nr.5,
bl.3/5B, sc.1, et.1, ap.8, sector 4, care s-a constituit parte civilă în cauză.
60. Persoană vătămată Constantinescu Nicoleta (Televiziune-Vol. 12) - rănită
Numita Constantinescu Nicoleta, fiica lui Costică şi Elvira, născută la data de
03.01.1976 în Focşani, jud. Vrancea, cu domiciliul în Unirea, oraş Odobeşti, jud. Vrancea, a
fost rănită prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în dreptul porţii de intrare
în sediul TVR de pe Calea Dorobanţi.
Conform raportului medico legal nr. A1/12186/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea constituirii unei infirmităţi
permanente.
Cu ocazia audierii, la data de 04.06.2008, numita Constantinescu Nicoleta s-a
constituit parte civilă în cauză.
61. Ciobanu Nicolae (Televiziune-Vol. 12) - decedat
Numitul Ciobanu Nicolae, fiul lui Florea şi Ecaterina, născut la 20.09.1968, com.
Tufeni, jud. Olt, cu ultimul domiciliu în com. Tufeni, jud. Olt, fost militar în termen la U.M.
01210 Bucureşti a fost împuşcat mortal la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare a sediului TVR.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/397/1989 din 15.02.1990
numitul Ciobanu Nicolae a prezentat plăgi împuşcate abdomino-pelvine.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Ciobanu Nicolae a fost
audiat tatăl acestuia, Ciobanu Florea, domiciliat în com. Tufeni, jud. Olt, care a menţionat că
nu se constituie parte civilă în cauză
62. Colceri Imre (Televiziune-Vol. 12) - decedat
Numitul Colceri Imre, fiul lui Ioan şi Gizella, născut la 01.09.1969 în com. Păltiniş,
jud. Harghita, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Lunca de Jos, sat. Valea Rece, jud.
Harghita, fost militar în termen la U.M. 01248 Medgidia, s-a deplasat în ziua de 23.12.1989,
împreună cu subunitatea, la sediul TVR, pentru constituirea dispozitivului de apărare. În
dimineaţa zilei de 24.12.1989 a fost împuşcat mortal.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/228/1989 din 15.02.1990
numitul Colceri Imre a prezentat plagă împuşcată hemitorace stâng.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Colceri Imre, a fost
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audiat tatăl acestuia, Colceri Ioan, domiciliat în com. Lunca de Jos, sat Valea Rece nr.102I,
jud. Harghita.
63. Costache Ionel (Televiziune-Vol. 12) - decedat
Numitul Costache Ionel, fiul lui Dragne şi Maria, născut la data de 05.08.1967 în
Roşiori de Vede, jud. Teleorman, cu ultimul domiciliu în com. Balaci, sat Burdeni, jud.
Teleorman, fost militar în termen la U.M. 829 Băneasa, a fost împuşcat mortal în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în postul de pază de la sediul reşedinţei ambasadorului
Iranului.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/407/1989 din 15.02.1990
numitul Costache Ionela prezentat plagă împuşcată craniană cu dilacerare cerebrală.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Costache Ionel, a fost
audiat tatăl acestuia, Costache Dragne, domiciliat în com. Balaci, jud. Teleorman, care s-a
constituit parte civilă în cauză
64. Persoană vătămată Căpuşneac Ion (Televiziune-Vol. 13) - rănit
Numitul Căpuşneac Ion, fiul lui Dumitru şi Eugenia, născut la data de 09.06.1965 com.
Siminicea, jud. Suceava, cu domiciliul în Bucureşti, B-dul Basarabia nr.47, bl. 2, sc. 1, ap. 12,
sector 2, a fost rănit prin împuşcare în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în
curtea TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/1050/1993 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 20.03.2006, numitul Căpuşneac Ion s-a constituit parte
civilă în cauză.
65. Persoană vătămată Cazan Dumitru (Televiziune-Vol. 13) - rănit
Numitul Cazan Dumitru, fiul lui Ştefan şi Nicula, născut la data de 01.12.1954 în
Rădoieşti, jud. Teleorman, cu domiciliul în Bucureşti, str. Valea Lungă nr.13, bl. 21, et.2, ap.
10, sector 6, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
apropierea sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/9510/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 10 luni de îngrijiri medicale, cu menţiunea constituirii unei infirmităţi
permanente.
66. Persoană vătămată Chirănescu Ion (Televiziune-Vol. 13) - rănit
Numitul Chirănescu Ion, fiul lui Cristian Dan şi Aglaea, născut la 22.05.1955
Călineşti, Argeş, cu domiciliul în sat Glodu, com. Călineşti, jud. Argeş, fost ofiţer în cadrul
U.M. 01842 Boteni, s-a deplasat, în ziua de 22.12.1989, împreună cu subunitatea, la sediul
TVR, pentru constituirea dispozitivului de apărare.
A fost rănit prin împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în clădirea
televiziunii.
Conform raportului medico legal nr. A1/4299/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 12 zile de îngrijiri medicale.
67. Persoană vătămată Chirănescu Radu (Televiziune-Vol. 13) - rănit
Numitul Chirănescu Radu, fiul lui Cristian Dan şi Aglaea, născut la 24.11.1958 în
Piteşti, jud. Argeş, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 184, bl. 24, ap. 74, sector 4,
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fost ofiţer în cadrul U.M. 01842 Boteni, a făcut parte din dispozitivul de apărare a sediului
TVR şi a fost rănit prin împuşcare în dimineaţa zilei de 24.12.1989, în timp ce se afla la
parterul clădirii televiziunii.
Conform raportului medico legal nr. A1/4311/1993, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
68. Persoană vătămată Chirculescu Alexandru (Televiziune-Vol. 14) - rănit
Numitul Chirculescu Alexandru, fiul lui natural şi Dina, născut la data de 24.06.1915
în com. Burila Mare, jud. Mehedinţi, cu domiciliul în Bucureşti, str. Iohan Sebastian Bach nr.
7, sc. B, et. 2, ap. 17, sector 2, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce
mergea pe str. Ceaikovski către staţia de autobuz.
Conform raportului medico legal nr. A1/2249/1990 şi a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 15-20 zile de îngrijiri medicale.
69. Persoană vătămată Ciulin Mihaela (Televiziune-Vol. 14) - rănită
Numita Ciulin Mihaela, fiica lui Tili şi Elisabeta, ns. la data de 08.04.1977 în Focşani,
jud. Vrancea, cu domiciliul în Focşani, Aleea Căminului nr.12, bl. G2, ap. 77, jud. Vrancea,
f.f.l. sat Goleşti de sus, com. Coteşti, jud. Vrancea, a fost rănită prin împuşcare în seara zilei
de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/12047/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 40 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea că i-au pus viaţa în primejdie.
Cu ocazia audierii, la data de 02.07.2008, numita Ciulin Mihaela s-a constituit parte
civilă în cauză.
70. Cheptănariu Alexandru (Televiziune-Vol. 14) - decedat
Numitul Cheptănariu Alexandru, fiul lui Jan şi Gherghina, născut la 04.02.1958 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Clucerului, nr. 29, corp C, ap. 6, sector 1, a
fost împuşcat mortal la data de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona clădirii TVR, sector 1.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/296/1989 din 15.02.1990
numitul Cheptănariu Alexandru a prezentat plagă împuşcată baza toracelui stâng posterior.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Cheptănariu
Alexandru, a fost audiat fratele acestuia, Cheptănariu Ştefan, domiciliat în Bucureşti, b-dul
Mareşal Alex. Averescu, nr. 1, bl. 1, sc. B, ap. 4, sector 1, care s-a constituit parte civilă în
cauză.
71. Constantin Eugen Ninel (Televiziune-Vol. 14) - decedat
Numitul Constantin Eugen Ninel, fiul lui natural şi Ioana, născut la data de
04.03.1952, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Cătanelor nr.7, sector 4, a fost împuşcat
mortal la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona clădirii TVR, sector 1.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/310/1989 din 15.02.1990
numitul Constantin Eugen Ninel a prezentat plagă împuşcată-hemoragie externă.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Constantin Eugen
Ninel a fost audiată soţia acestuia, Constantin Maria, domiciliată în Bucureşti, str. Aleea
Florin Ciungan nr.7, bl.65, sc.1, et.5, ap.32, sector 3, care s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză s-au constituit parţi civile şi Constantin Dobrin (fiul victimei), domiciliat în
Bucureşti, Aleea Florin Ciungan nr.7, bl.65, sc.1, ap.32, sector 3, Ionică Ionica Lili (fiica
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victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Răcari nr.12, bl.45, sc.2, ap.90, sector 3, respectiv
Constantin Cristina (fiica victimei), domiciliată în Bucureşti, Aleea Florin Ciungan nr.7,
bl.65, sc.1, ap.32, sector 3.
72. Caraliu Petre (Televiziune-Vol. 14) - decedat
Numitul Caraliu Petre, fiul lui Romulus şi Diamanta, născut la 17.01.1968 Buzău, cu
ultimul domiciliu în Buzău, str. Unirii bl. 139, jud. Buzău, a fost împuşcat mortal la data de
24.12.1989, în timp ce se afla în zona clădirii TVR, sector 1.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/85/1989 din 15.02.1990
numitul Caraliu Petre a prezentat plagă împuşcată craniană cu dilacerare cerebrală.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Caraliu Petre a fost
audiată mama acestuia, Caraliu Diamanta, domiciliată în Buzău, str. Unirii bl.139A, et.2,
ap.10, jud. Buzău, care s-a constituit parte civilă în cauză
73. Persoană vătămată Ciobănel Petru (Televiziune-Vol. 14) - rănit
Numitul Ciobănel Petru, fiul lui Dumitru şi Floarea, născut la data de 05.07.1953,
com. Baia, jud. Suceava, cu domiciliul în Bucureşti, str. sg. Vasile Predescu, nr.77, sector 2, a
fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla la o distanţă de 10
metri de intrarea în sediul TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/13441/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 14.11.2006, numitul Ciobănel Petru s-a constituit parte
civilă în cauză.
74. Persoană vătămată Constandu Stelian (Televiziune-Vol. 15) - rănit
Numitul Constandu Stelian, fiul lui natural şi Maria, născut la data de 24.07.1932
Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, str. Crinului nr.20-24, bl. A4, sc. B, ap. 64, sector 1, s-a
deplasat, în ziua de 23.12.1989, către sediul TVR. Când a ajuns în Piaţa Aviatorilor, a fost
rănit prin împuşcare în zona temporo-parietală dreaptă.
Conform raportului medico legal nr. A1/1976/1992 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 06.06.2008, numitul Constandu Stelian s-a constituit
parte civilă în cauză.
75. Persoană vătămată Cârtiţă Marcela (Televiziune-Vol. 15) - rănită
Numita Cârtiţă Marcela, fiica lui Şofron şi Ioana, născută la data de 18.03.1975 în
Bucureşti, sector 4, cu domiciliul în Bucureşti, str. Calea Rahovei nr. 360, bl. 10A, sc.1, et. 9,
ap. 35, sector 5, a fost rănită prin împuşcare în seara zilei de 23.12.1989, în apropierea staţiei
de metrou „Piaţa Victoriei”.
Conform raportului medico legal nr. A1/13000/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 120 zile de îngrijiri medicale.
76. Persoană vătămată Chivu Victor (Televiziune-Vol. 15) - rănit
Numitul Chivu Victor, fiul lui Gheorghe şi Ioana, născut la data de 11.08.1958 în com.
Costeşti, jud. Teleorman, cu domiciliul în Bucureşti, B-dul Decebal nr.24, bl. S2B, sc.1, ap.
67, sector 3, a făcut parte din gărzile patriotice care au asigurat paza Spitalului „Gh.
Marinescu”, iar în dimineaţa zilei de 29.12.1989 a fost rănit prin împuşcare în coapsa stângă.
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Conform raportului medico legal nr. A1/3163/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 14-16 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 05.07.2006, numitul Chivu Victor s-a constituit parte
civilă în cauză.
77. Persoană vătămată Ciupercă Gheorghe (Televiziune-Vol. 15) - rănit
Numitul Ciupercă Gheorghe, fiul lui Constantin şi Aurica, cu domiciliul în Corbii
Mari, sat. Ungureni nr.174, jud. Dâmboviţa, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 24.12.1989,
în timp ce se afla în curtea TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/4494/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
78. Persoană vătămată Chesaru Radu Mihai (Televiziune-Vol. 16) - rănit
Numitul Chesaru Radu Mihai, fiul lui Cristea şi Stanca, născut la 02.01.1969 în
Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, str. Popa Savu, nr. 59 A, et. 1, ap. 3, sector 1 (decedat în
2001), a participat, în noaptea de 22/23.12.1989, alături de alte persoane, la acţiunile de
verificare a unor imobile din apropierea sediului TV, iar în cursul zilei de 23.12.1989 a fost
rănit prin împuşcare, în timp ce se adăpostea lângă un camion staţionat pe str. Teheran.
Conform raportului medico legal nr. A1/3840/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 65 zile de îngrijiri medicale.
La data de 17.06.2008 a fost audiată numita Chesaru Stanca Tita, domiciliată în
Bucureşti, strada Popa Savu, nr. 59 bis, sector 1, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
vătămarea fiului său, Chesaru Radu Mihai.
79. Persoană vătămată Grigoriu Teodor (Televiziune-Vol. 16) - rănit
Numitul Grigoriu Teodor, fiul lui Vasile şi Rariţa, născut la 25.07.1926 în Galaţi, cu
domiciliul în Bucureşti, str. Pictor Rosenthal nr. 2, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 23.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa, situată în apropierea sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/17439/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea că acestea au pus în pus în
pericol viaţa victimei.
Cu ocazia audierii, la data de 12.06.2008, numitul Grigoriu Teodor s-a constituit parte
civilă în cauză.
80. Persoană vătămată Ciolacu Daniel Sebastian (Televiziune-Vol. 17) - rănit
Numitul Ciolacu Daniel Sebastian, fiul lui Ioan şi Elena, născut la 11.04.1970 în
Vaslui, jud. Vaslui, cu domiciliul în Vaslui, str. Peneş Curcanul, bl. 237, sc. C, et. 2, ap. 8,
jud. Vaslui, fost militar în termen la U.M. 0396 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 23.12.1989, în timp ce executa o misiune de verificare a unui imobil situat pe şos. Ştefan
cel Mare.
Conform raportului medico legal nr. A1/1717/1990 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 70 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea că acestea au pus în pericol viaţa
victimei.
Cu ocazia audierii, la data de 23.05.2007, Ciolacu Daniel Sebastian s-a constituit parte
civilă în cauză.
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81. Persoană vătămată Cristea Dumitru (Televiziune-Vol. 17) - rănit
Numitul Cristea Dumitru, fiul lui Vasile şi Paraschiva, născut la 04.02.1971 în com.
Dudeşti, jud. Brăila, cu domiciliul în Slobozia, str. Lacului bl. U. 37, ap. 20, jud. Ialomiţa, a
fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/3364/1990 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
82. Persoană vătămată Chiriţă Vasile (Televiziune-Vol. 17)
Numitul Chiriţă Vasile, fiul lui Constantin şi Teodora, născut la 06.04.1930 în
Dărmăneşti, jud. Argeş, cu domiciliul în Bucureşti, str. Gheorghe Moceanu, nr. 2-4, et. 1, ap.
2, sector 1, susţine că a fost rănit în dimineaţa zilei de 24.12.1989, în timp ce se afla în faţa
locuinţei sale, situată în zona TVR.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
83. Persoană vătămată Drăghici Cristian Daniel (Televiziune-Vol. 18) - rănit
Numitul Drăghici Cristian Daniel, fiul lui Ion şi Florica, născut la 01.11.1969 în
Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 20, bl. C2, ap. 54, sector 6, fost
militar în termen la U.M. 01842 Boteni, s-a deplasat cu subunitatea în ziua de 22.12.1989 la
sediul TVR, pentru constituirea dispozitivului de apărare, fiind repartizat la etajele 11 şi 12. În
ziua de 23.12.1989 a fost rănit prin împuşcare în umărul stâng.
Conform raportului medico legal nr. A1/8529/1991 a suferit leziuni ce au necesitat
pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
84. Persoană vătămată Dumitru Natalia (Televiziune-Vol. 18) - rănită
Numita Dumitru Natalia, fiica lui Ion şi Constanţa, născută la data de 15.01.1960 în
com. Drăgăneşti Vlaga, jud. Teleorman, cu domiciliul în Giurgiu, str. Mereni, nr. 26, jud.
Giurgiu şi cu reşedinţa în Bucureşti, str. Perona, nr. 16, sector 4, a fost rănită prin împuşcare
în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/3450/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 80 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea că acestea i-au pus viaţa în
pericol.
85. Persoană vătămată Dumitrescu Călin (Televiziune-Vol. 18)
Numitul Dumitrescu Călin, fiul lui Carol şi Maria, cu domiciliul în Bucureşti, str.
Nicolae Titulescu, nr. 10, bl. 20, ap. 29, sector 1, a fost prezent în noaptea de 22/23.12.1989 în
clădirea TVR, ajutând forţele militare aflate în dispozitiv. În dimineaţa zilei de 23.12.1989, în
timp ce se afla pe culoarul de legătură (pasarelă) dintre cele două corpuri de clădire, în urma
unor focuri de armă, geamurile s-au spart, iar cioburile l-au rănit pe cel în cauză în zona
capului.
Conform raportului medico legal nr. A1/6485/1992 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale.
86. Persoană vătămată Dascălu Dumitrica (Televiziune-Vol. 18) - rănită
Numita Dascălu Dumitrica, fiica lui Gheorghe şi Maria, născută la data de 04.07.1969,
cu domiciliul în com. Dobroieşti, str. Papurei, nr. 2, jud. Ilfov, a fost rănită prin împuşcare în
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ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/1847/1990 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 120-130 zile de îngrijiri medicale.
87. Persoană vătămată Dobrescu Nicolae (Televiziune-Vol. 18) - rănit
Numitul Dobrescu Nicolae, fiul lui Ştefan şi Elena, născut la data de 08.12.1945 în
Zărneşti, jud. Buzău, cu domiciliul în Bucureşti, str. Grigore Moisil, nr. 8, bl. 9, sc. A, ap. 35,
sector 2, a fost rănit prin împuşcare în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona
TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/3854/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 30-40 zile de îngrijiri medicale.
88. Dobre Tudor Toma (Televiziune-Vol. 19) - decedat
Numitul Dobre Tudor Toma, fiul lui Anghel şi Rafila, născut la data de 18.02.1965 în
Galaţi, cu ultimul domiciliu în Galaţi, str. Melodiei, nr. 18, jud. Galaţi, a fost împuşcat mortal
în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona clădirii TVR.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Dobre Tudor Toma a
fost audiat tatăl acestuia, Dobre Anghel, domiciliat în Galaţi, str. Melodiei nr.18, bl.B4, et.2,
ap.66, jud. Galaţi, care s-a constituit parte civilă în cauză.
89. Dan Costel Gigel (Televiziune-Vol. 19) - decedat
Numitul Dan Costel Gigel, născut la 29.12.1967 în Rm. Sărat, jud. Buzău, fiul lui
Victor şi Maria, cu ultimul domiciliu în Rm. Sărat, str. Balta Albă, bl. 1, jud. Buzău, a fost
împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona clădirii TVR.
Conform adeverinţei nr. 186/16.01.1990, numitul Dan Costel Gigel figurează în
registrul de decese al Spitalului Clinic Colentina, la poziţia 729, ca decedat, cu diagnosticul:
plagă împuşcată cap, regiune posterioară-occipitală.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Dan Costel Gigel, a
fost audiată mama acestuia, Toader Maria, domiciliată în Râmnicu Sărat, str. Balta Albă
bl.A4A, et.2, ap.5, jud. Buzău, care s-a constituit parte civilă în cauză.
90. Persoană vătămată Dragoman Pavel (Televiziune-Vol. 19) - rănit
Numitul Dragoman Pavel, fiul lui Ion şi Maria, născut la 05.09.1946 com. Dascălu,
jud. Ilfov, cu domiciliul în Bucureşti, str. Aripilor nr.1, bl. 15B, sc.3, et.2, ap. 37, sector 1, a
fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului
TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/3610/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
91. Persoană vătămată Dinache Nelu (Televiziune-Vol. 19)
Numitul Dinache Nelu, fiul lui Gheorghe şi Ileana, născut la 11.05.1969 în Bucureşti,
cu domiciliul în Bucureşti, str. Gării de Nord nr.6-8, bl. A, sc.5, et.3, ap. 33, sector 1, fost
militar în termen la U.M. 01065 Brazi, s-a deplasat, în ziua de 22.12.1989, împreună cu
militarii din subunitate, la sediul TVR, fiind dispuşi într-un dispozitiv circular constituit în
Piaţa Charles de Gaulle. Susţine că în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în jurul orelor 0700, a fost
rănit prin împuşcare în piciorul stâng.
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Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
92. Persoană vătămată Dogaru Corneliu (Televiziune-Vol. 19) - rănit
Numitul Dogaru Corneliu, născut la 12.09.1966, cu domiciliul în Bucureşti, str.
Nucetului nr.19, sector 4 (decedat în anul 1991), a fost rănit prin împuşcare în dimineaţa zilei
de 23.12.1989, în timp ce se afla la cca. 10 metri de intrarea în staţia de metrou „Aviatorilor”.
Conform raportului medico legal nr. 3796/1994, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 50-55 zile de îngrijiri medicale.
93. Persoană vătămată Dincă Ştefan Mugur (Televiziune-Vol. 20) - rănit
Numitul Dincă Ştefan-Mugur, fiul lui Florea şi Paula, născut la 16.05.1971 în
Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, str. George Calboreanu, nr. 4, bl. O2, sc. A, ap. 24,
sector 6, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla pe o stradă
din zona TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/6418/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 22 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea că au pus în primejdie viaţa
victimei.
S-a constituit parte civilă în cauză.
94. Persoană vătămată Dincă Marin (Televiziune-Vol. 20) - rănit
Numitul Dincă Marin, fiul lui Gheorghe şi Constanţa, născut la 01.01.1938 în com.
Româneşti, jud. Dâmboviţa, cu domiciliul în Bucureşti, str. Liviu Rebreanu, nr. 6, sc. 4, ap.
133, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în sediul
TVR, la parterul clădirii.
Conform raportului medico legal nr. A1/1176/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
95. Persoană vătămată Dobre Constantin (Televiziune-Vol. 20) - rănit
Numitul Dobre Constantin, fiul lui Ion şi Florica, născut la data de 27.10.1951 Buzău,
cu domiciliul în Bucureşti, str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 2, ap. 60, sector 3, a fost rănit
prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în faţa sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/6654/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 150 zile de îngrijiri medicale, cu constituirea unei infirmităţi permanente şi
încadrarea în gradul II de invaliditate.
S-a constituit parte civilă în cauză.
96. Persoană vătămată Drăghici Rodica Mihaela (Televiziune-Vol. 20)
Numita Drăghici Rodica Mihaela, fiica lui Ion şi Vasilica, născută la data de
16.10.1974, cu domiciliul în Bucureşti, str. Sinei, nr. 7, sector 5, susţine că a fost rănită prin
împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla pe str. Pangratti, în urma focurilor
de armă trase din vilele aflate vis-a-vis de sediul TVR.
Nu deţine acte medico-legale. Din foaia de observaţie clinică medicală nr.
10327/1373/24.12.1989 a Spitalului „Elias” rezultă că aceasta nu prezenta plăgi produse prin
împuşcare.
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97. Persoană vătămată Damian Marian (Televiziune-Vol. 20) - rănit
Numitul Damian Marian, fiul lui Dumitru şi Domnica, născută la 06.03.1956 în
Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, Aleea Fruntaş Constantin Tudor, nr.7, bl. 41, ap. 1,
sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla pe scuarul de pe
Calea Dorobanţi, în apropierea sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/11123/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
98. Persoană vătămată Denciu Gheorghe (Televiziune-Vol. 20) - rănit
Numitul Denciu Gheorghe, fiul lui Stan şi Floarea, născut la 14.03.1957 în com.
Rădoieşti, jud. Teleorman, cu domiciliul în Craiova, str. Opanez, bl. E7, sc. 1, et. 2, ap. 8, jud.
Dolj, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla pe str.
Pangratti, în apropierea sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/3206/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 16 zile de îngrijiri medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
99. Persoană vătămată Teocan-Bob (fostă Dinică) Făniţa (Televiziune-Vol. 20) rănită
Numita Teocan-Bob (fostă Dinică) Făniţa, fiica lui Anton şi Vasilichia, născută la data
de 10.04.1954 în Tâmboeşti, jud. Vrancea, cu domiciliul în Ploieşti, str. sg. Erou Mateescu
Gheorghe, nr.7, bl. 42 C, ap. 3, jud. Prahova, a fost rănită prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla pe b-dul Kiseleff.
Conform raportului medico legal nr. 619/1990, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 18 zile de îngrijiri medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
100. Persoană vătămată Dumitra Gafton Vasile (Televiziune-Vol. 21) - rănit
Numitul Dumitra Gafton Vasile, fiul lui Vasile şi Paraschiva, născut la 11.02.1944 în
Olăneşti, jud. Vâlcea, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Floreasca nr.13, sector 1, a fost rănit
prin împuşcare în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla pe str. Teheran, sector 1.
Conform raportului medico legal nr. A1/18.887/1998, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale.
101. Persoană vătămată Dinescu Ninel (Televiziune-Vol. 21) - rănit
Numitul Dinescu Ninel, fiul lui natural şi Irina, născut la 30.11.1961, cu domiciliul în
Bucureşti, B-dul Constantin Brâncoveanu, nr. 8, bl. B2, sc. 2, ap. 44, sector 4, se afla în ziua
de 23.12.1989 pe str. Teheran, în apropierea sediului TVR. A afirmat că în jurul orelor 13.00
o persoană necunoscută a aruncat de la etajul 1 al imobilului situat pe str. Teheran, nr. 1 o
„…grenadă…” „…la cca. 1 m faţă de mine…”.
Conform raportului medico legal nr. A1/14390/1991, a suferit leziuni produse prin
„acţiunea unor corpuri dure proiectate (posibil schije)”, care au necesitat pentru vindecare 1214 zile de îngrijiri medicale.
102. Dumitrache Ilie (Televiziune-Vol. 21) - decedat
Numitul Dumitrache Ilie, fiul lui Tudor şi Constantina, născut la 10.01.1958, cu
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ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Gării Căţelu, nr. 22, sector 3, a fost împuşcat mortal în
noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona clădirii TVR, cadavrul fiind identificat de
familie la morga Spitalului Colţea.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Dumitrache Ilie, a fost
audiată soţia acestuia, Dumitrache Maria, domiciliată în Bucureşti, str. Gării Căţelu nr.22,
sector 3, care s-a constituit parte civilă în cauză.
103. Dragomir Sorin Mihai (Televiziune-Vol. 21) - decedat
Numitul Dragomir Sorin Mihai, fiul lui natural şi Stanca, născut la 28.10.1957 în
Braşov, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Aleea Istru, nr. 2, sector 3, a plecat de acasă în ziua
de 23.12.1989, spunând mamei sale că merge la televiziune. A doua zi, mama acestuia a fost
anunţată că fiul său este decedat şi se află la morga Spitalului Colţea.
Din cercetările efectuate nu s-au putut stabili împrejurările în care a fost împuşcată
victima.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Dragomir Sorin Mihai,
a fost audiată mama acestuia, Dragomir Stanca, domiciliată în Bucureşti, Aleea Istru, nr. 2, bl.
A13, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 6, care nu s-a constituit parte civilă în cauză.
104. Dragomirescu Mircea Dănuţ (Televiziune-Vol. 21) - decedat
Numitul Dragomirescu Mircea Dănuţ, fiul lui Theodor şi Eliza, născut la data de
29.04.1947 în Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Poet Neculuţă Dumitru
Teodor, nr. 30, sector 4, era încadrat, în luna decembrie 1989, ca operator sunet la TVR.
În dimineaţa zilei de 23.12.1989 acesta s-a îndreptat către sediul televiziunii şi, la
ieşirea de la staţia de metrou “Aviatorilor”, a fost împuşcat mortal, fiind identificat de familie
la morga INML Bucureşti.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/100/1989 din 15.02.1990
numitul Dragomirescu Mircea Dănuţ a prezentat plagă împuşcată craniană cu dilacerare
cerebrală.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Dragomirescu Mircea
Dănuţ, la data de 14.10.2005, a fost audiată fiica acestuia, Dragomirescu Oana Crenguţa,
domiciliată în Bucureşti, str. Căluşarilor nr.3, bl.24, sc.1, et.6, ap.42, sector 3, care s-a
constituit parte civilă în cauză.
105. Persoană vătămată Dumitru Gheorghe (Televiziune-Vol. 22) - rănit
Numitul Dumitru Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la 15.08.1964 în
Tazlău, Neamţ, cu domiciliul în Bucureşti, str. Zefirului, nr. 24, ap. 1, sector 2, a fost rănit
prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în faţa unei vile situată în apropierea
sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/2476/1991 suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 65-70 zile de îngrijiri medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
106. Persoană vătămată Enache Doru (Televiziune-Vol. 22)
Numitul Enache Doru, fiul lui Petre şi Floarea, născut la 12.03.1965 în Balş, jud. Olt,
cu domiciliul în Bucureşti, str. Ene Modoran nr. 6, bl. M94, sc. 3, ap. 109, sector 5, f.f.l.
Buzău, str. Carpaţi nr.14, jud. Buzău, fost ofiţer la U.M. 01210 Bucureşti, s-a deplasat, în ziua
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de 22.12.1989, la sediul TVR, împreună cu subunitatea, pentru constituirea unui dispozitiv de
apărare. A declarat că în jurul orelor 2300 a observat mai multe persoane, care au coborât din
2-4 maşini, ce au oprit pe str. Teheran, iar la cca. 3-5 minute „…a început să se tragă asupra
mea din vile…”. La rândul său a executat foc în acea direcţie, în urma schimburilor de focuri
fiind rănit de cioburile de la un geam spart de gloanţe.
Conform raportului medico legal nr. A1/16748/1991 a suferit leziuni produse prin
tăiere cu corp dur, care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale.
107. Persoană vătămată Enescu Mihai (Televiziune-Vol. 22)
Numitul Enescu Mihai, fiul lui Ioan şi Eufrosina, născut la data de 29.04.1926 în
Bucureşti, sector 1, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr.232, sector 1, a declarat
că în urma evenimentelor din luna decembrie 1989 din zona TVR imobilul în care locuieşte şi
în prezent a fost distrus în totalitate de incendiului provocat de focurile de armă.
108. Persoană vătămată Fălcuşanu Aurelian (Televiziune-Vol. 22) - rănit
Numitul Fălcuşanu Aurelian, fiul lui natural şi Viorica, născut la 02.02.1970 Bucureşti,
cu domiciliul în Bucureşti, str. Nada Florilor, nr.5, bl. 5, sc. 1, ap. 33, sector 2, cu reşedinţa în
loc. Titu, str. Mihai Viteazu, nr. 66, jud. Dâmboviţa, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în curtea unui imobil situat vis-a-vis de sediul TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/4491/1990, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
109. Persoană vătămată Frăsineanu Mircea Virgil (Televiziune-Vol. 22) - rănit
Numitul Frăsineanu Mircea Virgil, fiul lui Gheorghe şi Tanţa, născut la 19.07.1959 în
Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, str. Pâncota, nr. 9, bl. 11, sc.1, ap. 24, sector 2, a fost
rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în faţa sediului TVR,
participând la acţiunile de apărare a instituţiei.
Conform raportului medico legal nr. A1/11798/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.
110. Persoană vătămată Enache Valerică (Televiziune-Vol. 23) - rănit
Numitul Enache Valerică, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la 04.03.1968 în comuna
Nucet, judeţul Dâmboviţa, cu acelaşi domiciliu, fost militar în termen la U.M. 01842 Boteni,
afirmă că a fost rănit în ziua de 23.12.1989, în jurul orei 1100, în timp ce se afla în apropierea
Televiziunii.
Urmare leziunii suferite (plagă împuşcată în regiunea fesieră dreaptă) a necesitat
îngrijiri medicale circa un an şi a rămas cu infirmitate permanentă a funcţiei locomotorii
(raport medico-legal nr. A1/94.983/16.07.1991).
111. Persoană vătămată Filip Cristian (Televiziune-Vol. 23) - rănit
Numitul Filip Cristian, fiul lui Neculai şi Fănica, născut la data de 06.04.1972 în
Bucureşti, domiciliat în Brăila, str. Nicolae Iorga, nr. 40, jud. Brăila, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în jurul orei 0930, în timp ce se afla în zona Televiziunii
Române.
A suferit leziuni în regiunea fesiero-rectală, perineo-rectală, ruptură a canalului rectal,
leziuni care au necesitat pentru vindecare 70-75 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal
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nr. A.1/1701/05.03.1990).
S-a constituit parte civilă în cauză.
112. Persoană vătămată Frăţilă Augustin-Gabriel (Televiziune-Vol. 23) - rănit
Numitul Frăţilă Augustin-Gabriel, fiul lui Mircea şi Doina, născut la data de
08.11.1969 în Sibiu, domiciliat în Sibiu, str. Tribunei, nr. 7, ap. 1, judeţul Sibiu, în decembrie
1989, era militar în termen la U.M. 02658 Bucureşti, iar în seara zilei de 22.12.1989 a
participat la acţiunile de apărare a Televiziunii.
În dimineaţa zilei de 23.12.1989, în jurul orei 0630, în timp ce se afla în interiorul curţii
TVR, a fost împuşcat în zona abdominală, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare
circa 400 de zile de îngrijiri medicale şi au determinat o infirmitate permanentă (raport
medico-legal nr. A.1/9122/24.06.1991).
S-a constituit parte civilă în cauză.
113. Persoană vătămată Feric Iaroslav (Televiziune-Vol. 23) - rănit
Numitul Feric Iaroslav, fiul lui Anton şi Maria, născut la data de 12.09.1970 în
Borumlaca, jud. Bihor, cu acelaşi domiciliu, fost militar în termen la U.M. 01210 Bucureşti,
în zilele de 21 şi 22.12.1989, a făcut parte din efectivele care au participat la măsurile de
ordine din zona centrală a Capitalei.
În noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în curtea Televiziunii, a fost rănit prin
împuşcare în cotul mâinii stângi şi în zona abdominală.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 365 zile de îngrijiri medicale.
Leziunile suferite au pus în primejdie viaţa victimei şi au determinat sechele care corespund
gradului II de invaliditate (raport medico-legal nr. 1149/IIa/37 din 10.04.1991 al
Laboratorului Medico-Legal Oradea).
114. Filip Doru (Televiziune-Vol. 23) - decedat
Numitul Filip Doru, născut la data de 22.12.1962, în Bucureşti, fiul lui Marcu şi Elena,
cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Radu Beller nr. 37, sector 1, în ziua de 25.12.1989, în
jurul orei 0630, a plecat de la domiciliu pentru a se deplasa la serviciu (Întreprinderea
Ascensorul). La ora 0730 a fost internat în Spitalul de Urgenţă Floreasca cu diagnosticul
„politraumatism complex prin împuşcare, plagă prin împuşcare toraco-abdominală şi la
nivelul membrului superior drept”, iar în jurul orei 1500, a decedat.
Nu au putut fi stabilite împrejurările în care Filip Doru a fost împuşcat.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Filip Doru, la data de
14.10.2005, a fost audiat tatăl acestuia, Filip Marcu, domiciliat în Bucureşti, str. Aviator Radu
Beller nr.37, sector 1, care s-a constituit parte civilă în cauză.
115. Persoană vătămată Jantea Tudorel (Televiziune-Vol. 23) - rănit
Numitul Jantea Tudorel, fiul lui Alexandru şi Florina, născut la data de 10.10.1964 în
Giurgiu, domiciliat în Bucureşti, şos. Alexandriei, nr. 7.A, bl. 12, ap. 44, sector 5, a participat
la acţiunile revoluţionare care au avut loc în centrul mun. Bucureşti, începând cu data de
21.12.1989.
În dimineaţa zilei de 23.12.1989, în jurul orei 0800, în timp ce se afla în zona
Televiziunii, a fost rănit prin împuşcare în zona craniană, suferind leziuni care au necesitat
pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/3600/1991).
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S-a constituit parte civilă în cauză.
116. Persoană vătămată Kovacs Ianos (Televiziune-Vol. 23) - rănit
Numitul Kovacs Ianos, domiciliat în Bucureşti, b-dul. Unirii, bl. 13, sc. 1, et. 6, ap. 17,
sector 5, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR, a fost rănit prin împuşcare,
suferind leziuni la ambele picioare, leziuni care au necesitat pentru vindecare 80-90 zile de
îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/1727/06.03.1990).
117. Kopicuc Constantin (Televiziune-Vol. 23) - decedat
Numitul Kopicuc Constantin, fiul lui Ştefan şi Tudora, născut la data de 07.08.1946 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, şos. Colentina, nr. 26, sector 2, a fost împuşcat în
noaptea de 22/23.12.1989 în zona Televiziunii Române, provocându-i-se leziuni toracoabdominale. A fost internat în Spitalul de Urgenţă Floreasca, unde a decedat la data de
22.01.1990, în urma unui stop cardio-respirator (raport medico-legal nr. A3/418/1990 din
15.02.1990)
Din actele aflate la dosar rezultă că în noaptea de 22/23.12.1989 Kopicuc Constantin şi
fiul său, Coman Gheorghe, se deplasau spre TVR ca urmare a apelurilor de a fi apărată
respectiva instituţie.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Kopicuc Constantin, la
data de 6.01.2005, respectiv 9.01.2006, au fost audiaţi Kopicuc Ştefan Jenică (fiul victimei) şi
Kopicuc Anica (soţia victimei), domiciliaţi în Bucureşti, şos. Colentina nr.26, bl.64, sc.B1,
et.13, ap.160, sector 2, care s-au constituit părţi civile în cauză. În cauză s-a constituit parte
civilă şi Kopicuc Victoriţa (fiica victimei), domiciliată în Bucureşti, şos. Colentina nr.26,
bl.64, sc.B1, et.13, ap.160, sector 2.
118. Persoană vătămată Ionescu Teodor Petre (Televiziune-Vol. 24) - rănit
Numitul Ionescu Teodor Petre, fiul lui Gheorghe şi Ioana, născut la data de 28.06.1952
în Ploieşti, domiciliat în Canada, Ontario, 64 Hunctincton Ave, Scarborough, în ziua de
22.12.1989, s-a deplasat în cartierul Primăverii, la vila unde locuise familia Ceauşescu,
asigurând paza alături de militari M.Ap.N.
În seara aceleiaşi zile, a fost rănit prin împuşcare la coapsele ambelor picioare,
suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 40-45 zile de îngrijiri medicale (raport
medico-legal nr. A1/18085/13.08.1991).
119. Persoană vătămată Iordan Cristian (Televiziune-Vol. 24) - rănit
Numitul Iordan Cristian, născut la data de 09.05.1951, domiciliat în Bucureşti, str.
Fabricii, nr. 10, ap. 3, sector 6, a fost internat la Spitalul de Urgenţă Floreasca, la data de
23.12.1989, ora 1015, cu diagnosticul „plăgi multiple deschise degete III-IV, prin împuşcare
mâna stângă cu glonţ restant”.
120. Persoană vătămată Ionescu Aurel (Televiziune-Vol. 24) - rănit
Numitul Ionescu Aurel, fiul lui Aurel şi Ileana, născut la data de 11.06.1953 în Buzău,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Naţiunile Unite, nr. 8, bl. 104, sc. 4, ap. 74, sector 5, afirmă că
în perioada 21-23.12.1989 s-a aflat în zona centrală a mun. Bucureşti, în punctele fierbinţi ale
Revoluţiei.
În ziua de 23.12.1989, în jurul orei 1200, în timp ce se afla în curtea Televiziunii
Române, a fost împuşcat în gamba piciorului stâng, suferind leziuni care au necesitat pentru
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vindecare 25-30 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/10671/11.11.1991).
S-a constituit parte civilă în cauză.
121. Persoană vătămată Iacob Victor (Televiziune-Vol. 24) - rănit
Numitul Iacob Victor, născut la data de 12.10.1967, domiciliat în comuna Valea
Seacă, judeţul Bacău, afirmă că în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în clădirea TVR, a
fost rănit prin împuşcare la coapsa piciorului drept, leziunile suferite necesitând pentru
vindecare 23-24 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/1153/1994).
122. Persoană vătămată Ionescu Marian (Televiziune-Vol. 24) - rănit
Numitul Ionescu Marian, fiul lui Nicolae şi Anica, născut la data de 14.02.1970 în
Găeşti, domiciliat în comuna Mogoşani, judeţul Dâmboviţa, fost militar în termen la U.M.
01842 Boteni, a făcut parte din efectivul de militari care în ziua de 22.12.1989 s-au deplasat în
Bucureşti pentru apărarea TVR. În dimineaţa zilei de 23.12.1989, în jurul orei 1000, a fost
rănit prin împuşcare în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al TVR.
A suferit leziuni la umărul stâng, leziuni care au necesitat pentru vindecare 32-33 zile
de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 1203/14.11.1991).
123. Persoană vătămată Ilie Tudorel (Televiziune-Vol. 24) - rănit
Numitul Ilie Tudorel, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 15.09.1966 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Răsadniţei, nr. 128, sector 6, în ziua de 23.12.1989,
aflându-se pe str. Paris, din mun. Bucureşti, a fost împuşcat în gamba piciorului stâng,
suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 70-80 de zile de îngrijiri medicale (raport
medico-legal nr. A1/2813/27.03.1991).
124. Persoană vătămată Ilie Ionel (Televiziune-Vol. 24) - rănit
Numitul Ilie Ionel, fiul lui Ioan şi Iordana, născut la data de 30.08.1952, în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Giovanni Boccacio, nr. 54, sector 4, în dimineaţa zilei de
23.12.1989, în jurul orei 0430, a fost rănit prin împuşcare la intersecţia dintre Calea
Dorobanţilor şi str. Jean Texier, suferind leziuni la braţul stâng şi în zona lombară, care au
necesitat pentru vindecare 120-150 zile de îngrijiri medicale şi care i-au provocat infirmitate
prin afectarea sensibilităţii mâinii stângi (raport medico-legal nr. A1/2747/1991).
125. Persoană vătămată Iacob Natalia (Televiziune-Vol. 25) - rănită
Numita Iacob Natalia, fiica lui Ion şi Ana, născută la data de 18.09.1936, în
Ruginoasa, jud. Iaşi, domiciliată în Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 228, bl. 4, sc. A, et. 1, ap. 8,
sectorul 1, afirmă că a fost rănită prin împuşcare la mâna stângă în ziua de 24.12.1989 în timp
ce se afla la TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/856/1992 rezultă că la data de 24.12.1989 a fost
împuşcată în mâna stângă suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de
îngrijiri medicale.
126. Persoană vătămată Horn Alecsandru (Televiziune-Vol. 25) - rănit
Numitul Horn Alecsandru, fiul lui natural şi Filofteia, născut la data de 24.06.1944, în
Mogoşani, judeţul Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Focşani, nr. 4, bl. M183, ap. 175,
sector 5 şi ffl în mun. Bucureşti, nr. 28, sector 5, a participat la acţiunile revoluţionare care au
avut loc în zona TVR, în ziua de 23.12.1989, şi a suferit leziuni de violenţă la ochiul drept,
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leziuni care au necesitat pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal
nr. A1/12502/1992).
127. Persoană vătămată Halunga Narcis Valentin (Televiziune-Vol. 25) - rănit
Numitul Halunga Narcis-Valentin, născut la data de 02.03.1968, în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, Aleea Ciceu, nr. 2, bl. A13, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 4, în ziua de
22.12.1989 a luat parte la acţiunile de apărare a TVR, iar în noaptea de 22/23.12.1989 a fost
rănit prin împuşcare la ambele coapse, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 1 an
şi 3 luni de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/4099/1991).
128. Persoană vătămată Hrior Ionel (Televiziune-Vol. 26) - rănit
Numitul Hrior Ionel, fiul lui Ioan şi Maria, născut la data de 22.11.1969 în TârguLăpuş, judeţul Maramureş, domiciliat în localitatea Cărbunari nr. 95, judeţul Maramureş, în
luna decembrie 1989 era militar în termen la U.M. 0530 Chiajna şi avea ca misiune paza la
vila 2 din complexul Primăverii.
În ziua de 23.12.1989 a fost rănit prin împuşcare, în mâna stângă, de către un militar
M.Ap.N., suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale
(raport medico-legal nr. 532 din 13.04.1995 al L.M.L. Maramureş).
S-a constituit parte civilă în cauză.
129. Huşman Ion Doru (Televiziune-Vol. 26) -decedat
Numitul Huşman Ion Doru, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 24.06.1970 în
Suceava, a fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în contextul evenimentelor din
zona Televiziunii (certificat medico-legal nr. 980 din 02.03.1990 al Spitalului Clinic Griviţa).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Huşman Ion Doru a
fost audiată mama acestuia, Huşman Maria, domiciliată în com. Adâncata, sat Feteşti, jud.
Suceava, care s-a constituit parte civilă în cauză.
130. Hîj Dragomir (Televiziune-Vol. 26) - decedat
Numitul Hîj Dragomir, fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la data de 06.10.1957 în
comuna Podul Iloaiei, judeţul Iaşi, cu ultimul domiciliu în Slobozia, Aleea Scolii , bl. F.10, sc.
A, ap. 16, judeţul Ialomiţa, a fost împuşcat mortal, în ziua de 24.12.1989, în contextul
evenimentelor din zona Televiziunii, unde se deplasase pentru a participa la apărarea acestei
instituţii.
Conform adresei Spitalului Clinic Colentina nr.3441/23.09.1991 numitul Hîj Dragomir
a prezentat plagă împuşcată hemitorace drept şi gât regiunea laterocervicală dreaptă, fractură
membru inferior drept prin împuşcare.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Hîj Dragomir, la data
de 03.06.2008, a fost audiată soţia acestuia, Hîj Liliana Amelia, domiciliată în Slobozia, Aleea
Şcolii, bl. F10, sc. A, ap. 16, jud. Ialomiţa, care s-a constituit parte civilă în cauză.
131. Lădaru Petrică (Televiziune-Vol. 26) - decedat
Numitul Lădaru Petrică, fiul lui Ştefan şi Elisabeta, născut la data de 02.01.1970 în
comuna Hemeiuş, judeţul Bacău, a fost împuşcat mortal la data de 24.12.1989, în contextul
evenimentelor din zona Televiziunii.
Conform raportului medico-legal nr.A3/199/1989 din data de 15.02.1990 numitul
Lădaru Petrică a prezentat plagă împuşcată toracală dreaptă - hemoragie mixtă.
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Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Lădaru Petrică, la data
de 04.03.2008, a fost audiată sora acestuia, Rădulea Veronica, domiciliată în Bucureşti, şos.
Giurgiului nr. 119, bl. 11, sc. 4, et. 6, ap. 134, sector 4, care s-a constituit parte civilă în cauză.
132. Lupu Cristian (Televiziune-Vol. 26) - decedat
Numitul Lupu Cristian, fiul lui Gheorghe Ion şi Viorica, născut la data de 22.05.1964
în Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, şos. Pantelimon, nr. 350, bl. 4, ap. 226, sector
2, a fost rănit prin împuşcare, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în contextul evenimentelor din
zona TVR şi transportat la Spitalul de Urgenţă, unde a decedat la 24.12.1989, ca urmare a
unor plăgi împuşcate multiple.
Conform raportului medico-legal nr.A3/139/1989 din data de 15.02.1990 numitul
Lupu Cristian a prezentat plagă împuşcată regiunea toracală – hemoragie mixtă.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Lupu Cristian, la data
de 09.05.2006, a fost audiată soţia acestuia, Lupu Nina, domiciliată în Bucureşti, str. Dr. Felix
nr.41, bl.C2, sc.2, ap.38, sector 1, care s-a constituit parte civilă în cauză.
133. Lache Ilie (Televiziune-Vol. 26) - decedat
Numitul Lache Ilie, fiul lui Tănase şi Mariţa, născut la 08.02.1946 în Bucureşti, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, şos. Pantelimon, nr. 299A, sector 2, a fost împuşcat mortal în
ziua de 22.12.1989 în contextul evenimentelor din zona Televiziunii Române.
Din raportul medico-legal nr. A3/152/1989 din 15.02.1990 rezultă că numitul Lache
Ilie a decedat ca urmare a unei plăgi împuşcate toracice care a generat o hemoragie mixtă.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Lache Ilie a fost
audiată soţia acestuia, Lache Constanţa, domiciliată în Bucureşti, str. Pantelimon, nr. 299A,
bl. 5, sc. A, et. 4, ap. 17, sector 2, care s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză s-au constituit parţi civile şi Lache George (fiul victimei), respectiv Pasan
Emilia (fiica victimei), ambii cu domiciliul în Bucureşti, şos. Pantelimon, nr. 299A, bl. 5, ap.
17, sector 2.
134. Persoană vătămată Lupu Stancu (Televiziune-Vol. 27)
Numitul Lupu Stancu, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 01.07.1967 în
Vârtoape, jud. Teleorman, domiciliat în Bucureşti, str. Doamna Ghica, nr. 32, bl. 12, sc. 2, ap.
46, sector 2, susţine că a fost rănit, în piciorul drept, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în jurul
orei 1000, în timp ce se afla în zona intersecţiei b-dul Aviatorilor cu Calea Dorobanţi, din mun.
Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. A1/5133/2006, întocmit de Institutul de Medicină
legală Mina Minovici, numitul Lupu Stancu a prezentat o leziune traumatică (plagă coapsa
dreaptă 1/3 superioară) care s-a putut produce la data de 23.12.1989 prin lovire cu corp dur
pentru care a necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
La data de 30.03.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
135. Persoană vătămată Leşu Ionel (Televiziune-Vol. 27)
Numitul Leşu Ionel, fiul lui David şi Draga, născut la 03.12.1956 în Zăvoaia, jud.
Brăila, cu domiciliul în Bucureşti, str. Porumbacu, nr. 20, sector 6, susţine că a fost rănit prin
împuşcare, în gamba piciorului drept, în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în curtea

530

Televiziunii Române.
În raportul de expertiză medico legală nr. A1/12794/2005, din data de 08.12.2005,
întocmit de Institutul de Medicină Legală Mina Minovici, în legătură cu leziunile suferite de
numitul Leşu Ionel se reţin următoarele:
- cicatricea de la nivelul mâinii drepte este urmarea unei plăgi suturate la acest nivel
care a putut fi produsă prin acţiunea unui corp tăietor înţepător (posibil ciob de sticlă), fără a
se putea preciza data producerii acesteia şi care a necesitat pentru vindecare 6-7 zile de
îngrijiri medicale.
- cicatricile constatate la nivelul gambei drepte sunt urmarea unor plăgi care s-au putut
produce prin acţiunea unor corpuri dure de dimensiuni mici posibil cu muchii (posibil cioburi,
fragmente metalice, aşchii lemn, etc.) care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri
medicale, concluzionându-se că producerea acestor leziuni prin acţiunea unor proiectile
(gloanţe) este improbabilă.
La data de 14.11.2005 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
136. Persoană vătămată Mateescu Traian (Televiziune-Vol. 28) - rănit
Numitul Mateescu Traian, fiul lui Ilie şi Maria, cu domiciliul în Bucureşti, str.
România Muncitoare nr. 2, bl. 9 A, sc.1, ap. 68, sector 5, a fost rănit prin împuşcare, în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii Române.
Conform raportului medico legal nr. A1/6351/1991, Mateescu Traian a prezentat
leziuni corporale (plagă regiunea cervicală) care au putut fi produse prin împuşcare
tangenţială, în noaptea de 22/23.12.1989, leziuni care au necesitat pentru vindecare 18-20 zile
de îngrijiri medicale.
137. Persoană vătămată Moţarev Valeri Fiodorovici (Televiziune-Vol. 28) rănit
Numitul Moţarev Valeri Fiodorovici (cetăţean sovietic din cadrul Ambasadei URSS –
Reprezentanţa Comercială) susţine că a fost rănit prin împuşcare, în dimineaţa zilei de
23.12.1989, ora 0815, în timp ce conducea autoturismul de serviciu Lada 1600 cu nr. TC 867,
aparţinând Agenţiei comerciale a URSS la Bucureşti, eveniment care s-a produs în apropierea
sediului TVR.
Conform adresei nr. 114/21.03.1990 a Secţiei consulare a Ambasadei URSS în
România, numitul Moţarev Valeri Fiodorovici a fost consultat, la data de 03.01.1990, de către
chirurgul Policlinicii Corpului Diplomatic constatându-se „o plagă împuşcată în ţesăturile moi
ale mâinii drepte”.
138. Persoană vătămată Tratidan (fostă Mureşan) Mariana (Televiziune-Vol.
28) - rănită
Numita Tratidan (fostă Mureşan) Mariana, fiica lui Ioan şi Floarea, născută la
05.02.1965 în Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, str. Roşiorii de Vede, nr. 1, bl. 6, ap. 33 şi
f.f.l. Bucureşti, str. Berzei, nr. 33, sector 1, a fost rănită prin împuşcare, în dimineaţa zilei de
23.12.1989, în timp ce se afla într-un imobil din zona TVR, împreună cu mai mulţi membri ai
gărzilor patriotice.
Conform raportului medico legal nr. A1/378/26.03.1990, întocmit de IML Bucureşti,
Mureşan Maria a prezentat, la data de 23.12.1989, o leziune (plagă delabrantă latero-cervicală
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stângă cu pierdere de substanţă, transfixiantă, hemitorace stâng) produsă prin armă de foc
pentru care a necesitat pentru vindecare 90 zile de îngrijiri medicale.
La data de 07.09.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
139. Morăraş Constantin (Televiziune-Vol. 28) - decedat
Conform raportului de constatare medico legală nr. A1/132/1989, din data de
15.02.1990, întocmit de IML Bucureşti, moartea numitului Morăraş Constantin (fiul lui
Constantin şi Elena, născut la data de 02.05.1955 în Bucureşti, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, str. Iriceanu Ion, nr. 12, bl. 157, ap. 45, sector 4) a fost violentă şi s-a datorat
împuşcării (plagă împuşcată abdominală, traumatism membrul inferior drept, hemoragie
mixtă) Din acelaşi raport rezultă că Morăraş Constantin a fost adus decedat la sediul IML
Bucureşti în data de 22.12.1989.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul, a fost audiată Morăraş Elena,
domiciliată în Bucureşti, str. Iriceanu Ion nr.12, bl.157, sc.1, ap. 45, sector 4, care s-a
constituit parte civilă în cauză şi care a precizat că soţul său a plecat de la domiciliu în seara
zilei de 22.12.1989, în jurul orei 1830, urmare apelurilor care se făceau în sprijinul revoluţiei,
bănuind că s-a deplasat în zona Televiziunii, unde fuseseră şi în cursul zilei. L-a găsit decedat
la morga IML Bucureşti.
În cauză s-au constituit parţi civile şi Morăraş Cosmin (fiul victimei), domiciliat în
Bucureşti, str. Dragova, nr. 8A, sector 5, respectiv Morăraş Marius Andrei (fiul victimei) şi
Morăraş Aurelian (fiul victimei), ambii cu domiciliul în Bucureşti, str. Iriceanu Ion nr.12,
bl.157, ap.5, sector 4.
140. Man Leonte Nicolae (Televiziune-Vol. 28) - decedat
Conform adresei nr. 142/14.03.1991 a Spitalului Colentina, numitul Man Leonte
Nicolae, fiul lui Leonte şi Victoria, născut la data de 02.10.1967 în Luduş, jud. Mureş, cu
ultimul domiciliu în Cugir, str. Alexandru Sahia, nr. 5, ap. 11, jud. Alba, a fost adus, decedat,
în ziua de 24.12.1989, prezentând: plagă împuşcată torace regiunea cardiacă.
Conform adeverinţei din registrul de decese al Spitalului Clinic Colentina
nr.142/14.03.1991, poziţia 731, numitul Man Leonte figurează ca decedat cu diagnosticul
„plagă împuşcată torace, regiunea cardiacă”.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul au fost audiate Man Ana
Nastasia, soţia victimei, care a precizat că l-a găsit decedat la Spitalul Colentina, având un
bilet pe care scria: „23.12.1989 adus de la Televiziune” şi sora acestuia, Man Lenuţa,
domiciliată în oraş Cugir str. 16 Februarie, nr. 48, bl. 6, sc. A, et. 2, ap. 20, jud. Alba, care nu
s-au constituit părţi civile în cauză.
141. Marinescu Mircea (Televiziune-Vol. 28) - decedat
Numitul Marinescu Mircea, fiul lui Barbu şi Elena, născut la 08.02.1955, cu ultimul
domiciliu în com. Dor Mărunt, jud. Călăraşi, a fost rănit prin împuşcare, în data de
24.12.1989, în jurul orei 0755, în timp ce se afla, împreună cu fratele său, Marinescu Nicolae,
în apropierea sediului TVR. A fost transportat la Spitalul de Urgenţă, unde a decedat în data
de 30.12.1989.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/398/1989, din data de
15.02.1990, întocmit de IML Bucureşti, moartea numitului Marinescu Mircea a fost violentă
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şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată toracică, plagă împuşcată precordială).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Marinescu Mircea, a
fost audiat fratele acestuia, Marinescu Nicolae, domiciliat în Bucureşti, str. sg. maj. Samoilă
Dumitru, nr. 5, bl. 117, sc. 2, et. 4, ap. 83, sector 4, care s-a constituit parte civilă în cauză.
142. Persoană vătămată Marcu Adrian (Televiziune-Vol. 28) - rănit
Numitul Marcu Adrian, fiul lui Dumitru şi Georgeta, născut la data de 25.10.1967, în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Murfatlar, nr. 3, sector 1, a fost rănit în data de
23.12.1989, în jurul orei 1400, în timp ce se afla pe str. Pangrati şi se deplasa spre dispozitivul
militar constituit la intersecţia cu str. Zambaccian, în contextul unui schimb de focuri cu
persoane neidentificate. Conform declaraţiei sale, pistolul mitralieră, în posesia căruia s-a
aflat, l-a primit, anterior rănirii sale, de la lt. Râmniceanu Săndel, din cadrul UM 01210,
comandantul dispozitivului constituit la intersecţia str. Pangrati cu str. Zambaccian.
Conform raportului medico legal nr. A1/3078/1991, din data de 13.03.1991, întocmit
de IML Bucureşti, Marcu Adrian a prezentat urme ale împuşcării cu un proiectil, leziuni
(plagă împuşcată bipolară toraco-abdominală) care pot data din 23.12.1989.
La data de 18.08.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
143. Persoană vătămată Moisescu Constantin (Televiziune-Vol. 29) - rănit
Numitul Moisescu Constantin, fiul lui Constantin şi Maria, născut la 16.07.1955 în
Câmpulung, jud. Argeş, domiciliat în Bucureşti, b-dul Decebal, nr. 22, bl. H3, sc. 1, ap. 17,
sector 3, a fost rănit, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla pe str. Teheran, în
apropierea TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/4300/1991, întocmit de IML Bucureşti,
Moisescu Constantin a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin împuşcare.
Leziunile (plagă prin împuşcare transfixiantă picior stâng cu fractură bază metatarsian IV-V)
pot data din 23.12.1989 şi au necesitat pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale.
La data de 26.05.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
144. Persoană vătămată Mărginean Adrian (Televiziune-Vol. 29) - rănit
Numitul Mărginean Adrian, fiul lui Gheorghe şi Rucsanda, născut la 11.05.1962
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Constantin Brâncoveanu nr.11, bl. B15, sc.2, ap. 56,
sector 4, a fost rănit în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în jurul orei 0700, în timp ce se afla în
zona staţiei de metrou Aviatorilor, în apropierea TVR.
Conform raportului de expertiză medico legală nr. A1/14091/12.10.1994, întocmit de
IML Bucureşti, Mărginean Adrian a prezentat la data de 23.12.1989 o leziune (plagă faţa
medială 1/3 inferioară gleznă stângă cu retenţie corp străin) produsă prin împuşcare pentru
care a necesitat cca. 30 zile de îngrijiri medicale.
145. Persoană vătămată Movilă Nicolae (Televiziune-Vol. 29) - rănit
Numitul Movilă Nicolae, fiul lui Constantin şi Maria, născut la 25.10.1969 în Feteşti,
jud. Ialomiţa, domiciliat în Feteşti, str. Vlad Ţepeş, nr. 2, jud. Ialomiţa, fost militar în termen
la UM 0530 Bucureşti, a fost rănit la piciorul stâng, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp
ce se afla în balconul unui imobil de pe str. Moliere.
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Conform raportului medico legal nr. A1/1726/05.03.1990, întocmit de IML Bucureşti,
Movilă Nicolae a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 40-45 zile de îngrijiri
medicale.
La data de 23.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
146. Persoană vătămată Maier Ion (Televiziune-Vol. 29) - rănit
Numitul Maier Ion, fiul lui Avram şi Maria, născut la 30.01.1968 în Caransebeş, jud.
Caraş-Severin, domiciliat în sat Obreja, com. Obreja, nr. 630, jud. Caraş Severin, fost militar
în termen la UM 01210 Bucureşti, a fost rănit, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla
în dispozitivul de apărare al TVR, pe latura dinspre Calea Dorobanţi.
Conform certificatului medico legal nr. 798/07.09.2004 Maier Ion a prezentat cicatrice
după plagă produsă prin împuşcare cu armă de foc în 1/3 medie coapsa stângă. Leziunea poate
data din 23.12.1989 şi a necesitat 40 zile de îngrijiri medicale.
La data de 20.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
147. Măgureanu Emil (Televiziune-Vol. 29) - decedat
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/213/15.02.1990, întocmit de
IML Bucureşti, moartea numitului Măgureanu Emil (fiul lui Constantin şi Ioana, născut la
data de 01.05.1928 în Râmnicu Vâlcea, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Ion Mincu nr.
29B, ap. 2, sector 1) a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată craniocerebrală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul, Măgureanu Sanda Adriana,
domiciliată în Bucureşti, str. Arh. Ion Mincu nr.29B, et.1, ap.2, sector 1, a precizat, la data de
03.06.2008, că soţul său, prof dr. Emil Măgureanu, a fost împuşcat, în data de 23.12.1989, în
timp ce se afla la domiciliu, în contextul pătrunderii unor gloanţe prin fereastra locuinţei. A
solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi sa constituit parte civilă în cauză.
148. Persoană vătămată Marinică Adrian Bogdan (Televiziune-Vol. 29) - rănit
Numitul Marinică Adrian Bogdan, fiul lui Gheorghe şi Ioana, născut la 22.05.1964 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Mihail Sebastian, nr. 5, bl. S34, ap. 96, sector 5, şi f.f.l.
În Bucureşti, Aleea Posada, nr. 2, bl. 34, sc.2, ap. 28, sector 5, a fost rănit în data de
23.12.1989, în jurul orei 1700, în timp ce făcea parte dintr-un filtru organizat la intrarea în
staţia de metrou Piaţa Victoriei.
Conform raportului medico legal nr. A1/14222/18.10.1991, întocmit de IML
Bucureşti, Marinică Adrian Bogdan a prezentat la data de 23.12.1989 o plagă prin împuşcare
gamba stângă pentru care a necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.
La data de 22.06.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
149. Persoană vătămată Maier Ovidiu (Televiziune-Vol. 29) - rănit
Numitul Maier Ovidiu, fiul lui Ioan şi Maria, născut la data de 19.09.1955 în Tăşnad,
jud. Satu Mare, domiciliat în sat Chegea, com. Săcăşeni, nr. 156, jud. Satu Mare, a fost rănit la
ambele picioare, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Aviatorilor, din
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mun. Bucureşti.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 2190/II/a/801/1993, întocmit de
Laboratorul de Medicină Legală Satu Mare, Maier Ovidiu a prezentat leziuni (multiple plăgi
în seton ambele membre pelviene) care s-au putut produce prin lovire de către corpuri dure
semiascuţite (schije) care pot data din 23.12.1989 şi care au necesitat 7-8 zile de îngrijiri
medicale.
La data de 16.11.2005 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
150. Persoană vătămată Manolache Marian (Televiziune-Vol. 29) - rănit
Numitul Manolache Marian, fiul lui Mircea şi Niculina, născut la 10.05.1947
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Uranus nr. 98, bl. U8, ap. 86, sector 5, a fost rănit în
dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în curtea TVR, pe latura dinspre str. Pangrati.
Conform raportului medico legal nr. A1/2943/04.04.1991, întocmit de IML Bucureşti,
Manolache Marian a prezentat sechele de traumatism dublu prin armă de foc, produs la data
de 23.12.1989. Leziunile (plagă gamba dreaptă, plagă fesa dreaptă cu retenţie de corpi străini)
au necesitat 80-90 zile de îngrijiri medicale.
La data de 04.09.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
151. Persoană vătămată Geică Vasile (Televiziune-Vol. 30)
Numitul Geică Vasile, fiul lui Constantin şi Maria, domiciliat în Bucureşti, str.
Gotenului, nr. 15, sector 2, susţine că a fost rănit, în umărul drept, în dimineaţa zilei de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
152. Persoană vătămată Ghenoiu Ion (Televiziune-Vol. 30) - rănit
Numitul Ghenoiu Ion, fiul lui Ghenoiu Petre şi Neagu Floarea, născut la data de
16.01.1969, în Moreni, jud. Dâmboviţa, domiciliat în Moreni, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.
81C, jud. Dâmboviţa şi f.f.l. în Moreni, str. Saturn, bl. I, apt.16, judeţul Dâmboviţa, membru
al gărzilor patriotice, a fost rănit, în data de 23.12.1989, în jurul orei 1800, în timp ce se afla în
curtea TVR
Conform raportului medico legal nr. 146/09.03.1990, întocmit de Laboratorul de
Medicină Legală Dâmboviţa, Ghenoiu Ion a prezentat leziuni traumatice (plagă transfixiantă
1/3 sup. tibie stg.) care s-au putut produce prin împuşcare, leziuni pentru care a necesitat 120
zile de îngrijiri medicale.
La data de 17.04.2007 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
153. Grindei Neculai (Televiziune-Vol. 30) - decedat
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/372/1989 din data de
15.02.1990, întocmit de IML Bucureşti, moartea numitului Grindei Niculae (fiul lui Iosif şi
Maria, născut la data de 27.11.1955 în Ştefăneşti, jud. Ilfov, cu ultimul domiciliu în com.
Ştefăneşti, jud. Ilfov) a fost violentă şi s-a datorat împuşcării. (plagă împuşcată craniocerebrală, dilacerare cerebrală)
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul, Grindei Maria, domiciliată în
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com. Ştefăneşti, sat Bădiuţi nr.221, jud. Botoşani, a precizat că fiul său, Grindei Neculai, a
decedat la data de 23.12.1989, în contextul evenimentelor din zona Televiziunii.
154. Persoană vătămată Gîrjoabă Constantin (Televiziune-Vol. 30) - rănit
Numitul Gîrjoabă Constantin, fiul lui Ion şi Ana, domiciliat în Bucureşti, str.
Mozaicului, nr. 5, bloc B7, sc. A, apt. 9, sector 2, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de
22/23.12.1989, în jurul orei 0530, în timp ce se afla în zona TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/16741/02.12.1991, întocmit de IML
Bucureşti, Gîrjoabă Constantin a prezentat leziuni traumatice care au fost produse prin
împuşcare la data de 23.12.1989 şi care au necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale.
155. Persoană vătămată Gheorghe Dumitru (Televiziune-Vol. 30) - rănit
Numitul Gheorghe Dumitru, fiul lui Niculae şi Ştefana, născut la data de 12.09.1960 în
com. Jilava, domiciliat în com. Jilava, str. Odăi nr. 136, jud. Ilfov, a fost rănit prin împuşcare,
în data de 23.12.1989, în timp ce se afla pe Calea Dorobanţi, în apropierea TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/4213/1991, întocmit de IML Bucureşti a
prezentat leziuni (fractură 1/3 inferioară tibie dr.) produse prin împuşcare care pot data din
decembrie 1989, pentru care a necesitat cca. 6 luni de îngrijiri medicale.
156. Persoană vătămată Gerebenes Attila (Televiziune-Vol. 30) - rănit
Numitul Gerebenes Attila, fiul lui Anton şi Ecaterina, născut la data de 16.12.1969,
domiciliat în Covasna, str. Pakohegy, nr. 28, jud. Covasna, fost militar în termen la UM 01713
Hotarele, a fost rănit în piciorul drept, în noaptea de 25/26.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare al TVR.
Conform raportului medico legal nr. 161/E/05.05.1992, întocmit de Laboratorul de
Medicină Legală Sf. Gheorghe, Gerebenes Attila a prezentat leziuni traumatice (plagă
transfixiantă 1/3 superioară coapsa dreaptă) care s-au putut produce prin împuşcare pentru
care a necesitat cca. 7 luni de îngrijiri medicale.
La data de 20.08.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
157. Persoană vătămată Giurgiu Mircea (Televiziune-Vol. 31) - rănit
Numitul Giurgiu Mircea, fiul lui Ioan şi Ileana, născut la 03.09.1934 în Turda, jud.
Cluj, domiciliat în Bucureşti, şos. Olteniţei nr.138, bl. P6, sc. 2, ap. 52, sector 4, a fost rănit
prin împuşcare, în data de 23.12.1989, în jurul orei 1200, în timp ce se afla pe calea Dorobanţi,
în apropierea gardului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/3685/1991, întocmit de IML Bucureşti,
Giurgiu Mircea a prezentat urmele unor leziuni de violenţă (plagă fesieră dreapta cu retenţie
de glonţ) produse prin împuşcare care pot data din 23.12.1989 şi care au necesitat cca. 25-30
zile de îngrijiri medicale.
La data de 27.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
158. Persoană vătămată Ghermănescu Gabriel (Televiziune-Vol. 31) - rănit
Numitul Ghermănescu Gabriel, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de
19.11.1965 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Opanez, nr. 3, bl. 15B, sc. A, ap. 2,
sector 2, a fost rănit prin împuşcare, în piciorul drept, în data de 23.12.1989, în timp ce se afla
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pe Calea Dorobanţi, în imediata apropiere a sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/1287/1992, întocmit de IML Bucureşti,
Ghermănescu Gabriel a prezentat o leziune traumatică care s-a putut produce prin împuşcare
la data de 23.12.1989 şi care a necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.
La data de 30.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
159. Persoană vătămată Grigorean Teodor Cătălin (Televiziune-Vol. 31) - rănit
Numitul Grigorean Teodor Cătălin, fiul lui Dumitru şi Zenovia, născut la data de
14.11.1965 în Gura Humorului, jud. Suceava, domiciliat în Bucureşti, str. Chişinău, nr. 2, bl.
50, sc. 2, ap. 71, sector 2, fost ofiţer în cadrul UM 01865 Bucureşti, a fost rănit prin
împuşcare, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în jurul orei 0430, în timp ce se afla în curtea
TVR, în contextul unui schimb de focuri cu persoane neidentificate.
Conform raportului medico legal nr. A1/5028/05.04.1991, Grigorean Teodor Cătălin a
prezentat sechele post lezionale (plagă cicatricială pavilionul urechii stângi) produse prin
împuşcare la data de 23.12.1989, pentru care a necesitat cca. 25 zile de îngrijiri medicale.
La data de 30.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
160. Persoană vătămată Grecu Viorel (Televiziune-Vol. 31) - rănit
Numitul Grecu Viorel, fiul lui Vasile şi Măndiţa, născut la data de 29.10.1973, în
Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, b-dul Mihai
Viteazu, nr. 1B, bl. D02, ap. 4, jud. Mehedinţi, a fost rănit în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în
timp ce se afla în zona staţiei de metrou Aviatorilor, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. 144/12.03.1990, întocmit de Laboratorul de
Medicină Legală Mehedinţi, Grecu Viorel a prezentat o leziune traumatică (plagă superficială
tegumentară 1/3 inferioară coapsa dreaptă faţa externă, pareză de nerv sciatic popliteu extern
drept) produsă prin împuşcare care poate data din 23.12.1989 şi pentru care a necesitat 70-80
zile de îngrijiri medicale.
La data de 30.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
161. Persoană vătămată Grosu Vasile Adrian (Televiziune-Vol. 31) - rănit
Numitul Grosu Vasile Adrian, fiul lui Dumitru şi Profira, născut la data de 09.07.1968
în Suceava, domiciliat în Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 20, jud. Neamţ, a fost rănit
prin împuşcare, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona staţiei de metrou
Aviatorilor, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. 251/20.03.1990, întocmit de Laboratorul de
Medicină Legală Neamţ, Grosu Vasile Adrian a prezentat o plagă corneană biperforantă,
cicatrici gât, hemitorace stg. şi umăr stâng produse prin lovire cu corpuri dure, consecutive
unei împuşcări şi rafale de schije. A rămas cu invaliditate permanentă contând în pierderea
vederii la ochiul stâng.
La data de 19.02.2007 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
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162. Persoană vătămată Geamăn Mihăiţă (Televiziune-Vol. 31) - rănit
Numitul Geamăn Mihăiţă, fiul lui Vasile şi Maria, născut la data de 06.02.1969 în
Moreni, jud. Dâmboviţa, domiciliatul în com. Valea Lungă, jud. Dâmboviţa, fost militar în
termen la UM 01842 Boteni, a fost rănit prin împuşcare, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în
timp ce se afla pe terasa blocului turn al Televiziunii.
Conform raportului medico legal nr. 664/11.06.1992, întocmit de Laboratorul de
Medicină Legală Dâmboviţa, Geamăn Mihăiţă a prezentat o leziune care s-a putut produce
prin împuşcare la data de 23.12.1989 şi a necesitat 12 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 22.05.2006, numitul Geamăn Mihăiţă s-a constituit parte
civilă în cauză.
163. Persoană vătămată Guţă Dumitru (Televiziune-Vol. 32) - rănit
Numitul Guţă Dumitru (fiul lui Anghel şi Rada, născut la data de 02.03.1950, în
Fundulea, jud. Călăraşi, domiciliat în Bucureşti, str. Armaşul Marcu, nr.13, bl. 23, ap. 11,
sector 2) susţine că, în contextul evenimentelor din zona televiziunii a fost lovit superficial, în
partea stângă a capului, de un glonţ ricoşat.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/13317/2006, din data de
17.01.2007, întocmit de Institutul de Medicină Legală Mina Minovici Bucureşti, Guţă
Dumitru prezintă o cicatrice veche parietal drept (regiunea capului), a cărei dată de producere
nu poate fi precizată. Aceasta poate fi urmarea traumatismului produs prin lovire cu corp dur,
posibil şi un proiectil cu acţiune tangenţială la nivelul scalpului. Toate actele medicale
existente la dosar se referă la afecţiuni patologice şi nu traumatice, în sfera oculară, psihiatrică
şi neurologică. De asemenea datarea acestora începe cu anul 1994. În situaţia în care
cicatricea de la nivelul scalpului este consecinţa unei plăgi contuze, pentru vindecarea acesteia
ar fi necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
La data de 25.07.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare.
164. Persoană vătămată Gunie Vasile (Televiziune-Vol. 33) - rănit
Numitul Gunie Vasile, fiul lui Constantin şi Elvira, născut la 13.03.1969, în Mihăileşti,
jud. Vâlcea, domiciliat în sat Scărişoara, com. Mihăieşti, jud. Vâlcea, fost militar în termen la
UM 01065 Ploieşti, a fost rănit, în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de
apărare al TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/1664/27.02.1990 şi nr. A1/5645/14.05.1990,
întocmite de IML Bucureşti, Gunie Vasile a prezentat la data de 23.12.1989 un
politraumatism cu plagă împuşcată lombară, fractură deschisă index drept şi traumatism
cranio-cerebral. Leziunile au necesitat cca. 100 zile de îngrijiri medicale.
La data de 27.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
165. Persoană vătămată Ghiţă Ion (Televiziune-Vol. 33) - rănit
Numitul Ghiţă Ion, fiul lui Dumitru şi Margareta, născut la data de 10.12.1963 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Calea 13 Septembrie, nr. 235, bl. V3, sc. 2, ap. 71,
sector 5, a fost rănit prin împuşcare, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla pe
clădirea TVR, în contextul focurilor de armă trase dintr-un elicopter care survola zona
Televiziunii.
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Conform raportului medico legal nr. A1/19601/21.01.1992, întocmit de IML
Bucureşti, Ghiţă Ion a prezentat o leziune traumatică (plagă coapsa stângă), care s-a putut
produce în data de 23.12.1989, prin împuşcare, pentru care a necesitat 6-7 zile de îngrijiri
medicale.
166. Persoană vătămată Gheorghe Niculae (Televiziune-Vol. 33) - rănit
Numitul Gheorghe Niculae, fiul lui Petre şi Victoria, născut la data de 05.10.1949 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Verigei, nr. 3, bl. 1, sc. 3, ap. 127, sector 5, a fost rănit
prin împuşcare, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Dorobanţi.
Conform raportului medico legal nr. A1/98/09.01.1992, întocmit de IML Bucureşti,
Gheorghe Niculae a prezentat leziuni traumatice (plagă braţ stâng cu retenţie glonţ) care s-au
putut produce prin împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989. Leziunile au necesitat 16-18 zile
de îngrijiri medicale.
La data de 27.05.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
167. Persoană vătămată Giura Petru (Televiziune-Vol. 33) - rănit
Numitul Giura Petru, fiul lui Petre şi Angela, născut la 29.05.1963, în Hunedoara,
domiciliat în Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 230, bl. 3, sc. B, ap. 27, sector 1, a fost rănit prin
împuşcare, în data de 23.12.1989, în jurul orei 1400, în timp ce se afla în dispozitivul de
apărare al TVR. A făcut parte din gărzile patriotice care au acţionat la televiziune, fiind
înarmat cu un pistol mitralieră.
Conform raportului medico legal nr. A1/7426/28.05.1991, întocmit de IML Bucureşti,
Giura Petru a prezentat sechele după plagă împuşcată transfixiantă coapsa dreaptă pentru care
a necesitat cca. 25-30 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
La data de 26.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
168. Persoană vătămată Gradu Gabriel (Televiziune-Vol. 33) - rănit
Numitul Gradu Gabriel, fiul lui Mihai şi Steluţa, născut la data de 12.06.1969 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Obregia, nr. 35, bl. 35, sc. 3, ap. 125, sector 4, fost
militar în termen la UM 0388 Bucureşti Compania a II-a Pompieri, a fost rănit prin împuşcare,
în data de 23.12.1989, în timp ce participa la stingerea unui incendiu la un imobil situat pe
Calea Dorobanţi, vis a vis de sediul TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/2816/04.04.1991, întocmit de IML Bucureşti,
Gradu Gabriel a prezentat leziuni corporale produse prin împuşcare care pot data din
23.12.1989 şi care au necesitat 180-200 zile de îngrijiri medicale.
La data de 30.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
169. Persoană vătămată Gogoşeanu Marian (Televiziune-Vol. 33) - rănit
Numitul Gogoşeanu Marian, fiul lui Constantin şi Elena, născut la 04.08.1969 în
Craiova, jud. Dolj, cu domiciliul în Craiova, str. Nectarului, nr. 33, jud. Dolj, fost militar în
termen la UM 01210 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare, în data de 23.12.1989, în jurul orei
1430, în timp ce se afla în curtea TVR, în contextul focurilor de armă trase în direcţia
camionului cu care veniseră să aducă muniţie.
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Conform raportului medico legal nr. A1/2256/07.02.1990, întocmit de IML Bucureşti,
Gogoşeanu Marian a prezentat la 23.12.1989 leziuni (plagă ½ gamba dreaptă transfixiantă,
latero-posterioară) produse prin armă de foc pentru care a necesitat 70 zile de îngrijiri
medicale.
La data de 27.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
170. Persoană vătămată Gaspar Ferenc (Televiziune-Vol. 33) - rănit
Numitul Gaspar Ferenc, fiul lui Jozsef şi Katalin, născut la data de 12.09.1970, cu
domiciliul în Covasna, str. Ştefan cel Mare, nr.112, jud. Covasna, fost militar în termen la UM
01210 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare, în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare al TVR.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 231/E/23.05.1991, întocmit de
Laboratorul de Medicină Legală Covasna, Gaspar Ferenc a prezentat o leziune (plagă coapsa
dreaptă 1/3 inferioară) produsă prin împuşcare, pentru care a necesitat 30 zile de îngrijiri
medicale.
La data de 27.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
171. Persoană vătămată Hadagiu Petru (Televiziune-Vol. 34) - rănit
Numitul Hadagiu Petru, fiul lui Francisc Iosif şi Maria, născut la data de 09.09.1968 în
Lăpuşnicel, jud. Caraş Severin, cu domiciliul în Orşova, str. Crizantemelor, nr.19, ap. 12, jud.
Mehedinţi, fost militar în termen la UM 01649 Hotarele, a fost rănit prin împuşcare, în
noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al TVR.
Conform raportului medico legal nr. 658/12.03.1990, întocmit de Laboratorul de
Medicină Legală Timişoara, Hadagiu Petru a fost internat în perioada 24.12.1989-30.12.1989
în Spitalul Elias cu diagnosticul plagă împuşcată în seton 1/3 inferioară gamba stângă.
Leziunile de violenţă pot data din 24.12.1989 şi pot fi rezultatul tragerii de la distanţă cu
proiectil de armă de foc. Leziunile au necesitat 40 zile de îngrijiri medicale.
La data de 29.11.2005 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
172. Persoană vătămată Haller Octavian (Televiziune-Vol. 34) - rănit
Numitul Haller Octavian, fiul lui natural şi Elisabeta, născut la data de 27.12.1969 în
Mureş, cu domiciliul în Laslăul Mic, jud. Mureş, fost militar în termen la UM 01210
Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de pază al TVR, pe clădirea studiouri.
Conform foii de observaţie nr. 21781, întocmită de Spitalul de Urgenţă Bucureşti,
Haller Octavian a fost internat la data de 23.12.1989, ora 1200, cu diagnosticul plagă
împuşcată regiunea cervicală, fractură mandibulă.
173. Persoană vătămată Helgiu Nicu (Televiziune-Vol. 34) - rănit
Numitul Helgiu Nicu, fiul lui natural şi Elena, născut la data de 29.05.1968 în Bârlad,
jud. Vaslui, cu domiciliul în Bucureşti, str. Cârlibaba, nr. 22, sector 5, a fost rănit prin
împuşcare, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla pe Calea Dorobanţi, în
apropierea sediului TVR.
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Conform raportului medico legal nr. A1/4293/1990, întocmit de IML Bucureşti,
Helgiu Nicu a prezentat leziuni traumatice (plagă transfixiantă coapsa dr. 1/3 medie laterală)
care au putut fi produse prin împuşcare. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au necesitat cca.
25 -30 zile de îngrijiri medicale.
La data de 24.11.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
174. Persoană vătămată Horobeţ Emil Valentin (Televiziune-Vol. 34) - rănit
Numitul Horobeţ Emil Valentin, fiul lui Ştefan şi Marieta, născut la data de
25.08.1971 în Giurgiu, cu domiciliul în Giurgiu, str. Şt. O. Iosif, nr. 9, jud. Giurgiu, fost
militar în termen la UM 01842 Boteni, a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al TVR.
Conform FO nr. 9601 a Spitalului de Urgentă Bucureşti, Horobeţ Emil Valentin a fost
internat la data de 23.12.1989, ora 0635, cu diagnosticul plagă împuşcată cu zdrobirea de
ţesuturi moi, faţa posterioară gamba dreaptă.
175. Hoţa Ionel (Televiziune-Vol. 34) - decedat
Conform raportului medico legal nr. A3/147/1989, din data de 15.02.1990, moartea
numitului Hoţa Ionel (fiul lui Ioan şi Gherghina, născut la 25.04.1953 în Tg. Mureş, cu
ultimul domiciliul în Mizil, str. Spitalului, nr. 46, jud. Prahova) a fost violentă şi s-a datorat
împuşcării. (plagă împuşcată regiunea abdominală, hemoragie mixtă)
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul, Ilie (fostă Hoţa) Gheorghina,
domiciliată în Ploieşti, str. Deltei, nr. 1, bl. 14, sc. A, ap. 1, jud. Prahova, a precizat că fiul său
a fost împuşcat, în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR. A solicitat tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de uciderea fiului său şi s-a constituit parte civilă în
cauză.
176. Persoană vătămată Hăhăianu Lucian (Televiziune-Vol. 34) - rănit
Numitul Hăhăianu Lucian, fiul lui Ion şi Sora, născut la data de 22.09.1967 în
Murgeşti, jud. Buzău, cu domiciliul în Bucureşti, str. Pantelimon, nr. 309, bl. 8, sc. D, ap. 160,
sector 2, a fost rănit prin împuşcare, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în
curtea TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/3236/11.03.1991, întocmit de IML Bucureşti,
Hăhăianu Lucian a suferit leziuni traumatice (plagă transfixiantă antepicior stâng cu fracturi
metatarsiene III, IV, V), produse prin împuşcare, pentru care a necesitat cca. 40 zile de
îngrijiri medicale.
La data de 07.07.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
177. Persoană vătămată Horvath Vilmos Ioan (Televiziune-Vol. 34) - rănit
Numitul Horvath Vilmos Ioan, fiul lui Vilmoş şi Gabriela, născut la 30.04.1966 în
Craiova, cu domiciliul în Craiova, str. Rovinari nr. 81, jud. Dolj şi f.f.l. com. Galicea Mare,
str. Independenţei, nr. 16, jud. Dolj, a fost rănit prin împuşcare, în dimineaţa zilei de
23.12.1989, în jurul orei 0700, în timp ce se afla pe Calea Dorobanţi, la intersecţia cu str.
Teheran, în apropierea sediului TVR
Conform raportului medico legal nr. A1/345/06.02.1990, întocmit de Laboratorul de
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medicină Legală Craiova, Horvath Vilmos Ioan a prezentat leziuni de violenţă (fractură
deschisă cominutivă 1/3 medio-superioară humerus stâng cu pareză nerv. radial stâng, plagă
longitudinală pe creasta iliacă stânga de cca. 10 cm) produse prin împuşcare care pot data din
23.12.1989. Leziunile au necesitat 70-80 zile de îngrijiri medicale.
La data de 07.07.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
178. Persoană vătămată Iancu Constantin (Televiziune-Vol. 35) - rănit
Numitul Iancu Constantin, fiul lui natural şi Maria, născut la data de 02.12.1953 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 399, bl. O, et. 7, ap. 26, sector 1, a fost
rănit la piciorul stâng, de suflul unei grenade, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se
afla în zona Televiziunii, în apropierea staţiei de metrou Aviatorilor.
Conform raportului medico legal nr. A1/3191/10.04.1991, întocmit de IML Bucureşti,
Iancu Constantin a prezentat leziuni (plagă în seton coapsa stângă) care s-au putut produce
prin împuşcare cu armă de foc, cu proiectil mic. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au
necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale.
La data de 21.06.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
179. Persoană vătămată Ilie Adrian (Televiziune-Vol. 35) - rănit
Numitul Ilie Adrian, fiul lui Ilie şi Ana, născut la data de 07.05.1967, în Bucureşti,
domiciliat în com. Voluntari, str. Bucegi nr. 12, jud. Ilfov, a fost rănit prin împuşcare, în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în cabina unui autocamion care bloca accesul
spre Televiziune, dinspre str. Jean Texier.
Conform raportului medico legal nr. A1/13882/20.09.1991, întocmit de IML
Bucureşti, Ilie Adrian a prezentat leziuni traumatice (plagă transfixiantă lombo-abdominală cu
plăgi de ansă ileală) care au putut fi produse prin împuşcare. Leziunile pot data din
23.12.1989 şi au necesitat cca. 50 zile de îngrijiri medicale.
180. Iagăru Constantin (Televiziune-Vol. 35) - decedat
Conform certificatului seria D8 nr. 563987, eliberat de Primăria Sectorului 1, decesul
numitului Iagăru Constantin (fiul lui Constantin şi Ana, născut la data de 03.11.1925, în com.
Uşurei, jud. Vâlcea, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr. 172, bl. 16, sc.
A, ap. 80, sector 1) a fost înregistrat în registrul stării civile la nr. 5237/24.12.1989.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul, a fost audiată Iagăru Silvia
Constanţa, domiciliată în Bucureşti, şos. Ştefan ce Mare nr. 1-3, ap. 254, sector 2, care s-a
constituit parte civilă în cauză şi a precizat că soţul său a fost împuşcat, în data de 23.12.1989,
în jurul orei 1130, în timp ce verifica terasa blocului de domiciliu.
181. Ilie Costel (Televiziune-Vol. 35) - decedat
Numitul Ilie Costel, fiul lui Marin şi Steliana, cu ultimul domiciliu în Bucureşti str.
Prevederi nr. 23, bl. G16, et. 3, ap. 122, sector 3, a fost împuşcat, în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR. Nu s-au putut stabili împrejurările concrete în
care a fost împuşcat.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/274/1989, din data de
15.02.1990, întocmit de IML Bucureşti, moartea numitului Ilie Costel a fost violentă şi s-a
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datorat împuşcării (plagă împuşcată submandibular stâng, plagă împuşcată submandibular
drept şi plagă împuşcată cranio-cerebrală).
La data de 14.10.2005, Ilie Marin, domiciliat în Bucureşti, str. Zamfir Arbore nr.10,
sector 2, tatăl victimei, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
uciderea fiului său şi s-a constituit parte civilă în cauză.
182. Persoană vătămată Ivăşchescu Viorel (Televiziune-Vol. 35) - rănit
Numitul Ivăşchescu Viorel, fiul lui Ion şi Elisabeta, născut la data de 31.01.1969,
domiciliat în Bucureşti, str. Arieşul Mare, nr. 5, bl. I.12, sc. C, et.1, ap. 36, sector 6, a fost
rănit de suflul unei grenade, în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în curtea TVR, în
dreptul intrării în blocul Turn. A făcut parte dintre gărzile patriotice venite pentru a apăra
sediul TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/13387/12.09.1991, întocmit de IML
Bucureşti, Ivăşchescu Viorel a suferit leziuni (plagă 1/3 medie faţa internă braţ drept cu
retenţie de corp străin – schijă) care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea
constituirii unei infirmităţi permanente (pareză de nerv cubital).
183. Persoană vătămată Isac Viorel (Televiziune-Vol. 35) - rănit
Numitul Isac Viorel, fiul lui Ioan şi Georgeta, născut la data de 02.04.1954, domiciliat
în Bucureşti, Aleea Dumbrăviţa, nr. 2, bl. 28, sc. B, et. 7 , ap. 73, sector 6, susţine că a fost
rănit de schije, în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR, vis a vis de staţia de
metrou Aviatorilor. A făcut parte din gărzile patriotice care au venit la TVR, pentru apărarea
sediului.
Conform raportului medico legal nr. A1/4687/25.04.1990, întocmit de IML Bucureşti,
Isac Viorel a prezentat leziuni oculare (plagă ochi drept, corp străin intraocular nemagnetic)
prin lovire cu corp dur pentru care a necesitat 30-35 zile de îngrijiri medicale.
184. Persoană vătămată Ivanovici Constantin (Televiziune-Vol. 36)
Numitul Ivanovici Constantin, fiul lui Nicolae şi Florica, născut la data de 28.03.1947,
în Bolintin-Vale, jud. Giurgiu, domiciliat în com. 1 Decembrie, str. Mihai Sadoveanu, nr. 26,
jud. Ilfov, susţine că a fost lovit în maxilar, în seara zilei de 23.12.1989, în jurul orei 2200, în
timp ce cobora pe scări, de la etajul 11 al blocului Turn al Televiziunii.
Conform raportului medico legal nr. A1/7775/02.06.1992, întocmit de IML Bucureşti,
Ivanovici Nicolae Constantin a suferit leziuni (fracturi coronare, premolari superiori şi
inferiori dreapta, tumefacţie articulaţie interfalangiană deget III dr.) produse, la data de
23.121989, prin lovire cu corpuri dure, pentru care a necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
La data de 24.01.2007 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
185. Persoană vătămată Iordan Aurel (Televiziune-Vol. 36) - rănit
Numitul Iordan Aurel, fiul lui Panta şi Tanasa, născut la data de 02.05.1967, domiciliat
în Bucureşti, str. Cap. Ivan Anghelache, nr. 3, bl. M. 30, ap. 82, sector 5, a fost rănit prin
împuşcare, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR, pe str. Pangrati.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/12824/29.091998, întocmit de
IML Bucureşti, Iordan Aurel a prezentat, posibil la data de 23.12.1989, leziuni produse prin
împuşcare (plagă transfixiantă prin armă de foc antebraţ stâng 1/3 inferioară) pentru care a
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necesitat 23-25 zile de îngrijiri medicale.
La data de 08.08.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
186. Persoană vătămată Leafu Aurelia (Televiziune-Vol. 37) - rănită
Numita Leafu Aurelia (fiica lui Petre şi Elena, domiciliată în Bucureşti, str. Careului
nr. 4, bloc 20 B1, sc. 1, et. 6, ap. 34, sector 3) a fost rănită la ochiul stâng, în data de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR, pe str. Gheorghe Balş, în contextul în care mai
multe gloanţe au lovit imobilul lângă care se afla.
Conform raportului medico legal nr. A1/ 18559/23.12.1991, întocmit de IML
Bucureşti, Leafu Aurelia a suferit, la data de 23.12.1989, un traumatism ocular (plagă
conjunctivală superficială) prin acţiunea unui corp dur. A necesitat 10-12 zile de îngrijiri
medicale.
187. Persoană vătămată Lăeşu Vasile (Televiziune-Vol. 37) - rănit
Numitul Lăeşu Vasile, fiul lui Vasile şi Ileana, născut la data de 16.02.1969, în com.
Frumuşica, jud. Botoşani, domiciliat în sat Flămânzi, bl. A5 ap. 2, jud. Botoşani, a fost rănit,
în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR, în faţa Consulatului URSS.
Conform raportului medico legal nr. A1/ 2254/15.03.1990, întocmit de IML Bucureşti,
Lăeşu Vasile a prezentat leziuni (plagă transfixiantă antero-posterior regiunea trohanteriană
dreaptă delabrantă) produse prin împuşcare, la data de 23.12.1989, pentru care a necesitat 120
zile de îngrijiri medicale.
La data de 09.11.2005 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
188. Persoană vătămată Luca Georgian Adrian (Televiziune-Vol. 37) - rănit
Numitul Luca Georgian Adrian, fiul lui Alexandru şi Profiriţa, născut la data de
18.01.1969 în Piatra Neamţ, domiciliat în Piatra Neamţ, str. prof. Ion Negre, nr. 1, bl. A5, sc.
D, apt. 62, jud. Neamţ, fost militar în termen la UM 01649 Hotarele, a fost rănit, în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al TVR.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1184/17.10.1991, Luca Georgian
Adrian a prezentat o plagă împuşcată transfixiantă antebraţ stâng cu retenţie de schije care s-a
putut produce prin împuşcare. Leziunea poate data din 23/24.12.1989 şi a necesitat 14-15 zile
de îngrijiri medicale.
189. Persoană vătămată Lupan Constantin (Televiziune-Vol. 37) - rănit
Numitul Lupan Constantin, fiul lui Alecu şi Tasia, născut la data de 06.08.1947 în
com. Stănişeşti, judeţ Bacău, domiciliat în Bucureşti, str. sold. Petre Tunsu, nr. 8, bl. 12, sc. 2,
ap. 22, sector 5, a fost rănit în umărul drept, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se
afla în curtea unui imobil situat pe Calea Dorobanţi, vis a vis de sediul TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/17256/04.12.1991, întocmit de IML
Bucureşti, Lupan Constantin a prezentat o plagă împuşcată deltoidiană dreapta, care a fost
produsă la data de 23.12.1989 şi a necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
La data de 19.05.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
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190. Persoană vătămată Lică Elena (Televiziune-Vol. 37) - rănită
Numita Lică Elena (fiica lui Christache şi Didina, născută la data de 26.03.1954 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Cozia nr. 6, bl. A8, sc. 3, et. 3, ap. 12, sector 3) a fost
rănită, în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla pe Calea Dorobanţi, vis a vis de sediul
TVR.
Conform FO nr. 1200/1196/1989 întocmită de Spitalul Clinic Titan, Lică Elena a fost
internată la data de 25.12.1989, ora 1110, cu diagnosticul plagă împuşcată perete lateral toracic
drept.
La data de 25.11.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
191. Persoană vătămată Lugoj Gabriel (Televiziune-Vol. 37) - rănit
Numitul Lugoj Gabriel, fiul lui Minea şi Julieta, domiciliat în Bucureşti, Aleea Crăieşti
nr. 4, bloc D42, sc. C, et. 2, ap. 39, sector 6, fost militar în termen la UM 01842 Titu, a fost
rănit în piciorul stâng, în data de 24.12.1989, în timp ce se afla în zona Mânăstirii Caşin din
mun. Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. A1/3216/17.04.1990, întocmit de IML Bucureşti,
Lugoj Gabriel a prezentat leziuni de violenţă (plagă penetrantă călcâi stâng cu fractură
cominutivă calcaneu) produse prin armă de foc care pot data din 24.12.1989 şi care au
necesitat 70-80 zile de îngrijiri medicale.
192. Persoană vătămată Leonte Stelică (Televiziune-Vol. 37) - rănit
Numitul Leonte Stelică, fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la data de 20.10.1953, în
com. Mihăileşti, jud. Olt, domiciliat în Bucureşti, str. sold. Zambilă Ioniţă, nr. 1, bl. 33A, et.
5, ap. 139, sector 2, a fost rănit prin împuşcare, în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în
zona TVR, pe Calea Dorobanţi, la intersecţia cu str. Teheran.
Conform raportului medico legal nr. A1/7021/14.05.1991, întocmit de IML Bucureşti,
Leonte Stelică a prezentat la data de 23.12.1989 o plagă împuşcată în seton toraco-abdominală
stângă. A necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 19.12.2006, numitul Leonte Stelică s-a constituit parte
civilă în cauză.
193. Persoană vătămată Lungu Constantin Romeo (Televiziune-Vol. 37) - rănit
Numitul Lungu Constantin Romeo, fiul Marin şi Steluţa, domiciliat în Bucureşti, str.
Huşi nr. 11, bl. B 36, sc,1, et.4, ap. 12, sector 4, a fost rănit în dimineaţa zilei de 23.12.1989,
în timp ce se afla în zona TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/4049/1991, întocmit de IML Bucureşti, Lungu
Constantin Romeo a suferit leziuni (plagă peretele toracic posterior) produse prin împuşcare la
data de 23.12.1989, pentru care a necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
194. Persoană vătămată Leica Vasile (Televiziune-Vol. 37) - rănit
Numitul Leica Vasile, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 10.09.1960, în
com. Găuri, jud. Vrancea, domiciliat în Bucureşti, Calea Vitan, nr. 12, bl. V50B, sc. 1, et. 2,
ap. 7, sector 3, a fost rănit în umărul drept, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla
pe str. Teheran, în apropierea sediului TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/4493/24.09.1991, întocmit de IML Bucureşti,
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Leica Vasile a prezentat o leziune (plagă umăr drept) produsă, la data de 23.12.1989, prin
împuşcare pentru care a necesitat cca. 25 zile de îngrijiri medicale.
La data de 19.02.2007, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
195. Persoană vătămată Niţă Ion (Televiziune-Vol. 38) - rănit
Numitul Niţă Ion, fiul lui Dumitru şi Elena, născut la data de 13.01.1948, în ŞtiubeiOrăşti, jud. Călăraşi, domiciliat în sat Fundeni, str. Sfrederului, nr. 1, jud. Călăraşi, a fost rănit
prin împuşcare, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona staţiei de metrou Aviatorilor.
Conform raportului medico legal nr. A1/2243/22.03.1991, întocmit de IML Bucureşti,
Niţă Ion a prezentat leziuni traumatice (plagă deltoidiană stângă cu fractură cominutivă
explozivă 1/3 superioară humerus stâng) care au putut fi produse prin împuşcare la data de
23.12.1989. Leziunile au necesitat 80-90 zile de îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaţa
victimei. Niţă Ion prezintă o infirmitate fizică post traumatică prin distrugerea parţială a
humerusului stâng.
La data de 09.11.2005, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
196. Persoană vătămată Marin Petre (Televiziune-Vol. 38) - rănit
Numitul Marin Petre, fiul lui Petre şi Clemenţa, născut la data de 03.09.1938 în com.
Lupşanu, jud. Călăraşi, domiciliat în Bucureşti, str. Târgu Neamţ, nr. 32, bl. A16, sc. D, et. 1,
ap. 51, sector 6, a fost rănit prin împuşcare, în data de 23.12.1989, în jurul orei 1030, în timp
ce se afla în faţa sediului TVR, în contextul focurilor de armă trase dinspre televiziune şi
imobilele situate vis a vis.
Conform raportului medico legal nr. A1/1711/28.02.1990, întocmit de IML Bucureşti,
Marin Petre a prezentat, la data de 23.12.1989, leziuni traumatice (traumatism mâna dreaptă
cu amputaţie incompletă F2 police) produse prin împuşcare pentru care a necesitat 70 zile de
îngrijiri medicale. Amputaţia policelui constituie infirmitate definitivă.
197. Persoană vătămată Mirea Gheorghe (Televiziune-Vol. 38) - rănit
Numitul Mirea Gheorghe, fiul lui Constantin şi Lucia, născut la data de 23.08.1939, în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Alexandriei nr. 68, bl. L. 8, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 5,
a fost rănit prin împuşcare, în data de 23.12.1989, în jurul orei 0930, în timp ce se afla pe Calea
Dorobanţi, vis a vis de sediul TVR, în contextul focurilor de armă trase dinspre imobilele
situate în imediata sa apropiere.
Conform raportului medico legal nr. A1/2793/05.03.1991, întocmit de IML Bucureşti,
Mirea Gheorghe a suferit la data de 23.12.1989 un traumatism prin armă de foc (plagă
împuşcată omoplat stâng-gât, cu stare de şoc hemoragic, fractură de claviculă stângă), pentru
care a necesitat 30-40 zile de îngrijiri medicale. Şocul traumatic i-a pus în pericol viaţa.
La data de 20.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
198. Persoană vătămată Mihai Cristian Traian (Televiziune-Vol. 38) - rănit
Numitul Mihai Cristian Traian, fiul lui Valentin şi Rodica, născut la data de
27.08.1971, domiciliat în Bucureşti, str. Trotuşului nr. 9, sector 1, fost militar în termen la
UM 01842 Boteni, a fost rănit prin împuşcare, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se
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afla împreună cu mr. Chirănescu Radu la sediul TVR, în zona de trecere (pasarelă) din blocul
turn spre clădirea studiouri.
Conform raportului medico legal nr. A1/779/23.01.1992, întocmit de IML Bucureşti,
Mihai Cristian Traian a prezentat la data de 23.12.1989 o plagă împuşcată transfixiantă braţ şi
antebraţ stâng. A necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.
La data de 01.07.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
199. Persoană vătămată Matache Vasile (Televiziune-Vol. 38) - rănit
Numitul Matache Vasile, fiul lui Lazăr şi Filofteia, născut la data de 05.12.1968, în
com. Dumbrava, jud. Prahova, domiciliat în com. Dumbrava, sat Zănoaga, jud. Prahova, a fost
rănit prin împuşcare, în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla împreună cu alte persoane
în curtea unui imobil de pe b-dul Aviatorilor, în contextul unor focuri de armă trase dintr-un
imobil aflat în apropiere.
Conform FO nr. 21840/1989 a Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, Matache Vasile
a fost internat la data de 24.12.1989 cu diagnosticul plagă împuşcată nepenetrantă lombară
dreapta, fiind externat la data de 25.12.1989.
La data de 24.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
200. Persoană vătămată Mirică Luminiţa (Televiziune-Vol. 38) - rănită
Numita Mirică Luminiţa, fiica lui Marin şi Elisabeta, născută la data de 14.01.1968 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Dumitru Iorgulescu nr. 4, sector 2, a fost rănită prin
împuşcare, în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona sediul TVR
Conform raportului medico legal nr. A1/4762/05.04.1991, întocmit de IML Bucureşti,
Mirică Luminiţa a prezentat sechele după leziuni (plagă în regiunea fesieră stângă, penetrantă
în cavitatea peritoneală) produse prin împuşcare, la data de 23.12.1989, pentru care a necesitat
45 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
201. Persoană vătămată Mihăilă Adrian Cătălin (Televiziune-Vol. 38) - rănit
Numitul Mihăilă Adrian Cătălin, fiul lui Mircea şi Eugenia Lăcrămioara, domiciliat în
Bucureşti, str. Mărgeanului nr. 32, bl. M 11A, sc. 1, et. 6, apt. 16, sector 5, a fost rănit prin
împuşcare în picior, în data de 23.12.1989, în timp ce se afla vis a vis de sediul TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/15771/22.10.1991, întocmit de IML
Bucureşti, Mihăilă Adrian Cătălin a suferit leziuni (plagă gamba dreapta) care s-au produs la
data de 23.12.1989 şi au necesitat 8-10 zile de îngrijiri medicale.
202. Persoană vătămată Nicolescu Vlăsceanu Mihaela Cristina (TeleviziuneVol. 39)
Numita Nicolescu Vlăsceanu Mihaela Cristina, fiica lui Alexandru şi Emilia, născută
la data de 21.09.1965 în Câmpina, Prahova, domiciliată în Brăila, str. Frumoasă, nr. 27, jud.
Brăila, susţine că a participat la evenimentele din zona Televiziunii până în data de
24.12.1989, când s-a deplasat la sediul facultăţii de Instalaţii. De asemenea susţine că, în data
25.12.1989, fiind epuizată fizic şi psihic, a fost transportată la Spitalul Dr. Gheorghe
Marinescu unde a fost internată cu diagnosticul de psihoză maniaco depresivă.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/6239/2007, din data de
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20.02.2008, întocmit de Institutul Naţional de Medicină legală Mina Minovici Bucureşti,
numita Nicolescu Vlăsceanu Mihaela suferă de tulburare bipolară (psihoză maniacodepresivă) fără legătură cu evenimentele din Decembrie 1989.
203. Persoană vătămată Nae Octavian (Televiziune-Vol. 39) - rănit
Numitul Nae Octavian, fiul lui Marin şi Alexandrina, născut la data de 11.11.1964 în
Piteşti, jud. Argeş, domiciliat în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 212, bl. J, sc. F, et. 4, apt. 20,
sector 1, fost ofiţer (lt.) în cadrul UM 02645 Mitreni, a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în blocul turn al TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/3453/23.061991, întocmit de IML Bucureşti,
Nae Octavian a prezentat la data de 23.12.1989 o plagă prin împuşcare facială şi fractură
cominutivă de mandibulă. Leziunea a necesitat cca. 260 zile de îngrijiri medicale şi i-a pus
viaţa în primejdie.
La data de 23.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
204. Persoană vătămată Nica Laurenţiu George (Televiziune-Vol. 39) - rănit
Numitul Nica Laurenţiu George, fiul lui Ion şi Floarea, născut la data de 07.12.1972 în
Bucureşti, domiciliat în com. Domneşti nr. 1486 A, jud. Ilfov, a fost rănit prin împuşcare, în
data de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea staţiei de metrou Aviatorilor.
Conform raportului medico legal nr. A1/4703/13.03.1991, întocmit de IML Bucureşti,
Nica Laurenţiu a prezentat la data de 23.12.1989 o plagă prin împuşcare transfixiantă braţ
stâng şi hemitorace stâng. A necesitat cca. 9 zile de îngrijiri medicale.
La data de 24.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare.
205. Persoană vătămată Năstase Ioan (Televiziune-Vol. 39) - rănit
Numitul Năstase Ioan, fiul lui Ioan şi Tinca, născut la data de 26.03.1953 în oraş
Zărneşti, jud. Braşov, domiciliat în Bucureşti, str. Maica Domnului, nr. 56A, sector 2, a fost
rănit prin împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului
TVR, pe str. Teheran, la intersecţia cu Calea Dorobanţi.
Conform raportului medico legal nr. A1/16087/01.11.1990, întocmit de IML
Bucureşti, Năstase Ioan a prezentat sechele după leziuni produse prin împuşcare la data de
23.12.1989 pentru care a necesitat cca. 25 zile de îngrijiri medicale.
La data de 23.06.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
206. Persoană vătămată Nedelcu Leonardo (Televiziune-Vol. 39) - rănit
Numitul Nedelcu Leonardo, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 02.08.1956,
domiciliat în Bucureşti, str. Barbu Lăutaru, nr. 2, bl. 21, sc. B, ap. 58, sector 1, a fost rănit prin
împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în curtea TVR, la intrarea în blocul
Turn.
Conform raportului medico legal nr. A1/8956/19.06.1991, întocmit de IML Bucureşti,
Nedelcu Leonardo a prezentat la data de 22/23.12.1989 o plagă împuşcată gamba stângă. A
necesitat pentru vindecare cca. 30 zile de îngrijiri medicale.
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207. Persoană vătămată Neacşu Adrian Ovidiu (Televiziune-Vol. 39) - rănit
Numitul Neacşu Adrian Ovidiu, fiul lui Gheorghe şi Viorica, născut la data de
21.10.1967 în Piteşti, jud. Argeş, domiciliat în Piteşti, str. Rovine, nr. 10, jud. Argeş, a fost
rănit prin împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla pe str. Pangrati, în
apropierea intrării în sediul TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/11342/29.07.1991, întocmit de IML
Bucureşti, Neacşu Adrian Ovidiu a prezentat sechele după leziuni prin împuşcare produse la
data de 24.12.1989 pentru care a necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
La data de 13.06.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
208. Persoană vătămată Nedelcu Ion Sorin (Televiziune-Vol. 39) - rănit
Numitul Nedelcu Ion Sorin, fiul lui Nicolae şi Maria, născut la data de 7.12.1968 în
Reşiţa, jud. Caraş-Severin, domiciliat în Reşiţa, b-dul 23 August, nr. 39, judeţul CaraşSeverin, fost militar în termen la UM 01649 Hotarele, a fost rănit prin împuşcare, în noaptea
de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al TVR.
Conform FO întocmită de Spitalul Colentina, Nedelcu Ion Sorin a fost internat la data
de 24.12.1989, ora 0900, cu diagnosticul plagă împuşcată vertebrală regiunea toracală.
209. Persoană vătămată Niculae Petre (Televiziune-Vol. 39) - rănit
Numitul Niculae Petre, fiul lui Niculae şi Elena, născut la data de 16.06.1949 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Maica Domnului nr.10, bl.54, sc.1, et.3, ap.13, sector 2,
a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în basculanta cu nr.
de înmatriculare 34-B-3655, cu care a blocat accesul spre televiziune dinspre Piaţa Dorobanţi.
Conform raportului medico legal nr. A1/3522/27.03.1991, întocmit de IML Bucureşti,
Niculae Petre a prezentat leziuni care s-au putut produce, la data de 23.12.1989, prin
împuşcare. A necesitat cca. 25 zile de îngrijiri medicale.
210. Persoană vătămată Niţescu Vasile (Televiziune-Vol. 39)
Numitul Niţescu Vasile, fiul lui Vasile şi Eugenia, născut la data de 27.11.1942 în
Sibiu, domiciliat în Bucureşti, str. Washington, nr. 9, sector 1, s-a rănit la mâna stângă
(degetele II şi V), în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla la punctul de acces în televiziune
de pe str. Pangrati, în contextul focurilor de armă trase dinspre imobilele aflate în apropiere.
Conform raportului medico legal nr. A1/6855/20.05.1992, întocmit de IML Bucureşti,
Niţescu Vasile a prezentat la data de 23.12.1989 leziuni de violenţă care au putut fi produse
prin lovire cu corp tăietor (posibil ciob de sticlă). A necesitat pentru vindecare 7-8 zile de
îngrijiri medicale.
La data de 06.09.2006 Niţescu Vasile s-a constituit parte civilă în cauză.
211. Persoană vătămată Nică Constanţa (Televiziune-Vol. 39)
La data de 25.06.2008, numita Nică Constanţa, fiica lui Anastasiu Mihalache şi
Anastasiu Anghelina, născută la data de 14.02.1923 în com. Hotarele, jud. Giurgiu,
domiciliată în Bucureşti, str. Teheran nr. 6, sector 1, a precizat că în timpul evenimentelor din
decembrie 1989, din zona TVR în direcţia locuinţei sale s-au executat focuri de armă şi s-a
constituit parte civilă în cauză pentru distrugerile provocate.
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212. Persoană vătămată Olteanu Dănuţ (Televiziune-Vol. 40) - rănit
Numitul Olteanu Dănuţ, fiul lui Ioan şi Olimpia, născut la data de 28.04.1950,
domiciliat în Bucureşti, str. Zambaccian, nr. 1, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
25.12.1989, în timp ce se afla în curtea locuinţei sale.
Din raportul medico-legal nr. A1/2831/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 14-15 zile de îngrijiri medicale.
213. Persoană vătămată Olteanu Ion (Televiziune-Vol. 40) - rănit
Numitul Olteanu Ion, fiul lui natural şi Tinca, născut la data de 27.09.1937, domiciliat
în com. Dobroieşti, şos. Fundeni, str. Spicului, nr. 24, jud. Ilfov, a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timp ce participa cu mai mulţi militari la verificarea unui imobil din
zona Televiziunii Române.
Din raportul medico-legal nr. A1/16917/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 38 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 02.02.2006, numitul Olteanu Ion s-a constituit parte
civilă în cauză.
214. Persoană vătămată Oniţa Ilie (Televiziune-Vol. 40) - rănit
Numitul Oniţa Ilie, fiul lui Gavril şi Raveica, născut la data de 11.05.1969, domiciliat
în sat Corbeşti, com. Ceica, nr. 125, jud. Bihor, a fost militar în termen la U.M. 01649
Hotarele Giurgiu, iar în ziua de 24.12.1989, împreună cu subunitatea din care făcea parte, a
participat la acţiunile de apărare a sediului Televiziunii Române, fiind rănit prin împuşcare.
Din raportul medico-legal nr. A1/4700/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30-35 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 07.09.2007, numitul Oniţa Ilie s-a constituit parte civilă
în cauză.
215. Persoană vătămată Oprea Gheorghe (Televiziune-Vol. 40) - rănit
Numitul Oprea Gheorghe, fiul lui Ştefan şi Maria, născut la data de 27.10.1948,
domiciliat în Bucureşti, str. Grigore Moisil, nr. 8, bl. 9, sc. D, et. 9, ap. 213, sector 2, a fost
rănit prin împuşcare în ziua de 24.12.1989, în timp ce se deplasa cu autoturismul proprietate
personală pe str. Paris.
Din raportul medico-legal nr. A1/4266/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 65-70 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 07.06.2007, numitul Oprea Gheorghe s-a constituit parte
civilă în cauză.
216. Olteanu Nelu (Televiziune-Vol. 40) - decedat
Numitul Olteanu Nelu, fiul lui Vasile şi Maria, născut la data de 29.06.1968, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Tohani, nr. 2, bl. 33, sc. C, et. 3, ap. 102, sector 4, a fost
împuşcat mortal în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii Române.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Olteanu Nelu, la data
de 02.06.2008, a fost audiat tatăl acestuia, Olteanu Vasile, domiciliat în Bucureşti, str. Tohani
nr. 2, bl. 33, sc. C, et. 3, ap. 102, sector 4, care s-a constituit parte civilă în cauză.
217. Orfanu Emilia (Televiziune-Vol. 40) - decedată
Numita Orfanu Emilia, fiica lui Lazăr şi Elena, născută la data de 24.08.1917, cu
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ultimul domiciliu în Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr. 238, sector 1, a fost împuşcată mortal
în ziua de 25.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa.
Conform raportului medico-legal nr.A3/304/1989 din data de 15.02.1990 numita
Orfanu Emilia a prezentat plăgi împuşcate abdominal şi coapsa stângă.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitei Orfanu Emilia, la data de
02.06.2008, a fost audiat vărul acesteia, Mitu Constantin, domiciliat în Bucureşti, Aleea
Luncşoara, nr.4-6, bl.48A, sc.2, et.3, ap.85, sector 2, care s-a constituit parte civilă în cauză.
218. Persoană vătămată Orjan Nicolae (Televiziune-Vol. 41) - rănit
Numitul Orjan Nicolae, fiul lui Toma şi Eliza, născut la data de 24.09.1971, domiciliat
în sat Micleşti, com. Micleşti, jud. Vaslui, a fost rănit prin împuşcare în dimineaţa zilei de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii Române.
Din raportul medico-legal nr. A1/4081/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 90 zile de îngrijiri medicale (fractură prin împuşcare1/3
superioară tibie stângă, plagă prin împuşcare regiunea plantară stângă, plagă prin împuşcare
bifocală 1/3 inferioară coapsa dreaptă) .
Cu ocazia audierii, la data de 24.06.2008, numitul Orjan Nicolae s-a constituit parte
civilă în cauză.
219. Persoană vătămată Obopol Ioan (Televiziune-Vol. 41) - rănit
Numitul Obopol Ioan, fiul lui Anatolie şi Elena, ns. 29.04.1951, domiciliat în
Bucureşti, str. Armoniei, nr. 16-18, et. 1, ap. 1, sector 2, a fost rănit prin împuşcare în noaptea
de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în faţa unei vile situate vis a vis de blocul turn al
Televiziunii Române.
Din raportul medico-legal nr. A1/7074/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 14-15 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare bipolară
în regiunea subscapulară dreaptă).
Cu ocazia audierii, la data de 24.06.2008, numitul Obopol Ioan s-a constituit parte
civilă în cauză.
220. Olaru Marius (Televiziune-Vol. 41) - decedat
Numitul Olaru Marius, fiul lui Eugen şi Nela, născut la data de 12.04.1971, cu ultimul
domiciliu în Craiova, Craioviţa Nouă, ap. 11, jud. Dolj, a fost împuşcat mortal în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Conform raportului medico-legal nr.A3/314/1989 din data de 15.02.1990 moartea
numitului Olaru Marius a fost violentă şi s-a datorat împuşcării ( plagă împuşcată abdominală
– hemoragie mixtă).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Olaru Marius, la data
de 3.06.2008, au fost audiaţi Olaru Eugen (tatăl victimei) şi Olaru Olimpia (mama vitregă a
victimei), ambii cu domiciliu în Craiova, Aleea Gheţişoarei, nr. 12, bl. 165A, sc. 1, ap. 11,
jud. Dolj, care s-au constituit parţi civile în cauză.
221. Persoană vătămată Paraschiv Mariana (Televiziune-Vol. 42) - rănită
Numita Paraschiv Mariana, fiica lui Ilie şi Mariana, născută la data de 19.10.1968,
domiciliată în Bucureşti, str. Paltinilor, nr. 36, sector 5, a fost rănită prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea staţiei de metrou „Aviatorilor”
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Din raportul medico-legal nr. A1/6551/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 50 zile de îngrijiri medicale(plagă împuşcată glezna dreaptă cu
fractură cominutivă deschisă grad II, 1/3 distală peroneu drept).
Cu ocazia audierii la data de 25.05.2006, numita Paraschiv Mariana s-a constituit parte
civilă în cauză.
222. Persoană vătămată Paraschiv Tudor (Televiziune-Vol. 42) - rănit
Numitul Paraschiv Tudor, fiul lui Ştefan şi Ioana, născut la data de 29.05.1972,
domiciliat în Voluntari, str. poet Andrei Mureşanu, nr. 64, jud. Ilfov, a fost rănit prin
împuşcare în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla la intersecţia străzii V. Stoianovici
cu Calea Dorobanţi.
Din raportul medico-legal nr. A1/15548/1993 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare index
stâng cu fractură cominutivă a falangei II) .
223. Persoană vătămată Popescu Cristian (Televiziune-Vol. 42) - rănit
Numitul Popescu Cristian, fiul lui Nicolae şi Irina, născut la data de 17.06.1944,
domiciliat în Bucureşti, str. Plt. Pazon Marin, nr. 1, bl. G10, sc. A, ap. 9, sector 3, a fost rănit
prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Dorobanţi împreună cu mai
mulţi colegi de serviciu.
Din raportul medico-legal nr. A1/2442/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 70-75 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare cervicală
cu interesare vertebro-medulară).
224. Persoană vătămată Pascu Costel (Televiziune-Vol. 42) - rănit
Numitul Pascu Costel, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 20.10.1962,
domiciliat în Bucureşti, str. Simbolului, nr. 11, bl. 11, et. 3, ap. 54, sector 3, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în sediul TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/1430/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 65-70 zile de îngrijiri medicale (politraumatism al membrelor
inferioare).
225. Persoană vătămată Păun Marcel (Televiziune-Vol. 42) - rănit
Numitul Păun Marcel, fiul lui natural şi Maria, născut la data de 16.01.1965, domiciliat
în Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 71, ap. 4, sector 1, susţine că a fost rănit prin împuşcare în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului TVR.
Conform F.O 3101/23.12.1989, întocmită de Spitalul Clinic Fundeni, Păun Marcel a
fost internat cu diagnosticul plagă minimă facială dreapta, plagă superficială 1/3 superioară
gamba stângă.
Cu ocazia audierii la data de 09.06.2008, numitul Păun Marcel s-a constituit parte
civilă în cauză.
226. Persoană vătămată Popescu Mircea Marian (Televiziune-Vol. 42) - rănit
Numitul Popescu Mircea-Marian, fiul lui Ilie şi Maria-Rozalia, născut la data de
15.08.1962, domiciliat în Bucureşti, b-dul Unirii, nr. 73, bl. E2, sc. 3, et. 7, ap. 56, sector 3, a
fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989 în timp ce se afla în zona staţiei de metrou
„Aviatorilor”.
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Din raportul medico-legal nr. A1/1335/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată penetrantă
interscapulo-vertebral stâng şi în regiunea fesieră stângă).
Cu ocazia audierii, la data de 09.06.2008, numitul Popescu Mircea Marian s-a
constituit parte civilă în cauză.
227. Persoană vătămată Paisz Gheorghe (Televiziune-Vol. 43) - rănit
Numitul Paisz Gheorghe, fiul lui Dionisie şi Margareta, născut la data de 06.01.1954,
domiciliat în Bucureşti, str. Scaieţilor, nr. 25-29, sector 2, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 23.12.1989 în timp ce se afla în zona Televiziunii Române.
Din raportul medico-legal nr. A1/731/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 10-12 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată tangenţială regiunea
maleolară stângă).
Cu ocazia audierii, la data de 10.06.2008, numitul Paisz Gheorghe s-a constituit parte
civilă în cauză.
228. Persoană vătămată Prodan Constantin (Televiziune-Vol. 43) - rănit
Numitul Prodan Constantin, fiul lui Ion şi Elena, născut la data de 14.10.1960,
domiciliat în Bucureşti, str. Duetului, nr. 14, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989 în timp ce se afla în zona Televiziunii Române.
Din raportul medico-legal nr. A1/737/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată glezna stângă, stare
de şoc cu tulburări neurovegetative).
Cu ocazia audierii, la data de 31.01.2007, numitul Prodan Constantin s-a constituit
parte civilă în cauză.
229. Persoană vătămată Puchin Marian (Televiziune-Vol. 43) - rănit
Numitul Puchin Marian, fiul lui Constantin şi Ioana, născut la data de 12.02.1967,
domiciliat în Bucureşti, str. Velei, nr. 2, bl. 2, sc. B, ap. 111, sector 6, a fost rănit prin
împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla pe Calea Dorobanţi, în faţa sediului
TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/10944/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 70-80 zile de îngrijiri medicale ( fractură deschisă de calcaneu
stâng prin împuşcare).
230. Persoană vătămată Pop Marcel (Televiziune-Vol. 43) - rănit
Numitul Pop Marcel, fiul lui Porfir şi Maria, domiciliat în com. Ceica, sat Ceişoara, nr.
166, jud. Bihor, fost militar în termen la U.M. 01210 Bucureşti, susţine că a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce executa o misiune de scotocire în blocul situat vis
a vis de sediul TVR.
Din actele existente la dosarul cauzei rezultă că sold. Pop Marcel a fost împuşcat în
regiunea pectorală dreaptă, treimea medie braţ drept şi treimea medie antebraţ stâng).
231. Persoană vătămată Puchea Ene (Televiziune-Vol. 43) - rănit
Numitul Puchea Ene, fiul lui Ion şi Petra, născut la data de 18.09.1969, domiciliat în
Bucureşti, str. Simion Mehedinţi, nr. 4, bl. 97, sc.1, et. 1, ap. 6, a fost rănit prin împuşcare în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea intrării în sediul TVR.
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Din raportul medico-legal nr. A1/15030/1993 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale (plagă superficială prin
împuşcare hemitorace stâng şi antebraţ stâng).
232. Persoană vătămată Popescu Decebal Laurenţiu (Televiziune-Vol. 43) rănit
Numitul Popescu Decebal-Laurenţiu, fiul lui Gheorghe şi Valeria, născut la data de
29.05.1974, domiciliat în Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp
ce se afla în curtea TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/2261/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale şi i-au pus viaţa în primejdie
(plagă împuşcată umăr stâng).
Cu ocazia audierii, la data de 20.10.2006, numitul Popescu Decebal Laurenţiu s-a
constituit parte civilă în cauză
233. Persoană vătămată Plopeanu Mihail (Televiziune-Vol. 43)
Numitul Plopeanu Mihail, fiul lui Constantin şi Steliana, născut la data de 13.01.1971,
domiciliat în com. Scorţeni, jud. Prahova, fost militar în termen la U.M. 01842 Boteni, susţine
că a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare a
sediului TVR.
Conform certificatului medical nr. C/137/10.03.1995 numitul Plopeanu Mihail
figurează înregistrat la camera de gardă a Spitalului de Urgenţă Bucureşti în data de
23.12.1989 cu diagnosticul excoriaţie superficială faţă internă genunchi drept, 1/3 superioară
faţa internă gamba stângă).
234. Pandelea Anton Radu (Televiziune-Vol. 43) - decedat
Numitul Pandelea Anton-Radu, fiul lui Florea şi Gherghina, născut la data de
11.09.1939, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Av. Ştefan Protopopescu, nr. 2, bl. 24, ap.
23, sector 1, a fost împuşcat în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Conform certificatului medical nr. C/5 din 08.01.1990 numitul Pandelea Anton Radu a
fost internat în Spitalul de Urgenţă Bucureşti la data de 23.12.1989 cu diagnosticul plagă prin
împuşcare cu interesarea jejunului colonului drept şi ruptură explozie rinichi drept. Victima a
decedat la data de 24.12.1989.
La data de 03.06.2008, a fost audiată numita Pandelea Anton Filofteia, soţia victimei,
domiciliată în Bucureşti, str. Av. Ştefan Protopopescu, nr. 2, bl. 24, ap. 23, sector 1, care s-a
constituit parte civilă în cauză.
235. Persoană vătămată Pătraşcu Gheorghe (Televiziune-Vol. 44) - rănit
Numitul Pătraşcu Gheorghe, fiul lui Alexandru şi Elena, născut la data de 14.06.1966,
domiciliat în Bucureşti, str. Strămoşilor, nr. 5, bl. P22, sc. 1, ap. 8, sector 6, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla pe strada Pangratti, în contextul focurilor
de armă trase dinspre TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/17589/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 11-12 zile de îngrijiri medicale (plagă transfixiantă deltoid
drept).
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236. Persoană vătămată Peia Sorin (Televiziune-Vol. 44) - rănit
Numitul Peia Sorin, fiul lui Vasile şi Elisaveta, născut la data de 03.06.1970,
domiciliat în Filiaşi, str. 13 Septembrie, nr. 48, jud. Dolj, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla pe B-dul Aviatorilor.
Din raportul medico-legal nr. A1/1725/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare faţa
antero-laterală gleznă dreapta).
Cu ocazia audierii, la data de 10.06.2008, numitul Peia Sorin s-a constituit parte civilă
în cauză
237. Persoană vătămată Paul Alexandru (Televiziune-Vol. 44) - rănit
Numitul Paul Alexandru, fiul lui natural şi Paulina, născut la data de 13.03.1960,
domiciliat în Focşani, str. Războieni, nr. 8, bl. 8, et. 1, ap. 4, jud. Vrancea, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla într-un camion ce transporta persoane
rănite la Spitalul Clinic de Urgenţă.
Din certificatul medico-legal nr. 122/1992 al IML Vrancea rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată suprarotuliană
stângă).
Cu ocazia audierii, la data de 11.06.2008, numitul Paul Alexandru a menţionat că nu se
constituie parte civilă în cauză
238. Persoană vătămată Enescu (fost Preda) Marian (Televiziune-Vol. 44) rănit
Numitul Enescu (fost Preda) Marian, fiul lui Constantin şi Elena, născut la data de
11.11.1970, domiciliat în Ploieşti, str. Domnişori, nr. 93, bl. 85, et. 4, ap. 16, jud. Prahova, a
fost rănit prin împuşcare în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în curtea unui
imobil situat vis a vis de TVR.
Din raportul medico-legal nr. 1322/410/1992 al LML Prahova rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată abdominală).
Cu ocazia audierii, la data de 10.06.2008, numitul Enescu (fost Preda) Marian s-a
constituit parte civilă în cauză
239. Persoană vătămată Petrache Petrişor (Televiziune-Vol. 44) - rănit
Numitul Petrache Petrişor, fiul lui Florian şi Frosa, născut la data de 22.03.1968,
domiciliat în Bucureşti, str. Pastorului, nr. 54, sector 2, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla pe b-dul Aviatorilor.
Din raportul medico-legal nr. A1/5950/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale (plagă penetrantă 1/3 superioară
antebraţ drept).
Cu ocazia audierii, la data de 10.06.2008, numitul Petrache Petrişor s-a constituit parte
civilă în cauză
240. Persoană vătămată Pătraşcu Răzvan (Televiziune-Vol. 44) - rănit
Numitul Pătraşcu Răzvan, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 21.01.1968,
domiciliat în Bucureşti, str. Radu Vodă, nr. 16, ap. 1, sector 4, a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timp ce efectua acţiuni de verificare a unei vile din zona TVR.
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Din raportul medico-legal nr. A1/4297/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 1 an de zile de îngrijiri medicale (fractură deschisă cominutivă
1/3 inferioară , regiunea metafizei distală ulna dreaptă).
Cu ocazia audierii, la data de 10.06.2008, numitul Pătraşcu Răzvan a menţionat că nu
se constituie parte civilă în cauză
241. Persoană vătămată Panaite Virgil (Televiziune-Vol. 44) - rănit
Numitul Panaite Virgil, fiul lui Mişu şi Felicia, născut la data de 02.06.1958,
domiciliat în Bucureşti, str. Drumeagului, nr. 80, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 23.12.1989, în timp ce se afla pe strada Teherani.
Din raportul medico-legal nr. A1/3317/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată transfixiantă
fesa stângă şi 1/3 superioară gamba stângă).
Cu ocazia audierii, la data de 07.08.2006, numitul Panaite Virgil s-a constituit parte
civilă în cauză
242. Persoană vătămată Piscanu George (Televiziune-Vol. 45) - rănit
Numitul Piscanu George, fiul lui Remus şi Georgeta, născut la data de 06.06.1970,
domiciliat în Alexandria, str. Dunării, bl. L28, sc. A, et. 6, ap. 21, jud. Teleorman, fost militar
în termen la U.M. 01065 Ploieşti a fost rănit prin împuşcare (glonţ ricoşat) în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în camionul militar cu care se deplasase de la unitate şi care era
staţionat în zona TVR.
Din raportul medico-legal nr. 640/1990 al LML Prahova rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 14-15 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare în regiunea
molară dreapta).
Cu ocazia audierii, la data de 05.03.2007, numitul Piscanu George s-a constituit parte
civilă în cauză.
243. Persoană vătămată Păun Ioan Sorin (Televiziune-Vol. 45) - rănit
Numitul Păun Ioan Sorin, fiul lui Nicolae şi Ana, născut la data de 06.03.1969,
domiciliat în Bucureşti, str. Maşina de Pâine, nr. 20, bl. 6 IRTA, sc. A, et. 6, ap. 24, sector 2, a
fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/11295/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 16-17 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare coapsa
dreaptă 1/3 medie).
Cu ocazia audierii, la data de 02.10.2006, numitul Păun Ioan Sorin a menţionat că nu
se constituie parte civilă în cauză.
244. Popa Veronica (Televiziune-Vol. 45) - decedată
Numita Popa Veronica, fiica lui Neculai şi Ana, născută la data de 28.03.1941, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Crinului, nr. 20-24, bl. A4, ap. 9, sector 1, a fost împuşcată
în ziua de 27.12.1989, în timp ce se afla în zona Arcului de Triumf şi a decedat în data de
30.12.1989 la Spitalul Fundeni.
Conform foii de observaţie Pediatrie - Spitalul Clinic Central de Copii Bucureşti nr.
22373/1989 numita Popa Veronica a prezentat plagă prin împuşcare şold stâng penetrantă în
abdomen.
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Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitei Popa Veronica, la data
de 02.08.2006, a fost audiat fiul acesteia, Popa Mihai Romeo, domiciliat în Bucureşti, str.
Crinului nr. 20-24, bl. A4, sc. A, et. 2, ap. 9, sector 1, care s-a constituit parte civilă în cauză.
245. Pantazescu Gheorghe (Televiziune-Vol. 45) - decedat
Numitul Pantazescu Gheorghe, fiul lui Ion şi Nicoleta, născut la data de 11.10.1947, a
fost împuşcat mortal în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Conform raportului medico-legal nr.A3/129/1989 din data de 15.02.1990 numitul
Pantazescu Gheorghe a prezentat plagă împuşcată membru inferior stâng.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Pantazescu Gheorghe,
la data de 02.03.2007, respectiv 26.02.2007, au fost audiaţi fii acestuia, Pantazescu Cătălin,
domiciliat în sat Cornetu, str. Panselelor nr.16, bl. A9, sc. 2, et. 1, ap. 4, jud. Ilfov şi
Pantazescu Vasile Constantin, domiciliat în com. Glina, sat Glina, str. Libertăţii, nr. 234, jud.
Ilfov, care s-au constituit parţi civile în cauză.
246. Petrescu Tudorel (Televiziune-Vol. 45) - decedat
Numitul Petrescu Tudorel, fiul lui Mihail şi Ana, născut la data de 13.06.1962, a fost
împuşcat în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR şi a decedat în data de
25.12.1989.
Conform raportului medico-legal nr.A3/351/1989 din data de 15.02.1990 numitul
Petrescu Tudorel a prezentat plagă împuşcată abdominală cu hemoragie mixtă.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Petrescu Tudorel a fost
audiată mama acestuia, Petrescu Ana, domiciliată în Bucureşti, str. Aleea Teiul Doamnei nr.
2, bl. 20, sc. A, et. 5, ap. 26, sector 2, care nu s-a constituit parte civilă în cauză.
247. Pancu Cristian Silviu (Televiziune-Vol. 45) - decedat
Numitul Pancu Cristian Silviu, fiul lui Niculae şi Leontina, născut la data de
16.05.1966, a fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona
TVR.
Conform raportului medico-legal nr.A3/133/1989 din data de 15.02.1990 numitul
Pancu Cristian Silviu a prezentat plagă împuşcată regiunea abdominală - hemoragie mixtă.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Pancu Cristian Silviu,
a fost audiat tatăl acestuia, Pancu Niculae, domiciliat în Bucureşti, str. Cicoarei, nr. 10, sector
3, care s-a constituit parte civilă în cauză.
248. Panait Aurelian Marius (Televiziune-Vol. 45) - decedat
Numitul Panait Aurelian Marius, fiul lui Dragudin şi Evdochia, născut la data de
12.06.1971, a fost împuşcat mortal în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Conform raportului medico-legal nr.A3/153/1989 din data de 15.02.1990 numitul
Panait Aurelian Marius a prezentat plagă împuşcată toracală – hemoragie mixtă.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Panait Aurelian Marius
a fost audiată mama acestuia, Panait Evdochia, domiciliată în Bucureşti, str. Petre Ispirescu
bl.P33, sc.3, et.4, ap.82, sector 5, care s-a constituit parte civilă în cauză
249. Persoană vătămată Radu Sorin Daniel (Televiziune-Vol. 46) - rănit
Numitul Radu Sorin-Daniel, fiul lui Ion şi Georgeta, născut la data de 17.09.1970,
domiciliat în Bucureşti, bd. Tineretului, nr. 15, bl. 4A, ap. 22, sector 4, a fost rănit în ziua de
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24.12.1989 de un corp metalic rezultat din explozie, în timp ce se afla în incinta TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/4771/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 45 zile de îngrijiri medicale (corp străin metalic regiunea
frontală).
Cu ocazia audierii, la data de 14.07.2008, numitul Radu Sorin Daniel s-a constituit
parte civilă în cauză.
250. Roşu Gheorghe (Televiziune-Vol. 46) - decedat
Numitul Roşu Gheorghe fiul lui Nicolae şi Alexandrina, ns. 03.02.1942, cu ultimul
domiciliu în com. Pantelimon, str. Ion Şulea, nr. 51, jud. Ilfov, a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în curtea TVR. A decedat în cursul aceleaşi zile de
23.12.1989.
Conform foii de observaţie clinică chirurgie nr.21770/1989 – Spitalul Clinic de
Urgenţă Bucureşti numitul Roşu Gheorghe a prezentat plagă prin împuşcare regiunea
submandibulară, transfixiantă, cu fractură cominutivă mandibulă.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Roşu Gheorghe, la data
de 30.06.2008, a fost audiat fiul acestuia, Roşu Marian Petre, domiciliat în com. Pantelimon,
str. Ion Şulea, nr. 51, jud. Ilfov, care s-a constituit parte civilă în cauză.
251. Roca Ion (Televiziune-Vol. 46) - decedat
Numitul Roca Ion, fiul lui Mihai şi Constantina, născut la data de 22.09.1948, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, aleea Buhuşi, nr. 4, bl. 2, ap. 1, sector 3, a fost împuşcat mortal
în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Conform raportului medico-legal nr.A3/155/1989 din data de 15.02.1990 numitul
Roca Ion a prezentat plagă împuşcată regiunea toracică cu hemoragie mixtă.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Roca Ion, la data de
30.06.2008, a fost audiată soţia acestuia, Roca Mariana, domiciliată în Timişoara, str. Lazăr
Gheorghe nr.9, bl.A5, ap.4, jud. Timiş, care s-a constituit parte civilă în cauză.
252. Persoană vătămată Răcman Aurel (Televiziune-Vol. 46) - rănit
Numitul Răcman Aurel, fiul lui Paul şi Maria, născut la data de 14.08.1959, domiciliat
în Voluntari, st. Florilor, nr. 34, jud. Ilfov, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/13883/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare gamba
dreaptă, plagă contuză antebraţ stâng)
Cu ocazia audierii, la data de 16.03.2007, numitul Răcman Aurel s-a constituit parte
civilă în cauză.
253. Persoană vătămată Rogojină Niculina (Televiziune-Vol. 46) - rănită
Numita Rogojină Niculina, fiica lui Petre şi Maria, născută la data de 25.02.1944,
domiciliată în Bucureşti, str. Trapezului, nr. 11, bl. G35, sc. 3, et. 1, ap. 39, sector 3, a fost
rănită prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/4277/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată zona sacrată,
spondiartroză C-D-L).
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Cu ocazia audierii, la data de 06.04.2006, numita Rogojină Niculina s-a constituit parte
civilă în cauză.
254. Persoană vătămată Rădulescu Marinică (Televiziune-Vol. 47) - rănit
Numitul Rădulescu Marinică, fiul lui Constantin şi Ana, născut la data de 14.04.1968,
domiciliat în sat Pârâienii de Jos, jud. Vâlcea, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Din raportul medico-legal nr. 1386/E/1254/1991 al LML Vâlcea rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 40 zile de îngrijiri medicale şi i-au pus în primejdie viaţa
(plagă prin împuşcare penetrantă hemitoracele stâng cu pneumotorax stâng şi retenţie de glonţ
în regiunea axilară stângă).
Cu ocazia audierii, la data de 12.02.2007, numitul Rădulescu Marinică a menţionat că
nu se constituie parte civilă în cauză.
255. Persoană vătămată Raţă Mihai Carol (Televiziune-Vol. 47) - rănit
Numitul Raţă Mihai Carol, fiul lui Mihai şi Fruzina, născut la data de 11.08.1968,
domiciliat în loc. Caransebeş, str. Tudor Vladimirescu, bl. G2, sc. A, ap. 6, jud. CaraşSeverin, fost militar în termen la U.M. 01210 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în noaptea
de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare a sediului TVR.
Conform FO nr. 4003/6 din data de 23.12.1989 întocmită de Spitalul Clinic Griviţa,
numitul Raţă Mihai Carola a fost internat cu diagnosticul plagă prin împuşcare faţa
posterioară ambele gambe 1/3 superior.
Numitul Raţă Mihai Carol s-a constituit parte civilă în cauză.
256. Persoană vătămată Rusti Ştefan Sergiu (Televiziune-Vol. 47) - rănit
Numitul Rusti Ştefan Sergiu, fiul lui Gheorghe şi Iosefina, născut la data de
05.03.1943, domiciliat în Bucureşti, str. Pajurei, nr. 16, bl. A5, ap. 40, sector 1, a fost rănit
prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Aviatorilor, în apropierea
sediului TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/4492/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 12 zile de îngrijiri medicale (plagă transfixiantă coapsa stângă,
1/3 distală).
257. Rădulescu Cristian Constantin (Televiziune-Vol. 47) - decedat
Numitul Rădulescu Cristian Constantin, fiul lui Mihai şi Georgeta, născut la data de
23.07.1972, a fost împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Conform raportului medico-legal nr.A3/216/1989 din data de 15.02.1990 numitul
Rădulescu Cristian Constantin a prezentat traumatism cranio-cerebral prin împuşcare.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Rădulescu Cristian
Constantin, a fost audiat tatăl acestuia, Spitack George, domiciliat în Bucureşti, str. Grâului
nr.25, sector 4, care s-a constituit parte civilă în cauză.
258. Persoană vătămată Roman Adrian Stelian (Televiziune-Vol. 47) - rănit
Numitul Roman Adrian-Stelian, fiul lui Gheorghe şi Zoe, născut la data de 27.07.1967,
domiciliat în Bucureşti, str. Cercetătorilor, nr. 6, bl. 29, ap. 37, sector 4, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/12481/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
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suferit leziuni care au necesitat 55 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată antepicior dr.,
fractură deschisă metatars I).
259. Persoană vătămată Rostaş Gheorghe (Televiziune-Vol. 47)
Numitul Rostaş Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Elisabeta, născut la data de 02.02.1969,
domiciliat în com. Batăr, sat Talpoş, nr. 409A, jud. Bihor, fost militar în termen la U.M.
01649 Giurgiu, susţine că a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce
se afla în misiune de apărare a sediului TVR.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
260. Stratulat Marian (Televiziune-Vol. 48) - decedat
Numitul Stratulat Marian, fiul lui Ion şi Maria, născut la data de 27.07.1967, cu
ultimul domiciliu în com. Vidra-Sineşti, jud. Giurgiu, a fost împuşcat mortal în ziua de
26.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Conform raportului medico-legal nr.A3/297/1989 din data de 15.02.1990 numitul
Stratulat Marian a prezentat plagă împuşcată toraco parietală stânga cu dilacerare cerebrală.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Stratulat Marian, la
data de 01.07.2008, au fost audiaţi fraţii acestuia, Stratulat Ionel, domiciliat în Bucureşti, str.
Iacob Negruzzi nr.27, ap.1, sector 1 şi Stratulat Milică, domiciliat în sat Sinteşti, com. Vidra
str. Monumentului nr.42, jud. Ilfov, care s-au constituit parţi civile în cauză.
261. Soroştinean Vasile (Televiziune-Vol. 48) - decedat
Numitul Soroştinean Vasile, fiul lui Vasile şi Elena, născut la data de 14.10.1957, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Grigore Moisil, nr. 8, bl. 9, sc. E, ap. 273, sector 2, a fost
împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Conform raportului medico-legal nr.A3/419/1989 din data de 15.02.1990 numitul
Soroştinean Vasile a prezentat plagă împuşcată femurală dreaptă şi gambă dreaptă cu
hemoragie externă prin leziuni de vase mari.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Soroştinean Vasile, a
fost audiată soţia acestuia, Soroştinean Maria, domiciliată în Bucureşti, str. Grigore Moisil, nr.
8, bl. 9, et. 10, sc. E, ap. 273, sector 2, care nu s-a constituit parte civilă în cauză.
262. Stănescu Nicolae (Televiziune-Vol. 48) - decedat
Numitul Stănescu Nicolae, fiul lui Nicolae şi Maria, născut la data de 21.03.1969, fost
militar în termen la U.M. 01210 Bucureşti a fost împuşcat mortal în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare a sediului TVR.
Conform raportului medico-legal nr.A3/409/1989 din data de 15.02.1990 numitul
Stănescu Nicolae a prezentat plagă împuşcată toracală dreapta.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Stănescu Nicolae, la
data de 01.07.2008, a fost audiat fratele acestuia, Stănescu Marcel Ioan, domiciliat în com.
Constantin Daicoviciu, sat Maciova, nr.16, jud. Caraş-Severin, care s-a constituit parte civilă
în cauză.
263. Stancu Ion (Televiziune-Vol. 48) - decedat
Numitul Stancu Ion, fiul lui Stere şi Alexandra, născut la data de 17.06.1958, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Alexandru cel Bun, nr. 24, bl. T17A, sc. A, ap. 42, sector
2, a fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
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Conform certificatului medical eliberat de Spitalul Clinic Fundeni, numitul Stancu Ion
a prezentat şoc hemoragic şi plagă deschisă humerală dreaptă prin împuşcare.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Stancu Ion, la data de
09.11.2005, a fost audiată soţia acestuia, Stancu Georgeta, domiciliată în com. Andrăşeşti,
jud. Ialomiţa, care s-a constituit parte civilă în cauză.
264. Persoană vătămată Scrob Dumitru (Televiziune-Vol. 49) - rănit
Numitul Scrob Dumitru, fiul lui Vasile şi Maria, născut la data de 13.06.1963,
domiciliat în sat Vidra, com. Vidra, jud. Ilfov, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului TVR.
Conform certificatului medico-legal nr. 1953/C/17.12.1991 întocmit de LML Deva,
numitul Scrob Dumitru a prezentat: plagă împuşcată în regiunea inghino-abdominală dreapta
cu ruptură de venă iliacă şi peritonită, fractură tibia dr. cu plagă împuşcată.
265. Persoană vătămată Szucs Ovidiu Florin (Televiziune-Vol. 49) - rănit
Numitul Szucs Ovidiu-Florin, fiul lui Alexandru şi Floarea, născut la data de
25.04.1964, domiciliat în Oradea, str. Făcliei, nr.21, jud. Bihor, a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului TVR.
Din raportul medico-legal nr. 317/II/1990 al LML Oradea rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată 1/3 inferioară gamba
stângă).
Cu ocazia audierii, la data de 24.11.2005, numitul Szucs Ovidiu Florin s-a constituit
parte civilă în cauză.
266. Persoană vătămată Simionică Constantin (Televiziune-Vol. 49) - rănit
Numitul Simionică Constantin, fiul lui Dumitru şi Anica, născut la data de 14.10.1956,
domiciliat în Bucureşti, str. Ilie Pintilie, nr. 36, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/2273/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 12-15 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată 1/3
superioară coapsa stângă).
267. Persoană vătămată Sterescu Mihai (Televiziune-Vol. 49) - rănit
Numitul Sterescu Mihai, născut la data de 06.02.1951, domiciliat în Bucureşti, Calea
13 Septembrie, nr. 102, bl. 48A, sc. 1, ap. 28, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în noaptea
de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/5976/1994 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 70-80 zile de îngrijiri medicale şi i-au pus viaţa în primejdie
(plagă împuşcată transfixiantă în regiunea inghino-abdominală dreapta cu orificiu de ieşire în
regiunea fesieră dreapta).
268. Persoană vătămată Somîcescu Mihail Paul (Televiziune-Vol. 49) - rănit
Numitul Somîcescu Mihail-Paul, fiul lui Mihail şi Voica, născut la data de 02.02.1970,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Constantin Brâncoveanu, nr. 10, bl. B3, sc. 3, ap. 91, sector 4, a
fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/19420/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale (trei plăgi punctiforme faţa
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externă coapsa stângă).
269. Persoană vătămată Stan Mihail (Televiziune-Vol. 49) - rănit
Numitul Stan Mihail, fiul lui Neculai şi Jeni, domiciliat în Bucureşti, str. Bach, nr. 3,
sc. A, et. 3, ap. 14, sector 2, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se
afla în Piaţa Dorobanţi.
Din raportul medico-legal nr. A1/14746/1991 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată bipolară toracică
stânga).
270. Persoană vătămată Spătăriuc Gheorghe (Televiziune-Vol. 49)
Numitul Spătăriuc Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Elena, domiciliat în Constanţa, str.
General Manu, nr. 89, jud. Constanţa, a fost agresat (tăiat) de persoane necunoscute în ziua de
24.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Victoriei din mun. Bucureşti.
Din certificatul medico-legal nr. 665/T/1991 al IML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale (plagă tăiată la piciorul drept,
nivelul fesei, cu o lungime de 15 cm).
271. Persoană vătămată Senzaconi Mircea (Televiziune-Vol. 50) - rănit
Numitul Senzaconi Mircea, fiul lui Andrei şi Elena, născut la data de la 11.05.1969,
domiciliat în Lupeni, Aleea Castanilor, nr. 8, ap. 6, jud. Hunedoara, fost militar în termen la
U.M. 01210 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare constituit la sediul TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/4487/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale (plăgi prin împuşcare mâna
dreaptă cu retenţie de corp străin, lemifongită axilară de aceeaşi parte).
Cu ocazia audierii, la data de 11.06.2008, numitul Senzaconi Mircea s-a constituit
parte civilă în cauză.
272. Persoană vătămată Stănculescu Vasile (Televiziune-Vol. 51) - rănit
Numitul Stănculescu Vasile, fiul lui Tiberiu şi Gheorghina, născut la 19.06.1958 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Daniel Ciugureanu nr. 20, ap. 7, sector 1, în dimineaţa
zilei de 23.12.1989 a făcut parte dintre muncitorii care, având armament asupra lor, s-au
deplasat la Televiziunea Română pentru a participa la apărarea acesteia.
A fost rănit prin împuşcare în coapsa piciorului stâng suferind leziuni care au necesitat
pentru vindecare 10-12 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
A1/11537/27.08.1991).
Cu ocazia audierii, la data de 18.03.2008, numitul Stănculescu Vasile s-a constituit
parte civilă în cauză.
273. Persoană vătămată Sfetcu Iosif (Televiziune-Vol. 51) - rănit
Numitul Sfetcu Iosif, fiul lui Pavel şi Neda, născut la data de 04.12.1953 în PopeştiLeordeni, judeţul Ilfov, domiciliat în Popeşti-Leordeni, str. Leordeni nr. 125, judeţul Ilfov, a
fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în curtea Televiziunii
Române.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1142/04.02.1990, a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 22-25 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată lombo-iliacă
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stânga).
Cu ocazia audierii, la data de 21.03.2006, numitul Sfetcu Iosif s-a constituit parte
civilă în cauză.
274. Persoană vătămată Stancu Alexandru Ion (Televiziune-Vol. 51) - rănit
Numitul Stancu Alexandru-Ion, fiul lui Florea şi Elena, născut la 24.01.1970 în
comuna Odobeşti, judeţul Dâmboviţa, domiciliat în comuna Odobeşti, sat Miuleşti nr. 230,
judeţul Dâmboviţa, a participat la acţiunile revoluţionare care au avut loc în centrul Capitalei
în zilele de 22 şi 23 decembrie 1989. În ziua de 23.12.1989, în jurul orei 1200, în timp ce se
afla în apropierea TVR, a fost împuşcat în umărul stâng suferind leziuni care au necesitat
pentru vindecare 50 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal
nr.
A1/11074/30.08.1991 – plagă împuşcată cu fractură cominutivă scapulară şi claviculă stânga).
Cu ocazia audierii, la data de 11.06.2008, numitul Stancu Alexandru Ion s-a constituit
parte civilă în cauză.
275. Persoană vătămată Stoian Doina (Televiziune-Vol. 51) - rănită
Numita Stoian Doina, fiica lui Ilie şi Elena, născută la 26.12.1945 în comuna Cornu,
judeţul Prahova, cu acelaşi domiciliu, a fost rănită prin împuşcare în ziua de 26.12.1989, în
timp ce se afla în apropierea Spitalului „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, suferind leziuni
care au necesitat pentru vindecare un an de îngrijiri medicale. (raport medico-legal nr.
A1/7641/1992 – fractură deschisă 1/3 distală tibie dreaptă prin împuşcare).
276. Persoană vătămată Stoian Aurel (Televiziune-Vol. 51) - rănit
Numitul Stoian Aurel, fiul lui Ion şi Maria, născut la data de 15.06.1938 în comuna
Cornu, judeţul Ialomiţa, cu acelaşi domiciliu, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
26.12.1989, în timp ce se afla în zona Spitalului „Grigore Alexandrescu” suferind leziuni care
au necesitat pentru vindecare 80-90 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
A1/7642/1992 – plagă împuşcată bipolară fesa stângă).
277. Persoană vătămată Secuianu Mircea (Televiziune-Vol. 51) - rănit
Numitul Secuianu Mircea, fiul lui Neculai şi Palaghia, născut la data de 28.07.1929 în
Jurilovca, jud. Tulcea, domiciliat în Bucureşti, b-dul. Unirii nr. 8, bl. 7A, ap. 16, sector 3 şi ffl
în mun. Bucureşti, b-dul Camil Ressu, nr. 33, bl. N4, sc. 3, et. 4, ap. 115, sector 3, în ziua de
23.12.1989 s-a prezentat la Spitalul Clinic Fundeni cu o plagă tăiată scapulară. Nu a fost
internat. Afirmă că în decembrie 1989 locuia în apropierea Televiziunii Române, iar plaga i-ar
fi fost provocată de o explozie, care a avut loc în urma focurilor de armă trase din curtea TVR
în direcţia unui elicopter care survola zona.
Potrivit raportului medico-legal nr. A1/13909/10.11.1991, la data de 23.12.1989
Secuianu Mircea a prezentat o plagă tăiată scapulară pentru care au fost necesare 25 de zile de
îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 11.06.2008, numitul Secuianu Mircea a menţionat că nu
se constituie parte civilă în cauză.
278. Sasu Ion (Televiziune-Vol. 51) - decedat
Numitul Sasu Ion, fiul lui Ilie şi Florica, născut la data de 01.07.1951 în localitatea
Mircea Vodă, judeţul Dâmboviţa, cu ultimul domiciliu în mun. Bucureşti, str. Baia-Mare nr.
2, bl. 3, ap. 53, sector 3, în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii, a fost
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împuşcat mortal (plagă împuşcată cervicală – raport medico-legal nr. A3/134/1989 din
15.02.1990).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Sasu Ion, la data de
01.07.2008, a fost audiată soţia acestuia, Sasu Nicoleta, domiciliată în Bucureşti, str. Aleea
Foişorului nr.1, sc.2, ap.32, sector 3, care s-a constituit parte civilă în cauză
279. Persoană vătămată Tudor (fostă Scrioşteanu) Elena (Televiziune-Vol. 51) rănită
Numita Tudor (fostă Scrioşteanu) Elena, fiica lui Ion şi Joia, născută la data de
16.01.1965 în comuna Dobroteşti, judeţul Teleorman, domiciliat în Bucureşti, str. Padeş nr.
10, bl. 9, sc. 3, ap. 69, sector 4, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Pieţei
Dorobanţi, a fost rănită prin împuşcare la gamba piciorului drept şi la umărul drept, suferind
leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
A1/4513 – plagă transfixiantă regiunea anterioară gamba dreaptă şi plagă delabrantă regiunea
scapulară dreapta).
Cu ocazia audierii, la data de 11.06.2008, numita Tudor (fostă Scrioşteanu) Elena s-a
constituit parte civilă în cauză.
280. Stanciu Nicolae (Televiziune-Vol. 52) - decedat
Numitul Stanciu Nicolae, fiul lui Marin şi Joiţa, născut la data de 21.01.1951 în
Bărcăneşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Argeşului nr. 3, sector 4, în ziua de
23.12.1989, a fost împuşcat mortal în timp ce se afla în zona Televiziunii Române.
Din raportul medico - legal nr. A3/373/989/15.02.1990 rezultă că Stanciu Nicolae a
decedat ca urmare a unei plăgi împuşcate cranio-cerebrale.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Stanciu Nicolae, la
data de 26.06.2007, au fost audiate sora acestuia, Marin Doina Maria, domiciliată în
Bucureşti, str. Maşina de Pâine nr.41, bl.OD45, sc.1, et.4, ap.19, sector 2 şi soţia acestuia,
Stanciu Veronica, domiciliată în Bucureşti, str. Argeşelul nr.3, bl.A4, sc.3, et.1, ap.34, sector
4, care s-au constituit parţi civile în cauză.
În cauză s-au constituit parţi civile şi Vitan Irina Maria (fiica victimei), domiciliată în
Bucureşti, şos. Alexandria nr.82, bl.L22, sc.1, ap.35, sector 5 şi Drulea Ionela Gina (fiica
victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Vistiernicul Stavrinos nr.28, bl.153, sector 6.
281. Simionescu Vasile (Televiziune-Vol. 52) - decedat
Numitul Simionescu Vasile, fiul lui Dumitru şi Veronica, născut la 21.10.1969 în
Borca - Neamţ, cu ultimul domiciliu în comuna Fărcaşa, sat Stejarul, judeţul Neamţ, fost
militar în termen la U.M. 0563 Bucureşti, în ziua de 22.12.1989, a făcut parte dintr-un
detaşament de 30 de militari dislocaţi la Televiziunea Română, cu misiunea de apărare a
instituţiei.
În ziua de 23.12.1989, în împrejurări neelucidate, Simionescu Vasile a fost rănit prin
împuşcare, fiind transportat la Spitalul Clinic Griviţa, unde a decedat în ziua de 24.12.1989,
ca urmare a unui stop cardiac ireversibil, consecutiv unei plăgi prin împuşcare toracoabdominale dreaptă cu leziune de plămân drept, de diafragmă şi lob drept hepatic.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Simionescu Vasile, la
data de 11.09.2007, a fost audiată mama acestuia, Simionescu Veronica, domiciliată în com.
Farcaşa, jud. Neamţ, care s-a constituit parte civilă în cauză
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282. Persoană vătămată Stănescu Horia (Televiziune-Vol. 52) -rănit
Numitul Stănescu Horia, fiul lui Emilian şi Margareta, născut la data de 17.02.1972 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Vidin nr. 5, bl. 53, sc. 2, ap. 23, şi ffl în Voluntari, str.
Arieşi, nr. 23, jud. Ilfov, a fost rănit prin împuşcare în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp
ce se afla în zona Televiziunii, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 90-100 zile
de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/1722/28.02.1990 – plagă prin împuşcare 1/3
femur stâng cu fractură cominutivă 1/3 superioară femur stâng, distrugere parţială de nerv
sciatic).
Cu ocazia audierii, la data de 12.12.2007, numitul Stănescu Horia s-a constituit parte
civilă în cauză.
283. Persoană vătămată Surdu Tănase (Televiziune-Vol. 52)
Numitul Surdu Tănase, fiul lui Nicolae şi Ionica, născut la data 19.12.1926 în Brăila,
domiciliat în Bucureşti, str. Av. Radu Beller nr. 9, ap. 3, sector 1, afirmă că în ziua de
23.12.1989 a fost rănit prin împuşcare în spate (partea stângă a toracelui), în timp ce se afla în
zona Televiziunii Române.
284. Persoană vătămată Smertcov Dan (Televiziune-Vol. 52) - rănit
Numitul Smertcov Dan, fiul lui Ioan şi Natalia, născut la data de 12.01.1951 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Şos. Vergului nr. 39, bl. 29 D, ap. 51, sector 2, în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla la parterul clădirii turn a Televiziunii Române a fost rănit ca
urmare a unei explozii produse în apropierea locului în care se afla.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 15 zile de îngrijiri medicale (raport
medico-legal nr. A1/3784/1992 – plagă superficială occipitală şi plagă tăiată ureche dreaptă)
285. Persoană vătămată Sălăgeanu Gheorghe Florin (Televiziune-Vol. 52) rănit
Numitul Sălăgeanu Gheorghe Florin, fiul lui Laurenţiu şi Georgeta, născut la data de
03.04.1972 în Braşov, domiciliat în Braşov, Aleea Violetelor nr. 1, bl. 61, ap. 3, judeţul
Braşov, în ziua de 23.12.1989 a luat parte la acţiunile care au avut loc în zona Televiziunii
Române.
A fost rănit prin împuşcare la coapsa dreaptă, suferind leziuni care au necesitat pentru
vindecare 16 - 18 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 1600/C întocmit de LML
Braşov)
Cu ocazia audierii, la data de 26.01.2007, numitul Sălăgeanu Gheorghe Florin s-a
constituit parte civilă în cauză.
286. Persoană vătămată Stănculete Ioan (Televiziune-Vol. 52) - rănit
Numitul Stănculete Ioan, fiul lui Ion şi Adela, născut la data de 17.08.1947 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 133, bl. E, sc. B, ap. 27, sc. V, et. 1,
sector 6, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii Române a fost rănit prin
împuşcare la umărul stâng, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 40 - 50 zile de
îngrijiri medicale (raport medico - legal nr. A1/17905/02.12.1991 – plagă împuşcată cu dublu
orificiu umăr stâng, cu lipsă de substanţă).
Cu ocazia audierii, la data de 12.06.2006, numitul Stănculete Ioan s-a constituit parte
civilă în cauză.
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287. Stan Şerban Bogdan (Televiziune-Vol. 53) - decedat
Numitul Stan Şerban-Bogdan, fiul lui Şerban şi Elena, născut la data de 14.08.1968 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Valea Albă, bl. 305, ap. 41, sector 5, în
dimineaţa zilei de 23.12.1989 a fost rănit prin împuşcare în zona TVR şi a fost transportat la
Spitalul Colentina, fiind ulterior transferat la Spitalul Clinic Vitan Bârzeşti, unde a decedat în
seara zilei de 24.12.1989.
Din raportul medico-legal nr. A3/271/1989 din 15.02.1990 rezultă că moartea lui Stan
Şerban Bogdan a fost violentă şi a fost cauzată de o plagă împuşcată toracică.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Stan Şerban Bogdan, la
data de 20.06.2008, a fost audiată Băncilă Elena (mama victimei), domiciliată în Bucureşti,
str. Şerban Bogdan Stan nr.7, bl.305, sc.4, et.1, ap.41, sector 6, care s-a constituit parte civilă
în cauză.
288. Tudor George Bogdan (Televiziune-Vol. 54) - decedat
Numitul Tudor George-Bogdan, fiul lui Alexandru şi Georgeta, născut la data de
25.11.1956 în Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, b-dul. 1 Mai nr. 148, sector 1, a
fost împuşcat mortal în seara zilei de 22.12.1989 în zona TVR.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Tudor George Bogdan,
la data de 02.07.2008, au fost audiate Tudor Georgeta (mama victimei), domiciliată în
Bucureşti, b-dul Ion Mihalache, nr. 45, bl. 16B+C, sc. C, et. 3, ap. 62, sector 1 şi Tudor
Despina (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti, Calea Crângaşi nr. 21, sc. 2, ap. 63, sector
6, care s-au constituit parţi civile în cauză.
289. Tudor Gheorghe (Televiziune-Vol. 54) - decedat
Numitul Tudor Gheorghe, fiul lui Constantin şi Nina, născut la data de 05.06.1956 în
Padina-Buzău, cu ultimul domiciliu în aceeaşi localitate, în ziua de 25.12.1989 a fost
transportat la I.M.L. Bucureşti constatându-se că moartea sa a fost violentă şi s-a datorat
împuşcării.
Conform raportului medico-legal nr.A3/140/1989 din data de 15.02.1990 numitul
Tudor Gheorghe a prezentat plagă împuşcată craniană cu dilacerare cerebrală. Nu au putut fi
stabilite împrejurările în care a fost împuşcată victima.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Tudor Gheorghe, la
data de 2.07.2008, a fost audiat tatăl acestuia, Tudor Constantin, domiciliat în com. Padina
nr.53, jud. Buzău, care s-a constituit parte civilă în cauză.
290. Persoană vătămată Tisnei Mihai (Televiziune-Vol. 54) - rănit
Numitul Tisnei Mihai, fiul lui Ioan şi Elena, născut la 07.11.1961 în Costeşti, judeţul
Iaşi, domiciliat în sat Costeşti, oraş Târgu Frumos, judeţul Iaşi, a fost rănit prin împuşcare în
zona TVR, în ziua de 22.12.1989, suferind leziuni la nivelul ficatului şi colonului (certificat
medical nr. 449/06.04.1990 întocmit de Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – plagă
împuşcată transfixiantă hemiabdomen drept, cu ruptură de ficat şi dublă ruptură de colon
drept.
291. Persoană vătămată Teodorescu Gheorghe (Televiziune-Vol. 54) - rănit
Numitul Teodorescu Gheorghe, domiciliat în Bârlad, str. Mihai Viteazul, bl. C2, sc.
A, et. 1, ap. 7, jud. Vaslui, în seara zilei de 23.12.1989 a fost rănit în timp ce se afla în zona
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str. Paris din Bucureşti, suferind leziuni la cotul şi braţul stâng care au necesitat 8-9 zile de
îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 76/OF/12.04.1990 al Laboratorului Medico-Legal
Vaslui).
292. Persoană vătămată Tudor Dan Alexandru (Televiziune-Vol. 54) - rănit
Numitul Tudor Dan-Alexandru, fiul lui Jean Laurenţiu şi Maria-Cornelia, născut la
data de 13.09.1971 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Vatra Luminoasă, nr. 22-24, bl.
D6, sc. B, et. 5, ap. 76, sector 3, în ziua de 23.12.1989 a fost rănit prin împuşcare în zona
TVR, suferind leziuni la ambele picioare.
Din raportul medico-legal nr. A1/4671/19.04.1990 rezultă că a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 90-100 zile de îngrijiri medicale (fractură deschisă prin împuşcare
1/3 proximală tibie stângă, plagă împuşcată metafiză proximală tibie dreaptă).
Cu ocazia audierii, la data de 23.05.2008, numitul Tudor Dan Alexandru s-a constituit
parte civilă în cauză.
293. Persoană vătămată Tănăsie Florin (Televiziune-Vol. 55) - rănit
Numitul Tănăsie Florin, fiul lui Gheorghe şi Sultana, născut la data de 04.06.1969 în
Balş, judeţul Olt, domiciliat în comuna Bobiceşti, judeţul Olt, fost militar în termen la UM
01210 Bucureşti, a fost rănit de schije, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare al Televiziunii Române.
Conform raportului medico-legal nr. 1130/E/1992 întocmit de LML Olt, a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale (plagă prin înţepare
fesa dreaptă şi 1/3 inferioară dreapta faţă externă).
Cu ocazia audierii, la data de 20.11.2008, numitul Tănăsie Florin s-a constituit parte
civilă în cauză.
294. Persoană vătămată Tălpeanu Eugen (Televiziune-Vol. 55) - rănit
Numitul Tălpeanu Eugen, fiul lui Stancu şi Ioana, domiciliat în Bucureşti, str.
Amurgului nr. 34, sector 5, în ziua de 23.12.1989 a fost rănit în zona TVR, suferind leziuni
prin împuşcare care au necesitat 45 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
A1/4176/1991 – plagă împuşcată coapsa dreaptă şi baza hemitoracelui drept, plagă în seton
antebraţ drept).
295. Persoană vătămată Toader Adrian (Televiziune-Vol. 55) - rănit
Numitul Toader Adrian, fiul lui Georgică şi Săndica, născut la data de 11.04.1968 în
Lacul lui Baban, judeţul Vrancea, domiciliat în Focşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 18, ap. 14,
judeţul Vrancea, în ziua de 23.12.1989, aflându-se în zona Televiziunii, a fost rănit prin
împuşcare, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare circa 2 ani de îngrijiri medicale
(raport medico-legal nr. A1/3459/1991 – plagă împuşcată fesa dreaptă cu leziune de nerv
sciatic, paralizia labei piciorului drept, dublă ruptură vezică urinară cu hematom pelvisul
peritoneal şi revărsat urohematic intraperitoneal).
Cu ocazia audierii, la data de 17.06.2008, numitul Toader Adrian s-a constituit parte
civilă în cauză.
296. Persoană vătămată Duţu (fost Niţu) Sanda (Televiziune-Vol. 55) - rănită
Numita Duţu (fost Niţu) Sanda, fiica lui Vasile şi Paula, născută la data de 27.10.1971
în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Aleea Moruzzi nr. 8, bl. V 56, sc. 1, ap. 11, sector
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3, în ziua de 23.12.1989 a fost rănită prin împuşcare în timp ce se afla în zona Televiziunii,
suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport medicolegal nr. A1/4175/1991 – plagă împuşcată regiunea axilară stângă).
Cu ocazia audierii, la data de 24.06.2009, numitul Duţu (fost Niţu) Sanda s-a constituit
parte civilă în cauză.
297. Persoană vătămată Assael Ştefan Alexandru (Televiziune-Vol. 55) - rănit
Numitul Assael Ştefan Alexandru, fiul lui Andrei Eugen şi Tudose Valeria, născut la
data de 30.08.1977, domiciliat în Bucureşti, Drumul Găzarului nr. 34 - 36, sc. 5 et. 2, ap.90,
sector 4, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR, a fost rănit prin împuşcare,
suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport medicolegal nr. A1/2749/1991 – plagă regiunea frontală prin împuşcare).
298. Persoană vătămată Tuderoiu (fostă Stănciulescu) Anca (Televiziune-Vol.
55) - rănită
Numita Tuderoiu (fostă Stănciulescu) Anca, fiica lui Ştefan şi Constanţa, născută la
24.07.1967 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 88, bl. L116, sc. D,
ap. 51, sector 3, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR, a fost rănită
prin împuşcare, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 50 zile de îngrijiri medicale
(raport medico-legal nr. A1/18203/1991 – plagă prin împuşcare bipolară lombo-iliacă
extraperitoneală cu fractură distructivă de creastă iliacă).
Cu ocazia audierii, la data de 16.04.2007, numita Tuderoiu (fostă Stănciulescu) Anca
s-a constituit parte civilă în cauză.
299. Persoană vătămată Treanţă Roza (Televiziune-Vol. 56) - rănită
Numita Treanţă Roza, fiica lui Alexandru şi Ana, născută la data de 03.06.1931 în
Brădeşti, judeţul Harghita, domiciliată în Bucureşti, Valea Ialomiţei nr. 8, bl. D 28, ap. 65,
sector 6, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, aflându-se pe Calea Dorobanţilor, a fost rănită ca
urmare a exploziei unei grenade, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de
îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/6315/1991 – plagă împuşcată schije 1/3
superioară braţul stâng şi plagă hemitorace drept).
Cu ocazia audierii, la data de 17.06.2008, numita Zdreanţă Roza a menţionat că nu se
constituie parte civilă în cauză.
300. Persoană vătămată Teodorescu Constantin (Televiziune-Vol. 56)
Numitul Teodorescu Constantin, fiul lui Nicolae şi Joiţa, născut la data de 02.07.1971
în comuna Mărăcineni, sat Ciumeşti, judeţul Argeş, cu acelaşi domiciliu, a fost găsit pe stradă,
în zona Televiziunii Române, şi considerându-se că şi-a pierdut starea de conştienţă, a fost dus
la Spitalul Elias unde a fost internat cu diagnosticul „stare reacţională acută stuporoasă
datorită unei situaţii de grea încercare”.
301. Persoană vătămată Toader Ionel (Televiziune-Vol. 57) - rănit
Numitul Toader Ionel, fiul lui Dumitru şi Anica, născut la data de 10.06.1969 în Jijila,
judeţul Tulcea, cu domiciliu flotant în Bucureşti, str. Toporaşi, nr. 31, bl. 1, sc. A, ap. 7, et. 2,
sector 5, în noaptea de 24/25.12.1989, aflându-se în zona Televiziunii, a fost rănit prin
împuşcare, suferind leziuni pentru care a necesitat 35 zile de îngrijiri medicale (raport medicolegal nr. A1/16105/1991 – fractură metacarpian IV stâng cu deplasare, plagă punctiformă faţa
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dorsală mâna stângă infectată).
302. Persoană vătămată Todircov Gheorghe (Televiziune-Vol. 57) - rănit
Numitul Todircov Gheorghe, domiciliat în Bucureşti, str. Solidarităţii nr. 1 B, bl. M 31
C, et. 7, ap. 29, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în
zona Televiziunii.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 50 zile de îngrijiri medicale (raport
medico-legal nr. A1/3875/30.03.1990 – plagă prin împuşcare braţ drept, plagă bipolară fesieră
dreapta).
303. Persoană vătămată Ţurcanu Vasile (Televiziune-Vol. 57) - rănit
Numitul Ţurcanu Vasile, fiul lui natural şi al Dumitrei, născut la data de 12.11.1966 în
comuna Tifeşti, judeţul Vrancea, domiciliat în Focşani, str. Panduri nr. 11, ap. 16, judeţul
Vrancea, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Televiziunii Române.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 90 zile de îngrijiri medicale (raport
medico-legal nr. A1/2262/1990 – plagă împuşcată toraco-abdominală şi renală dreapta).
304. Tătaru Vasile (Televiziune-Vol. 57) - decedat
Numitul Tătaru Vasile, fiul lui Marin şi Ecaterina, născut la data de 12.05.1966 în
Buzău, cu ultimul domiciliu în comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, a fost împuşcat mortal
în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Calea Dorobanţi.
Conform adresei Spitalului Clinic Central de Copii nr. 3139/13.11.1991 numitul
Tătaru Vasile a prezentat o plagă occipitală prin împuşcare.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Tătaru Vasile, la data
de 13.02.2008 a fost audiat fiul acestuia, Tătaru Bogdan Gabriel Dorian, domiciliat în
Bucureşti, str. Pâncota, nr. 1, bl. 16, sc. 4, et. 2, ap. 101, sector 2, care s-a constituit parte
civilă în cauză.
305. Persoană vătămată Truşcă Mircea Mihai (Televiziune-Vol. 57) - rănit
Numitul Truşcă Mircea Mihai, fiul lui Mihai şi Rachila, născut la data de 18.05.1956
în Petrila, domiciliat în Reşiţa, str. Aleea Roman, bl. 2, sc. 3, ap. 1, judeţul Caraş-Severin, a
fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii
Române.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 23-24 zile de îngrijiri medicale
(certificat medico-legal nr. 165/C/1992 – plagă prin împuşcare hemitorace stâng, hemotorax
stâng, fractură coasta IV).
306. Teodorasc Marius Cristian (Televiziune-Vol. 57) - decedat
Numitul Teodorasc Marius Cristian, fiul lui Vasile şi Elisabeta, născut la 19.12.1965 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în str. Tincani, nr. 3, Bucureşti, a fost împuşcat mortal în ziua
de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii Române.
Conform raportului medico-legal nr.A3/117/1989 din data de 15.02.1990 numitul
Teodorasc Marius Cristian a prezentat plagă împuşcată regiunea cervicală.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Teodorasc Marius
Cristian a fost audiaţi Teodorasc Elisabeta şi Teodorasc Vasile (părinţii victimei), domiciliaţi
în Bucureşti, str. Ţincani nr. 3, bl. OS3, sc. 2, et. 2, ap. 50, sector 5, care s-au constituit părţi
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civile în cauză.
În cauză s-a constituit parte civilă şi Teodorasc Marius Cristian (fiul victimei),
domiciliat în Bucureşti, b-dul 1 Mai, nr. 24, bl. 5S14, sc. A, et. 8, ap. 100, sector 6.
307. Tudor Dragu (Televiziune-Vol. 57) - decedat
Numitul Tudor Dragu, fiul lui Grigore şi Irina, născut la data de 24.02.1960 în Sudiţi,
judeţul Ialomiţa, domiciliat în oraş Ţăndărei, str. Avalanşei nr. 11, judeţul Ialomiţa, a fost
împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii.
Conform foii de observaţie clinică chirurgie nr.9605/1989 – Spitalul Clinic Griviţa
numitul Tudor Dragu a prezentat plagă împuşcată toraco-lombară stânga, şoc hemoragic.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Tudor Dragu la data de
6.10.2006, respectiv 9.10.2006, au fost audiaţi Bucur Letiţia (concubina victimei), respectiv
Tudor Dorel şi Tudor Adi (fiii victimei), domiciliaţi în Bucureşti, Aleea Voievod Alex.
Moruzzi, nr. 2, bl. V55, sc. C, ap. 34, sector 3, care s-au constituit părţi civile în cauză.
308. Persoană vătămată Voicu Paul (Televiziune-Vol. 58) - rănit
Numitul Voicu Paul, fiul lui Ion şi Elena, născut la 14.12.1947, domiciliat în
Bucureşti, str. Aviaţiei nr. 5, bl. 4 C, ap. 55, sector 1, în noaptea de 22/23.12.1989 a fost rănit
prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii Române.
A suferit leziuni la ambele picioare care au necesitat pentru vindecare 150-180 zile de
îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/16075/1991 – plagă prin împuşcare cu fractură
cominutivă deschisă 1/3 medie gamba dreaptă şi fractură oblică gamba stângă transfixiantă).
Cu ocazia audierii, la data de 10.01.2007, numitul Voicu Paul s-a constituit parte civilă
în cauză.
309. Persoană vătămată Viţelar Bogdan (Televiziune-Vol. 58) - rănit
Numitul Viţelar Bogdan, domiciliat în Bucureşti, str. Cehov nr. 6, sector 1, a fost rănit
prin împuşcare în coapsa piciorului stâng, în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în zona
Televiziunii Române (raport medico-legal nr. A1/2811/1991 – plagă împuşcată perforantă
regiunea dorsală a coapsei stângi)
310. Vâlculescu Stănică (Televiziune-Vol. 58) - decedat
Numitul Vâlculescu Stănică, fiul lui Marin şi Ionica, născut la data de 03.12.1967 în
Nicoleşti, cu ultimul domiciliu în comuna Puieşti, sat Dăscăleşti, judeţul Buzău, a fost
împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii.
Conform raportului medico-legal nr.A3/127/1989 din data de 15.02.1990, moartea
numitului Vâlculescu Stănică a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată
craniană cu dilacerare cerebrală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Vâlculescu Stănică a
fost audiată Vâlculescu Ionica (mama victimei), domiciliată în com. Puieşti, sat Dăscăleşti,
jud. Buzău, care s-a constituit parte civilă în cauză.
311. Vechiu Constantin (Televiziune-Vol. 58) - decedat
Numitul Vechiu Constantin, fiul lui Mihai şi Maria, născut la data de 29.02.1961 în
Româneşti, judeţul Dâmboviţa, cu ultimul domiciliu în aceeaşi localitate, a fost împuşcat
mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Galeriilor de Artă.
Conform raportului medico-legal nr. A3/311/1989/15.02.1990, moartea numitului
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Vechiu Constantin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată fesa dreaptă,
hemoragie externă).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Vechiu Constantin a
fost audiată Vechiu Maria (mama victimei), domiciliată în com. Româneşti, jud. Iaşi, care s-a
constituit parte civilă în cauză.
312. Persoană vătămată Vrabie Sebastian Ion (Televiziune-Vol. 58) - rănit
Numitul Vrabie Sebastian Ion, fiul lui Ilie Marian şi Maria, născut la data de
30.03.1970 în Sinaia, domiciliat în Rm. Vâlcea, str. Nicolae Iorga nr. 1, bl. A 17/1, sc. C, ap.
10, judeţul Vâlcea, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla
în zona Televiziunii Române.
A suferit leziuni în regiunea toraco-abdominală care au necesitat pentru vindecare 45
zile îngrijiri medicale şi care au determinat extirparea splinei, fapt ce constituie infirmitate cu
caracter permanent (raport de expertiză nr. A1/6009/2006).
313. Persoană vătămată Vlad Ion (Televiziune-Vol. 58) - rănit
Numitul Vlad Ion, fiul lui Corneliu şi Elisabeta, născut la data de 24.08.1965 în
Bucureşti, domiciliat în comuna 1 Decembrie, str. Victoriei nr. 43, judeţul Ilfov, a fost rănit de
schije în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii Române.
A suferit leziuni la gamba piciorului stâng, pentru care a necesitat 8-9 zile de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr. A1/1936/1992 – corp străin gamba stângă).
Cu ocazia audierii, la data de 18.06.2008, numitul Vlad Ion a menţionat că nu se
constituie parte civilă în cauză.
314. Persoană vătămată Vlad Marian (Televiziune-Vol. 59) - rănit
Numitul Vlad Marian, fiul lui Gheorghe şi Paraschiva, născut la data de 25.10.1961 în
Bucureşti, domiciliat în comuna 1 Decembrie, str. Giurgiului nr. 214, jud. Ilfov, a fost rănit
prin împuşcare în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii Române.
A suferit leziuni la nivel fesier şi la nivelul picioarelor, leziuni care au necesitat pentru
vindecare 6-7 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/14081/1991 – plăgi
împuşcate fesiere, fractură cominutivă pilon tibial deschisă tip II, cu ruptură tendon achilian).
Cu ocazia audierii, la data de 19.06.2008, numitul Vlad Marian s-a constituit parte
civilă în cauză.
315. Persoană vătămată Vasile Cristian (Televiziune-Vol. 59) - rănit
Numitul Vasile Cristian, fiul lui Vasile şi Lina, născut la 25.11.1969 în Olteniţa,
domiciliat în Bucureşti, str. Moldoveni nr. 8, bl. 55, ap. 43, sector 4, a fost rănit prin
împuşcare la braţul şi antebraţul drept în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Televiziunii Române,
Leziunile suferite au necesitat pentru vindecare 11-12 zile de îngrijiri medicale (raport
medico-legal nr. A.1/4989/1990 – plagă prin împuşcare pe faţa posterioară a braţului drept şi
plagă superficială pe antebraţul drept, sub plica cotului).
Cu ocazia audierii, la data de 19.06.2009, numitul Vasile Cristian s-a constituit parte
civilă în cauză.
316. Persoană vătămată Vasile Florian (Televiziune-Vol. 59) - rănit
Numitul Vasile Florian, fiul lui Ion şi Aurica, născut la 16.04.1969 în Pucioasa,
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domiciliat în comuna Vulcana-Băi, str. Târgovişte nr. 71, judeţul Dâmboviţa, a fost rănit prin
împuşcare în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de apărare
constituit la Televiziune de U.M. 01842 Boteni.
Leziunile suferite au necesitat 260-270 zile de îngrijiri medicale şi au determinat
infirmitate (raport medico-legal nr. 1152/31.10.1991 LML Dâmboviţa – fractură cominutivă
1/3 medie gamba dreaptă deschisă prin împuşcare, fractură transfixiantă prin împuşcare
genunchi stâng, fractură parcelară calcaneu drept deschisă).
Cu ocazia audierii, la data de 18.06.2008, numitul Vasile Florian s-a constituit parte
civilă în cauză.
317. Persoană vătămată Vlad Petre (Televiziune-Vol. 59) - rănit
Numitul Vlad Petre, domiciliat în Bucureşti, str. Alunişului nr. 43, sector 4, afirmă că,
în seara zilei de 23.12.1989, ar fi fost rănit prin împuşcare la piciorul stâng.
Conform certificatului medical nr. 162/05.02.1991, întocmit de Dispensarul Pol. Sf.
Ion, numitul Vlad Petre figurează înregistrat cu diagnosticul amputaţie antepicior stâng după
arterită cu cangrenă umedă.
318. Persoană vătămată Varga Ion (Televiziune-Vol. 59) - rănit
Numitul Varga Ion, fiul lui Dumitru şi Verona, născut la 24.05.1958 în Bacău,
domiciliat în Bacău, str. Constructorilor nr. 4, județul Bacău, a fost rănit prin împuşcare, în
zona toracică, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii Române.
Leziunile suferite au necesitat pentru vindecare 14-16 zile de îngrijiri medicale
(certificat medico-legal nr. 31/1991 L.M.L. Bacău – plagă tangenţială subscapular drept şi
stâng nepenetrante).
319. Persoană vătămată Zaharia Alexandru (Televiziune-Vol. 60) - rănit
Numitul Zaharia Alexandru, fiul lui Alexandru şi Ortansa, născut la data de
29.04.1955 în comuna Trifeşti, judeţul Neamţ, domiciliat în Roman, str. Dumbrava Roşie, bl.
8, ap. 32, jud. Neamţ, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce acţiona
pentru apărarea Televiziunii.
A suferit mai multe leziuni care au necesitat pentru vindecare 6-7 luni de îngrijiri
medicale şi care i-au pus viaţa în primejdie (raport medico-legal nr. 301/1991 C.M.L. Roman
– plagă prin împuşcare coapsa şi fesa stângă şi leziunea vaselor fesiere stângi; plagă prin
împuşcare fesa dreaptă cu fractură parţială a peretelui posterior).
Cu ocazia audierii, la data de 01.11.2006, numitul Zaharia Alexandru s-a constituit
parte civilă în cauză.
320. Urucu Adrian Dan (Televiziune-Vol. 60) - decedat
Numitul Urucu Adrian-Dan, fiul lui Aurel şi Vasilica, născut la data de 05.01.1968 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în str. Gr. Alexandrescu nr. 102, sector 1, Bucureşti, a fost
rănit prin împuşcare la data de 23.12.1989, în zona Televiziunii, şi a decedat în drum spre
Spitalul de Urgenţă.
Conform certificatului medical constatator al morţii nr.5259/25.12.1989 – Spitalul
Clinic de Urgenţă Bucureşti numitul Urucu Adrian Dana prezentat plagă transfixiantă
subaxilară dreaptă prin împuşcare.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Urucu Adrian Dan la
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data de 02.07.2008 au fost audiaţi, tatăl acestuia, Urucu Aurel, domiciliat în Bucureşti, str.
Grigore Alexandrescu nr.102, et.1, ap.3, sector 1 şi mama acestuia, Urucu Vasilina,
domiciliată în Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 102, et. 1, ap. 3, sector 1, care s-au
constituit părţi civile în cauză.
321. Persoană vătămată Ursu Dorin (Televiziune-Vol. 60) - rănit
Numitul Ursu Dorin, fiul lui Nichita şi Cleopatra, născut la data de 29.09.1952 în
Câmpulung-Moldovenesc, domiciliat în comuna Mănăstirea, judeţul Călăraşi, în ziua de
23.12.1989, aflându-se în zona Televiziunii unde a luat parte la acţiunile pentru apărarea
acestei instituţii, a fost rănit prin împuşcare la ochiul stâng.
Leziunile suferite de Ursu Dorin au necesitat pentru vindecare 40 de zile de îngrijiri
medicale şi au determinat infirmitate fizică permanentă (raport medico-legal nr.
159/19.03.1990 L.M.L. Călăraşi – glob parţial eviscerat prin împuşcare; corp străin metalic
intraorbital).
Cu ocazia audierii, la data de 12.06.2008, numitul Ursu Dorin s-a constituit parte civilă
în cauză.
322. Persoană vătămată Zamfir Vasile (Televiziune-Vol. 61) - rănit
Numitul Zamfir Vasile, fiul lui Ion si Stana, născut la data de 26.06.1956 în com.
Mârşa, jud. Giurgiu, domiciliat în Bucureşti, strada Abanosului, nr. 6, bl. 3, sc. 1, et. 2, ap. 12,
sector 2, în ziua 23.12.1989, aflându-se în zona Televiziunii, a fost rănit prin împuşcare în
regiunea fesieră stângă şi în gamba dreaptă, focul fiind executat de către militarii şi civilii
aflaţi din incinta Televiziunii.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1730/1990, numitul Zamfir Vasile a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 60 de zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 15.02.2007, numitul Zamfirescu Vasile s-a constituit
parte civilă în cauză.
323. Persoană vătămată Zamfirescu Vasile (Televiziune-Vol. 61) - rănit
Numitul Zamfirescu Vasile, fiul lui Vasile şi Elena, născut la data de 02.02.1959 în
comuna Sprâncenata, judeţul Olt, domiciliat în Bucureşti, strada Doamna Ghica nr. 20, bl. 4,
sc. 2, et. 2, ap. 36, sector 2, în ziua de 23.12.1989, după ce a primit de la Gărzile Patriotice din
cadrul Întreprinderii Griviţa Roşie, un pistol mitralieră cu muniţia aferentă, s-a deplasat în
zona Televiziunii, pentru a ajuta la apărarea sediului TVR. În jurul orelor 1700, observând că
se trage din direcţia vilelor, a executat foc în acea direcţie, consumând un încărcător întreg. În
cursul nopţii, în timp ce se afla în incinta clădirii TVR, a executat mai multe focuri pe holurile
din corpul ,,Studiouri”, întrucât ,,a văzut siluete de persoane”. Tot în cursul nopţii, susnumitul
a fost rănit la rândul său prin împuşcare, în braţul stâng, de unul din colegii săi.
Conform raportului medico legal nr. A1/2725/1990, numitul Zamfirescu Vasile a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 120 zile de îngrijiri medicale şi au determinat
infirmitate fizică permanentă.
Cu ocazia audierii, la data de 19.06.2008, numitul Zamfirescu Vasile s-a constituit
parte civilă în cauză.
324. Persoană vătămată Ceicu Olga (Televiziune-Vol. 61) - rănită
Numita Ceicu Olga, fiica lui Constantin şi Natalia, născută la data de 03.07.1929 în
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Ismail, Ucraina, domiciliată în Bucureşti, strada Grigore Alexandrescu, nr.76, ap.7, sector 1,
susţine că, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în locuinţă, a fost rănită prin împuşcare în
coapsa dreaptă, de un glonţ care a pătruns prin geamul ferestrei de la bucătărie.
Conform foii de observaţie întocmită de Spitalul Clinic Central de Copii Sector 1,
numita Ceicu Olga a fost internată în perioada 23-25.12.1989 cu diagnosticul ,,plagă prin
împuşcare cu retenţie de glonţ coapsa dreaptă”.
Cu ocazia audierii, la data de 06.06.2008, numita Geicu Olga s-a constituit parte civilă
în cauză.
325. Persoană vătămată Brănescu Claudiu (Televiziune-Vol. 61) - rănit
Numitul Brănescu Claudiu fiul lui Ion şi Vasilica, născut la data de 05.09.1969 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, strada Foişorului nr. 16, bl. F11C, scara 2, et. 3, ap. 47,
sector 3, (f.f.l. - Bucureşti, str. Râul Doamnei nr. 6, bl. TS4, et. 2, ap. 63, sector 6) a fost rănit
prin împuşcare, în zona fesieră stângă, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Televiziunii, unde ajuta la transportarea răniţilor.
Conform raportului medico legal nr. A1/2746/1991, numitul Brănescu Claudiu a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 120-150 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 19.11.2008, numitul Brănescu Claudiu s-a constituit
parte civilă în cauză.
326. State Claudiu (Televiziune-Vol. 62) - decedat
Numitul State Claudiu, fiul Niculae şi Constanţa, născut la data de 02.05.1977, în
judeţul Călăraşi, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Elev Ştefănescu nr. 6, bl. 463, sc. 7, et.
7, ap. 47, sector 2, a fost împuşcat mortal la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Televiziunii Române.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului State Claudiu, la data
de 01.11.2005, respectiv 02.07.2008, au fost audiate State Constanţa (mama victimei),
domiciliată în Bucureşti, str. Elev Ştefănescu Ştefan nr.6, bl.463, sc.1, ap.47, sector 2 şi Preda
Vasilica (sora victimei), domiciliată în Bucureşti, b-dul Basarabia, nr. 55, bl. M22, sc. A, et. 5,
ap. 15, sector 2, care s-au constituit părţi civile în cauză.
327. Duriu Daniel (Televiziune-Vol. 62) - decedat
Numitul Duriu Daniel, fiul lui Florea şi Niculina, născut la data de 10.08.1970 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Al. Avrig, bl. 95, ap. 125, sect. 2, Bucureşti, a fost împuşcat
mortal, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii Române.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/95/1989, moartea numitului
Duriu Daniel a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.(hemoragie mixtă)
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Duriu Daniel, la data
de 10.01.2006, a fost audiat tatăl victimei, Duriu Florea, domiciliat în Budeşti, str.
Sericiculturii nr.21, jud. Călăraşi şi f.f.l. în Bucureşti, str. Râmnicu Vâlcea nr.22, bl.22B,
ap.27, sector 3, care s-a constituit parte civilă în cauză.
328. Persoană vătămată Gioacăş Georgel (Televiziune-Vol. 62) - rănit
Numitul Gioacăş Georgel, fiul lui Neculai şi Eugenia, născut la data de 07.02.1966,
domiciliat în Frumuşani, str. Bucureşti - Olteniţa nr. 543, judeţul Călăraşi, la data de
24.12.1989, în timp ce se afla în incinta clădirii Televiziunii, având asupra sa un pistol
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mitralieră, pe care îl primise anterior de la un cadru M.Ap.N. împreună şi cu alţi civili,
ajungând în ,,Corpul Tehnic”, a fost întâmpinat de un militar care a deschis focul asupra sa,
rănindu-l în zona feţei.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1847/1992, numitul Gioacăş Georgel a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 8-10 zile de îngrijiri medicale.
329. Persoană vătămată Răducanu Mihai (Televiziune-Vol. 63)
Numitul Răducanu Mihai, fiul lui Marin şi Elena, născut la data de 11.03.1953 în
Voluntari, judeţul Ilfov, domiciliat com. Clinceni, strada Monumentul Eroilor nr.67, judeţul
Ilfov, susţine că, în seara zilei de 21.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Hotelului Lido,
ar fi fost agresat de către lucrători de miliţie.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Cu ocazia audierii, la data de 22.12.2006, numitul Răducanu Mihai s-a constituit parte
civilă în cauză.
330. Persoană vătămată Stan Ion (Televiziune-Vol. 63)
Numitul Stan Ion, fiul lui Mihail şi Anica, născut la data de 22.12.1962 în com.
Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Jean Steriadi nr. 23- 25, bl. L16,
sc. 3, ap. 100, sector 3, susţine că în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în faţa
sediului Televiziunii Române, ar fi fost rănit prin împuşcare în zona cervicală.
Nu a prezentat acte medicale care să confirme existenţa unor leziuni produse în aceste
împrejurări.
331. Persoană vătămată Dumitraşcu Mircea Emil (Televiziune-Vol. 63)
Numitul Dumitraşcu Mircea Emil, fiul lui Nicolae şi Anica, născut la data de
19.10.1958 în Bucureşti, cu domiciliul în Bucureşti, str. Sapienţei nr.17, bl.103 A, sc.1, et.4,
ap.8, sector 5, susţine că, în cursul zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în clădirea
Televiziunii Române, a fost rănit prin împuşcare la braţul stâng.
Nu a prezentat acte medicale care să confirme existenţa unor leziuni produse în aceste
împrejurări.
332. Persoană vătămată Mihai Constantin (Televiziune-Vol. 63)
Numitul Mihai Constantin, fiul lui Ion şi Matilda, născut la data de 26.10.1967 în
Constanţa, domiciliat în Techirghiol, str. 9 Mai nr. 51, fost militar în termen la U.M. 02383
Bucureşti, susţine că a fost rănit prin împuşcare la piciorul stâng, în cursul zilei de 24.12.1989,
în timp ce se afla în zona Televiziunii, unde ajuta la descărcarea unor alimente pentru militari.
Nu a prezentat acte medicale care să confirme existenţa unor leziuni produse în aceste
împrejurări.
333. Persoană vătămată Tănăsescu Marian (Televiziune-Vol. 63)
Numitul Tănăsescu Marian, fiul lui Marin şi Alexandrina, născut la data de
21.12.1957, domiciliat în Bucureşti, str. Tunsu Petre nr.10, sector 5, susţine că, în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în faţa Televiziunii, a suferit leziuni prin tăiere datorate
acţiunii unor cioburi, în contextul în care militarii aflaţi într-un TAB au executat lovituri de
tun în direcţia vilelor învecinate, iar datorită zgomotului produs, au fost sparte geamurile
clădirii TVR.
Nu a prezentat acte medicale care să confirme existenţa unor leziuni produse în aceste
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împrejurări.
334. Persoană vătămată Stoica Nicolae (Televiziune-Vol. 63)
Numitul Stoica Nicolae, fiul lui Gheorghe şi Mitana, născut la data de 22.04.1934 jud.
Brăila, domiciliat în Bucureşti, str. Atena nr. 9, sector 1 (f.f.l. – Bucureşti, str. Teiul Doamnei
nr.100, bl. 1, sc. 1, et. 6, ap. 21, sector 2), la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în faţa
clădirii Televiziunii, a încercat să se ferească de tirul gloanţelor, trântindu-se la pământ,
moment în care a suferit o entorsă la piciorul stâng.
Conform certificatului medical nr. C/620/1996, numitul Stoica Nicolae s-a prezentat la
data de 23.12.1989 la camera de gardă ortopedie a Spitalului Clinic de Urgenţă cu
diagnosticul ,,entorsă gravă genunchi stâng”.
Cu ocazia audierii, la data de 08.02.2006, numitul Stoica Nicolae s-a constituit parte
civilă în cauză.
335. Persoană vătămată Corbu Radu (Televiziune-Vol. 63)
Numitul Corbu Radu, fiul lui Gheorghe şi Victoria, născut la data de 02.04.1955 în
mun. Feteşti, jud. Ialomiţa, domiciliat în mun. Feteşti. str. Călăraşi nr. 123, jud. Ialomiţa,
susţine că, în noaptea de 22/23.12.1989, a fost rănit de o schijă în zona omoplatului drept, în
timp ce se afla în apropierea Televiziunii.
Nu a prezentat acte medicale care să confirme existenţa unor leziuni produse în aceste
împrejurări.
336. Persoană vătămată Magher Mihai Mario (Televiziune-Vol. 63)
Numitul Magher Mihai – Mario, fiul lui Nicolae şi Katerina, născut la data de
09.08.1946 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Brebu nr. 1, bl. T9A, sc. 1, ap. 1, sector
2, afirmă că, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în faţa clădirii Televiziunii, a fost rănit
prin împuşcare la piciorul stâng.
Din adeverinţa medicală prezentată rezultă însă că numitul Magher Mihai-Mario a fost
tratat în perioada 1991-1993 cu diagnosticul de ,,neurodermită cu escare sângerânde la
piciorul stâng. Leziunile cu care s-a prezentat pacientul au fost de origine nervoasă.”
Cu ocazia audierii, la data de 05.03.2007, numitul Magher Mihai Mario s-a constituit
parte civilă în cauză.
337. Persoană vătămată Al-Ştefanii Ion (Televiziune-Vol. 63)
Numitul Al-Ştefanii Ion, fiul lui Pantelie şi Anica, născut la data de 21.02.1959 în
Braniştea, judeţul Mehedinţi, domiciliat în mun. Calafat, str. Alexandru Ioan Cuza, bl.R1,
sc.1, ap. 3, jud. Dolj, afirmă că, în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în subsolul clădirii
Televiziunii, având asupra sa un pistol mitralieră (pe care l-a primit de la un ofiţer M.Ap.N.),
precum şi două grenade, la un moment dat a observat ,,o umbră”, motiv pentru care a executat
mai multe focuri pe holurile din subsol şi a aruncat grenadele pe care le deţinea. Ulterior, în
cursul zilei de 26.12.1989, a executat din nou foc în direcţia unei străzi învecinate, împrejurări
în care ar fi fost rănit prin împuşcare în zona capului.
Din raportul de expertiză medico legală nr. A1/12831/2005 rezultă că numitul AlŞtefanii Ion prezintă 2 cicatrici frontale vechi, al căror aspect însă nu este caracteristic unor
leziuni produse prin împuşcare sau prin acţiunea unor schije.
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338. Persoană vătămată Stamboală Costică (Televiziune-Vol. 63)
Numitul Stamboală Costică, fiul lui Alexandru şi Dumitra, născut la data de
19.04.1953, în com. Slobozia, jud. Galaţi, domiciliat în Bucureşti, str. Slt. Erou Ionescu
Gheorghe nr. 5, bl.141, sc.1, ap.15, sector 4, susţine că, în noaptea de 22/23.12.1989, s-a aflat
în zona Televiziunii alături de alţi manifestanţi, iar după ce a revenit la domiciliu, a constatat
că era rănit în zona toracelui.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/564/2008, numitul Stamboală
Costică nu prezintă leziuni traumatice la nivelul toracelui, ci doar o cicatrice postoperatorie la
nivelul hemitoracelui stâng, după o operaţie chirurgicală în 1984, pentru care nu a pus la
dispoziţie acte medicale din care să reiasă scopul operaţiei. La examinarea radiologică s-a
constatat prezenţa unor corpi străini de intensitate metalică, radioopaci, la nivelul toracelui
bilateral, cu privire la care, în lipsa altor acte medicale, nu se pot face aprecieri referitoare la
natura, mecanismul şi circumstanţele pătrunderii lor subtegumentar.
339. Persoană vătămată Udrescu Florin Cătălin (Televiziune-Vol. 64) - rănit
Numitul Udrescu Florin-Cătălin, fiul lui Nicolae şi Victoria, născut la data de
02.05.1970 în com. Corbeni, judeţul Argeş, domiciliat în Piteşti, str. Independenţei, bl. P4, sc.
A, et. 6, ap. 27, judeţul Argeş, fost militar în termen la U.M. 01842 Titu, la data de
23.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de apărare al sediului TVR, a fost rănit prin
împuşcare în coapsa piciorului stâng, de o persoană îmbrăcată în uniformă specifică Gărzilor
Patriotice, care a deschis focul asupra grupului de militari în care susnumitul se afla.
Conform raportului medico legal nr. 1247/A7/1991, numitul Udrescu Florin Cătălin a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 18.06.2008, numitul Udrescu Florin Cătălin a menţionat
că nu se constituie parte civilă în cauză.
340. Dragomirescu Mihai Liviu (Televiziune-Vol. 64) - decedat
Numitul Dragomirescu Mihai Liviu, fiul lui Dumitru şi Ileana, născut la data de
10.10.1964 în com. Grijeni, jud. Teleorman, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Logofăt Tăutu,
nr. 17, sector 3, fost ofiţer la U.M. 01842 Titu, la data de 23.12.1989, în timp ce făcea parte
din dispozitivul de apărare al sediului TVR, a fost împuşcat mortal de o persoană îmbrăcată în
uniformă specifică Gărzilor Patriotice, care a deschis focul asupra grupului de militari în care
se afla.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/105/1989, moartea numitului
Dragomirescu Mihai Liviu a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată craniană
cu dilacerare cerebrală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Dragomirescu Mihai
Liviu, la data de 26.07.2006, au fost audiaţi Dragomirescu Mihai Claudiu (fiul victimei),
domiciliat în Bucureşti, str. Lt. col. Dumitru Papazoglu nr.7, bl.B10, ap.24, sector 3 şi Jianu
Micuţa(soţia victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Lt. col. Dumitru Papazoglu nr.7, bl.B10,
ap.24, sector 3, care s-au constituit parţi civile în cauză.
341. Barbu Petre Marian (Televiziune-Vol. 64) - decedat
Numitul Barbu Petre Marian, fiul lui Niculina Iulia, născut la data de 29.06.1969 în
Răcari, judeţul Dâmboviţa, cu ultimul domiciliu în Răcari, jud. Dâmboviţa, fost militar în
termen la U.M. 01842 Titu, la data de 23.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de
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apărare al sediului TVR, a fost împuşcat mortal de o persoană îmbrăcată în uniformă specifică
Gărzilor Patriotice, care a deschis focul asupra grupului de militari în care susnumitul se afla.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/154/1989, moartea numitului
Barbu Petre Marian a fost violentă şi s-a datorat împuşcării(plagă împuşcată craniană,
dilacerare cerebrală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Barbu Petre Marian, la
data de 12.05.2006, a fost audiat tatăl acestuia, Barbu Nicolae, domiciliat sat Ghimpaţi,
judeţul Dâmboviţa, care s-a constituit parte civilă în cauză.
342. Drăguţ Dumitru (Televiziune-Vol. 64) - decedat
Numitul Drăguţ Dumitru, fiul lui Ion şi Rada, născut la data de 29.10.1970 în com.
Mătăsaru, jud. Dâmboviţa, cu ultimul domiciliu în com. Mătăsari, jud. Dâmboviţa, la data de
23.12.1989, fost militar în termen la U.M. 01842 Titu, în timp ce făcea parte din dispozitivul
de apărare al sediului TVR, a fost împuşcat mortal de o persoană îmbrăcată în uniformă
specifică Gărzilor Patriotice, care a deschis focul asupra grupului de militari în care
susnumitul se afla.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/108/1989, moartea numitului
Drăguţ Dumitru a fost violentă şi s-a datorat împuşcării(plagă împuşcată toracală, hemoragie
mixtă).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Drăguţ Dumitru, a fost
audiată mama acestuia, Ciobanu Rada, domiciliată în com. Mătăsaru, jud. Dâmboviţa, care nu
s-a constituit parte civilă în cauză.
343. Matei Petrişor (Televiziune-Vol. 64) - decedat
Numitul Matei Petrişor, fiul lui Cristea şi Maria, născut la data de 24.02.1969, în
Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa, cu ultimul domiciliu în com. Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa,
fost militar în termen la U.M. 01842 Titu, la date de 23.12,1989, în timp ce făcea parte din
dispozitivul de apărare al sediului TVR, a fost împuşcat mortal de o persoană îmbrăcată în
uniformă specifică Gărzilor Patriotice, care a deschis focul asupra grupului de militari în care
susnumitul se afla.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/107/1989, moartea numitului
Matei Petrişor a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată craniană cu dilacerare
cerebrală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Matei Petrişor a fost
audiat tatăl acestuia, Matei Hristea, domiciliat în com. Hulubeşti, sat Butoiu de Sus, jud.
Dâmboviţa, care nu s-a constituit parte civilă în cauză.
344. Dima Gabriel (Televiziune-Vol. 64) - decedat
Numitul Dima Gabriel, fiul lui Dumitrescu şi Liviu, născut la data de 07.04.1968 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în str. Mântuleasa nr. 3, sector 3, Bucureşti, fost militar în
termen la U.M. 01842 Titu, la data de 23.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de
apărare al sediului TVR, a fost împuşcat mortal de o persoană îmbrăcată în uniformă specifică
Gărzilor Patriotice, care a deschis focul asupra grupului de militari în care susnumitul se afla.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/121/1989, moartea numitului
Dima Gabriel a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată regiunea toracală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Dima Gabriel, la data
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de 10.11.2005, a fost audiată mama acestuia, Dima Livia, domiciliată în Bucureşti, str.
Mântuleasa nr.3, ap.26, sector 3, care s-a constituit parte civilă în cauză.
345. Barbu Mihail (Televiziune-Vol. 64) - decedat
Numitul Barbu Mihail, fiul lui Ion şi Ioana, născut la data de 09.07.1970, cu ultimul
domiciliu în str. Gârleni nr. 9, bl. C46, ap. 3, sector 6, Bucureşti, fost militar în termen la
U.M. 01842 Titu, la data de 23.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de apărare al
sediului TVR, a fost împuşcat mortal de o persoană îmbrăcată în uniformă specifică Gărzilor
Patriotice, care a deschis focul asupra grupului de militari în care susnumitul se afla.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/236/1989, moartea numitului
Barbu Mihail a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (explozie craniană prin împuşcare în
cap).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Barbu Mihail a fost
audiat tatăl acestuia, Barbu Ion, domiciliat în Bucureşti, str. Gârleni nr. 9, bl. C46, sc. A, ap.
3, sector 6, care s-a constituit parte civilă în cauză.
346. Nae Ion (Televiziune-Vol. 64) - decedat
Numitul Nae Ion, fiul lui Mihai şi Gheorghiţa, născut la data de 11.05.1971 în
Târgovişte, cu ultimul domiciliu în Târgovişte, str. Înfrăţirii nr.43, Dâmboviţa, fost militar în
termen la U.M. 01842 Titu, la date de 23.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de
apărare al sediului TVR, a fost împuşcat mortal de o persoană îmbrăcată în uniformă specifică
Gărzilor Patriotice, care a deschis focul asupra grupului de militari în care susnumitul se afla.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/84/1989, moartea numitului
Nae Ion a fost violentă. şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată toracală, hemoragie mixtă).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Nae Ion a fost audiată
sora acestuia, Timofte Mihaela, domiciliată în Târgovişte, str. Înfrăţirii nr.43 Cartier Priseaca,
care nu s-a constituit parte civilă în cauză.
347. Cristea Adrian (Televiziune-Vol. 64) - decedat
Numitul Cristea Adrian, fiul lui Alexandru şi Mariana, născut la data de 25.08.1969 în
com. Corneşti, judeţul Dâmboviţa, fost militar în termen la U.M. 01842 Titu, la data de
23.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de apărare al sediului TVR, a fost împuşcat
mortal de o persoană îmbrăcată în uniformă specifică Gărzilor Patriotice, care a deschis focul
asupra grupului de militari în care susnumitul se afla.
Conform adeverinţei eliberate de Consiliul Local al Sectorului 1 Bucureşti, decesul
numitului Cristea Adrian a survenit la data de 23.12.1989, în urma unor plăgi multiple prin
împuşcare.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Cristea Adrian a fost
audiat tatăl acestuia, Cristea Alexandru, domiciliat în com. Corneşti, jud. Dâmboviţa, care s-a
constituit parte civilă în cauză.
348. Persoană vătămată Mareş Iulian (Televiziune-Vol. 111) - rănit
Numitul Mareş Iulian, fiul lui Ioan şi Maria, născut la data de 21.07.1970 în comuna
Câineni, judeţul Vâlcea, domiciliat în Sibiu, str. Reşiţa, nr. 91, ap. 4, judeţul Sibiu, fost militar
în termen la U.M. 02658 Bucureşti, s-a deplasat în zona TVR în cursul zilei de 23.12.1989,
împreună cu alţi militari din cadrul unităţii, pentru a-i sprijini pe membrii gărzilor patriotice
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care acţionau în zonă. În momentul în care au ajuns în faţa Televiziunii, asupra acestora a fost
deschis foc, iar în aceste împrejurări susnumitul a fost rănit prin împuşcare la nivelul
piciorului stâng.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. 1344/II/a/113, numitul Mareş Iulian
a prezentat leziuni corporale care s-au putut produce la data de 23.12.1989 prin împuşcare şi
care au necesitat 18-20 zile de îngrijiri medicale.
349. Persoană vătămată Nan Florin (Televiziune-Vol. 111) - rănit
Numitul Nan Florin, fiul lui Viorel şi Viorica, născut la data de 30.04.1969 în comuna
Balşa, judeţul Hunedoara, domiciliat în sat Balşa, comuna Balşa, nr. 125, judeţul Hunedoara,
fost militar în termen la U.M. 02658 Bucureşti, s-a deplasat la televiziune, în noaptea de
22/23.12.1989, împreună cu alţi militari din cadrul unităţii, pentru a-i sprijini pe membrii
gărzilor patriotice care acţionau în zonă. În cursul zilei de 23.12.1989 a fost rănit prin
împuşcare în zona toracelui.
Conform certificatului medico-legal nr. 238200/B/1990, numitul Nan Florin a
prezentat leziuni corporale care s-au putut produce la data de 23.12.1989 prin împuşcare şi
care au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale.
350. Persoană vătămată Gheorghiţă Romică (Televiziune-Vol. 111) - rănit
Numitul Gheorghiţă Romică, fiul lui Petrea şi Maria, născut la data de 23.07.1969 în
comuna Suliţa, judeţul Botoşani, domiciliat în municipiul Botoşani, Aleea Constantin Gane,
nr. 4, sc. B, ap. 20, judeţul Botoşani, fost militar în termen la U.M. 02658 Bucureşti, s-a
deplasat la Televiziune, în noaptea de 22/23.12.1989, împreună cu alţi militari din cadrul
unităţii, pentru a-i sprijini pe membrii gărzilor patriotice care acţionau în zonă. În momentul
în care au ajuns în faţa Televiziunii, asupra acestora a fost deschis foc, iar în aceste
împrejurări susnumitul a fost rănit prin împuşcare la nivelul piciorului stâng.
Din copia dactilografiată a foii de observaţie clinică prezentată de numitul Gheorghiţă
Romică, rezultă că acesta a fost examinat la data de 23.12.1989 la secţia ortopedie II a
Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, stabilindu-se diagnosticul ,,plagă prin împuşcare faţa
internă glezna stângă, cu fractură maleolă peronieră şi retenţie proiectil”.
Nu s-a prezentat pentru a fi examinat medico legal şi nu deţine alte acte medicale care
să ateste existenţa unor leziuni suferite în împrejurările susmenţionate.
351. Persoană vătămată Bănică Daniel Valentin (Televiziune-Vol. 111) - rănit
Numitul Bănică Daniel Valentin, fiul lui Micşunel şi Nadia, născut la data de
02.02.1969 în Constanţa, domiciliat în Constanţa, str. Std. Basarab, nr. 12, bl. P, sc. A, ap. 9,
judeţul Constanţa, fost militar în termen la U.M. 02658 Bucureşti, în noaptea de
22/23.12.1989, s-a deplasat la Televiziune, împreună cu alţi militari din cadrul unităţii, pentru
a-i sprijini pe membrii gărzilor patriotice care acţionau în zonă. În momentul în care au ajuns
în faţa Televiziunii, asupra acestora a fost deschis foc, iar în aceste împrejurări susnumitul a
fost rănit prin împuşcare la nivelul şoldului şi piciorului drept.
Din adresa nr. 470/LR/1991 a Laboratorului Medico-Legal Judeţean Constanţa rezultă
că numitul Bănică Daniel Valentin a prezentat, la data de 22.12.1989, leziuni produse prin
împuşcare, care au necesitat 25 de zile îngrijiri medicale.
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352. Persoană vătămată Farfulea Codruş (Televiziune-Vol. 111) - rănit
Numitul Farfulea Codruş, fiul lui natural şi Paraschiva, născut la data de 22.03.1969 în
municipiul Braşov, domiciliat în municipiul Braşov, str. Lămâiţei, nr. 64, bl. 92, sc. A, ap. 13,
judeţul Braşov, fost militar în termen la U.M. 02658 Bucureşti, în noaptea de 22/23.12.1989,
s-a deplasat la Televiziune, împreună cu alţi militari din cadrul unităţii, pentru a-i sprijini pe
membrii gărzilor patriotice care acţionau în zonă. În momentul în care au ajuns în faţa
Televiziunii, asupra acestora a fost deschis foc, iar în aceste împrejurări susnumitul a fost rănit
prin împuşcare la nivelul piciorului drept.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 627/E/1990, numitul Farfulea
Codruş a prezentat leziuni corporale produse prin împuşcare cu armă militară, care pot data
din 23.12.1989 şi care au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale.
353. Persoană vătămată Roşoiu Paul (Televiziune-Vol. 111) - rănit
Numitul Roşoiu Paul, fiul lui Gheorghe şi Ioana, născut la data de 08.06.1968 în
comuna Bucşani, judeţul Dâmboviţa, domiciliat în sat Comişani, comuna Comişani, judeţul
Dâmboviţa, fost militar în termen la U.M. 02658 Bucureşti, în cursul zilei de 23.12.1989, s-a
deplasat în zona TVR împreună cu alţi colegi de-ai săi, pentru a-i sprijini pe militarii care
acţionau în zonă. De la membrii gărzilor patriotice susnumitul a primit armament şi alături de
aceştia a participat la apărarea TVR, în aceste împrejurări fiind rănit prin împuşcare la
genunchiul stâng.
Conform raportului medico-legal nr. 1174/1991, numitul Roşoiu Paul prezintă leziuni
produse prin împuşcare, care pot data din 23.12.1989 şi care au necesitat 120 zile de îngrijiri
medicale.
354. Persoană vătămată Gîlceavă Daniel (Televiziune-Vol. 111) - rănit
Numitul Gîlceavă Daniel, fiul lui Ion şi Ioana, născut la data de 05.03.1969 în
Năvodari, judeţul Constanţa, domiciliat în Constanţa, Şos. I.C. Brătianu, nr. 61 B, bl. MA3,
sc. A, ap. 1, fost militar în termen la U.M. 02658 Bucureşti, în cursul zilei de 23.12.1989, s-a
deplasat în zona TVR împreună cu alţi colegi de-ai săi, pentru a-i sprijini pe militarii care
acţionau în zonă. În momentul în care au ajuns în faţa Televiziunii, asupra acestora a fost
deschis foc, iar în aceste împrejurări susnumitul a fost rănit prin împuşcare la nivelul
piciorului stâng.
Din adresa nr. 344/LR/1991 a Laboratorului Medico-Legal Judeţean Constanţa rezultă
că numitul Gîlceavă Daniel a prezentat, la data de 23.12.1989, leziuni produse prin împuşcare,
care au necesitat 3 luni de zile îngrijiri medicale.
355. Persoană vătămată Duică Victor (Televiziune-Vol. 112) - rănit
Numitul Duică Victor, fiul lui Dumitru şi Elena, născut la data de 22.05.1958, în
judeţul Bacău, domiciliat în Bucureşti, str. Judeţului, nr. 15, bl. 17, sc. 3, ap. 70 sector 2, în
cursul zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii, a fost rănit prin împuşcare
în torace şi piciorul drept.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/11768/2006, numitul Duică
Victor a prezentat sechele după plăgi împuşcate regiunea toracică dreapta şi membrul inferior
drept, care au necesitat circa 120 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa
victimei.
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356. Simion Ion (Televiziune-Vol. 112) - decedat
Numitul Simion Ion, fost militar în termen la U.M. 02658 Bucureşti, a decedat în ziua
de 23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al Televiziunii.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Simion Ion a fost
audiat tatăl acestuia, Simion Dumitru, domiciliat în Bucureşti, com. Borăscu, jud. Gorj, care sa constituit parte civilă în cauză.
357. Persoană vătămată Alboi Cornel (Televiziune-Vol. 112) - rănit
Numitul Alboi Cornel, fiul lui natural şi Maria, născut la data de 07.10.1969 în
Câmpulung-Moldovenesc, judeţul Suceava, domiciliat în municipiul Câmpulung
Moldovenesc, str. Tudor Stefaneli, nr. 10, judeţul Suceava, fost militar în termen la U.M.
02658 Bucureşti, în cursul zilei de 23.12.1989, împreună cu alţi colegi de-ai săi, din proprie
iniţiativă au plecat din unitate pentru a participa la apărarea Televiziunii. Au primit armament
de la membrii gărzilor patriotice, cu care, ulterior, au executat foc în direcţia imobilelor
învecinate. În aceste împrejurări numitul Alboi Cornel a fost rănit prin împuşcare la nivelul
capului.
Conform certificatului medico-legal nr. 2184/E/1992, numitul Alboi Cornel a
prezentat urmele unei plăgi care a putut fi produsă la data de 23.12.1989 şi care a necesitat
pentru vindecare 15-16 zile de îngrijiri medicale.
358. Persoană vătămată Casandra Mihai (Televiziune-Vol. 112) - rănit
Numitul Casandra Mihai, fiul lui Nicolae şi Caliopia, născut la data de 27.03.1957 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Smaranda Brăiescu, nr. 28-30, bl. 12I, sc. 1, ap. 15,
sector 1, fost ofiţer în cadrul Securităţii Municipiului Bucureşti, în cursul zilei de 23.12.1989,
a preluat de la Întreprinderea Automatica un grup de militari, pe care i-a condus la
Televiziune, unde aceştia urmau să se alăture celorlalţi militari care acţionau în zonă. Când au
ajuns în apropierea str. Calea Dorobanţi, numitul Casandra Mihai a fost rănit prin împuşcare
de către o persoană de sex masculin, de aprox. 20-25 ani, care a executat foc asupra acestuia,
de la o distanţă de aprox. 20 metri.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2710/1991, numitul Casandra Mihai a
prezentat sechele posttraumatice, consecinţa unei plăgi împuşcate a braţului drept produsă la
data de 23.12.1989. A necesitat 14 zile de îngrijiri medicale.
359. Persoană vătămată Ungureanu Lucian (Televiziune-Vol. 112) - rănit
Numitul Ungureanu Lucian, fiul lui Ion şi Păunica, născut la data de 26.09.1968 în
municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, domiciliat în sat Livada, comuna Grebănu, Judeţ
Buzău, fost militar în termen la U.M. 02658 Bucureşti, în cursul zilei de 22.12.1989, s-a
deplasat în zona TVR împreună cu alţi colegi de-ai săi, pentru a-i sprijini pe militarii care
acţionau în zonă. De la membrii gărzilor patriotice susnumitul a primit armament şi alături de
colegii săi a participat la acţiunea de pază a obiectivului susmenţionat. În cursul nopţii, în timp
ce patrula pe o stradă învecinată, s-a întâlnit cu o altă patrulă formată din membri ai gărzilor
patriotice şi civili. Un membru al gărzilor patriotice a deschis focul asupra sa, fără somaţie,
dar după ce a strigat mai întâi: ,,Armata, armata”.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. 108/0/1990, numitul Ungureanu
Lucian a prezentat leziuni traumatice care pot data din 23.12.1989 şi care au putut fi produse
prin împuşcare. Leziunile au necesitat 7-9 zile de îngrijiri medicale.
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360. Persoană vătămată Cîşlaru Cristian Ramiş (Televiziune-Vol. 112) - rănit
Numitul Cîşlaru Cristian Ramiş, fiul lui natural şi Victoria, născut la data de
25.11.1969 în Buşteni, judeţul Prahova, domiciliat în oraş Sinaia, Fdt. Zănoaga, nr. 3 A,
judeţul Prahova, fost militar în termen la U.M. 02658 Bucureşti, în cursul zilei de 23.12.1989,
s-a deplasat în zona TVR împreună cu alţi colegi de-ai săi, pentru a-i sprijini pe militarii care
acţionau în zonă. În timp ce încerca să protejeze mai multe persoane asupra cărora se trăgea,
prin ridicarea benei unei basculante ce se afla oprită în apropiere, a fost rănit prin împuşcare în
piciorul stâng.
Conform copiei foii de observaţie emisă la 07.06.1991 de Institutul Oncologic
Bucureşti (singurul act medical existent la dosar), numitul Cîşlaru Cristian Ramiş a fost
examinat la data de 26.01.1990, ocazie cu care s-a constat că acesta prezenta două plăgi cu
fenomene inflamatorii locale şi impotenţă funcţională parţială a membrului inferior stâng,
susnumitul afirmând că a fost rănit în ziua de 27.12.1989 în timp ce se afla în cabina unui
camion militar în preajma Palatului Primăverii.
361. Bucur Florin Vasile (Televiziune-Vol. 113) - decedat
Numitul Bucur Florin Vasile, fiul lui Nicolae şi Silvia, născut la data de 08.12.1969 în
Breaza, judeţul Prahova, cu ultimul domiciliu în Breaza, judeţul Prahova, fost militar în
termen la U.M. 02658, a făcut parte din dispozitivul de pază al TVR.
În cursul zilei de 22.12.1989 în timp ce se afla în incinta Televiziunii, a fost surprins
într-un schimb de focuri, fiind împuşcat mortal.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 496/1990, moartea numitului
Bucur Florin Vasile a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (raport medico-legal
nr.A3/257/1989 din data de 15.02.1990 – plagă împuşcată toracală – hemoragie mixtă).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Bucur Florin Vasile, la
data de 23.07.2008, au fost audiaţi Bucur Nicolae (tatăl victimei) și Bucur Silvia (mama
victimei), ambii cu domiciliul în Breaza, str. 1 Mai nr.113, jud. Prahova, care s-au constituit
părţi civile în cauză.
362. Persoană vătămată Miron Valentin Ioan (Televiziune-Vol. 113) - rănit
Numitul Miron Valentin Ioan, fiul lui Ioan şi Florentina, născut la data de 12.06.1969
în Târgu-Mureş, domiciliat în sat Şagu, comuna Şagu, judeţul Arad, fost militar în termen la
U.M. 02658 Bucureşti, în cursul zilei de 23.12.1989, s-a deplasat în zona TVR împreună cu
alţi colegi de-ai săi, pentru a-i sprijini pe militarii care acţionau în zonă. De la membrii
gărzilor patriotice susnumitul a primit armament şi alături de aceştia a participat la scotocirea
unor imobile învecinate, în aceste împrejurări fiind rănit prin împuşcare la talpa piciorului
drept şi în piciorul drept.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 359/A3/1991, numitul Miron
Valentin Ioan a prezentat leziuni traumatice ale membrului pelvin stâng produse prin
împuşcare la data de 23.12.1989 şi care au necesitat 200 zile de îngrijiri medicale.
363. Nicolae Marius (Televiziune-Vol. 113) - decedat
Numitul Nicolae Marius, fiul lui Eugeniu şi Floarea, cu ultimul domiciliu în oraşul
Pucioasa, str. Livezii, nr. 4, fost militar în termen la U.M. 02658 Bucureşti, a fost împuşcat
mortal în cursul zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/242/1989, moartea numitului
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Nicolae Marius a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată toraco-abdominală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Nicolae Marius, la data
de 22.05.2006, respectiv 24.07.2008, au fost audiaţi părinţii victimei, Nicolae Floarea şi
Nicolae Eugeniu, domiciliaţi în Pucioasa, str. Serg. erou Nicolae Marius, bl. E2, ap. 4, jud.
Dâmboviţa, care s-au constituit părţi civile în cauză.
364. Persoană vătămată Marica Constantin (Televiziune-Vol. 113) - rănit
Numitul Marica Constantin, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 09.12.1969
în comuna Borăscu, judeţul Gorj, domiciliat în comuna Borăscu, judeţul Gorj, fost militar în
termen la U.M. 02658 Bucureşti, în cursul zilei de 23.12.1989, s-a deplasat în zona TVR
împreună cu alţi colegi de-ai săi, pentru a-i sprijini pe militarii care acţionau în zonă. În
momentul în care au ajuns în faţa Televiziunii, asupra acestora a fost deschis foc, în aceste
împrejurări susnumitul fiind rănit prin împuşcare la nivelul membrelor inferioare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4146/1991, numitul Marica Constantin a
prezentat leziuni care s-au putut produce prin împuşcare cu armă de foc la data de 23.12.1989
şi care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
365. Persoană vătămată Andriciuc Radu (Televiziune-Vol. 113)
Numitul Andriciuc Radu, fiul lui Ilie şi Casandra, născut la data de 15.05.1958 în
Bucureşti, domiciliat în comuna Berceni, judeţul Ilfov, fost cadru activ M.Ap.N. cu gradul de
lt. maj. la U.M. 02658 Bucureşti, susţine că, în cursul zilei de 23.12.1989, s-a deplasat în zona
TVR împreună cu alţi militari din cadrul unităţii, pentru a-i sprijini pe membrii gărzilor
patriotice care acţionau în zonă. În momentul în care au ajuns în faţa Televiziunii, asupra
acestora a fost deschis foc, iar în aceste împrejurări susnumitul ar fi fost rănit prin împuşcare
la nivelul membrelor.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor vătămări corporale suferite
în împrejurările susmenţionate.
366. Persoană vătămată Cărbujaru Aurel (Televiziune-Vol. 113)
Numitul Cărbujaru Aurel, fiul lui Ioan şi Niculina, născut la data de 13.05.1965 în sat
Cătunu comuna Poeni, judeţul Teleorman, domiciliat în comuna Slobozia, satul Slobozia,
Judeţul Argeş, fost militar la U.M. 01210 Bucureşti, susţine că, în cursul zilei de 23.12.1989,
s-a deplasat cu un camion militar în zona TVR, pentru a transporta la spital victimele rănite
prin împuşcare. Când a ajuns în apropierea Televiziunii, asupra camionului s-a deschis foc de
către militarii aflaţi în zonă, context în care ar fi fost rănit în zona scapulară dreapta.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
367. Persoană vătămată Aldea Mircea (Televiziune-Vol. 113)
Numitul Aldea Mircea, fiul lui Emilian şi Suzana, născut la data de 10.02.1942 în
Braşov, domiciliat în Braşov, str. Zizinului, nr. 61, ap. 4, sc. B, județul Brașov, afirmă că în
cursul zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii, ar fi fost rănit prin
împuşcare în picior.
Nu deţine acte medico-legale care să ateste existenţa unor vătămări corporale suferite
în împrejurările susmenţionate. Din actele medicale prezentate rezultă că a fost internat în
perioada 24-28.04.2006 la Spitalul de Neuropsihiatrie Braşov, cu diagnosticul ,,delir alcoolic
acut”.
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368. Bîrluţiu Eugen (Televiziune-Vol. 4) - decedat
Numitul Bîrluţiu Eugen, fiul lui Vasile şi Rozalia, cu ultimul domiciliu în Bucureşti,
Şoseaua Giurgiului, nr. 122, bl.5, sc. 6, ap. 173, sector 4, împreună cu mai mulţi colegi de
serviciu s-a deplasat, în data de 22.12.1989, în zona TVR, unde s-au alăturat manifestanţilor.
În contextul focurilor de armă trase în seara zilei de 22.12.1989, în zona TVR, Bîrluţiu
Eugen a fost împuşcat mortal în zona capului. (raport de constatare medico-legală nr.
A3/149/1989 din data de 15.02.1990 - plagă împuşcată craniană cu dilacerare cerebrală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Bîrluţiu Eugen a fost
audiată, la data de 18.06.2008, Dumitrescu Rozalia (mama victimei), domiciliată în Bucureşti,
şos. Giurgiului, nr. 122, bl. 5, sc. 6, et. 3, ap. 173, sector 4, care s-a constituit parte civilă în
cauză.
369. Parte vătămată Albu Constantin (Televiziune-Vol.1)
Numitul Albu Constantin, născut la data de 16.09.1967 în Bucureşti, domiciliat în sat
Pantelimon, Intrarea Fagurilor, nr. 11, judeţul Ilfov, afirmă că în dimineaţa zilei de
23.12.1989, în timp ce se afla lângă clădirea Televiziunii, a fost rănit de o bucată de sticlă
desprinsă din geamul unei ferestre, atât la nivelul feţei, cât şi la mâna stângă.
*
*

*

În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la alte persoane vătămate după 22
decembrie 1989, în contextul evenimentelor din mun. Bucureşti – zona Televiziunii.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs rănirea, decesul sau vătămarea
acestor persoane au format obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat, după cum
urmează:
Persoană vătămată Andrei Ion (Televiziune-Vol. 1 şi Vol. 63)
Numitul Andrei Ion, fiul lui Ion şi Elena, născut la data de 14.02.1969 în Comuna
Snagov, judeţul Ilfov, domiciliat în sat Ghermăneşti, str. Gorslău, nr. 37, comuna Snagov,
judeţul Ilfov, în cursul lunii decembrie 1989, fost militar în termen la U.M. 01065 Ploieşti, s-a
deplasat la Bucureşti pentru apărarea unor obiective. La data de 23.12.1989, autocamionul în
care se afla numitul Andrei Ion a intrat în coliziune cu un alt autovehicul, iar în urma
impactului susnumitul s-a lovit în piept cu arma pe care o avea asupra sa.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. 1723/1990, numitul Andrei Ion
prezenta leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire propulsată cu şi de corpuri
dure. Pot data din 23.12.1989 şi au necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 18/P/1992, din data de 04.07.1996, Direcţia Procuraturilor Militare
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză sub aspectul infr. prev. de art. 184 alin. 1 şi 3
C.p.
Persoană vătămată Abduraman Munir (Televiziune-Vol. 2) - rănit
Numitul Abduraman Munir, fiul lui Selamed şi Neuru, născut la data de 14.01.1970,
domiciliat în sat Dulceşti, com. 23 August, jud. Constanţa, fost militar în termen la U.M.
01210 Bucureşti, a efectuat serviciu de pază la Televiziune, începând cu data de 22.12.1989.
Susnumitul a afirmat că în cursul zilei de 04.01.1990, în timp ce se afla într-un T.A.B.
a fost rănit de schijele unei grenade AG 40, trasă din imprudenţă de către colegul său cap. Pop
Adrian Ioan.
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Conform raportului medico-legal nr. 1429/1992, numitul Abduraman Munir a
prezentat leziuni de violenţă care au putut fi produse prin lovire cu corpuri dure - schije - în
urma exploziei unei grenade. A necesitat pentru vindecare 35 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 36/P/1992, din data de 11.07.1996, Direcţia Procuraturilor Militare
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză sub aspectul infr. prev. de art. 184 alin. 1 şi 3
C.p., reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Andrei Dragoş (Televiziune-Vol. 2) - rănit
Numitul Andrei Dragoş, fiul lui Marin şi Niculina, născut la data de 30.08.1968,
domiciliat în Bucureşti, str. Şinei, nr. 44, bl. 1, sc. A, ap. 3, sector 5, în cursul zilei de
23.12.1989, în calitate de membru al gărzilor patriotice a acţionat în dispozitivul de apărare a
Televiziunii. În timp ce verifica zona din balconul unui apartament situat într-un bloc din
apropiere, a fost rănit prin împuşcare din direcţia pieţei, unde se aflau militarii şi luptători ai
gărzilor patriotice.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3826/1991, numitul Andrei Dragoş prezenta
urma unei leziuni prin armă de foc, datând 23.12.1989. A necesitat pentru vindecare 30 zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 102/P/1991, din data de 12.11.1991, Direcţia Procuraturilor
Militare a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 184 alin. 1 şi 3
C.p., reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
Buluci Nicolae (Televiziune-Vol. 2) - decedat
Numitul Buluci Nicolae, cu ultimul domiciliu în Buftea, str. 23 August nr. 119, S.A.I.,
în cursul zilei de 23.12.1989, în calitate de membru al gărzilor patriotice a acţionat în
dispozitivul de apărare a Televiziunii. În timp ce verifica un imobil situat în str. Pictor
Rozenthal, nr. 17, împreună cu colegul său Stan George, a fost împuşcat mortal de către
militarii aflaţi în sediul TVR.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/89/1989, moartea numitul
Buluci Nicolae a fost violentă şi s-a datorat împuşcării. (plagă împuşcată craniană cu
dilacerare cerebrală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Buluci Nicolae a fost
audiată concubina acestuia, Mihai Maria, domiciliată în Buftea, str. Aleea Şcolii, nr. 6bis, bl.
36, sc. A, et. 4, ap. 34, jud. Ilfov.
Prin rezoluţia nr. 103/P/1991, din data de 17.12.1991, Direcţia Procuraturilor
Militare a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul lui Buluci Nicolae,
reţinându-se că militarii au acţionat în condiţiile stării de necesitate , fiind astfel incidente
disp art. 45 şi art. 51 C.p.
Persoană vătămată Stan George (Televiziune-Vol. 3) - rănit
Numitul Stan George, fiul lui Natural şi Valentina, născut la data de 17.01.1972 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Costache Aristia, nr. 10, sector 1, în cursul zilei de
23.12.1989, în calitate de membru al gărzilor patriotice a acţionat în dispozitivul de apărare a
Televiziunii. În timp ce verifica un imobil situat în str. Pictor Rozenthal, nr. 17, împreună cu
colegul său Buluci Nicolae, a fost rănit prin împuşcare de către militarii aflaţi în sediul TVR.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A1/4912/1990, numitul Stan
George a prezentat leziuni de violenţă produse prin lovire cu corp dur. A necesitat pentru
vindecare 22-25 zile de îngrijiri medicale (fractură deschisă bază falangă proximală deget III
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cu secţiune capsulotendinoasă).
Prin rezoluţia nr. 103/P/1991, din data de 17.12.1991, Direcţia Procuraturilor
Militare a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Stan
George, reţinându-se că militarii au acţionat în condiţiile stării de necesitate, fiind astfel
incidente disp art. 45 şi art. 51 C.p.
Persoană vătămată Segărceanu Alexandrina (Televiziune-Vol.5)
Numita Segărceanu Alexandrina, născuta la data de 11.02.1969 în Prahova,
domiciliată în comuna Albeşti-Paleologu, sat Vadu - Părului, judeţul Prahova, susţine că în
ziua de 23.12.1989 a participat, alături de militari, la verificarea unui imobil învecinat TVR,
împrejurare în care ar fi fost împuşcaţi doi terorişti, care erau echipaţi cu trei rânduri de haine,
respectiv ,,un costum de culoare maro închis, sub acesta o bluză trening cu fermoar, iar sub
acesta combinezon cu fermoar fosforescent”. De asemenea, în încăperea în care au fost găsiţi
,,teroriştii”, s-ar mai fi găsit şi o mitralieră care ,,trăgea din cinci în cinci minute”. În timp ce
încerca să părăsească imobilul, s-a împiedicat pe scări şi s-a accidentat, fiind necesară
internarea sa la spital.
Din foaia de observaţie clinică medicală întocmită de Spitalul Elias, rezultă că
susnumita a fost internată în perioada 23.12.1989-30.12.1989 cu diagnosticul lumbago acut
post traumatic. La internare pacienta a afirmat însă că ar fi fost împinsă pe scări de către alte
persoane, în timp ce se afla în incinta Ambasadei Rusiei.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1742/1990, Segărceanu Alexandrina a
necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 13/P/1992, din data de 04.07.1996, Direcţia Procuraturilor Militare
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că fapta nu este prevăzută de
legea penală.
Persoană vătămată Belov Iuri (Televiziune-Vol. 5) - rănit
Numitul Belov Iuri, cetăţean rus, cu reşedinţa la Hotel Bucureşti, sc.1, ap.12, afirmă
că, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în incinta blocului situat în b-dul Aviatorilor nr. 46, sector 1, unde acesta locuia împreună cu soţia sa, asupra blocului au deschis focul militari,
după care aceştia au pătruns în bloc, trăgând în orice persoană, fără somaţie. În momentul în
care a ieşit pe hol, asupra sa au deschis focul doi militari, rănindu-l la mâna stângă.
Conform raportului medico-legal nr. A1/6632/21.05.1996, numitul Belov Iuri a
prezentat sechele după plagă împuşcată transfixiantă mâna stângă. Leziunile pot data din
23.12.1989 şi au necesitat 50 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 102/P/1991, din data de 12.11.1991, Direcţia Procuraturilor
Militare a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Belov
Iuri, reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Bradu Pavel (Televiziune-Vol. 7) - rănit
Numitul Bradu Pavel, fiul lui Eugeniu şi Zenovia, născut la 08.08.1964, cu domiciliul
în com. Chitila, str. Tudor Vladimirescu nr.112, jud. Ilfov, la data de 23.12.1989, urmând
îndemnul revoluţionarilor de a merge la televiziune, în timp ce manifesta în acea zonă, a fost
lovit la cap de schijele care ricoşau dintr-un container metalic, în spatele căruia se ascunsese
pentru a se feri din calea gloanţelor.
Conform certificatului medico legal nr. A1/4937/1991, numitul Bradu Pavel a suferit
leziuni care s-au putut produce prin împuşcare cu armă de foc care au necesitat pentru
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vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată temporală stânga cu retenţie de
schijă epicraniană).
Prin rezoluţia nr.82/P/1991 din data de 08.10.1991 a Secţiei Parchetelor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea lui Bradu Pavel.
Persoană vătămată Baciu Florin (Televiziune-Vol. 7)
Numitul Baciu Florin, cu domiciliul în Bucureşti, str. Teodosie Rudeanu nr.31, sector
1, arată că la data de 22/23.12.1989, în timp ce manifesta în zona Televiziunii, a fost rănit în
zona capului de geamurile care se spărgeau sub focuri de arme.
Conform raportului medico legal nr. A1/1307/1994, numitul Baciu Florin a fost
diagnosticat la data de 23.12.1989 cu traumatism cranio-auricular drept, fără a se menţiona
dacă la acest nivel au existat sau nu leziuni. Nu a putut fi precizat mecanismul de producere şi
tipul de îngrijiri medicale necesare vindecării traumatismului şi nu s-a putut stabili un număr
de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 3/P/1994, din data de 24.02.1994, a Secţiei Parchetelor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Baciu Florin.
Persoană vătămată Bacrea Gheorghe (Televiziune-Vol. 8)
Numitul Bacrea Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Frusina, cu domiciliul în Bucureşti, str.
Cozla, nr. 3, bl. B1A, sc. 6, ap. 262, et. 10, sector 3, afirmă că, în noaptea de 22/23.12.1989, a
participat la manifestaţiile de la televiziune şi, datorită stresului, starea de sănătate i s-a
agravat.
Conform raportului medico legal nr. A1/1931/1992, numitul Bacrea Gheorghe
prezenta afecţiuni cronice cu caracter evolutiv, cardiopatie ischemică cronică dureroasă,
spondiloză, arteroscleroză, ulcer duodenal, ce nu au legătură cauzală cu evenimentele la care
susţine că a participat.
Conform raportului medico-legal nr. A5/5371/1992, numitul Bacrea Gheorghe a
suferit o stare depresivă anxioasă urmare directă a stresului l-a care a fost supus în decembrie
1989.
Prin rezoluţia nr. 280/P/1992 din data de 04.03.1992 Direcţia Procuraturilor Militare
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind pe Bacrea Gheorghe, întrucât
degradarea stării sănătăţii sale nu se datorează vreunei fapte penale.
Buciu Gheorghe (Televiziune-Vol. 8) - decedat
Numitul Buciu Gheorghe, fiul lui Stan şi Măndica, născut la 28.08.1948 în Salcia, jud.
Teleorman, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, B-dul Pionierilor, nr. 27, sector 4, fost ofiţer la
U.M. 0666 Bucureşti, în timpul evenimentelor din decembrie 1989 distribuia armament unor
luptători civili la intersecţia străzilor Zambaccian cu Pangrati, unde a fost lovit de gloanţe şi
ucis.
Conform certificatului constatator al morţii nr. A3/21/1989, numitul Buciu Gheorghe a
suferit o plagă împuşcată hemitorace drept anterior, hemoragie mixtă. Moartea sa a fost
violentă şi s-a datorat împuşcării.
Prin rezoluţia nr.104/P/1991 din data de 26.11.1991 Direcţia Procuraturilor Militare
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul mr. Buciu Gheorghe.
La data de 06.01.2006, respectiv 16.05.2006, Buciu Costin (fiul victimei), domiciliat
în Bucureşti, str. Alunişului nr.1, bl.12B, sc.2, et.7, ap.84, sector 4, şi Buciu Ivana (soţia
victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Băltiţa nr.3, bl.P19, sc.2, et.2, ap.38, sector 4, s-au
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constituit parţi civile în cauză.
Persoană vătămată Caraman Constanţa (Televiziune-Vol. 9)
Numita Caraman Constanţa, fiica lui Ştefan şi Floarea, născut la 05.09.1938 în jud.
Mehedinţi, cu domiciliul în Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, et. 7, ap. 35,
asistentă medicală, afirmă că, la data de 23.12.1989, aflându-se la televiziune pentru a
manifesta, a fost solicitată pentru a da prim ajutor răniţilor. La un moment dat a început să se
tragă, s-a creat panică, oamenii au început să fugă, ea fiind împinsă peste fereastră, de unde a
căzut în gol, rănindu-se la mână şi la spate.
Conform raportului medico legal nr. A1/16036/1992 numita Caraman Constanţa a
suferit un traumatism coccigian (fractură incompletă coccis), explicabil prin lovire sau cădere
de la acelaşi nivel, în ziua de 23.12.1989, leziuni care au necesitat pentru vindecare 14-16 zile
de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 419/P/1992, din data de 12.11.1992, a Direcţiei Procuraturilor
Militare s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitei
Caraman Constanţa deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală.
Persoană vătămată Caracaş Florentin (Televiziune-Vol. 9)
Numitul Caracaş Florentin, fiul lui Dusan şi Marcela, născut la 01.01.1955 în
Constanţa, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Vitan, nr. 233, bl. 1A, ap. 18, sector 3, afirmă că,
în noaptea de 22/23.12.1989, în urma apelurilor de la televizor, a plecat către televiziune,
unde, pentru a se feri din calea tirului de arme, s-a adăpostit după o remorcă staţionată.
După un timp a venit o autobetonieră, care a agăţat remorca şi a împins-o către
basculanta care se afla în spatele ei, fiind surprins între cele două vehicule. În urma acestui
accident i-a fost strivit braţul drept şi încheietura mâinii.
Conform raportului medico legal nr. A1/2622/1991, numitul Caracaş Florentin a
prezentat sechele de traumatism al membrului superior drept, produs prin compresiune, în
decembrie 1989, leziuni care au necesitat pentru vindecare 14 luni de îngrijiri medicale
(fractură humerus drept şi fractură epifiză distală radius drept).
Prin rezoluţia nr. 21/P/1992, din data de 04.07.1996, a Direcţiei Procuraturilor
Militare s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului
Caracaş Florentin, deoarece nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii.
Persoană vătămată Crişan Dan (Televiziune-Vol. 9)
Numitul Crişan Dan, fiul lui Avram şi Elena, cu domiciliul în Hunedoara, str. Aleea
Parcului nr.3, ap. 5, afirmă că, în decembrie 1989, era militar în termen la UM 0563 Bucureşti
iar la data de 24.12.1989, împreună cu colegii săi, a trecut la ocuparea vilelor din jurul
televiziunii. Până la data de 27.12.1989 şi-a îndeplinit misiunea la obiectivul menţionat unde,
din cauza frigului, a suferit degerături la mâini, picioare şi urechi.
Conform raportului medico legal nr. 810811/B/1993, numitul Crişan Dan suferea de
degerături ale ambelor picioare ce pot data din 27.12.1989.
Prin rezoluţia cu nr. 8/P/1994, din data de 11.02.1994 a Secţiei Parchetelor Militare
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Crişan Dan,
deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală.
Persoană vătămată Condescu Petre (Televiziune-Vol. 10)
Numitul Condescu Petre, fiul lui Paul şi Dumitra, cu domiciliul în Bucureşti, str.
Drumul Gării nr.24, sector 6, afirmă că, la data de 23.12.1989, în timp ce circula cu maşina pe

589

str. Pangrati, s-a tras asupra vehiculului. S-a dat jos din maşină şi a sărit un gard de beton
pentru a se ascunde, moment în care s-a lovit la coloană.
Conform raportului medico legal nr. A1/6244/1991 numitul Condescu Petre a suferit
leziuni produse prin suprasolicitarea coloanei lombare, leziuni care au necesitat pentru
vindecare 45-50 zile de îngrijiri medicale (hernie de disc lombară de efort cu sciatică stânga
hiperalgică).
Prin rezoluţia nr. 81/P/1991, din data de 23.10.1991, a Direcţiei Procuraturilor
Militare s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului
Condescu Petre, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.
Persoană vătămată Cioacă Constantin (Televiziune-Vol. 15)
Numitul Cioacă Constantin, cu domiciliul în Bucureşti, B-dul N. Grigorescu nr.55, bl.
M1, ap. 41, sector 3, susţine că a participat la evenimentele din decembrie 1989, din zona
Televiziunii, şi că, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, împreună cu mai multe persoane, a luat
parte la o acţiune de verificare a unor imobile situate vis-a-vis de sediul TVR, împrejurare în
care ar fi fost lovit cu un corp contondent de o persoană necunoscută.
Din raportul medico legal nr. A1/17160/1992 rezultă că acesta nu a fost lovit în
intervalul 22-31.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 208/P/1991 din 04.06.1992 a Direcţiei Procuraturilor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea acestuia, reţinându-se că fapta
nu există.
Persoană vătămată Covlescu Ion (Televiziune-Vol. 15)
Numitul Covlescu Ion, fiul lui Radu şi Irina, cu domiciliul în com. Prunişor, sat
Cerveniţa, jud. Mehedinţi, afirmă că, în ziua de 23.12.1989, în timp ce participa la
manifestaţiile din Piaţa Universităţii, ar fi fost rănit prin împuşcare în braţul stâng.
A depus o adeverinţă eliberată de Spitalul Judeţean Turnu-Severin din care rezultă că,
la data de 04.01.1990, a beneficiat de asistenţă medicală, stabilindu-se diagnosticul „plagă
contuză faţa ext. braţ stâng”.
Din raportul medico-legal nr. 386/1993 al LML Mehedinţi rezultă că, la data
prezentării la serviciul de urgenţă al Spitalului Judeţean Turnu-Severin, s-a constatat o plagă
contuză recentă (vechime sub 24 ore), care a fost produsă prin lovire cu sau de corp dur,
pentru care a necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 3872/Sp/1993 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Covlescu Ion.
Carp Ariadna (Televiziune-Vol. 16) - decedată
Numita Carp Ariadna, fiica lui Liviu Titus şi Viorica, născută la 27.01.1960, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 220, sector 1, a fost împuşcată mortal, în
noaptea de 22/23.12.1989, în jurul orelor 0300, în timp ce se afla în locuinţa sa.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Carp Ariadna, la data
de 12.06.2008 a fost audiat tatăl acesteia, Stoica Liviu Titi, domiciliat în Bucureşti, Calea
Dorobanţilor, nr. 220-222, ap. 5, et. 2, sector 1, care s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză s-a constituit parte civilă şi Carp Aisa Anastasia (fiica victimei), domiciliată
în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr.220-222, ap.5, sector 1.
Prin rezoluţia nr. 105/P/1991 din 19.11.1991 a Direcţiei Procuraturilor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitei Carp Ariadna.

590

Persoană vătămată Coatu Horaţiu (Televiziune-Vol. 17)
Numitul Coatu Horaţiu, fiul lui Vasile şi Profira, născut la 07.08.1936 în com. Şuletea,
jud. Vaslui, cu acelaşi domiciliu, a participat la evenimentele din luna decembrie 1989 din
zona TVR.
Datorită stresului a suferit un „sindrom psiho-organic cronic psihotic paranoid
declanşat de fondul involutiv” generat „de situaţia de stress din 22.12.1989”, iar afecţiunea
constituie o infirmitate permanentă cu pierderea capacităţii de muncă (conform raportului
medico legal nr. A6/4848/1992).
Prin rezoluţia nr. 3218/Sp/1991 din 07.10.1991 a Direcţiei Procuraturilor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză.
Persoană vătămată Dumitrescu Constantin (Televiziune-Vol. 18)
Numitul Dumitrescu Constantin, fiul lui Ioan şi Maria, născut la 08.05.1939 în Buhuşi,
jud. Bacău, cu domiciliul în Buhuşi, str. 1 Mai nr. 20, ap. 7, jud. Bacău, susţine că ar fi fost
rănit în contextul evenimentelor din decembrie 1989 din zona Televiziunii.
Conform raportului medico legal nr. A1/8599/1991, numitul Dumitrescu Constantin a
prezentat leziuni care însă nu au legătură de cauzalitate cu evenimentele din Decembrie 1989.
Prin rezoluţia nr. 14/P/1993 din 18.10.1993 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauză.
Persoană vătămată Damache Valeriu (Televiziune-Vol. 18)
Numitul Damache Valeriu, fiul lui Damian şi Aurelia, născut la 24.06.1964, în
Botoşani, cu domiciliul în com. Berceni, sat. Moara-Nouă, jud. Prahova, susţine că a fost rănit
la data de 23.12.1989, în contextul evenimentelor din zona Televiziunii.
Nu a prezentat acte medico-legale în susţinerea afirmaţiilor sale.
Prin rezoluţia nr. 3890/P/1993 din 03.07.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât fapta nu există.
Persoană vătămată Dorobanţu Marin (Televiziune-Vol. 21)
Numitul Dorobanţu Marin, născut la data de 25.04.1949 în Bucureşti, cu domiciliul în
Bucureşti, str. Aleea Băiuţ, nr. 9A, bl. C36, ap. 17, sector 6, se afla în ziua de 24.12.1989 în
clădirea TVR. La un moment dat a început să se tragă, motiv pentru care acesta s-a aruncat la
pământ, pentru a se feri de gloanţe, împrejurări în care s-a autoaccidentat, suferind o luxaţie
scapulo-humerală stângă, leziune pentru care a necesitat 22 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/4370/1991).
Prin rezoluţia nr. 277/P/1992 din 31.03.1992 a Direcţiei Procuraturilor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză.
Persoană vătămată Dincă Teodor (Televiziune-Vol. 21)
Numitul Dincă Teodor, născut la 29.08.1930, cu domiciliul în Bucureşti, str. Intrarea
ing. Zablovski, nr. 3, sector 1, susţine că a participat la acţiunile desfăşurate la sediul TVR în
perioada 23-24.12.1989 şi, urmare evenimentelor din acea perioadă, a suferit un accident
vascular cerebral.
Conform raportului medico legal nr. A1/6229/1991, între accidentul vascular cerebral
suferit şi evenimentele din Decembrie 1989 nu există legătură de cauzalitate.
Prin rezoluţia nr. 92/P/1991 din 16.11.1991 a Direcţiei Procuraturilor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât fapta nu este prevăzută de legea
penală.
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Persoană vătămată Dumitru Gheorghe (Televiziune-Vol. 22)
Numitul Dumitru Gheorghe, fiul lui Ion şi Maria, născut la 19.11.1959 cu domiciliul în
com. Ciocăneşti, sat Vizureşti, jud. Dâmboviţa, s-a deplasat, în ziua de 22.12.1989, către
sediul TVR.
Pe Calea Dorobanţi a fost accidentat de un autovehicul, suferind o fractură transversală
femur stâng, leziune pentru care a necesitat 70 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal
nr. A1/14300/1991).
Prin rezoluţia cu nr. 108/P/1992 din 01.07.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Dumitru
Gheorghe.
Ion Vasile (Televiziune-Vol. 24) - decedat
Persoană vătămată Ion Ştefan (Televiziune-Vol. 24) - rănit
Numitul Ion Vasile, fiul lui Marin şi Alexandrina, născut la data de 18.06.1954 în
Lupşanu-Ialomiţa, cu ultimul domiciliu în comuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi, în seara zilei
de 23.12.1989, împreună cu numiţii Ion Ştefan şi Ene Vasile, a plecat de la domiciliu cu
autoturismul Dacia 1300 nr. de înmatriculare 6-B-8250, cu scopul de a ajunge la Televiziune,
pentru a participa la apărarea acestei instituţii.
În intersecţia Calea Floreasca cu str. George Călinescu, asupra autoturismului au
deschis focul gărzile patriotice aflate la Întreprinderea Automatica. A rezultat rănirea
numitului Ion Ştefan (născut la data de 15.10.1952, fiul lui Dumitru şi Alexandra, domiciliat
în Bucureşti, str. lt. col. Negulescu Petre, nr. 25, sector 2) şi decesul numitului Ion Vasile.
Conform raportului medico-legal nr. A3/106/1989 din data de 15.02.1990 moartea
numitului Ion Vasile a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Conform raportului medico-legal nr.A1/3177/06.08.1991 numitul Ion Ştefan a
prezentat plagă penetrantă lombară dreaptă, şoc hemoragic şi traumatic şi multiple plăgi
superficiale.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Ion Vasile a fost audiat
tatăl acestuia, Ion Marin, domiciliat în Bucureşti, com. Dor Mărunt, sat Înfrăţirea, jud.
Călăraşi, care s-a constituit parte civilă în cauză.
Prin rezoluţia nr. 76/P/1991, din data de 26.11.1991, Direcţia Procuraturilor Militare
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51
C.pen, referitoare la eroarea de fapt.
Persoană vătămată Ioana Constantin Lucian (Televiziune-Vol. 25)
Numitul Ioana Constantin-Lucian, domiciliat în Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bl.
60A, sc. 2, ap. 10, jud. Dolj, în ziua de 23.12.1989 s-a aflat în Bucureşti şi a participat la
apărarea Televiziunii. La un moment dat s-a refugiat în interiorul TVR, fiind rănit la mână de
geamurile sparte, ca urmare a tirul executat de un tanc amplasat lângă zid.
A necesitat 25-30 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 91/2908/1991).
Prin rezoluţia nr. 15/P/1992, din data de 04.07.1996, s-a dispus neînceperea urmăririi
penale în cauză, reţinându-se că nu sunt întrunite elementele constitutive ale vreunei fapte
penale.
Persoană vătămată Ion Constantin (Televiziune-Vol. 25)
Numitul Ion Constantin, fiul lui Ion şi Ilinca, născut la 06.10.1935 în Balş, judeţul Olt,
domiciliat în Bucureşti, str. Petru Poni, nr. 1-3, bl. 1, sc. A, ap. 4, sector 1, afirmă că, după
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data de 27.12.1989, a lucrat pe o maşină a Salvării, transportând medicamente şi alte materiale
necesare celor care se aflau în zona TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/9739/1992 rezultă că numitul Constantin Ion a
prezentat urme ale unor leziuni de violenţă ce pot data din 27.12.1989 şi care au necesitat 1215 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 425/P/1992, din data de 11.07.1996, s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză sub aspectul infr. prev. de art. 181 Cod penal, reţinându-se că a
intervenit prescripţia răspunderii penale.
Persoană vătămată Holban Teodor (Televiziune-Vol. 25)
Numitul Holban Teodor, fiul lui Vasile şi Olimpia, născut la data de 19.03.1946 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Feroviarilor nr. 6, sector 1, afirmă că, în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla pe pasarela de la TVR, a încercat să imobilizeze un suspect,
acţiune în urma căreia a suferit leziuni la faţă şi la degetul arătător de la mâna dreaptă, pentru
care a necesitat 30 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. A1/4369/1992).
Prin rezoluţia nr. 276/P/1992, din data de 07.04.1992, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind leziunile suferite de Holban Teodor.
Persoană vătămată Marin Vasile (Televiziune-Vol. 28 şi Casa Scânteii -Vol. 1) rănit
Numitul Marin Vasile (decedat la data de 13.01.1993), fiul lui Vasile şi Tanţa, născut
la data de 25.08.1963 în jud. Ialomiţa, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Aleea Someşul Rece,
nr. 1-9, bl. 6, sc. B, et. 3, ap. 32, sector 1, a fost rănit în piciorul stâng, în data de 23.12.1989,
în timp ce se afla în apropierea Arcului de Triumf, în contextul focurilor de armă trase de
militarii aflaţi în acea zonă, în direcţia unui autoturism de provenienţă străină.
Conform raportului medico legal nr. A1/1743/1990, Marin Vasile a prezentat o leziune
prin armă de foc, coapsa stângă, cu fractură femurală care a necesitat 70-80 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 184/P/1991, din data de 12.08.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la rănirea numitului Marin Vasile, reţinânduse că în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.pen., referitoare la eroarea de fapt.
Persoană vătămată Georgescu Dumitru Florian (Televiziune-Vol. 30) - rănit
Numitul Georgescu Dumitru Florian, fiul lui Constantin şi Floarea, născut la data de
19.10.1958, în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Mărgeanului, nr. 8, bl. M.68, sc. 1, ap.
4, sector 5 şi f.f.l. în com. Ghimpaţi, sat Copaciu, jud. Giurgiu, a fost rănit prin împuşcare, în
seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Pieţei Dorobanţi, din mun.
Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. A1/15563/11.11.1997, întocmit de IML
Bucureşti, Georgescu Dumitru Florian a prezentat leziuni (plagă coapsa dreaptă) produse prin
acţiunea unor schije metalice, unele restante la nivelul coapsei drepte, pentru care a necesitat
cca. 25 de zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 920/Sp/1997, din data de 24.02.1998, Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea numitului Georgescu Dumitru
Florian, reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
La data de 06.11.2007 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
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Persoană vătămată Georgescu Mihai (Televiziune-Vol. 32 şi Vol. 63)
Numitul Georgescu Mihai, fiul lui Ilie şi Filoftia, născut la data de 12.09.1956 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Ion Mihalache nr. 106, bl. 84, sc. A, ap. 22, sector 1,
susţine că, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Televiziunii, a
încercat să se adăpostească de tirul gloanţelor în curtea unui imobil, însă a fost găsit de un
soldat, care l-a lovit cu patul armei peste glezna piciorului stâng şi l-a ameninţat că-l împuşcă.
Conform raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. A1/9499/18.09.1991,
întocmit de IML Bucureşti, numitul Georgescu Mihai suferă de dezvoltare neurasteniforme
depresivă cu elemente atipice (211), afecţiune care este legată psihopatogen de evenimentele
din decembrie 1989 şi care constituie infirmitate.
Nu deţine însă acte medicale care să confirme existenţa unor leziuni traumatice
produse în împrejurările relatate.
Prin rezoluţia nr. 90/P/1991, din data de 26.11.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Georgescu Mihai,
reţinându-se că fapta nu este prevăzută de legea penală. În fapt s-a reţinut că în seara zilei de
22.12.1989 numitul Georgescu Mihai s-a deplasat în zona Televiziunii. A rămas în cursul
nopţii în curtea unui imobil, timp în care în zonă s-au efectuat focuri de armă, context care i-a
declanşat starea depresivă.
Persoană vătămată Gheorghe Adrian (Televiziune-Vol. 32)
Numitul Gheorghe Adrian, fiul lui natural şi Constanţa, născut la data de 09.09.1945,
domiciliat în Bucureşti, str. Vasile Gherghel, nr. 91, sector 1, şi-a fracturat piciorul stâng, în
contextul evenimentelor din data de 22.12.1989, din curtea TVR.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1658/14.03.1990, Gheorghe Adrian a
prezentat leziuni traumatice (fractură cu deplasare platou tibial intern şi fractură
supratuberozitară) care au putut fi produse prin lovire cu şi de corp dur. Leziunile pot data din
22.12.1989 şi au necesitat 90 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 98/P/1991, din data de 05.10.1991, Direcţia Procuraturilor Militare
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Gheorghe
Adrian.
Persoană vătămată Ilinca Mihai (Televiziune-Vol. 35)
Conform adreselor nr. 1894 din data de 12.06.1995, respectiv 19.06.1995, ale
Laboratorului Medico legal Bacău, Ilinca Mihai (fiul lui Gheorghe şi Elisabeta, născut la
08.03.1928, în com. Crăcăoani, jud. Neamţ, domiciliat în Bacău, str. Mărăşeşti, bl. 98, sc. B,
ap. 30, jud. Bacău) a prezentat o cicatrice restantă, deget index drept care a fost consemnată la
data de 26.12.1989 de medicul dispensarului din jud. Călăraşi. Faţă de diagnosticul prezentat,
susnumitul a necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale, leziunea putând fi produsă prin lovire cu
un obiect tăios. Afecţiunea otică (hipoacuzie tip percepţie bilaterală) a fost consemnată la
18.11.1994 şi nu se poate preciza dacă datează din decembrie 1989, având în vedere că timp
de 4 ani persoana în cauză nu a avut şi alte examinări medicale cu legătură directă de
cauzalitate cu leziunea care s-ar fi putut produce în luna decembrie 1989.
Prin rezoluţia nr.32/P/1995, din data de 02.07.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Ilinca Mihai,
reţinându-se că vătămările suferite nu sunt urmarea unei fapte prevăzute de legea penală, în
contextul evenimentelor din decembrie 1989.
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Persoană vătămată Ionescu Elena (Televiziune-Vol. 36) - rănită
Numita Ionescu Elena, fiica lui Constantin şi Elena, născută la data de 06.03.1911, în
municipiul Galaţi, domiciliată în Bucureşti, b-dul Alexandru Obregia nr. 26, bl. R.3, sc. A, et.
8, ap. 34, sector 4, a fost rănită în piciorul stâng, în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în
curtea TVR.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/10477/14.07.1995, Ionescu
Elena a prezentat urme ale unor leziuni (cicatrice pe faţa anterioară gamba stângă, creasta
tibială), produse posibil la 23.12.1989, prin schijă metalică, pentru care a necesitat, pentru
vindecare, 14-16 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 3922/II/Sp/1995, din data de 06.06.1995, Secţia Parchetelor
Militare a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitei Ionescu
Elena.
Persoană vătămată Ionescu Teodor (Televiziune-Vol. 36) - rănit
Numitul Ionescu Teodor, fiul lui Ioan şi Ana, născut la data de 10.11.1934 în com.
Cornet Cricov, jud. Prahova, domiciliat în Ploieşti, str. Dr. Cantacuzino nr. 219, jud. Prahova,
a fost rănit, în timp ce se afla în zona Arcului de Triumf, din mun. Bucureşti. Susţine că,
folosind arma de vânătoare, pe care o avea asupra sa, a tras în direcţia persoanei care l-a rănit
şi a văzut prin lunetă că aceasta a căzut pe spate între maşini.
Conform adresei nr. 1318/25.06.1996 a Laboratorului de Medicină Legală Prahova,
Ionescu Teodor a prezentat plagă prin împuşcare gamba stângă 1/3 inferioară, care a putut fi
produsă la data de 23.12.1989 şi care a necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 54/P/1996, din data de 13.08.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Ionescu Teodor,
reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Ivan Ioan (Televiziune-Vol. 36)
Numitul Ivan Ioan, fiul lui Dumitru şi Floarea, născut la data de 10.12.1966, în
Bucureşti, domiciliat în sat Berceni, str. Înfrăţirii nr. 129, jud. Ilfov, fost subofiţer în cadrul
UM 01210 Bucureşti, s-a accidentat, în data de 26.12.1989, în timp ce manipula muniţie, ca
urmare a autodeclanşării focosului unei grenade.
Conform raportului medico legal nr. A1/7132/16.05.1991, întocmit de IML Bucureşti,
Ivan Ioan a prezentat leziuni produse prin explozie, care pot data din 26.12.1989 şi care au
necesitat 24-25 zile de îngrijiri medicale. Consecutiv amputaţiei de necesitate a degetelor
police şi index drept, Ivan Ioan prezintă o infirmitate permanentă.
Prin rezoluţia nr. 101/P/1991, din data de 02.10.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Ivan Ioan.
La data de 10.10.2006, numitul Ivan Ioan s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Ibram Mamut (Televiziune-Vol. 36)
Conform raportului medico legal nr. 93/LR/19.03.1990, întocmit de Laboratorul
Medico Legal Constanţa, numitul Ibram Mamut (fiul lui Ferudin şi Mamure, născut la
10.03.1965, domiciliat în Mangalia, str. Rozelor, bl. C13, sc. C, parter, ap. 43, jud. Constanţa)
a prezentat o leziune traumatică (entorsă glezna dr., fractură plantă) care s-a putut produce
prin lovire de corpuri dure, în cădere de la înălţime. Leziunea a necesitat 25-30 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr.17/P/1992, din data de 04.07.1996, Secţia Parchetelor Militare a
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dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Ibram Mamut.
În fapt s-a reţinut că, în dimineaţa zilei de 25.12.1989, în timp ce se afla la etajul 2 al
unei clădiri situate în zona Piaţa Palatului, din mun. Bucureşti, Ibram Mamut, auzind o
explozie, a sărit de la balconul locuinţei, suferind un traumatism al gleznei stângi.
Persoană vătămată Nagy Carol (Televiziune-Vol. 38) - rănit
Numitul Nagy Carol, fiul lui Imre şi Maria, născut la data de 21.04.1968 în Comăneşti,
jud. Bacău, domiciliat în sat Coşnea, com. Agăş, jud. Bacău, fost militar în termen la UM
01210 Bucureşti, s-a rănit prin împuşcare, în data de 03.01.1990, urmare manevrării
imprudente a armamentului din dotare.
Conform raportului medico legal nr. 1384/29.11.1991, întocmit de Cabinetul Medico
Legal Comăneşti, jud. Bacău, Nagy Carol a prezentat leziuni traumatice picior drept produse
prin împuşcare accidentală la data de 03.01.1990. A necesitat 70-75 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 9/P/1992, din data de 10.01.1992, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea sold. Nagy Carol, reţinându-se
că fapta nu este prevăzută de legea penală.
Persoană vătămată Micu Alexandru (Televiziune-Vol. 38) - rănit
Numitul Micu Alexandru, fiul lui Ilie şi Stanca, născut la data de 02.06.1946 în
Teleorman, com. Boşoroaga, domiciliat în Bucureşti, str. Prevederii nr. 23, bl. G.16, sc. C,
etj.5, apt. 95, sector 1, a fost rănit prin împuşcare, în data de 23.12.1989, în timp ce se afla pe
Calea Dorobanţi, din mun. Bucureşti, vis a vis de sediul TVR.
Conform FO nr. 5248/1989 a Spitalului Griviţa Bucureşti, Micu Alexandru a fost
internat la data de 23.12.1989, ora 1350, cu diagnosticul plagă împuşcată coapsa stângă.
Prin rezoluţia nr. 94/P/1991, din data de 22.10.1991, Direcţia Procuraturilor Militare
a dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea numitului Micu Alexandru,
reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 45 C.pen, referitoare la starea de necesitate.
Persoană vătămată Mitroi Petre (Televiziune-Vol. 38)
Numitul Mitroi Petre, domiciliat în Bucureşti, Aleea Fruntaş Tudor Constantin, nr. 7,
bl. 41, sc. 3, ap. 60, sector 3, susţine că a fost agresat în data de 28.12.1989, fără să poată
preciza alte aspecte legate de împrejurările producerii agresiunii, cu excepţia faptului că a fost
găsit în perimetrul televiziunii de nişte tineri care i-au acordat primul ajutor.
Conform raportului medico legal nr. A1/3605/23.03.1992, întocmit de IML Bucureşti,
Mitroi Petre prezintă afecţiuni organice cronice (cardiopatie ischemică, hipertensiune
arterială, diabet zaharat etc.) cu caracter evolutiv, potenţial generatoare de complicaţii
cardiace şi neurologice, fără legătură de cauzalitate cu evenimentele din decembrie 1989.
Prin rezoluţia nr. 176/P/1992, din data de 31.03.1992, Direcţia Procuraturilor
Militare a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind plângerea formulată de
Mitroi Petre.
Persoană vătămată Miu Ioan (Televiziune-Vol. 38) - rănit
Numitul Miu Ion, născut la data de 14.10.1920, domiciliat în Bucureşti, str.
Complexului, nr. 5, bloc 60, scara 1, ap. 3, sector 3, susţine că a fost rănit prin împuşcare, în
contextul evenimentelor din decembrie 1989, în timp ce se afla în zona TVR.
Conform raportului medico legal nr. A1/4388/1991, întocmit de IML Bucureşti, Miu
Ioan nu a suferit leziuni de violenţă în luna decembrie 1989.
Prin rezoluţia nr. 79/P/1991, din data de 07.10.1991, Direcţia Procuraturilor Militare
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a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Miu Ioan,
reţinându-se că fapta nu există.
Persoană vătămată Obreja Toader (Televiziune-Vol. 40) - rănit
Numitul Obreja Toader, fiul lui Vasile şi Elena, născut la data de 08.08.1953,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Mareşal Averescu, nr. 1, bl. 1, sc. A, et. 4, ap. 18, sector 1, a
fost rănit prin împuşcare în ziua de 25.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii
Române.
Din raportul medico-legal nr. A1/1745/1990 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 90 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 228/P/1991, din data de 10.12.2001, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Obreja Toader.
La data de 30.03.2007, numitul Obreja Toader s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Orescovici Bogdan Gheorghe (Televiziune-Vol. 41)
Numitul Orescovici Bogdan-Gheorghe, fiul lui Teodor-Mircea şi Cleopatra, născut la
data de 25.07.1965, domiciliat în Bucureşti, str. Arh. Ion Berindei, nr. 1, bl. S22, ap. 77,
sector 2, a fost lovit în cap cu un corp contondent în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în
incinta TVR.
Prin rezoluţia nr. 80/P/1991, din data de 08.10.1991, Secţiei Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Orescovici
Bogdan Gheorghe.
Din raportul de nouă expertiză medico-legală nr. A5/951/1998 al IML Bucureşti
rezultă că acesta a suferit leziuni care au determinat o infirmitate permanentă
La data de 03.12.2007, numitul Orescovici Bogdan Gheorghe s-a constituit parte civilă
în cauză.
Persoană vătămată Sebe Vasile (Televiziune-Vol. 48)
Numitul Sebe Vasile, fiul lui Nicolaie şi Floarea, născut la data de 16.12.1982,
domiciliat în Bucureşti, str. Gura Motrului, nr. 23-25, bl. XIS, sc. A, et. 4, ap. 19, sector 1, s-a
autoaccidentat în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce participa la acţiunile de protest de la
sediul TVR.
Din raportul medico-legal nr. A1/10520/1992 al IML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni produse prin lovire-torsiune care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale
(semne de accidentare traumatică la nivelul gleznei drepte, edem local).
Prin rezoluţia nr. 389/P/1992, din data de 19.10.1992, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind autovătămarea numitului Sebe Vasile.
Persoană vătămată Stoica Constantin (Televiziune-Vol. 48)
Numitul Stoica Constantin, fiul lui Ion şi Maria, domiciliat în Bucureşti, str.
Clucerului, nr. 4, bl. 29C, sc. C, et. 7, ap. 117, sector 2, s-a autovătămat în ziua de 24.12.1989,
în timp ce a coborât în grabă dintr-un autocamion ce se îndrepta spre sediul TVR.
Prin rezoluţia nr. 19/P/1992, din data de 04.07.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind autovătămarea numitului Stoica
Constantin.
Persoană vătămată Scăunaşu Genu (Televiziune-Vol. 53)
Numitul Scăunaşu Genu, fiul lui Eugeniu şi Maria, născut la data de 22.06.1960 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Foişorului nr. 4, bl. F.1.C, ap. 21, sector 3, afirmă că în
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noaptea de 22/23.12.1989 se afla în curtea TVR şi că, pe fondul schimbărilor de focuri care
aveau loc, în încercarea de a se adăposti, a suferit un traumatism la nivelul gambei stângi
(certificat medico-legal nr. A1/6381/1992).
Prin rezoluţia nr. 342/P/1992, din 20.05.1992, Secţia Parchetelor Militare a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se că vătămarea corporală a fost
consecinţa unei autoaccidentări şi nu rezultatul unei fapte îndreptate împotriva lui Scăunaşu
Genu.
Persoană vătămată Tărăcilă Adrian (Televiziune-Vol. 56)
Numitul Tărăcilă Adrian, fiul lui Dumitru şi Marioara, născut la 09.04.1968 în Galaţi,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Camil Ressu nr. 3, bl. 13 A, ap. 2, sector 3, în luna decembrie
1989, fiind militar în termen la U.M. 01842 Boteni, a făcut parte din efectivele care au
participat la apărarea Televiziunii. În ziua de 26.12.1989 a suferit un traumatism de piramidă
nazală pentru care a fost internat la Spitalul Militar Central până la data de 07.02.1990 (FO nr.
01507/01.02.1990).
Prin rezoluţia nr. 3932/III/Sp/1995, din data de 01.07.1996, s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză, reţinându-se că vătămarea a fost urmare unor împrejurări care nu
au legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989.
Persoană vătămată Tuiu Ionel (Televiziune-Vol. 56) - rănit
Numitul Tuiu Ionel, fiul lui Aurelian şi Stanca, născut la 23.12.1960 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Serg. Cuibaru Ion, nr. 35, sector 3, în noaptea de 22/23.12.1989 a
fost rănit prin împuşcare în timp ce se afla în zona Televiziunii şi a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 65-75 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
A1/18889/1991 – plagă împuşcată hemitorace stâng, plagă împuşcată 1/3medie antebraţ stâng,
cataractă traumatică prin retenţie de corp străin intraocular).
Prin rezoluţia nr. 2212/II/Sp/1991, din data de 09.01.1991, Secţia Parchetelor
Militare a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza având ca obiect rănirea lui Tuiu
Ionel.
La data de 27.02.2008, numitul Tuiu Ionel s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Taşcu Adrian (Televiziune-Vol. 56) - rănit
Numitul Taşcu Adrian, domiciliat în Bucureşti, b-dul Nicolae Titulescu nr. 92, bl. 13,
sc. 3, et. 11, ap. 23, sector 1, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Televiziunii, a
fost rănit de un glonţ, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr. A1/2268/1991- plagă traumatizantă la nivelul hemitoracelui
drept şi hemiabdomenului drept cu leziuni viscerale, hemoragie internă exteriorizată prin
plagă, paloare, tahicardie).
Prin rezoluţia nr. 100/P/1995, din data de 05.11.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea lui Taşcu Adrian, reţinându-se
că fapta s-a datorat culpei exclusive a victimei.
Persoană vătămată Voicu Cornel (Televiziune-Vol. 59) - rănit
Numitul Voicu Cornel, fiul lui Ilie şi Constanţa, născut la 22.01.1958 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Duetului nr. 29, sector 1, afirmă că la data de 23.12.1989 ar fi fost
rănit în timp ce se afla în zona Televiziunii Române.
Expertiza medico-legală efectuată în cauză a infirmat existenţa unor leziuni de violenţă
care să aibă legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 (raport medico-legal
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nr. A1/10.184/1996).
Prin rezoluţia nr. 68/P/1996, din data de 15.10.1996, s-a dispus neînceperea urmăririi
penale în cauza privind vătămarea numitului Voicu Cornel.
Persoană vătămată Dalip Erdin (Televiziune-Vol. 61)
Numitul Dalip Erdin, fiul lui Sucuri şi Ciuchie, născut la data de 02.06.1967 în oraşul
Babadag, judeţul Tulcea, domiciliat în oraş Babadag, strada Pavel Gheorghe nr. 5, ap. 50,
judeţul Tulcea, fost militar în termen la U.M. 01254 Medgidia, în noaptea de 25/26.12.1989,
în timp ce se afla în dispozitivul de pază al TVR, a încercat să se ferească de tirul unei arme,
aruncându-se la podea. În cădere, susnumitul s-a lovit la genunchiul stâng şi la cap, fiind
necesară internarea sa într-o unitate spitalicească.
Conform raportului medico legal nr. 285/LR/1996 numitul Dalip Erdin a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 140/P/1996, din data de 14.06.1996, s-a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Dalip Erdin, întrucât se datorează
propriei fapte.
Manache Marian Cristi (Televiziune-Vol. 61) - decedat
Numitul Manache Marian Cristi, născut la data de 27.06.1970, fost militar în termen la
U.M. 01210 Bucureşti, în timp ce se afla în dormitorul din incinta unităţii, a fost împuşcat
mortal de către sold. Apopei Nicolae, care a îndreptat arma către acesta şi a percutat-o în
joacă.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Manache Marian Cristi
a fost audiat tatăl acestuia, Manache Anghel, domiciliat în com. Crevedia Mică, jud. Giurgiu,
care nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Prin rechizitoriul cu nr.12/P/1990 din data de 02.05.1990 al Procuraturii Militare
Bucureşti s-a dispus trimiterea în judecată a sold. Apopei Nicolae, din cadrul UM 01210
Bucureşti sub aspectul infr. prev. de art. 174 C.p. şi art. 333 C.p.
Persoană vătămată Ion Nicuşor (Televiziune-Vol. 62) – rănit
Numitul Ion Nicuşor, fiul lui Marin şi Ioana, născut la data de 23.05.1970 în jud.
Giurgiu, cu domiciliul în jud. Giurgiu, str. Vlad Ţepeş, nr. 111, județul Giurgiu, fost militar în
termen la U.M. 01305 Bucureşti, începând din data de 22.12.1989 a făcut parte din
dispozitivul de pază al fostului Comitet Central. Într-una din nopţi, a executat foc asupra mai
multor ferestre de la un bloc situat în apropiere, consumând un încărcător şi jumătate. După
câteva zile, a fost mutat în dispozitivul de pază al televiziunii, unde a rămas până la data de
06.01.1990. În cursul zilei de 06.01.1990, în timp ce se afla în faţa clădirii TVR, fiind în
timpul de repaus, a observat pe colegul său cap. Aioniţoaiei Gheorghe luându-se de o femeie
în vârstă. În momentul în care a vrut să intervină în apărarea acesteia, cap. Aioniţoaiei
Gheorghe, aflat în stare de ebrietate (alcoolemie de 1,40 gr %0), l-a împuşcat în zona
abdomenului, de la o distanţă de aprox. 1 metru.
Conform raportului medico-legal nr. A1/11501/1990, numitul Ion Nicuşor a prezentat
la data de 06.01.1990 leziuni produse prin împuşcare, care au pus în primejdie viaţa victimei.
Prin rechizitoriul nr. 16/P/1990 din data de 25.06.1992 al Procuraturii Militare
Bucureşti, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inc. Aioniţoaiei
Gheorghe pentru săv. infr. prev. de art. 20 rap. la art. 174 alin 1 C.pen, iar prin sentinţa
penală nr. 91/1992 din data de 10.12.1992 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti,
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Aioniţoaiei Gheorghe a fost condamnat la o pedeapsă de 6 ani închisoare
Persoană vătămată Puşcaşu Traian (Televiziune-Vol. 110)
Numitul Puşcaşu Traian, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 01.03.1927, în
Iaşi, domiciliat în Bucureşti, str. Rozelor, nr. 13, ap. 6, sector 1, în noaptea de22/23.12.1989,
în timp ce se afla în incinta televiziunii, unde-şi desfăşura activitatea ca director adjunct al
TVR, a fost înjunghiat în abdomen cu un cuţit de către lt. col. Vasiliu Cornel, care se afla în
dispozitivul de pază al instituţiei respective.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3409/1990, numitul Puşcaşu Traian a
prezentat la data de 24.12.1989 o plagă abdominală penetrantă cu interesarea splinei şi arterei
epigastrice. Leziunea a putut fi produsă prin lovire cu corp tăietor-înţepător (posibil cuţit). A
necesitat circa 25 zile de îngrijiri medicale. Leziunea i-a pus viaţa în pericol.
Prin rezoluţia nr. 1411/P/1990, din data de 15.11.1990, Procuratura Militară
Bucureşti a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de lt. col. Vasiliu Constantin, sub
aspectul infr. prev. de art. 20 rap. la art. 174 C.p., reţinându-se că, în urma expertizării sale
psihiatrice, s-a stabilit că a acţionat fără discernământ.
Persoană vătămată Dan Marin (Televiziune-Vol. 65) - reţinut
Numitul Dan Marin, fiul lui Gheorghe şi Vasilica, născut la data de 30.08.1948 în
comuna Ştefăneşti, jud. Călăraşi, domiciliat în Bucureşti, str. Valeriu Branişte nr. 56, bl. 4,
ap.1, sector 3, fost ofiţer în cadrul Direcţiei a-III-a, în dimineaţa zilei de 23.12.1989 a fost
reţinut de către manifestanţi în zona străzii Oneşti şi transportat la sediul TVR, unde a fost
prezentat drept terorist, deoarece avea asupra sa un pistol Makarov şi 6 cartuşe, pe care,
conform declaraţiilor sale, urma să le depună la sediul unităţii, aşa cum primise ordin. Printre
,,revoluţionarii” care l-au reţinut, s-au aflat şi cetăţeni de etnie romă, care l-au dezbrăcat de
haina îmblănită pe care o purta şi l-au deposedat de mai multe bunuri şi bani. A fost pus în
libertate în cursul aceleiaşi zile, în jurul orelor 1800, după ce a fost interogat atât de cadre
militare, cât şi de civili, membri FSN.
Prin rezoluţia nr. 5/P/1991, din data de 10.04.1991, s-a dispus neînceperea urmăririi
penale faţă de acesta, întrucât s-a constatat că nu a săvârşit vreo faptă prevăzută de legea
penală.
Persoană vătămată Dumitrache Iancu Ricu (Televiziune-Vol. 65) - reţinut
Numitul Dumitrache Iancu Ricu, fiul lui Lazăr David şi Edei, născut la data de
31.03.1946 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Cenuşăresei nr. 4, bl. 50, sc. 2, et. 8,
ap.105, sector 2, fost angajat al D.G.D.A.L. Sector 2, s-a prezentat, la data de 29.12.1989, la
sediul TVR susţinând că deţine schiţe ale unor apartamente închiriate de Securitate.
Fiind considerat suspect, susnumitul a fost reţinut până la data de 31.12.1989 în sediul
Televiziunii, iar, ulterior, a fost predat la arestul Secţiei de Miliţie 5, fiind pus în libertate la
data de 01.01.1990.
Prin rezoluţia nr. 20/P/1991, din data de 18.04.1991, s-a dispus neînceperea urmăririi
penale faţă de acesta, întrucât s-a constatat că nu a săvârşit vreo faptă prevăzută de legea
penală.
Persoană vătămată Lupuşoru Constantin (Televiziune-Vol. 65) - reţinut
Numitul Lupuşoru Constantin, fiul lui Mihai si Elena, născut la data de 19.05.1957 în
Suceava, domiciliat în Suceava, str. Nicolae Iorga nr. 30, judeţul Suceava, la data de
30.12.1989, după ce a consumat băuturi alcoolice, a escaladat gardul TVR, motiv pentru care
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a fost reţinut ca fiind suspect de terorism.
Prin rezoluţia nr. 22/P/1991, din data de 18.04.1991, s-a dispus neînceperea urmăririi
penale faţă de acesta, întrucât s-a constatat că nu a săvârşit vreo faptă prevăzută de legea
penală.
Persoană vătămată Gabor Ioan (Televiziune-Vol. 65) - reţinut
Numitul Gabor Ioan, fiul lui natural şi Floarea, născut la data de 31.03.1952 în oraş
Petroşani, jud. Hunedoara, domiciliat în Bucureşti, Bulevardul Muncii nr. 256, bl. 1, scara 2,
et.1, ap. 113, sector 3, la data 22.12.1989 a fost depistat pe raza Municipiului Bucureşti şi
pentru că nu îşi putea justifica prezenţa în zonă, a fost reţinut în vederea efectuării de
verificări, stabilindu-se că susnumitul suferă de oligofrenie gradul I.
Prin rezoluţia nr. 42/P/1994 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de acesta,
întrucât nu a săvârşit vreo faptă prevăzută de legea penală.
Persoană vătămată Brebenea Liliana (Televiziune-Vol. 65) - reţinută
Numita Brebenea Liliana, fiica lui Ion şi Niculina, născută la 20.11.1967 în com.
Vişina, jud. Dâmboviţa, domiciliată în Râmnicu Vâlcea, str. Safirului nr. 1, sc. B, ap. 6,
judeţul Vâlcea, la data de 25.12.1989, a condus un militar în termen la Spitalul de Urgenţă,
întrucât acesta prezenta simptome de discernământ afectat. Medicul care l-a examinat pe
militar a reţinut-o şi a predat-o organelor de miliţie din cadrul Secţiei 1 Miliţie, pe motiv că
s-ar afla sub influenţa substanţelor stupefiante. Ulterior, întrucât s-a constatat că nu a
săvârşit vreo faptă prevăzută de legea penală, prin rezoluţia nr. 1384/P/1991, s-a dispus
neînceperea urmăririi penale faţă de aceasta.
Persoană vătămată Niculică Florian Dan (Televiziune-Vol. 65) – reţinut
Persoană vătămată Bulgaru Costică (Televiziune-Vol. 65) - reţinut
Numitul Niculică Florian Dan, fiul lui Constantin şi Alexandrina, născut la data de
19.03.1962 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, strada Aleea Margareta nr. 11, sector 2, fost
ofiţer în cadrul UM 0800/S, la data de 22.12.1989 s-a prezentat la sediul TVR, pentru a
efectua controlul persoanelor care se aflau în zonă, iar Bulgaru Costică, fiul lui natural si
Neta, născut la data de 20.11.1949 în Odobeşti, jud. Vrancea, cu domiciliul în com. Mâneciu
jud. Prahova, venit în Bucureşti pentru a comercializa brazi, s-a deplasat la sediul TVR, în
data de 23.12.1989, pentru a participa la apărarea acestei instituţii.
Ambele persoane au fost reţinute de către manifestanţi, fiind considerate terorişti.
Ulterior s-a constatat că acestea nu au desfăşurat activităţi îndreptate împotriva
manifestanţilor, motiv pentru care, prin rezoluţia nr. 37/P/1991, din data de 11.06.1991, s-a
dispus neînceperea urmăririi penale. S-a reţinut că prin activităţile desfăşurate nu au săvârşit
vreo faptă prevăzută de legea penală.
Persoană vătămată Gîlcă Nicu Ioan (Televiziune-Vol. 65) - reţinut
Numitul Gîlcă Nicu Ioan, fiul lui Cristea şi Tudora, născut la data de 22.06.1968 în
com. Bogdana, jud. Teleorman, domiciliat în Bucureşti, str. Tăpşanului nr. 6, sector 5, în
perioada 24-28.12.1989 a fost reţinut de către militarii din zona Televiziunii, comportamentul
său fiind considerat suspect. Ulterior s-a constatat că acesta nu a desfăşurat activităţi
îndreptate împotriva manifestanţilor, motiv pentru care, prin rezoluţia nr. 36/P/1991, din data
de 18.06.1991, s-a dispus neînceperea urmăririi penale reţinându-se că prin activităţile
desfăşurate nu a săvârşit vreo faptă prevăzută de legea penală.
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Persoană vătămată Lupoaie Constantin (Televiziune-Vol. 65) - reţinut
Persoană vătămată Dan Florin (Televiziune-Vol. 65) - reţinut
Persoană vătămată Bahnean Gheorghe (Televiziune-Vol. 65) - reţinut
Persoană vătămată Teglas Ghizela (Televiziune-Vol. 65) - reţinută
Numiţii Lupoaie Constantin, fiul lui Vasile şi Elena, născut la data de 10.05.1969 în
judeţul Suceava, domiciliat în Frătăuţii Noi, judeţul Suceava, Dan Florin, fiul lui Mihai şi
Trandafira, născut la data de 17.01.1966 în loc. Rădăuţi, jud. Suceava, cu domiciliu în loc.
Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare nr.59, jud. Suceava, Bahnean Gheorghe, fiul lui Onofrei si
Margareta, născut la data de 27.05.1963 com. Frătăuţii Vechi, jud. Suceava, cu acelaşi
domiciliu, şi Teglas Ghizela, fiica lui Adam si Ghizela, născută la data de 29.03.1971 în com.
Bahnea, jud. Mureş, cu acelaşi domiciliu, au luat, la data de 25.12.1989, o staţie de emisierecepţie aflată într-un autoturism din zona TVR. Ulterior au fost opriţi în zona Televiziunii de
către manifestanţi, care i-au reţinut şi predat organelor de miliţie.
Prin rezoluţia nr. 2124/P/1991, din data de 06.10.1995, s-a dispus cu privire la
aceştia neînceperea urmăririi penale, reţinându-se că prin activităţile desfăşurate nu au
săvârşit vreo faptă prevăzută de legea penală.
Persoană vătămată Mihalache Ion (Televiziune-Vol. 66) - reţinut
Numitul Mihalache Ion, fiul lui Petre şi Marioara, născut la data de 16.11.1951 în com.
30 Decembrie, jud. Giurgiu, domiciliat în Bucureşti, str. Oţelarilor nr. 7, bl.51, sc. A, ap.22,
sector 4, la data de 04.01.1990, în timp ce se deplasa cu metroul, pe fondul consumului de
alcool a intrat în discuţii contradictorii cu ceilalţi călători, moment în care a observat la una
din persoane un pistol la brâu. După ce a coborât din vagon s-a îndreptat către Televiziune cu
intenţia de a informa cu privire la modul în care se efectuează controlul la accesul în metrou,
însă a fost reţinut de către militarii din zona TVR, comportamentul lui fiind considerat
suspect. Ulterior s-a constatat că acesta nu a desfăşurat activităţi îndreptate împotriva
manifestanţilor, motiv pentru care, prin rezoluţia nr. 1406/P/1991, din data de 09.06.1993,
s-a dispus cu privire la acesta, neînceperea urmăririi penale..
Persoană vătămată Iolea Anda (Televiziune-Vol. 66) - reţinută
Persoană vătămată Stanciu (fostă Mătuşoiu) Ana (Televiziune-Vol. 66) - reţinută
Numitele Iolea Anda, fiica lui Constantin şi Paraschiva, născută în Huşi, jud. Vaslui,
domiciliată în Bucureşti, Şos. Berceni nr.49, bl.128, sc.2, ap.63, sector 4, şi Stanciu (fostă
Mătuşoiu) Ana, fiica lui Constantin şi Elena, domiciliată în Bucureşti, str. Pavel Constantin
nr.26, bl. Z8, sc.1, parter, ap.2, sector 5, la data de 03.01.1990 au fost reţinute de către
militari, în timp ce încercau să pătrundă prin gardul viu, în curtea TVR, cu intenţia de a remite
conducerii instituţiei o scrisoare cu privire la nemulţumirile angajaţilor Societăţii ,,Excelent”,
unde acestea îşi desfăşurau activitatea. Ulterior, întrucât s-a constatat că susnumitele nu au
desfăşurat activităţi îndreptate împotriva manifestanţilor, prin rezoluţia cu nr. 287/P/1991,
din data de 01.06.1993, s-a dispus, cu privire la acestea, neînceperea urmăririi penale.
Persoană vătămată Popilean Gheorghe (Televiziune-Vol. 66) - reţinut
Numitul Popilean Gheorghe, fiul lui Ioan şi Eugenia, născut la data de 10.04.1934 în
Sighetul Marmaţiei, jud. Maramureş, domiciliat în Bucureşti, Calea Moşilor nr.229, bl.39,
sc.1, et.3, ap.7, sector 2, la data de 29.12.1989, în timp ce se afla în incinta Televiziunii, a fost
reţinut de către militarii aflaţi în dispozitivul de pază, întrucât prezenta un comportament
suspect. Ulterior a fost predat organelor de miliţie, fiind pus în libertate abia la data de
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01.01.1990. Întrucât s-a constatat că acesta nu a desfăşurat activităţi îndreptate împotriva
manifestanţilor, prin rezoluţia nr. 24/P/1991, din data de 16.04.1991, s-a dispus, cu privire la
acesta, neînceperea urmăririi penale.
Persoană vătămată Nicoară Sorin Viorel (Televiziune-Vol. 66) – reţinut
Persoană vătămată Văcărescu Cristian (Televiziune-Vol. 66) - reţinut
Persoană vătămată Oprişan Gabriel (Televiziune-Vol. 66) - reţinut
La data de 23.12.1989, numitul Oprişan Gabriel, fiul lui Mircea şi Anica, născut la
data de 26.10.1967 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Lazăr Gheorghe nr.4, sc.1, et.3,
ap.15, sector 1, în timp ce se deplasa Calea Victoriei cu un autoturism aparţinând
Întreprinderii de Transport Bucureştii Noi, (unde acesta îşi desfăşura activitatea în calitate de
conducător auto), în care se mai aflau şi numiţii Nicoară Sorin Viorel, fiul lui Gheorghe şi
Olimpia, născut la data de 27.03.1947 în jud. Alba, domiciliat în Bucureşti, Calea Călăraşilor
nr.180, bl.61, sc. A, ap. 34, sector 3 şi Văcărescu Cristian, domiciliat în Bucureşti, str.
Intrarea Dridu nr.7, bl. F13, sc. C, et. 2, ap. 91, sector 1, foşti angajaţi ai Departamentului
Securităţii Statului, Direcţia a-III-a şi respectiv Direcţia a-V-a, au fost opriţi pentru control de
mai mulţi civili. După ce le-au fost solicitate actele la control, cei trei au fost reţinuţi pe motiv
că ar fi suspecţi de terorism. Ulterior au fost predaţi lucrătorilor de miliţie din cadrul Secţiei 3
Miliţie, fiind puşi în libertate în cursul zilei următoare.
Prin rezoluţia nr. 66/P/1991, din data de 17.11.1991, s-a dispus neînceperea urmăririi
penale cu privire la aceştia, întrucât din cercetările efectuate a rezultat că nici unul nu a
săvârşit vreo faptă prevăzută de legea penală.
Persoană vătămată Huidiu Gheorghe (Televiziune-Vol. 66) – reţinut
Numitul Huidiu Gheorghe, fiul lui Natural şi Aurica, născut la data de 23.08.1946 în
sat Floreşti, judeţul Vaslui, domiciliat în Bucureşti, Şoseaua Panduri, nr. 25, bl. P3A, ap. 2,
sector 5, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în incinta Televiziunii, a acţionat din
greşeală trăgaciul pistolului pe care îl avea asupra sa şi pe care-l primise în cursul nopţii de la
numitul Ion Caramitru, iar glonţul a atins peretele la o distanţă de aprox. o jumătate de metru
de locul în care se afla cpt. Dinescu Paul. Faţă de această situaţie numitul a fost reţinut de
către militari fiind ţinut izolat câteva zile în subsolul Televiziunii.
Prin rezoluţia nr. 44/P/1991 din data de 16.09.1991 a Direcţiei Procuraturilor
Militare, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de acesta sub aspectul infr. prev. de
art. 20 rap. la art. 174 C.p., nefiind întrunită latura subiectivă a acestei infracţiuni.
Persoană vătămată Zagoni Pavel (Televiziune-Vol. 113)
Numitul Zagoni Pavel, fiul lui natural şi Tereza, născut la data de 22.09.1951 în
municipiul Arad, domiciliat în Bucureşti, str. Drumul Sării nr. 18, bl. A41, ap. 11, sector 6, în
calitate de cadru activ M.Ap.N. cu gradul de locotenent la U.M. 02658 Bucureşti, în cursul
zilei de 22.12.1989, s-a deplasat în zona TVR împreună cu alţi militari din cadrul unităţii, care
s-au oferit voluntari pentru a sprijini membrii gărzile patriotice care acţionau în zonă.
Împreună cu alţi militari dislocaţi în zonă, acesta a participat la operaţiuni de scotocire în
imobilele învecinate TVR, în care pătrundeau diverşi civili înarmaţi în scop de ,,jaf şi
distrugere”.
În timp ce încerca să ajute o persoană aflată într-un imobil incendiat, acesta a suferit
arsuri la nivelul palmelor şi al feţei.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1973/1992, numitul Zagoni Pavel a prezentat
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leziuni produse prin flacără, care pot data din 23.12.1989 şi care au necesitat 12-14 zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 279/P/1992, din data de 04.03.1992, Direcţia Procuraturilor
Militare a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Zagoni
Pavel.
Persoană vătămată Roşu Victor (Televiziune-Vol. 66) - reţinut
Numitul Roşu Victor, fiul lui Ion şi Ana, domiciliat în Bucureşti, str. Pădurea Craiului
nr.1, bl.B2, sc.5, et.5, ap.198, sector 3, afirmă că la data de 23.12.1989, împreună cu alte
persoane s-a deplasat la Spitalul Elias, pentru a ajuta la apărarea instituţiei.
Întrucât cu ocazia controlului efectuat la punctul de acces, asupra susnumitului a fost
găsit un pistol (pe care acesta îl primise anterior de la un ofiţer M.Ap.N. în timp ce se afla în
incinta TVR), precum şi nişte mesaje scrise şi filme foto a fost reţinut de lucrătorii de miliţie,
şi condus la Secţia 2 Miliţie pentru verificări. A fost pus în libertate în cursul zilei următoare,
după ce s-a constatat că acesta nu a săvârşit vreo faptă prevăzută de legea penală.
Persoană vătămată Costea Margareta (Televiziune-Vol. 106)
Numita Costea Margareta, fiica lui Gheorghe şi Maria, născută la data de 09.07.1936
în Durostor – Cadrilater, domiciliată în Bucureşti, str. Jean Monnet, nr. 69, sector 1, afirmă că
în cursul zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în sediul Televiziunii, unde participa la acţiuni
de confecţionare de sticle incendiare, s-ar fi autoaccidentat la piciorul drept. În acest sens,
susnumita a prezentat acte medicale din care rezulta că pentru leziunile suferite ar fi necesitat
pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale.
Întrucât în cauză au existat indicii că actele medicale prezentate de numita Costea
Margareta erau false, iar leziunile prezentate nu s-ar datora unei fapte prevăzute de legea
penală, cu atât mai puţin acţiunii sau inacţiunii vreunei persoane având calitatea de militar,
prin ordonanţa nr. 3288/2005, din data de 16.12.2005, a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
declinarea competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, în
vederea efectuării de cercetări sub aspectul infracţiunilor de fals şi uz de fals şi pentru
stabilirea împrejurărilor în care a survenit vătămarea numitei Costea Margareta.
IV.2.A.5. Radio
În data de 22.12.1989, după orele 1700, la Radiodifuziunea Română şi în zonele
adiacente au fost deplasate forţele militare din U.M. 01908 Bucureşti, U.M. 01026 Bucureşti,
U.M. 01046 Bucureşti, U.M. 01210 Bucureşti si U.M. 0596 Bucureşti. În aceeaşi zi, s-a
procedat si la înarmarea gărzilor patriotice de la Radio, Întreprinderea de Transport Bucureşti
si de la alte instituţii din zonă. Aşa cum rezultă din cercetările efectuate în cauză, forţele
militare menţionate anterior au fost deplasate în zonă cu misiunea de a prelua controlul
clădirii Radio si al străzilor din jur.
Operaţiunile militare din zona Radio au fost însoţite de mesaje de dezinformare
transmise prin telefon, radio şi televiziune sau de către persoanele din zonă, mesaje care au
condus la crearea unei stări de panică atât în rândul forţelor de ordine cît şi în rândul
manifestanţilor.
Întrucât din unele din clădirile învecinate s-a executat foc, începând cu data de
23.12.1989, după orele 1200, s-a procedat la scotocirea acestor imobile. Faptul că s-a tras din
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aceste imobile a rezultat din declaraţiile militarilor si civililor înarmaţi care au acţionat în
zonă.
Pentru că prezenţa persoanelor civile nu era de natură să înlesnească apărarea
obiectivului, ci mai degrabă să îngreuneze ducerea operaţiunilor de luptă, până în dimineaţa
zilei de 23.12.1989 străzile din jurul clădirii Radio au fost eliberate de manifestanţi, aceştia
cantonându-se în zona Pieţii Virgiliu, unde s-au înregistrat cele mai multe victime.
În acest context, în zona Radiodifuziunii Române şi străzile adiacente, conform actelor
aflate la dosarul cauzei, au rezultat următoarele victime:
1. Persoană vătămată Pelin Vasile (Radio-Vol. 1) - rănit
La data de 23.12.1989, numitul Pelin Vasile, născut la data de 03.11.1958 în comuna
Tazlău, judeţ Piatra Neamţ, domiciliat în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 53-55, sector 1, în
timp ce se afla în zona intersecţiei str. Ştirbei Vodă cu str. Luterană, a fost împuşcat în
piciorul stâng.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/15483/1993, numitul Pelin
Vasile a prezentat sechele după plagă împuşcată veche din data de 23.12.1989, iar leziunile au
necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
2. Persoană vătămată Palaşcă Dumitru (Radio-Vol. 1) - rănit
La data de 23.12.1989, numitul Palaşcă Dumitru, născut la data de 17.09.1929 în
comuna Vâlcele, judeţ Buzău, domiciliat în Bucureşti, str. Turnul Chindiei, nr. 16, sector 1, în
timp ce se afla pe str. Dinicu Golescu, în apropierea staţiei RATB ,,Virgiliu”, a fost rănit prin
împuşcare în piciorul drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/8035/1991, numitul Palaşcă Dumitru a
prezentat sechele după plagă transfixiantă prin împuşcare la data de 23.12.1989. A necesitat
pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale, iar leziunile au pus în primejdie viaţa
victimei.
3. Persoană vătămată Pangratie Gheorghe (Radio-Vol. 1) - rănit
La data de 23.12.1989, numitul Pangratie Gheorghe, domiciliat în Bucureşti, Calea 13
Septembrie, nr. 128, bl. P35, sc. 1, ap. 25, sector 5, în timp ce se deplasa pe str. Ştirbei Vodă
către Radiodifuziunea Română, a fost împuşcat în piciorul drept, de către militarii aflaţi în
dispozitiv pe str. Ştirbei Vodă.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/2505/1990, numitul Pangratie
Gheorghe a prezentat leziuni care s-au putut produce prin împuşcare cu armă de foc cu
proiectil mic. A necesitat pentru vindecare 80-90 zile de îngrijiri medicale.
4. Persoană vătămată Popa Olimpia (Radio-Vol. 1) - rănită
În seara zilei de 22.12.1989, numita Popa Olimpia, domiciliată în Bucureşti, str. Cap.
Mişcă Petre, nr. 10, bl. M9, sc. 2, ap. 105, sector 5, în timp ce se afla în zona Radiodifuziunii,
a fost împuşcată în mâna dreaptă, de către persoane necunoscute aflate în imobilul cu nr. 14
din str. Ştefan Furtună.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/16829/1994, numita Popa
Olimpia prezenta leziuni traumatice care au putut fi produse prin împuşcare la data de
23.12.1989 şi au necesitat pentru vindecare 200 zile de îngrijiri medicale.
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5. Păunoiu Vasile Mihail (Radio-Vol. 1) - decedat
La data de 23.12.1989, numitul Păunoiu Vasile Mihail, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, str. Luntrei, nr. 6, bl. 7, ap. 120, sector 2, în timp ce se afla în zona Radiodifuziunii,
a fost împuşcat mortal, de către persoane necunoscute aflate într-un bloc de locuinţe.
Conform adresei nr. 12343/1995 emisă de Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, rezultă
că numitul Păunoiu Vasile Mihail a fost adus decedat la camera de gardă chirurgie, cu plăgi
împuşcate craniene şi toracice la data de 23.12.1989.
În cauză s-au constituit parţi civile Păunoiu Maria (soţia victimei) şi Păunoiu Sebastian
Silviu (fiul victimei), domiciliaţi în Bucureşti, str. Pct. Ştefan Dumitrescu nr.4, bl.19, sc.3,
et.6, ap.81, sector 4, respectiv Păunoiu Georgiana Andreea (fiica victimei), domiciliată în
Bucureşti, str. Huşi nr.1, bl.1, ap.23, sector 4.
6. Persoană vătămată Olteanu Maricel (Radio-Vol. 2) - rănit
Numitul Olteanu Maricel, fiul lui Alexandru şi Dumitra, ns. la 10.11.1969, domiciliat
în Focşani, str. Luminiţei, nr. 13, jud. Vrancea, fost militar în termen la U.M. 01908
Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare, la nivelul hemibuzei superioare dreapta, la data de
23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al Comandamentului Infanteriei şi
Tancurilor (CIT), pe str. Ştirbei Vodă nr. 79-81 sector 1.
Nu deţine acte medico-legale privind leziunile suferite.
7. Persoană vătămată Onofrei Marian (Radio-Vol. 2) - rănit
Numitul Onofrei Marian, fiul lui natural şi Elena, ns. la 16.08.1961, domiciliat în
Bucureşti, str. Rostov, nr. 5, sector 5, a fost rănit prin împuşcare la data de 22.12.1989, în timp
ce se afla în clădirea Institutului de Proiectări din apropierea sediului Radiodifuziunii.
Conform raportului medico legal nr. A1/11117/1991 al INML Bucureşti a suferit
leziuni la nivelul bazinului (fractură cominutivă de trohanter) care au necesitat pentru
vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale.
8. Persoană vătămată Orăşanu Adi (Radio-Vol. 2) - rănit
Numitul Orăşanu Adi, fiul lui Mihai şi Hladiuc-Auguriţa, domiciliat în sat Podeni,
com. Buneşti, jud. Suceava, fost militar în termen la U.M. 01659 Bucureşti a fost rănit prin
împuşcare la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în patrulare în zona Gara de Nord.
Conform certificatului medico-legal nr. 1090/E/1991 al LML Suceava a suferit leziuni
care au necesitat 28-30 de zile de îngrijiri medicale.
9. Burdea Ionel (Radio-Vol. 3) - decedat
Numitul Burdea Ionel, fiul lui Ioan şi Florica ns. la 06.01.1971, cu ultimul domiciliu în
Iaşi, str. Prudenţei, nr. 26, bl. 946, sc. C, ap. 6, jud. Iaşi, fost militar în termen la U.M. 01908
Bucureşti a fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce apăra sediul
Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor.
Conform raportului medico-legal nr. A3/250/1989 al INML Bucureşti moartea
numitului Burdea Ionel a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (traumatism cranio-cerebral).
În legătură cu împrejurările decesului soldatului Burdea Ionel a fost audiat tatăl
acestuia, Burdea Ioan, domiciliat în mun. Iaşi, str. Prudenţei, nr. 26, bl. 946, sc. C, et. 1, ap. 8,
jud. Iaşi.
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10. Butiri Florin (Radio-Vol. 3) - decedat
Numitul Butiri Florin, fiul lui Ioan şi Elena, ns. la 11.04.1969, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. A, ap. 15, sector 5, a fost împuşcat mortal în noaptea
de 23/24.12.1989, în timp ce se afla pe str. Ştirbei Vodă, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. A3/331/1990 al INML Bucureşti moartea
numitului Butiri Florin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată coapsa stângă
1/3 medie şi plagă împuşcată abdominală).
La data de 27.02.2008 a fost audiat numitul Butiri Ioan, domiciliat în Bucureşti, str.
P.I. Ceaikovski, nr. 4, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 2, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul fiului său, Butiri Florin.
11. Persoană vătămată Lăutaru Ion (Radio-Vol. 4) - rănit
Numitul Lăutaru Ion, fiul lui Ilie şi Floarea, ns. la 07.08.1942, domiciliat în com.
Drăcşenei, jud. Teleorman, a fost rănit prin împuşcare la data de 22.12.1989, în timp ce se afla
în zona Radiodifuziunii, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. A1/17556/1991 al INML Bucureşti a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale.
12. Persoană vătămată Lepădat Florian (Radio-Vol. 4) - rănit
Numitul Lepădat Florian, fiul lui Constantin şi Maria, ns. la 14.04.1957, domiciliat în
Bucureşti, str. sold. Ion Tudor, nr. 2, bl. 7, ap. 47, sector 3, fost subofiţer la U.M. 01046
Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare la data de 24.12.1989, în timp ce se afla în misiune pe
str. Temişana, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. A1/3509/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 100 zile de îngrijiri medicale.
13. Persoană vătămată Măglaşiu Ion-Aurelian (Radio-Vol. 4) - rănit
Numitul Măglaşiu Ion-Aurelian, fiul lui Ioan şi Ana, ns. la 18.03.1951, domiciliat în
Canada, 7910 Chemin de la Cote Saint Luc, ap.201, Montreal, Quebec, H4W 1R2, a fost rănit
prin împuşcare la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în clădirea Radiodifuziunii.
Conform raportului medico legal nr. A1/6990/1992 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
14. Persoană vătămată Mihăilă Iosif Eusebiu (Radio-Vol. 4) - rănit
Numitul Mihăilă Iosif Eusebiu, fiul lui Fănică şi Tereza, ns. la 11.09.1971, domiciliat
în Calafat, str. Popa Şapcă, nr. 39, jud. Dolj, a fost rănit prin împuşcare la data de 22.12.1989,
în timp ce se afla într-un imobil din zona Radiodifuziunii, împreună cu mai mulţi cetăţeni,
pentru a verifica dacă în acel imobil sunt persoane suspecte.
Conform raportului medico legal nr. A1/4289/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 7-8 luni de îngrijiri medicale.
15. Persoană vătămată Mihail Ion (Radio-Vol. 4) - rănit
Numitul Mihail Ion, fiul lui David şi Georgeta, ns. la 20.06.1970, domiciliat în
Bucureşti aleea Imaşului, nr. 9, bl. 40, ap. 33, sector 5, a fost rănit prin împuşcare la data de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona Radiodifuziunii.
Conform raportului medico legal nr. A1/15835/1992, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 20-25 zile de îngrijiri medicale.
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16. Persoană vătămată Clinci Mircea-Ionel (Radio-Vol. 5) - rănit
Numitul Clinci Mircea-Ionel, fiul lui Constantin şi Marioara, ns. la 28.01.1971,
domiciliat în sat Teşila, nr. 897, jud. Prahova, fost militar în termen la U.M. 01908 Bucureşti
a fost rănit prin împuşcare la data de 22.12.1989, în timp ce se afla în misiune în zona pieţei
Vergiliu, din Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. 1263/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 55 zile de îngrijiri medicale.
17. Persoană vătămată Ciora Constantin (Radio-Vol. 5) - rănit
Numitul Ciora Constantin, fiul lui Petre şi Agripina, ns. la 12.03.1969, domiciliat în
com. Crasna, jud. Gorj, fost militar în termen la U.M. 01026 Bucureşti, a fost rănit prin
împuşcare în noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare a
Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor.
Conform raportului medico legal nr. 252/1992 nu s-au putut stabili obiectiv numărul
de zile de îngrijiri medicale.
18. Cernea Maria (Radio-Vol. 6) - decedată
Numita Cernea Maria, fiica lui Dumitru şi Ana, ns. la data de 29.11.1922, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. G-ral Cristescu, nr. 10, ap. 4, sector 1, a fost împuşcată mortal în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în balconul locuinţei sale.
Conform raportului medico-legal nr. A3/175/1990 al INML Bucureşti moartea numitei
Cernea Maria a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată craniană cu dilacerare
cerebrală totală).
Date referitoare la împrejurările decesului numitei Cernea Maria au fost comunicate
fiicei acesteia, Mihail Maria, domiciliată în Bucureşti, str. Gral. Cristescu, nr. 10, ap. 4, sector
1.
19. Persoană vătămată Coman Florin (Radio-Vol. 6)
Numitul Coman Florin, fiul lui Radu şi Niculina, domiciliat în Brăila, str. 24 Ianuarie,
nr. 6, jud. Brăila, fost militar în termen la U.M. 01908 Bucureşti, afirmă că a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce efectua o misiune de verificare a unui imobil
situat pe str. Ştirbei Vodă, nr. 126, sector 1.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
20. Persoană vătămată Cerchez Maricel (Radio-Vol. 6) - rănit
Numitul Cerchez Maricel, fiul lui Ioan şi Elena, ns. la data de 20.06.1966, domiciliat
în com. Agapia, jud. Neamţ, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se
afla în Piaţa Virgiliu, din mun. Bucureşti.
Conform raportul medico-legal nr. A1/4696/1990, întocmit de LML Bucureşti, a
suferit leziuni prin împuşcare care au pus în pericol viaţa victimei.
21. Persoană vătămată Cercelaru Ion Viorel (Radio-Vol. 6) - rănit
Numitul Cercelaru Ion-Viorel, fiul lui Gheorghe şi Margareta, ns. la data de
04.08.1968, domiciliat în Bucureşti, Aleea Călineşti, nr. 4, bl. 13, sc. 2, et. 2, ap. 22, sector 4,
a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Virgiliu,
din apropierea Casei Radio.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1927/1993, întocmit de LML Bucureşti, a
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prezentat leziuni care au necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale.
22. Persoană vătămată Georgescu Petre (Radio-Vol. 7) - rănit
Numitul Georgescu Petre, fiul lui Vasile şi Eufrosina, ns. la data de 23.03.1926,
domiciliat în Bucureşti, str. Ion Mihalache, nr. 315B, ap. 15, sector 1, a fost rănit prin
împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în sediul Radiodifuziunii Române.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2751/1990, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 50 zile de îngrijiri medicale.
23. Persoană vătămată Gîrlea Ioan (Radio-Vol. 7) - rănit
Numitul Gîrlea Ioan, fiul lui Gheorghe şi Carolina, ns. la data de 31.01.1937,
domiciliat în Bucureşti, str. Porumbacu, nr. 5, bl. 34, sc. 2, et. 4, ap. 35, sector 6, a fost rănit
prin împuşcare în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului
Radiodifuziunii Române.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3835/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.
24. Persoană vătămată Ghinea Ioan (Radio-Vol. 7) - rănit
Numitul Ghinea Ioan, fiul lui Nicolae şi Ileana, ns. la data de 29.01.1957, domiciliat în
Bucureşti, str. Ing. D. Teodoru, nr. 45, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
22.12.1989, în timp ce se afla în clădirea Institutului de Proiectări „Carpaţi”.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5081/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
25. Persoană vătămată Giurgilă Fidel (Radio-Vol. 7) - rănit
Numitul Giurgilă Fidel, fiul lui Andrei şi Bernaveta, ns. la data de 06.09.1960,
domiciliat în Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. C1, sc. 2, ap. 23, jud. Giurgiu, fost militar în
termen la U.M. 01650 Chitila, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se
afla în misiune de apărare în zona Gării de Nord.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5057/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 150 zile de îngrijiri medicale şi au produs o infirmitate
permanentă.
26. Persoană vătămată Grigorescu Ioan (Radio-Vol. 7) - rănit
Numitul Grigorescu Ioan, fiul lui Ioan şi Victoria, ns. la data de 20.10.1930, domiciliat
în Bucureşti, b-dul Primăverii, nr. 32, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de
23.12.1989, în timp ce se îndrepta spre sediul Radiodifuziunii Române.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3572/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 20-22 zile de îngrijiri medicale.
27. Persoană vătămată Georgescu Nicolae (Radio-Vol. 7) - rănit
Numitul Georgescu Nicolae, fiul lui Ion şi Maria, ns. la data de 30.08.1897, domiciliat
în Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 75, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în curtea locuinţei sale. Conform actelor aflate la dosarul cauzei
Georgescu Nicolae a decedat la data de 24.10.1999.
Conform certificatului medical nr. 4262/09.10.1991 eliberat de Comisia E.M.R.C.M. 1
acesta a suferit o plagă împuşcată la nivelul mânii drepte.
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În legătură cu împrejurările în care a fost rănit prin împuşcare numitul Georgescu
Nicolae a fost audiată fiica acestuia, Georgescu Maria, domiciliată în Bucureşti, str. Pajurei,
nr. 17, bl. H3, sc. C, et. 2, ap. 50, sector 1.
28. Persoană vătămată Gall Mihai (Radio-Vol. 7) - rănit
Numitul Gall Mihai, fiul lui Dumitru şi Maria, ns. la data de 23.10.1974, domiciliat în
Bucureşti, str. Arh. Ion Mincu, nr. 4, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Virgiliu, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4254/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
29. Roşa Mircea (Radio-Vol. 8) - decedat
Numitul Roşa Mircea, fiul lui Mihai şi Ileana, ns. la data de 20.11.1979, cu ultimul
domiciliu în com. Poşaga de Jos, jud. Alba, fost militar în termen la U.M. 01908 Bucureşti, a
fost împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în cursul unei misiuni de scotocire într-un imobil
din apropierea Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor.
Conform raportului medico-legal nr. A3/251/1990 al INML Bucureşti moartea
numitului Roşa Mircea a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (explozie cutie craniană cu
dilacerare cerebrală, plăgi multiple prin împuşcare la nivelul craniului şi toracelui).
La data de 23.11.2006, a fost audiat numitul Roşa Miha, tatăl victimei, domiciliat în
comuna Poşaga, sat Poşaga de Jos, jud. Alba, care s-a constituit parte civilă în cauză.
30. Persoană vătămată Rădulescu Vasile (Radio-Vol. 8)
Numitul Rădulescu Vasile, fiul lui Petre şi Ioana, ns. la data de 01.02.1935, domiciliat
în Bucureşti, str. Horaţiu, nr. 15, sector 1, susţine că a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla pe str. Berzei.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
31. Persoană vătămată Popa Silviu Daniel (Radio-Vol. 8) - rănit
Numitul Popa Silviu Daniel, fiul lui Alexandru şi Angela, ns. la data de 12.11.1961,
domiciliat în Bucureşti, str. Lavandei nr. 6, bl. P29, sc.5, ap.73, sector 6, fost ofiţer în cadrul
U.M. 01659 Chitila, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce executa o
misiune de patrulare în Gara de Nord.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3803/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale şi care i-au pus viaţa în
primejdie.
32. Persoană vătămată Arnăutu Corneliu (Radio-Vol. 9)
Numitul Arnăutu Corneliu, fiul lui Corneliu şi Elena, domiciliat în Iaşi, str. Vitejilor,
nr. 7, bl. SD 5, et. 1, ap. 2, jud. Iaşi, fost militar în termen la U.M. 01908 Bucureşti, afirmă că
a fost rănit în ziua de 24.12.1989 în timp ce se afla pe str. Ştirbei Vodă, din mun. Bucureşti.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
33. Antonescu Constantin (Radio-Vol. 9) - decedat
Numitul Antonescu Constantin, fiul lui Ion şi Elena, ns. la data de 28.06.1953, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, Calea Crângaşi, nr. 21, bl. 12, sc. 2, ap. 66, sector 6, a fost
împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Gării de Nord.
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Conform raportului medico-legal nr. A3/240/1989 al INML Bucureşti moartea
numitului Antonescu Constantin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (multiple plăgi
împuşcate abdominale, hemoragie externă şi internă).
La data de 10.01.2006 a fost audiată numita Antonescu Victoria, domiciliată în
Bucureşti, Calea Crângaşi, nr. 21, bl. 12, sc. 2, et. 8, ap. 66, sector 6, care s-a constituit parte
civilă în legătură cu decesul soţului său, Antonescu Constantin.
34. Persoană vătămată Agapciuc Ion (Radio-Vol. 9)
Numitul Agapciuc Ion, fiul lui Ion şi Eugenia, născut la data de 13.11.1941, domiciliat
în com. Brezoiu, jud. Vâlcea, susţine că a fost rănit în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în
zona Radiodifuziunii.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
35. Amarie Ion Nicu (Radio-Vol. 9) - decedat
Numitul Amarie Ion Nicu, fiul lui Gheorghe şi Victoria, născut la data de 02.10.1954,
cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Pridvorului, nr. 1, bl. 1A, sc. 1, ap. 21, sector 4, a fost
împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Gării de Nord.
La data de 12.12.2005 a fost audiată numita Amarie Vasilica, domiciliată în Bucureşti,
str. Pridvorului, nr.21, bl. 1A, sc. 1, ap. 21, sector 4, care s-a constituit parte civilă în legătură
cu decesul soţului său, Amarie Ion Nicu.
36. Andronic Vladimir Cătălin (Radio-Vol. 9) - decedat
Numitul Andronic Vladimir Cătălin, fiul lui Laurenţiu şi Carmenciţa-Cătălina, născut
la data de 23.11.1989, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 92, et. 4, ap. 12,
a fost împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în dormitorul locuinţei
părinţilor săi de la adresa anterior menţionată.
Conform certificatului constatator al morţii nr. 211/26.12.1989 moartea numitului
Andronic Vladimir Cătălin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată
transfixiantă regiunea occipitală).
La data de 16.01.2007 au fost audiaţi numiţi Andronic Carmencita Cătălina şi
Andronic Laurenţiu, domiciliaţi în Bucureşti, str. Frumoasă, nr. 14, sector 1, care nu s-au
constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului lor, Andronic Vladimir Cătălin.
37. Persoană vătămată Popescu Dumitru (Radio-Vol. 9) - rănit
Numitul Popescu Dumitru, fiul lui Ion şi Maria, născut la data de 13.05.1929,
domiciliat în Bucureşti, str. Frumoasă, nr. 14, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în dormitorul locuinţei sale, de la acea dată, situată în mun.
Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 92, et. 4, ap. 12.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4186/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 10 zile de îngrijiri medicale.
38. Persoană vătămată Nişulescu Constantin (Radio-Vol. 10) - rănit
Numitul Nişulescu Constantin, fiul lui Petre şi Maria, născut la data de 07.04.1953,
domiciliat în Caracal, str. Horia, Cloşca şi Crişan, bl. B5A, sc. 3, ap. 7, jud. Olt, fost ofiţer în
cadrul U.M. 01841 Caracal, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 22.12.1989, în timp ce se
afla pe str. Ştirbei Vodă, în apropierea Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4657/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
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prezentat leziuni care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
39. Persoană vătămată Lungu Alexandru (Radio-Vol. 10)
Numitul Lungu Alexandru, fiul lui Nicon şi Ştefania Aurelia Elena, născut la data de
06.11.1963, domiciliat în Bucureşti, Aleea Zorelelor, nr. 6A, bl. M10, sc. 2, et. 6, ap. 103,
sector 6, susţine că a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în apropierea
Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
40. Persoană vătămată Năstase Gabriel Dragoş (Radio-Vol. 10) - rănit
Numitul Năstase Gabriel Dragoş, fiul lui Gheorghe şi Victoria, născut la data de
30.01.1972, domiciliat în Bucureşti, str. serg. Lăţea Gheorghe, nr. 17, bl. C60, sc. 2, ap. 58,
sector 6, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla pe o clădire din
apropierea sediului Radiodifuziunii Române.
Conform raportului medico-legal nr. A1/13213/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 120-150 zile de îngrijiri medicale şi care i-au pus viaţa în
primejdie.
41. Persoană vătămată Stan Marius Săndel (Radio-Vol. 11) - rănit
Numitul Stan Marius Săndel, fiul lui Gheorghe şi Ioana, născut la data de 19.02.1971,
domiciliat în Bucureşti, str. Fetiţelor, nr. 15, sector 3, a fost rănit prin împuşcare, la data de
23.12.1989, în timp ce se afla în str. Berzei, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare
25 de zile de îngrijiri medicale.
42. Persoană vătămată Sima Gheorghe (Radio-Vol. 11) - rănit
Numitul Sima Gheorghe, fiul lui Minel şi Vera, născut la data de 23.03.1957,
domiciliat în Bucureşti, str. Serg. maj. Topliceanu Vasile, nr. 16, bl. P42A, sc. 1, ap. 7, sector
5, a fost rănit prin împuşcare în mâna dreaptă, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în
incinta U.M. 02450, unde era încadrat ca personal muncitor contractual, suferind leziuni care
au necesitat pentru vindecare 14 zile de îngrijiri medicale.
43. Persoană vătămată Strungaru George (Radio-Vol. 11) - rănit
Numitul Strungaru George, fiul lui Ion şi Elena, născut la data de 05.04.1956 în
Botoşani, domiciliat în Italia, Quinto di Treviso, str. Vico O. Raffaello Sanzio 10, a fost rănit
prin împuşcare în zona abdominală, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla pe acoperişul
clădirii liceului ,,Tonitza”, executând foc cu un pistol mitralieră în direcţia unor persoane
aflate pe o clădire învecinată.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 100 de zile de îngrijiri medicale.
44. Scriba Eugen (Radio-Vol. 11) - decedat
Numitul Scriba Eugen, fiul lui Octav şi Alina, născut la data de 23.12.1929 în Târgu
Frumos, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Transilvaniei, nr. 19, sector 1, a fost împuşcat
mortal, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla la domiciliu.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Scriba Eugen a fost audiată fiica
acestuia, Iuga Eleonora, domiciliată în Bucureşti, str. Transilvaniei, nr. 19, et. 1, ap. 2, sector
1.
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45. Persoană vătămată Solomonescu (fostă Tănase) Elisabeta (Radio-Vol. 12) rănită
Numita Solomonescu (fostă Tănase) Elisabeta, fiica lui Alexandru şi Floarea, născută
la data de 14.12.1956, în com. Poboru, judeţ Olt, domiciliată în Bucureşti, str. Berzei, nr. 33,
bl. 25 A, sc. A, ap. 24, sector 1, a fost rănită prin împuşcare în abdomen, în seara zilei de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona Pieţei Virgiliu, în faţa clădirii ITB.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4114/1991 a prezentat leziuni produse prin
împuşcare la data de 23.12.1989, care au necesitat pentru vindecare 14-16 zile de îngrijiri
medicale.
46. Persoană vătămată Stancu Nicolae (Radio-Vol. 12) - rănit
Numitul Stancu Nicolae, fiul lui Nicolae şi Elena, născut la data de 22.10.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 21, bl. 1S14, ap. 62, sector 6, a
fost rănit prin împuşcare în zona mandibulară stânga şi cervical posterior, la data de
23.12.1989, în timp ce se afla în incinta unui bloc de locuinţe situat în zona Radiodifuziunii.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1712/1991, numitul Stancu Nicolae a
prezentat sechele postlezionare prin împuşcare (posibil cu foc) la data de 23.12.1989 pentru
care a necesitat 45 zile de îngrijiri medicale.
47. Stârcea Ştefan (Radio-Vol. 12) - decedat
Numitul Stârcea Ştefan, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu, nr.
15, ap. 2, sector 1, a fost împuşcat în piciorul stâng, la data de 24.12.1989, în timp ce se afla în
holul blocului în care locuia. A decedat la data de 05.01.1990 în Spitalul Militar Central.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/413/1989, moartea numitului
Stârcea Ştefan a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată membrul inferior
stâng, cangrena membrului inferior).
În legătură cu împrejurările decesului numitului Stârcea Ştefan a fost audiat fiul
acestuia, Stârcea Marian, domiciliat în Bucureşti, b-dul Lacul Tei, nr. 123, bl. 4, sc. D, et. 7,
ap. 100, sector 2.
48. Staicu Constantin (Radio-Vol. 12) - decedat
Numitul Staicu Constantin, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Serg. Gheorghe
Lăţea, nr. 2, bl. C58, ap. 43, sector 6, a fost împuşcat în cap, la data de 23.12.1989, în timp ce
se afla la intersecţia str. Berzei cu str. Ştirbei Vodă. A decedat în drum spre spital.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/222/1989, moartea numitului
Staicu Constantin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată occipital dreapta).
La data de 11.02.2008, a fost audiat numitul Staicu Cătălin, domiciliat în Bucureşti,
str. Serg. Lăţea Gheorghe, nr. 2, bl. C58, sc. 1, et. 7, ap. 43, sector 6, care s-a constituit parte
civilă în legătură cu decesul tatălui său, Staicu Constantin.
49. Dumitraşcu Sorin Cristinel (Radio-Vol. 13) - decedat
Numitul Dumitraşcu Sorin Cristinel, fiul lui Nicolae şi Violeta, născut la data de
21.08.1964, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Vasile Tei, nr. 4, bl. T69, ap. 38, sector 2, a
fost împuşcat mortal în cursul evenimentelor din luna decembrie 1989, din zona Radio.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Dumitraşcu Sorin Cristinel a fost
audiată soţia acestuia, Dumitraşcu Carmen, domiciliată în Bucureşti, str. Vasile Tei, nr. 7, bl.
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T69, sc. B, ap. 10, sector 2.
50. Persoană vătămată Dan Cismaş Liviu (Radio-Vol. 13) - rănit
Numitul Dan Cismaş Liviu, fiul lui Teodor şi Aurelia, născut la data de 04.08.1968,
domiciliat în Braşov, Aleea Lăcrămioarelor, nr. 1, bl. 11, et. 4, ap. 18, jud. Braşov, fost militar
în termen la U.M. 01908 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp
ce făcea parte din dispozitivul de pază constituit la Comandamentul Infanteriei şi Tancurilor.
Conform raportul medico-legal nr. A1/6992/1992, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 24-25 zile de îngrijiri medicale.
51. Persoană vătămată Ene Constantin (Radio-Vol. 13) - rănit
Numitul Ene Constantin, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 14.02.1922,
domiciliat în Bucureşti, str. Berzei, nr. 59, ap. 3, sector 1, a fost rănit prin împuşcare, în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în domiciliul său.
Conform raportului medico-legal nr. A1/11574/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
52. Persoană vătămată Filloreanu Dan (Radio-Vol. 13) - rănit
Numitul Filloreanu Dan, fiul lui Alexandru Dan şi Smaranda, născut la data de
07.09.1960, domiciliat în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 152, bl. 26B, ap. 9, sector 1, a fost
rănit prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în faţa locuinţei sale.
Conform raportului medico-legal nr. A1/57774/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 150-160 zile de îngrijiri medicale.
53. Florea Vasile (Radio-Vol. 13) - decedat
Numitul Florea Vasile, fiul lui Vasile şi Mariana, născut la data de 20.05.1968, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Peneş Curcanu, nr. 22, sector 3, a fost împuşcat mortal, în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Gării de Nord.
Conform raportului medico-legal nr. A3/375/1990 al INML Bucureşti moartea
numitului Florea Vasile a fost violentă şi s-a datorat unui politraumatism cranio-cerebral.
La data de 01.11.2005, a fost audiată numita Florea Mariana, domiciliată în Bucureşti,
str. Tunsu Petre, nr. 18, bl. D, sc. 1, et. 3, ap. 19, sector 5, care s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul fiului său, Florea Vasile.
54. Mihai Mihail (Radio-Vol. 14) - decedat
Numitul Mihai Mihail, fiul lui Gheorghe şi Gheorghiţa, născut la data de 23.11.1967,
cu ultimul domiciliu în com. Topoloveni, jud. Argeş, fost militar în termen la U.M. 01908
Bucureşti, a fost împuşcat mortal, în ziua de 23.12.1989, în timp ce executa o misiune de
scotocire a unor locuinţe din zona Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor.
Conform raportului medico-legal nr. A3/61/1989 al INML Bucureşti moartea
numitului Mihai Mihail a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată lombară,
hemoragie internă).
În legătură cu împrejurările decesului soldatului Mihai Mihail, a fost audiat tatăl
acestuia, Mihai Gheorghe, domiciliat în or. Topoloveni, str. Inuri, nr. 30, jud. Argeş.
55. Persoană vătămată Macovei Dragoş Geni (Radio-Vol. 14) - rănit
Numitul Macovei Dragoş-Geni, fiul lui Valentin şi Floarea, născut la data de
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10.08.1970, domiciliat în Bucureşti, str. Oltina, nr. 2, bl. 28B, sc. 3, et. 2, ap. 37, sector 5, a
fost rănit prin împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor.
Conform raportului medico-legal nr. A1/16176/1996, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
56. Persoană vătămată Marin Nicolae (Radio-Vol. 14) - rănit
Numitul Marin Nicolae, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 07.03.1963,
domiciliat în Bucureşti, str. Mihail Sebastian, nr. 35, bl. S5, sc. 1, ap. 3, sector 5, a fost rănit
prin împuşcare în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla cu un grup de revoluţionari în
Piaţa Virgiliu, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4150/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
57. Persoană vătămată Hodivoianu Tudor (Radio-Vol. 15) - rănit
Numitul Hodivoianu Tudor, fiul lui Marin şi Elena, născut la data de 21.03.1957,
domiciliat în Bucureşti, b-dul Corneliu Coposu, bl. 101, sc. 1, et. 2, ap. 3, sector 3, a fost rănit
prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla cu un grup de revoluţionari în Piaţa
Virgiliu, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3537/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 50 zile de îngrijiri medicale.
58. Persoană vătămată Ionescu Petre (Radio-Vol. 15) - rănit
Numitul Ionescu Petre, fiul lui Gheorghe şi Constantina, născut la data de 21.03.1954,
domiciliat în Bucureşti, str. Anton Bacalbaşa, nr. 14, bl. 63 bis, sc. 2, et. 4, ap. 29, sector 4, a
fost rănit prin împuşcare în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în apropierea sediului
Radiodifuziunii Române.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2139/2005, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale.
59. Persoană vătămată Irimia Vasile (Radio-Vol. 15) - rănit
Numitul Irimia Vasile, fiul lui Dumitru şi Maria, domiciliat în Bucureşti, b-dul Muncii,
nr. 256, bl. 1, sc. A, et. 2, ap. 210, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 22.12.1989,
în timp ce se afla în zona Radiodifuziunii Române.
Conform raportului medico-legal nr. A1/13399/2005, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 62-65 zile de îngrijiri medicale.
60. Persoană vătămată Iordache Cristian (Radio-Vol. 15) - rănit
Numitul Iordache Cristian, fiul lui Dumitru şi Gliceria, domiciliat în Bucureşti, str.
Laborator, nr. 137, bl. S7, sc. 1, ap. 20, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
22.12.1989, în timp ce se afla în zona Radiodifuziunii Române.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4335/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 15 zile de îngrijiri medicale.
61. Niculae Constantin (Radio-Vol. 16) - decedat
Numitul Niculae Constantin, fiul lui Gheorghe şi Ioana, născut la data de 28.02.1957,
cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Avântului, nr. 29, sector 1, a fost împuşcat mortal în
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ziua de 24.12.1989, în momentul în care a ajuns, cu autoturismul proprietate personală, în
intersecţia str. Cobălcescu cu str. Ştirbei Vodă.
Conform raportului medico-legal nr. A3/65/1990 al INML Bucureşti moartea
numitului Niculae Constantin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plăgi împuşcate,
hemoragie mixtă).
La data de 21.02.2007 au fost audiate numitele Streche Elena, soţia victimei, şi
Niculae Alexandra Ioana, fiica victimei, ambele cu domiciliul în com. Voluntari, şos. Erou
Iancu Nicolae, nr. 103, vila F21, jud. Ilfov, care s-au constituit părţi civile în cauză.
62. Persoană vătămată Naciu Ştefan (Radio-Vol. 16) - rănit
Numitul Naciu Ştefan, fiul lui Dumitru şi Ruxandra, domiciliat în Bucureşti, str. Radu
Boiangiu, nr. 8, bl. 38, sc. B, et. 5, ap. 68, sector 1, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în sediul Radiodifuziunii Române.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5882/1990, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
63. Persoană vătămată Neagu Marian (Radio-Vol. 16) - rănit
Numitul Neagu Marian, fiul lui Alexandru şi Niculina, născut la data de 22.08.1958,
domiciliat în satul Costeştii din Deal, jud. Dâmboviţa, susţine că a fost rănit prin împuşcare în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Radiodifuziunii Române.
64. Persoană vătămată Chiorescu Dorel (Radio-Vol. 17) - rănit
Numitul Chiorescu Dorel, fiul lui Manole şi Adela, născut la data de 11.06.1967,
domiciliat în Roman, str. Mihail Kogălniceanu, bl. 3, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Neamţ, fost
personal civil angajat la U.M. 02374 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla pe acoperişul unei clădiri din apropierea sediului ITB Bucureşti.
Conform raportul medico-legal nr. A1/6795/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 12-15 zile de îngrijiri medicale.
65. Persoană vătămată Cioară Petru (Radio-Vol. 17) - rănit
Numitul Cioară Petru, fiul lui Aron şi Floare, născut la data de 17.01.1971, domiciliat
în com. Borod, nr. 76, jud. Bihor, fost militar în termen la U.M. 01908 Bucureşti, a fost rănit
prin împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare a
sediului Radiodifuziunii Române.
Conform raportului medico-legal nr. 154/II/A/1991, întocmit de LML Bihor, a
prezentat leziuni care au necesitat 55 zile de îngrijiri medicale şi care au pus în pericol viaţa
victimei, generând o infirmitate fizică permanentă.
66. Persoană vătămată Culea Marin (Radio-Vol. 17) - rănit
Numitul Culea Marin, fiul lui Ion şi Olga-Maria, născut la data de 17.12.1961,
domiciliat în Bucureşti, aleea Sinaia, nr. 5, bl. 80, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 2, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce participa alături de militari la scotocirea unor
imobile din Piaţa Virgiliu.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2861/1991, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale.
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67. Persoană vătămată Moldoveanu Niculae-Decebal (Radio-Vol. 18)
Numitul Moldoveanu Niculae-Decebal, fiul lui Dumitru şi Rariţa, ns. la 28.08.1937,
domiciliat în Bucureşti, aleea Paşcani, nr. 4, bl. T36, sc. A, ap. 42, sector 6, susţine că a fost
rănit prin împuşcare la data de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona intersecţiei str. Berzei cu
str. Nuferilor.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
69. Persoană vătămată Bizdideanu Gheorghe (Radio-Vol. 18) - rănit
Numitul Bizdideanu Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Elena, ns. la 01.09.1969,
domiciliat în Câmpulung, str. Alexandru cel Bun, nr. 11, bl. D25bis, ap. 5, jud. Argeş, fost
militar în termen la U.M. 01908 Bucureşti a fost rănit prin împuşcare la data de 23.12.1989, în
timp ce se afla într-o clădire de pe str. Berzei, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. A1/1735/1990, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 90 zile de îngrijiri medicale.
70. Gorneanu Daniela (Radio-Vol. 18) - decedată
Numita Gorneanu Daniela, fiica lui Marin şi Cristina, ns. la 14.09.1967, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Bodeşti, nr. , bl. 29B, sc. A, ap. 20, sector 2, a fost împuşcată
mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în zona Radio, în timp ce se afla într-un autoturism ce
transporta un rănit la spital.
Din adresa nr. 11220/16.02.1991 a Spitalului Clinic de Urgenţă rezultă că victima a
fost adusă decedată la morga spitalului, prezentând o plagă împuşcată cranio-cerebrală
temporală stânga.
La data de 01.11.2005, a fost audiată numita Gorneanu Cristina, domiciliată în
Bucureşti, str. Bodeşti, nr. 2, bl. 29B, sc. A, et. 4, ap. 20, sector 2, care s-a constituit parte
civilă în legătură cu decesul fiicei sale Gorneanu Daniela.
71. Persoană vătămată Boiangiu Carmen-Ileana (Radio-Vol. 18) - rănită
Numita Boiangiu Carmen-Ileana, fiica lui Petre-Valeriu şi Consuela-Zoe, ns. la
09.05.1964, domiciliată în Bucureşti, str. Episcop Chesarie, nr. 21, bl. B, ap. 3, sector 4, a fost
rănită prin împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989, în zona Radio, în timp ce se afla într-un
autoturism ce circula pe str. Ştirbei Vodă.
Conform raportului medico legal nr. A1/11819/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 10-12 zile de îngrijiri medicale.
72. Nedelschi Emilia (Radio-Vol. 19) - decedată
Numita Nedelschi Emilia, fiica lui Ion şi Anastasia, ns. la 07.11.1918, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Nuferilor, nr. 65, sector 1, fost împuşcată mortal în timpul
schimburilor de focuri din zona Radiodifuziunii. Din cercetările efectuate nu s-au putut stabili
concret împrejurările în care a fost împuşcată victima.
În legătură cu împrejurările decesului numitei Nedelschi Emilia, a fost audiat fiul
acesteia, Nedelschi Dan, domiciliat în Bucureşti, str. Ceaikovski, nr. 3, sc. A, ap. 2, sector 2.
73. Nicolae Mircea (Radio-Vol. 19) - decedat
Numitul Nicolae Mircea, fiul lui Alexandru şi Ana, ns. la 18.08.1951, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu, nr. 14, bl. 13, ap. 57, sector 6, a fost împuşcat mortal
în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla pe bd. Ştirbei Vodă, participând la acţiunile de
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apărare a sediului Radiodifuziunii.
Conform raportului medico-legal nr. A3/62/1989 al INML Bucureşti moartea
numitului Nicolae Mircea a fost violentă şi s-a datorat împuşcării ( multiple plăgi împuşcate
toracal şi picior drept, hemoragie mixtă).
La data de 04.07.2006, a fost audiat numitul Nicolae Sorin Alexandru, domiciliat în
Bucureşti, bd. Iuliu Maniu, nr. 14, bl. 13, ap. 57, sector 6, care s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul tatălui său Nicolae Mircea.
74. Persoană vătămată Niculae Nela (Radio-Vol. 19) - rănită
Numita Niculae Nela, fiica lui Gheorghe şi Maria, domiciliată în Bucureşti, str.
Limanului, nr. 18, sector 1, a fost rănită prin împuşcare în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în
timp ce se afla în zona Piaţa Virgiliu, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. A1/1915/1992, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
75. Persoană vătămată Cîţu Costel (Radio-Vol. 20) - rănit
Numitul Cîţu Costel, fiul lui Dumitru şi Ştefana, ns. la 16.09.1970, domiciliat în
Craiova, aleea Bucura, nr. 8, jud. Dolj, fost militar în termen la U.M. 01908 Bucureşti a fost
rănit prin împuşcare la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare a
Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor, de pe str. Ştirbei Vodă nr. 79-81, sector 1.
Conform raportului medico legal nr. A1/2121/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea că acestea au pus în primejdie
viaţa victimei.
76. Persoană vătămată Cîţă Sandu (Radio-Vol. 20)
Numitul Cîţă Sandu, fiul lui Gheorghe şi Floarea, domiciliat în com. Furculeşti, jud.
Teleorman, fost militar în termen la U.M. 01908 Bucureşti susţine că a fost rănit prin
împuşcare la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare a Comandamentului
Infanteriei şi Tancurilor, situat pe str. Ştirbei Vodă, nr. 79-81, sect. 1.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
77. Persoană vătămată Cojocaru Marin (Radio-Vol. 20) - rănit
Numitul Cojocaru Marin, fiul lui Constantin şi Gheorghiţa, ns. la 06.09.1965,
domiciliat în Bucureşti, str. Elev Nicolae Popovici, nr. 4, bl. P50, sc. 1, ap. 25, sector 5, a fost
rănit prin împuşcare la data de 22.12.1989, în timp ce se afla pe terasa imobilului situat pe str.
Temişana, nr. 20.
Conform raportului medico legal nr. A1/15455/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 15 zile de îngrijiri medicale.
78. Cioran Gabriel (Radio-Vol. 20) - decedat
Numitul Cioran Gabriel, fiul lui Anghel şi Venera, ns. la 02.07.1958, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Tudor Vladimirescu, nr. 57, sector 5, a fost împuşcat mortal la data
de 25.12.1989, în timp ce se afla în zona Radiodifuziunii.
Conform raportului medico-legal nr. A3/349/1990 al INML Bucureşti moartea
numitului Cioran Gabriel a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Cioran Gabriel, a fost audiat tatăl
acestuia, Cioran Anghel, domiciliat în Bucureşti, str. Tudor Vladimirescu, nr. 57, bl. T4, sc. 2,
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et. 1, ap. 28, sector 5.
79. Chiţu Valerică (Radio-Vol. 20) - decedat
Numitul Chiţu Valerică, fiul lui Ion şi Lina, ns. la 02.12.1949, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, str. Moineşti, nr. 16, sector 6, a fost împuşcat mortal la data de 23.12.1989, în timp
ce se afla în zona Gării de Nord.
Conform raportului medico-legal nr. A3/292/1990 al INML Bucureşti moartea
numitului Chiţu Valerică a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată laterotoracic stâng, hemoragie mixtă).
În legătură cu împrejurările decesului numitului Chiţu Valerică, a fost audiată soţia
acestuia, Chiţu Eugenia, domiciliată în Bucureşti, str. Moineşti, nr. 16, bl. 206, sc. A, ap. 4,
sector 6.
80. Persoană vătămată Cocenescu Adrian (Radio-Vol. 20) - rănit
Numitul Cocenescu Adrian, fiul lui Cristache şi Georgeta, domiciliat în Bucureşti, str.
Sf. Maria, nr. 57, sector 1, a fost rănit pin împuşcare la data de 23.12.1989, în timp ce se afla
în zona Gării de Nord.
Conform certificatului medico-legal nr. A1/4503/1991 al INML Bucureşti a suferit
leziuni ce au necesitat 180 de zile de îngrijiri medicale.
81. Persoană vătămată Tănase Aslan-Marian (Radio-Vol. 21) - rănit
Numitul Tănase Aslan-Marian, fiul lui Constantin şi Eugenia, ns. la 28.01.1971,
domiciliat în Bucureşti, str. Valea Argeşului, nr. 2, bl. 522, sc. 1, ap. 36, sector 6, a fost rănit
prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Radiodifuziunii.
Conform raportului medico legal nr. A1/15276/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 40 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea că acestea au pus în primejdie
viaţa victimei.
82. Persoană vătămată Terzi Paul (Radio-Vol. 21) - rănit
Numitul Terzi Paul, fiul lui Axente şi Teodora, ns. la 02.10.1943, domiciliat în
Bucureşti, str. Colţei, nr. 25, ap. 12, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce circula cu autoturismul către Sala Palatului.
Conform raportului medico legal nr. A1/3635/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 65-70 zile de îngrijiri medicale.
83. Persoană vătămată Thiery Ovidiu-Cristian (Radio-Vol. 21) - rănit
Numitul Thiery Ovidiu-Cristian, fiul lui Emanoil şi Maria, ns. la 16.06.1963,
domiciliat în Bucureşti, str. Virtuţii, nr. 15, bl. R6a, sc. 4, ap. 117, sector 6, a fost rănit prin
împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Comandamentului
Infanteriei şi Tancurilor, de pe str. Ştirbei Vodă, nr. 79-81 sector 1.
Conform raportului medico legal nr. A1/6402/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 14 zile de îngrijiri medicale.
84. Persoană vătămată Talos Ioan (Radio-Vol. 21) - rănit
Numitul Talos Ioan, fiul lui Ioan şi Regina, ns. la 16.02.1944, domiciliat în Bucureşti,
str. Pecetei, nr. 6, bl. 7, sc. B, ap. 21, sector 1, a fost rănit prin împuşcare la data de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona Gării de Nord.
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Conform raportului medico legal nr. A1/12358/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 11-12 zile de îngrijiri medicale.
85. Persoană vătămată Tărascu Valentin (Radio-Vol. 21)
Numitul Tărascu Valentin, ns. la 02.10.1969, domiciliat în com. Lunguleţu, jud.
Dâmboviţa, fost militar în termen la U.M. 0563 Bucureşti, susţine că a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 24.12.1989.
86. Persoană vătămată Ursei Victor-Octavian (Radio-Vol. 21) - rănit
Numitul Ursei Victor-Octavian, fiul lui Natural şi Eugenia, domiciliat în Bucureşti, str.
Braşov, nr. 17, bl. P12, ap. 72, sector 6, afirmă că a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în
zona intersecţiei str. Popa Tatu cu str. Nuferilor, în timp ce se afla într-o maşină ce transporta
arme pentru a fi date celor care apărau sediul Radiodifuziunii.
Conform raportului medico legal nr. A1/3360/1995 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale.
87. Persoană vătămată Vintiloaia Constantin (Radio-Vol. 21) - rănit
Numitul Vintiloaia Constantin, domiciliat în Câmpulung-Muscel, str. I. C. Frimu, nr.
55, bl. 18, sc. E, ap. 9, jud. Argeş, afirmă că fost rănit prin împuşcare la data de 24.12.1989, în
timp ce se afla în zona Gării de Nord.
Conform raportului medico legal nr. 380/A7/1991 al LML Argeş a suferit leziuni care
au necesitat pentru vindecare 53 zile de îngrijiri medicale.
88. Persoană vătămată Dogaru Marian (Radio-Vol. 22)
Numitul Dogaru Marian, fiul lui Petre şi Lăzărica, născut la data de 06.11.1971 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Fundeni, nr. 227, bl. 116B, sc. 1, ap. 53, sector 2,
susţine că a fost rănit prin împuşcare, la gamba piciorului stâng, în seara zilei de 22.12.1989,
în timp ce se afla în zona centrală a capitalei.
Din copia xerox a biletului de ieşire din Spitalul Militar Central rezultă însă că ,,la data
de 22.12.1989 a prezentat o plagă tăiată 1/3 superioară faţă internă gamba stângă”. Nu s-au
stabilit împrejurările în care s-a produs leziunea prezentată la internarea în spital.
Conform raportului de expertiză medico legală nr. A1/2098/2009, din data de
08.05.2009, al INML Bucureşti, rezultă că acesta a prezentat o leziune traumatică ce poate
data din 22.12.1989 şi care s-a putut produce prin acţiunea unui corp cu margini tăioase,
pentru care a necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
89. Persoană vătămată Burcă Cătălina (Radio-Vol. 22)
Numita Burcă Cătălina, fiica lui Martin şi Verona, născută la data de 02.12.1940 în
comuna Prăjeşti, judeţul Bacău, domiciliată în Bucureşti, str. Cetăţuia, nr. 2, bl. M20, ap. 20,
sector 6, afirmă că a participat la evenimentele revoluţionare care au avut loc în centrul
capitalei în decembrie 1989 şi că ar fi fost agresată de către un individ îmbrăcat în haine
civile.
Nu a prezentat acte medicale în susţinerea afirmaţiilor sale. La dosar există copii ale
unor acte medicale din care rezultă că susnumita prezenta alte afecţiuni.
90. Persoană vătămată Ciochină Ion (Radio-Vol. 22) - reţinut
Numitul Ciochină Ion, fiul lui natural şi Maria, născut la data de 22.11.1952 în
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Bucureşti domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Banu Udrea, nr. 11, bl. V103, sc. A, ap. 96,
sector 3, afirmă că a participat la acţiunile revoluţionare care au avut loc în centrul capitalei în
decembrie 1989 şi că ar fost arestat de cadre M.Ap.N. care l-au considerat terorist, fiind pus în
libertate pe data de 27.12.1989.
*
*

*

În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la alte persoane vătămate după 22
decembrie 1989, în contextul evenimentelor din mun. Bucureşti – zona Radio.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs rănirea sau vătămarea acestor
persoane au format obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat, după cum urmează:
Persoană vătămată Pop Liviu Dan (Radio-Vol. 1) - rănit
În seara zilei de 22.12.1989, numitul Pop Liviu Dan, domiciliat în Bucureşti, şos.
Iancului, nr. 10, bl. 114B, sc. B, ap. 104, sector 2, în timp ce se afla pe b-dul Magheru, în
apropierea magazinului Eva, a fost rănit prin împuşcare de către o persoană necunoscută aflată
într-un camion cu prelată tip militar.
Din evidenţele Spitalului Clinic de Urgenţă rezultă că numitul Pop Liviu Dan a fost
internat la data de 22.12.1989, cu diagnosticul ,,plagă împuşcată cu fractură humerus stg.
paralizie nerv radial”.
Prin rezoluţia nr. 232/P/1991, din data de 10.12.2001, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 181 C.p. în cauza privind
rănirea prin împuşcare a numitului Pop Liviu Dan, reţinându-se că s-a împlinit termenul de
prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Buiculescu Alexandru (Radio-Vol. 3) - rănit
Numitul Buiculescu Alexandru, fiul Dumitru şi Elena, domiciliat în Bucureşti, str.
Nuferilor, nr. 99, sector 1, a fost rănit prin împuşcare la data de 23.12.1989, în timp ce se afla
în dreptul imobilului în care locuieşte.
Conform raportului medico legal nr. A1/2568/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au determinat o infirmitate fizică permanentă.
Prin rezoluţia nr. 1205/P/1991 din 20.11.1991 a Direcţiei Procuraturilor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Buiculescu
Alexandru.
Persoană vătămată Dinu Ion (Radio-Vol. 13) - rănit
Numitul Dinu Ion, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 18.09.1938,
domiciliat în sat Brătuleşti, com. Periş, jud. Ilfov, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
25.12.1989, în timp ce se afla la locul de muncă, în sediul staţiei de pompare a Depoului
Bucureşti Triaj.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2915/1990, întocmit de LML Bucureşti, a
prezentat leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 215/P/1991, din data de 15.07.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Dinu Ion,
reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Dumitru Vastel (Radio-Vol. 13) - rănit
Numitul Dumitru Vastel, fiul lui Ion şi Anica născut la data de 09.10.1968, domiciliat
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în Bucureşti, str. Maica Domnului, nr. 10, bl. T-54, sc. 2, et. 8, ap. 80, sector 2, a fost rănit
prin împuşcare în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla de pază la Staţia de Oxigen a
IMMR Griviţa.
Din raportul medico-legal întocmit de LML Bucureşti rezultă că acesta a prezentat
leziuni ce au necesitat 10 luni de îngrijiri medicale şi i-au pus viaţa în primejdie.
Prin rezoluţia nr. 213/P/1991, din 11.09.1996, Secţia Parchetelor Militare a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Dumitru Vastel.
Persoană vătămată Miron Gheorghe (Radio-Vol. 14)
Numitul Miron Gheorghe, fiul lui Mihai şi Mărgărinţa, născut la data de 25.01.1933,
domiciliat în Bucureşti, str. Tomis, nr. 7, et. 1, ap. 5, sector 3, a participat la evenimentele din
noaptea de 22/23.12.1989 din zona Televiziunii Române. La un moment dat, în timp ce se afla
pe un tanc, s-a dezechilibrat şi a căzut, suferind leziuni care au necesitat 35-40 de zile de
îngrijiri medicale (conform raportului medico-legal nr. A1/6215/1991, întocmit de LML
Bucureşti).
Prin rezoluţia nr. 1176/P/1991, din data de 18.10.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Miron Gheorghe.
IV.2.A.6. Mărgeanului
Ca şi în cazul celorlalte zone din mun. Bucureşti, analizate până în prezent, în zona
Mărgeanului - şos. Antiaeriană, în contextul evenimentelor din decembrie 1989, după data
de 22.12.1989, forţele care au acţionat au fost deosebit de eterogene, în această zonă
regăsindu-se atât unităţi şi subunităţi militare, cât şi formaţiuni de gărzi patriotice, subunităţi
de miliţie, trupe de securitate, civili înarmaţi, precum şi foarte multe persoane civile, care s-au
deplasat spre unităţile militare din zonă, urmare repetatelor apeluri ale radioului şi televiziunii
prin care populaţia era chemată să sprijine Revoluţia.
La acea dată, în zona Mărgeanului - şos. Antiaeriană, îşi aveau sediul următoarele
unităţi militare:
- pe str. Antiaeriană - U.M. 02450, U.M. 01908, U.M.01436, U.M. 01315, U.M.01210,
U.M. 01246 ş.a.
- pe str. Mărgeanului - U.M. 02652,
- pe str. Petre Ispirescu - U.M. 02666,
- pe Sos. Bucureşti - Măgurele U.M.01704 şi U.M. 01656
De asemenea, în zonă au mai fost amplasate în dispozitive şi efective militare (trupe şi
tehnică militară) de la U.M. 01303 Târgovişte, U.M. 01320 Caracal, U.M.01060 Bucureşti,
U.M. 01194 Mihai Bravu, U.M.01069 Mihai Bravu, U.M. 01091 Mihai Bravu, U.M. 02383
Bucureşti, U.M.02374 Bucureşti, UM 01724 Giurgiu si circa 100 de cadre (ofiţeri si
subofiţeri) de la Scoală de Perfecţionare a Cadrelor Ministerului de Interne din Bucureşti U.M. 0298.
Majoritatea persoanelor (militari, membri ai gărzilor patriotice, civili înarmaţi şi
neînarmaţi etc.) care au acţionat în timpul acestor zile au avut convingerea, în acele momente,
că luptă cu adversari reali.
Tocmai datorită faptului că, în împrejurările arătate, au acţionat forţe eterogene, între
care, cel puţin în primele zile, a existat o lipsă obiectivă de colaborare, nu numai între unităţile
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militare, dar, mai ales, între acestea şi gărzile patriotice, unităţile de miliţie şi trupele de
securitate, la care s-au adăugat acţiunile individuale ale persoanelor civile care au intrat în
posesia unor arme, s-a ajuns în situaţia în care aceste forţe, deşi animate de intenţia de a
sprijini revoluţia, s-au aflat, în fapt, pe poziţii opuse, fiecare crezând că luptă cu forţe care
sunt ostile Revoluţiei.
În aceste împrejurări, începând cu noaptea de 22/23.12.1989, în zona Mărgeanului şos. Antiaeriană, au fost rănite sau împuşcate mortal numeroase persoane, printre cei răniţi sau
decedaţi aflându-se atât persoane civile, cât şi militari.
Din cercetările efectuate în cauză rezultă că, în principal, din unităţile militare din zonă
s-au executat focuri de armă spre blocurile şi casele aflate în spaţiul dintre cele două mari
artere de circulaţie, locuinţe din care se presupunea că „teroriştii” trag în direcţia unităţilor
militare. Această stare de confuzie a fost generată de executarea, din proprie iniţiativă, a unor
acţiuni de scotocire în imobile din zonă, de către diferite persoane, militari sau civili, izolat
sau în grup, conjugate cu lipsa de coordonare a comandanţilor diferitelor subunităţi.
Conform actelor aflate la dosarul cauzei, în contextul evenimentelor care s-au derulat
în perimetrul str. Mărgeanului - şos. Antiaeriană, urmare focurilor de armă trase în zonă, au
rezultat următoarele victime:
1. Persoană vătămată Jianu Marian (Mărgeanului-Vol. 2) - rănit
Numitul Jianu Marian, fiul lui Petre şi Florica, ns. la 18.11.1965, domiciliat în
Bucureşti, str. Ghiocului, nr. 16, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în
timp ce se afla în apropierea unei unităţi militare de pe şos. Antiaeriană.
Conform raportului medico legal nr. A1/13579/1991 al INML Bucureşti acesta a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 60-70 zile de îngrijiri medicale (plagă
împuşcată 1/3 antebraţ stâng, cu glonţ restant).
2. Persoană vătămată Ionaşi Vergilica (Mărgeanului-Vol. 2) – rănită
Numita Ionaşi Vergilica, fiica lui Alexandru şi Anica, ns. la 23.06.1958, domiciliată în
Bucureşti, str. Mărgeanului, nr. 6A, bl. M69, sc. 2, et. 7, ap. 59, sector 5, a fost rănită prin
împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în dormitorul locuinţei sale.
Conform raportului medico legal nr. A1/250/1990 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare
pleuro-pulmonară, sindrom de transecţiune medulară toracală inferioară).
La data de 11.06.2008, cu ocazia audierii, numita Ionaşi Vergilica s-a constituit parte
civilă în cauză.
3. Persoană vătămată Ionescu Angela Simona (Mărgeanului-Vol. 2) - rănită
Numita Ionescu Angela Simona, fiica lui Ion şi Dana, ns. la 19.05.1983, domiciliată în
Bucureşti, str. Docolina, nr. 31A, sector 5, a fost rănită prin împuşcare în ziua de 23.12.1989,
în timp ce circula cu autoturismul părinţilor săi dinspre str. Docolina spre strada Mărgeanului.
Conform raportului medico legal nr. A1/18947/1991 al INML Bucureşti a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 75-80 zile de îngrijiri medicale (plagă prin
împuşcare abdominală, fractură deschisă aripa iliacă dreapta), cu menţiunea că leziunile au
pus în primejdie viaţa victimei.
La data de 19.09.2008, cu ocazia audierii, numita Ionescu Angela Simona s-a
constituit parte civilă în cauză.
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4. Persoană vătămată Ionel Constantin (Mărgeanului-Vol. 2) - rănit
Numitul Ionel Constantin, fiul lui Gheorghe şi Leanca, ns. la 21.10.1921, domiciliat în
Bucureşti, str. Rombului, nr. 66, sector 5 (în prezent decedat), a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în curtea locuinţei sale.
Conform raportului medico legal nr. A1/3685/1992 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 55 zile de îngrijiri medicale (fractură acromion cominutivă
prin plagă împuşcată dreapta).
5. Persoană vătămată Fekete Zoltan Attila (Mărgeanului-Vol. 2) - rănit
Numitul Fekete Zoltan Attila, fiul lui Zoltan şi Lila-Ileana, ns. la 14.08.1971,
domiciliat în Turda, str. Ion Moldovan, nr. 9, judeţul Cluj, fost militar în termen la UM. 01656
Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 23.12.1989, în timp ce era în misiune de
apărare a sediului Comandamentului Trupelor de Uscat.
Conform raportului medico legal nr. A1/15714/1992 al INML Bucureşti a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale (plagă a scalpului
regiunea occipito-parietală dreapta).
6. Persoană vătămată Floca Răzvan-Andrei (Mărgeanului-Vol. 2) - rănit
Numitul Floca Răzvan-Andrei, fiul lui Ioan şi Valeria, ns. la 01.07.1987, domiciliat în
Bucureşti, str. Mărgeanului, nr. 46, bl. M112, sc. 1, ap. 18, sector 5, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa.
Conform raportului medico legal nr. A1/13272/1991 al INML Bucureşti a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată cu
schijă superficială faţă posterioară, gambă fără leziuni vasculo-nervoase şi osoase).
La data de 18.12.2008, cu ocazia audierii, numitul Floca Răzvan Andrei s-a constituit
parte civilă în cauză.
7. Falcă Doru (Mărgeanului-Vol. 2) - decedat
Numitul Falcă Doru, născut la data de 13.06.1969, cu ultimul domiciliu în com.
Dideşti, jud. Teleorman, fost militar în termen la U.M. 01320 Caracal, a fost împuşcat mortal
în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în misiune în Bucureşti şi asigura paza unui tanc pe
str. Antiaeriană.
Conform raportului medico-legal nr. A3/233/1989, moartea numitului Falcă Doru a
fost violentă şi s-a datorat împuşcării ( plagă împuşcată craniană, dilacerare cerebrală)
La data de 20.01.2006, cu ocazia audierii, Falcă Radu (tatăl victimei), domiciliat în
com. Dideşti, jud. Teleorman, s-a constituit parte civilă în cauză.
8. Filip Marin (Mărgeanului-Vol. 3) - decedat
Numitul Filip Marin, fiul lui Dumitru şi Matilda, ns. la 11.10.1944, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Antiaeriană, nr. 111, bl. A, sc. 6, et. 2, ap. 82, sector 5, a fost
împuşcat mortal în ziua de 25.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/321/1989, moartea numitului
Filip Marin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată craniană, dilacerare
cerebrală).
La data de 11.03.2008, cu ocazia audierii, Filip Cătălina (soţia victimei), domiciliată în
Bucureşti, str. antiaeriană, nr. 111, bl. A1, sc. 6, ap. 82, sector 5, s-a constituit parte civilă în
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cauză.
9. Flonta Nicolae (Mărgeanului-Vol. 3) - decedat
Numitul Flonta Nicolae, fiul lui Petru şi Elena, ns. la 13.03.1969, cu ultimul domiciliu
în com. Budeşti, sat Bercioiu Deal, nr. 92, jud. Vâlcea, fost militar în termen la U.M. 02652
Bucureşti, a fost împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce asigura paza subunităţii.
La data de 09.01.2009, cu ocazia audierii, Pârvu Elena (mama victimei), domiciliată în
com. Budeşti, sat Bercioiu, jud. Vâlcea, s-a constituit parte civilă în cauză.
10. Enache Constantin (Mărgeanului-Vol. 3) - decedat
Numitul Enache Constantin, fiul lui Petre şi Maria, ns. la 18.09.1967, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Humuleşti, nr. 6, sector 5, a fost împuşcat mortal, la data de
23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea unităţilor militare din zona Antiaeriană.
Conform raportului medico-legal nr. A3/204/1989, moartea numitului Enache
Constantin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată toracală dreapta,
hemoragie externă şi internă)
La data de 14.10.2005, cu ocazia audierii, Enache Maria (mama victimei), domiciliată
în Bucureşti, str. Humuleşti, nr. 6, bl. S2, sc. 2, ap. 28, sector 5, s-a constituit parte civilă în
cauză.
11. Enăştescu Valentin (Mărgeanului-Vol. 3) - decedat
Numitul Enăştescu Valentin, fiul lui Nicolae şi Ioana, ns. la 12.03.1966, cu ultimul
domiciliu în com. Drăguşeni, jud. Galaţi, a fost împuşcat mortal la data de 24.12.1989, în timp
ce se afla în zona Antiaeriană.
Conform raportului medico-legal nr. A3/293/1989 moartea numitului Enăşteanu
Valentin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată hemitorace stâng).
La data de 15.10.2005, cu ocazia audierii, Manole Ioana (mama victimei), domiciliată
în Bucureşti, str. Crizantemelor, nr. 2, bl. Z11, sc. 2, ap. 36, sector 1, s-a constituit parte civilă
în cauză.
12. Persoană vătămată Lichi Aglaia (Mărgeanului-Vol. 3) - rănită
Numita Lichi Aglaia, fiica lui Dragomir şi Maria, ns. la 21.09.1931, domiciliată în
Bucureşti, str. Mărgeanului, nr. 50, bl. M125, sc. 1, ap. 9, sector 5, a fost rănită prin împuşcare
în seara zilei de 22.12.1989, în jurul orei 2230, în timp ce se afla în locuinţa fam. Toma, de la
ap. 11.
Conform raportului medico legal nr. A1/16058/1991 al INML Bucureşti a suferit
leziuni care au necesitat 15 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare braţ drept).
La data de 08.10.2008, cu ocazia audierii, numita Lichi Aglaia s-a constituit parte
civilă în cauză.
13. Persoană vătămată Creţu Mihai (Mărgeanului-Vol. 4) - rănit
Numitul Creţu Mihai, fiul lui Ioan şi Elisabeta, ns. la 07.01.1969, domiciliat în
Hunedoara, str. Batiz, nr. 13, bl. D4, ap. 11, jud. Hunedoara, fost militar în termen la U.M.
01210 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 22.12.1989, în jurul orelor 21.00, în
timp ce se afla pe platoul din faţa comandamentului unităţii.
Conform raportului medico legal nr. A1/4990/1990 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale (plagă lombară stângă prin
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împuşcare transfixiantă).
14. Persoană vătămată Căpăţînă Stan (Mărgeanului-Vol. 4) - rănit
Numitul Căpăţînă Stan, fiul lui Ştefan şi Ioana, ns. la 16.01.1926, domiciliat în
Bucureşti, str. Turnu Măgurele, nr. 1, bl. C3, sc. 3, ap. 126, sector 4, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla pe str. Mărgeanului.
Conform raportului medico legal nr. A1/3981/1990 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 50 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată toracică
stânga cu hemopneumotorax, plagă împuşcată coapsa dreaptă, plăgi minore pe braţe, plăgi
sacro-coccigiene, traumatism cranio-cerebral şi ocular)
Numitul Căpăţână Stan s-a constituit parte civilă în cauză.
15. Persoană vătămată Călin Petrişor Marius (Mărgeanului-Vol. 4) - rănit
Numitul Călin Petrişor Marius, fiul lui Ion şi Paşca, ns. la 17.04.1971, domiciliat în
Bucureşti, str. Alexandria, nr. 84, bl. L23, sc. 1, ap. 30, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timp ce acorda ajutor unui militar rănit pe str. Antiaeriană.
Conform raportului medico legal nr. A1/2500/1990 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 50 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea că i s-a produs o
infirmitate permanentă (plagă împuşcată cu orificiul de intrare la baza penisului şi cel de ieşire
la nivelul fesei stângi, impotenţă funcţională a membrului inferior stâng).
Cu ocazia audierii, la data de 15.04.2005, numitul Călin Petrişor Marius s-a constituit
parte civilă în cauză.
16. Calistru Virgil (Mărgeanului-Vol. 4) - decedat
Numitul Calistru Virgil, fiul lui Conon şi Anastasia, ns. la 26.10.1928, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Iancu Jianu, nr. 72, bl. M204, sc. A, et. 1, ap. 8, sector 5, a fost
împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla pe stradă, în apropierea locuinţei
sale.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Calistru Virgil, a fost
audiată Calistru Zinaida (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Iancu Jianu, nr. 72, bl.
M204, sc. A, et. 1, ap. 8, sector 5, care s-a constituit parte civilă în cauză.
17. Persoană vătămată Dinu Marinel (Mărgeanului-Vol. 4) - rănit
Numitul Dinu Marinel, fiul lui Dumitru şi Maria, ns. la 14.04.1965, domiciliat în
Caracal, str. Aleea Virgil Carianopol, nr. 3, bl. A2, sc. 1, et. 2, ap. 9, jud. Olt, fost subofiţer la
U.M. 01320 Caracal, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în
misiune la sediul U.M. 02450 Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. A1/4610/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 180 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea că i s-a produs
o infirmitate permanentă (plagă cerebrală împuşcată oarbă regiunea parietală, hemipareză
stânga predominant brahială).
Cu ocazia audierii, la data de 08.11.2005, numitul Dinu Marinel s-a constituit parte
civilă în cauză.
18. Persoană vătămată Dobrişan Viorel (Mărgeanului-Vol. 4) - rănit
Numitul Dobrişan Viorel, fiul lui Dumitru şi Floarea, ns. la 06.04.1960, domiciliat în
Bucureşti, str. Bârcă, nr. 18, bl. M108, sc. 1, et. 8, ap. 48, sector 5, a fost rănit prin împuşcare
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în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla pe str. Cilindrului.
Conform raportului medico legal nr. A1/2510/1990 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (plagă fesa stângă prin
împuşcare cu retenţie de glonţ).
Numitul Dobrişan Viorel s-a constituit parte civilă în cauză
19. Persoană vătămată Dumitru Anghel (Mărgeanului-Vol. 4) - rănit
Numitul Dumitru Anghel, fiul lui Aurică şi Clondna, ns. la 27.09.1970, domiciliat în
com. Ciorogârla, str. Ana Ipătescu, nr. 7, jud. Ilfov, fost militar în termen la U.M. 01320
Caracal, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla într-un camion al
unităţii militare care se deplasa pe şos. Măgurele.
Conform raportului medico legal nr. A1/4062/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale (plagă superficială regiunea
frontală cu tulburări de sensibilitate).
Cu ocazia audierii, la data de 23.04.2007, numitul Dumitru Anghel s-a constituit parte
civilă în cauză.
20. Persoană vătămată Doroftei Dumitru (Mărgeanului-Vol. 4) - rănit
Numitul Doroftei Dumitru, fiul lui Toader şi Maria, ns. la 21.09.1962, domiciliat în
Botoşani, str. T. Vladimirescu, nr. 17, bl. D5, sc. A, ap. 9, jud. Botoşani, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce participa, alături de militari, la o acţiune de
scotocire a unor locuinţe din zona cimitirului Ghencea.
Conform raportului medico legal nr. A1/210/1990 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 65-70 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea că au pus în primejdie viaţa
victimei (plagă împuşcată toraco-abdominală cu ruptură hepatică şi pleurală).
21. Mocanu Ştefan (Mărgeanului-Vol. 5) - decedat
Numitul Mocanu Ştefan, fiul lui Nicolae şi Paulina, ns. la 20.01.1962, cu ultimul
domiciliu în loc. Zărneşti, jud. Buzău, fost militar în termen la U.M.01210 Bucureşti a fost
împuşcat mortal la data de 22.12.1989, în timp ce se afla în executarea serviciului de gardă în
faţa corpului de gardă al unităţii militare.
Conform raportului medico-legal nr. A3/371/1989, moartea numitului Mocani Ştefan a
fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată interscapulohumerală dreaptă şi plagă
împuşcată braţ drept).
La data de 26.02.2007, cu ocazia audierii, Mocanu Paulina (mama victimei)
domiciliată în com. Zărneşti, jud. Buzău, s-a constituit parte civilă în cauză.
22. Mierlă Nicolae (Mărgeanului-Vol. 5) - decedat
Numitul Mierlă Nicolae, fiul lui Mihai şi Elena, ns. la 08.07.1944, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, aleea Posada, nr. 1, bl. 35, sc. B, ap. 18, sector 5, a fost împuşcat
mortal în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla la intersecţia str. Antiaeriană cu şos.
Alexandriei, în apropierea Cimitirului Tudor Vladimirescu.
Moartea numitului Mierlă Nicolae a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă
împuşcată craniană, dilacerare cerebrală).
La data de 13.02.2007, cu ocazia audierii, Mierlă Marius (fiul victimei) domiciliat în
Bucureşti, str. Surăneşti, nr. 9, sector 5, s-a constituit parte civilă în cauză.
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23. Miulescu Ion (Mărgeanului-Vol. 5) - decedat
Numitul Miulescu Ion, fiul lui Ioan şi Nina, ns. la 09.12.1911, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, str. Antiaeriană, nr. 59, sector 5, a fost împuşcat mortal la data de 22.12.1989, în
timp ce se afla pe acoperişul locuinţei, încercând să repare legăturile telefonice afectate de
tragerile efectuate în zonă.
Conform raportului medico-legal nr. A3/19471989, moartea numitului Miulescu Ion a
fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată craniană, dilacerare cerebrală).
La data de 10.11.2005, cu ocazia audierii, Rednic Lucia (fiica victimei), domiciliată în
Bucureşti, str. Cireşoaia, nr. 38, sector 1, s-a constituit parte civilă în cauză.
24. Persoană vătămată Mirea Viorel (Mărgeanului-Vol. 5) - rănit
Numitul Mirea Viorel, fiul lui Lixandru şi Paraschiva, ns. la 22.09.1964, domiciliat în
Bucureşti, str. Părăluţelor, nr. 2B, bl. D1, sc. 1, ap. 8, sector 6, fost ofiţer la U.M. 01210
Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce executa paza
subunităţii.
Conform raportului medico legal nr. A1/3028/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 35 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea că au pus în
primejdie viaţa victimei (plagă prin împuşcare antepicior stâng).
La data de 16.08.2006, cu ocazia audierii, numitul Mirea Viorel s-a constituit parte
civilă în cauză.
25. Persoană vătămată Mindu Florin (Mărgeanului-Vol. 5) - rănit
Numitul Mindu Florin, fiul lui Ivan şi Tinca, ns. la 30.04.1961, domiciliat în Bucureşti,
bd. Nicolae Grigorescu, nr. 43, bl. D1, sc. A, ap. 217, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona unităţilor militare de pe str. Antiaeriană.
Conform raportului medico-legal nr. A1/14028/1991 al INML Bucureşti a acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 50 de zile de îngrijiri medicale (plagă toraco-pulmonară prin
împuşcare, pneumotorax, pneumo-mediastin, emfizem subcutanat, traheoctomie).
La data de 08.10.2008, cu ocazia audierii, numitul Mindu Florin s-a constituit parte
civilă în cauză.
26. Matei Alexandru (Mărgeanului-Vol. 5) - decedat
Numitul Matei Alexandru, fiul lui Ioan şi Stana, ns. la 26.01.1944, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, şos. Alexandriei, nr. 9, sector 5, a fost împuşcat mortal la data de
24.12.1989, în timp ce se afla în curtea locuinţei mamei sale, situată pe str. Hârtibaciului.
Moartea numitului Matei Alexandru a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (RML nr.
A3/112/1989 – plagă împuşcată toracală, hemoragie mixtă).
La data de 22.01.2009, cu ocazia audierii, Matei Alexandru (fiul victimei), domiciliat
în Bucureşti, şos. Alexandriei, nr. 9, bl. 4, sc. E, ap. 45, sector 5, s-a constituit parte civilă în
cauză.
27. Persoană vătămată Mocanu Mihai (Mărgeanului-Vol. 5) - rănit
Numitul Mocanu Mihai, fiul lui Nistor şi Nastasia, ns. la 11.02.1951, domiciliat în
Bucureşti, str. Radu Vodă, nr. 1, bl. B8, sc. 1, ap. 18, sector 4, şi ffl în Bucureşti, str. Cetatea
Histria, nr. 5, bl. M15, ap. 1, sector 6, fost subofiţer în cadrul U.M. 01308 Bucureşti, a fost
rănit prin împuşcare în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în misiune de pază a unităţii.
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Conform raportului medico legal nr. A1/8775/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 90 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea constituirii unei
infirmităţi şi invalidităţi cu caracter permanent (calus vicios 1/3 proximală femur stâng cu
tulburări funcţionale accentuate cu redoare articulară gamba stângă).
28. Persoană vătămată Moldovan Ovidiu (Mărgeanului-Vol. 5) - rănit
Numitul Moldovan Ovidiu, fiul lui Ioan şi Elena, ns. la 18.09.1969, domiciliat în Blaj,
str. Eroilor, bl. 16, ap. 9, jud. Alba, fost militar în termen la U.M. 02450 Bucureşti a fost rănit
prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989 în timp ce se afla în misiune de apărare a unităţii.
Conform raportului medico legal nr. A1/1590/1990 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 90 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea constituirii unei
infirmităţi şi invalidităţi cu caracter permanent (plagă prin împuşcare 1/3 distală coapsa stângă
cu lezarea arterei popiptlee, plagă 1/3 medie gamba stângă, amputaţie a membrului pelvin
stâng).
29. Mustafa Petre (Mărgeanului-Vol. 5) - decedat
Numitul Mustafa Petre, fiul lui Dumitru şi Elisabeta, ns. la 22.01.1940, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Ioachim Gheorghe, nr. 16, sector 5, a fost împuşcat mortal la data
de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Antiaeriană, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. A3/51/1989, moartea numitului Mustafa Petre a
fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată abdominală cu eviscerare parţială
intestinală, fractură cominutivă închisă femur drept, fractură cominutivă deschisă ambele oase
gamba stângă, hemoragie mixtă).
La data de 28.06.2006, cu ocazia audierii, Mustafa Tanţa (fiica victimei), domiciliată
în Bucureşti, Aleea Livezilor, nr. 16, bl. 31, sc. 2, ap. 30, sector 5, s-a constituit parte civilă în
cauză.
30. Persoană vătămată Miroşeanu Vasile (Mărgeanului-Vol. 5) - rănit
Numitul Miroşeanu Vasile, fiul lui Mihail şi Alexandrina, ns. la 27.02.1952, domiciliat
în Bucureşti, str. Bârnova, nr. 11, bl. M20, sc. 1, ap. 12, sector 5, a fost rănit de schije în ziua
de 23.12.1989, în timp ce se afla pe str. Moş Adam.
Conform raportului medico legal nr. A1/4141/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale (sechele post corpi străini
corneeni multipli, plagă corneană neperforantă).
La data de 22.01.2009, cu ocazia audierii, numitul Miroşeanu Vasile s-a constituit
parte civilă în cauză.
31. Persoană vătămată Mocanu George (Mărgeanului-Vol. 5) - rănit
Numitul Mocanu George, fiul lui Niculae şi Vasilica, ns. la 22.06.1968, domiciliat în
Bucureşti, aleea Stănilă, nr. 2, bl. H12, ap. 14, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea unităţilor militare de pe str. Antiaeriană.
Conform raportului medico legal nr. A1/10050/1991 al INML Bucureşti a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 120-140 zile de îngrijiri medicale (plagă contuză
prin împuşcare braţ drept 1/3 inferior în seton, cu hemoragie mixtă abundentă).
La data de 08.10.2008, cu ocazia audierii, numitul Mocanu George s-a constituit parte
civilă în cauză.
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32. Stănescu Gheorghe (Mărgeanului-Vol. 6) - decedat
Numitul Stănescu Gheorghe, fiul lui Florea şi Polixenia, ns. la 05.10.1926, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Petre Ispirescu, bl. P67, sc. 1, ap. 14, sector 5, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa. A fost transportat la Spitalul
Militar Central şi operat, însă, la data de 10.05.1990, a decedat, din cauza complicaţiilor
septice survenite urmare a împuşcării (raport medico-legal de autopsie nr. A3/1001/1990 al
INML Bucureşti).
La data de 19.01.2009, Stănescu Georgeta (fiica victimei), domiciliată în Bucureşti,
str. sg. maj. Vasile Topliceanu, nr. 7, bl. P67, sc. 1, et. 3, ap.14, sector 5, s-a constituit parte
civilă în cauză.
33. Persoană vătămată Voicu Ion (Mărgeanului-Vol. 6) - rănit
Numitul Voicu Ion, fiul lui Ion şi Ioana, ns. la 14.11.1970, domiciliat în Bucureşti, str.
Şerbota, nr. 1, bl. V19, sc. 5, ap. 100, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona unităţilor militare de pe str. Antiaeriană.
Conform raportului medico legal nr. 108/E/1990 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 15 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată fesieră
dreapta).
Cu ocazia audierii, la data de 14.01.2009, numitul Voicu Ion s-a constituit parte civilă
în cauză.
34. Persoană vătămată Tuţă Mirela (Mărgeanului-Vol. 6) - rănită
Numita Tuţă Mirela, fiica lui Constantin şi Rada, ns. la 26.01.1969, domiciliată în
Bucureşti, str. Mărgeanului, nr. 8, bl. M68, sc. 1, ap. 10, sector 5, a fost rănită prin împuşcare
în seara zilei de 22.12.1989, în jurul orelor 2200, în timp ce se afla în sufrageria locuinţei sale.
Conform raportului medico legal nr. A1/2502/1990 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată a regiunii
zigomatice drepte).
Cu ocazia audierii, la data de 17.02.2008, numita Tuţă Mirela s-a constituit parte civilă
în cauză.
35. Persoană vătămată Vasile Ştefan (Mărgeanului-Vol. 6) - rănit
Numitul Vasile Ştefan, fiul lui Marin şi Maria, ns. la 01.03.1935, domiciliat în
Bucureşti, str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 19, bl. 54, sc. E, ap. 48, sector 6, a fost rănit prin
împuşcare în piciorul stâng, în ziua de 23.12.1989, în contextul focurilor de armă trase din
unităţile militare de pe şos. Antiaeriană în direcţia autoturismului personal cu care se deplasa
în zonă.
Conform certificatului medical nr. 5/05.01.1990 întocmit de Policlinica Drumul
Taberei, numitul Vasile Ştefan a prezentat o plagă împuşcată tangenţială la nivelul membrului
inferior stâng, coapsă şi gambă.
Cu ocazia audierii, la data de 14.01.2009, numitul Vasile Ştefan s-a constituit parte
civilă în cauză.
36. Persoană vătămată Vochin Constantin (Mărgeanului-Vol. 6) - rănit
Numitul Vochin Constantin, fiul lui Iosif şi Safta, ns. la 07.02.1968, domiciliat în
Bucureşti, str. Tg. Frumos, nr. 9-11, bl. 6, sc. B, ap. 173, sector 4, a fost rănit prin împuşcare
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în ziua de 23.12.1989, în timp ce se deplasa, pe str. Cilindrului, către locuinţa bunicii sale.
Conform raportului medico legal nr. A1/3245/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (plagă transfixiantă prin
împuşcare 1/3 superioară gamba stângă.
37. Persoană vătămată Totoroţea Vasile (Mărgeanului-Vol. 6) - rănit
Numitul Totoroţea Vasile, fiul lui Constantin şi Floarea, ns. la 23.11.1933, domiciliat
în sat Gruiu, nr. 241, jud. Călăraşi, se deplasa, în ziua de 23.12.1989, către sediul U.M. 01315
Bucureşti de pe şos. Antiaeriană, pentru a se interesa de situaţia fiului său, la acea dată militar
în termen. Când a ajuns la punctul de control de acces în unitate s-au tras mai multe focuri de
armă dinspre o şcoală aflată în apropiere, condiţii în care cel în cauză a fost rănit prin
împuşcare.
Conform raportului medico legal nr. A1/16199/1991 al INML Bucureşti a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale (plagă prin
împuşcare în seton regiunea latero-cervicală stângă).
Cu ocazia audierii, la data de 19.07.2007, numitul Totoroţea Vasile s-a constituit parte
civilă în cauză.
38. Persoană vătămată Arion Gheorghe (Mărgeanului-Vol. 7) - rănit
În dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla la intersecţia str. Moş Adam cu str.
Mărgeanului, numitul Arion Gheorghe, născut la data de 18.01.1968 în judeţul Călăraşi,
domiciliat în Bucureşti, str. Banul Udrea, nr. 4, bl. 68, sc. A, ap. 52, sector 3, a fost rănit prin
împuşcare în umărul drept în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în jurul orei 0730, în timp ce se
afla la intersecţia str. Moş Adam cu Mărgeanului.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 159/1990, acesta prezentat leziuni
de violenţă produse prin împuşcare, care pot data din 23.12.1989 şi care au necesitat pentru
vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată periscapular drept).
Cu ocazia audierii, la data de 07.10.2008, numitul Arion Gheorghe s-a constituit parte
civilă în cauză.
39. Persoană vătămată Andrei Ion (Mărgeanului-Vol. 7) - rănit
Numitul Andrei Ion, născut la data de 12.01.1945 în judeţul Giurgiu, domiciliat în
Bucureşti, b-dul Decebal, nr. 18, bl. 54, sc. 3, ap. 45, sector 3, a fost rănit prin împuşcare la
data de 24.12.1989, în timp ce se deplasa pe str. Creaţa cu autoturismul cu nr. de înmatriculare
13-B-3564, în contextul focurilor de armă trase de militarii aflaţi în zona Antiaeriană.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4656/1991, acesta prezentat sechele post
lezionare produse prin împuşcare la data de 24.12.1989, care au necesitat pentru vindecare
circa 35 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei (plagă
penetrantă toraco-abdominală dreapta cu fracturi costale arc posterior C7-C8, cu lezarea
lobului inferior al plămânului drept, hemopneumotorax, leziune diafragmatică dreapta, leziune
hepatică lob hepatic drept cu hemoperitoneu).
Cu ocazia audierii, la data de 16.05.2006, numitul Andrei Ion s-a constituit parte civilă
în cauză.
40. Persoană vătămată Atudorei Dumitru Valentin (Mărgeanului-Vol. 7) - rănit
La data de 24.12.1989, numitul Atudorei Dumitru Valentin, fiul lui Vasile şi Violeta,
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născut la data de 25.10.1972 în mun. Botoşani, domiciliat în B-dul Unirii, nr. 57, bl. E4, sc. 6,
ap. 175, sector 3, a fost rănit prin împuşcare, la data de 23.12.1989, în timp ce se deplasa pe
str. Mărgeanului, în apropierea Oficiului Poştal nr. 51, în contextul focurilor de armă trase din
direcţia U.M. 01210 Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4547/1991, a prezentat leziuni traumatice care
au putut fi produse prin împuşcare la data de 23.12.1989 şi care au necesitat pentru vindecare
12-14 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare metatars deget V şi picior drept.
41. Persoană vătămată Arsenie Marian (Mărgeanului-Vol. 7) - rănit
În seara zilei de 22.12.1989, numitul Arsenie Marian, fiul lui Neculai şi Ecaterina,
născut la data de 17.04.1971 în Vaslui, judeţul Vaslui, domiciliat în Sibiu, str. Brazilor, nr. 15,
ap. 6, fost militar în termen la U.M. 01069 Giurgiu, s-a deplasat împreună cu alţi colegi la
U.M. 01210 Bucureşti, cu un autocamion militar, având asupra lor armamentul din dotare. În
faţa unităţii au fost întâmpinaţi cu foc de armă, numitul Arsenie Marian fiind rănit prin
împuşcare în palma dreaptă.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 641/1991 LML Vaslui, a prezentat
sechele după plagă prin împuşcare, redoare a articulaţiei falangiene distală inelar drept;
leziunile au putut fi produse la data de 22.12.1989 şi au necesitat pentru vindecare 200-250
zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 20.12.2006, numitul Arsenie Marian s-a constituit parte
civilă în cauză.
42. Bobeş Stroe (Mărgeanului-Vol. 7) - decedat
La data de 23.12.1989, o subunitate constituită din cadre didactice şi elevi-subofiţeri
din cadrul Şcolii de miliţie din Şos. Olteniţei, printre care şi plt. adj. Bobeş Stroe, cu ultimul
domiciliu în comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, a primit ordin să se deplaseze în zona
Ghencea, cu misiunea de a captura eventualii terorişti.
După ce au ajuns în dreptul Cimitirului Ghencea, asupra acestora s-a deschis focul din
direcţia Ministerului Apărării Naţionale, numitul Bobeş Stroe fiind rănit prin împuşcare.
Conform foii de observaţie clinică generală nr. 4819/1989 a Spitalului Clinic Panduri,
Bobeş Stroe a fost internat în perioada 23.12.1989-02.01.1990 cu diagnosticul: plagă
împuşcată abdominală şi a decedat urmare şocului toxico-septic şi peritonitei secundare.
La data de 16.10.2006, cu ocazia audierii, Dumitru Marinela (fiica victimei),
domiciliată în Nehoiu, bl. A7, ap. 14, jud. Buzău, s-a constituit parte civilă în cauză.
43. Persoană vătămată Bogescu Dinu (Mărgeanului-Vol. 7) - rănit
Numitul Bogescu Dinu, fiul lui Benonie şi Cristina, născut la data de 14.03.1958 în
Bârlad, judeţul Vaslui, domiciliat în Galaţi, str. Siderurgiştilor, nr. 12, bl. D6, sc. 1, ap. 15, a
fost rănit prin împuşcare în zona pieptului, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla pe str.
Antiaeriană încercând să acorde ajutor unor persoane rănite.
Conform raportului medico-legal nr. 1492/1990 al LML Bacău, a prezentat plagă
toracică stg. împuşcată cu hematom stg. pleuro-motorie minimă, leziuni care au putut fi
produse prin împuşcare şi care au necesitat pentru vindecare 45-50 zile de îngrijiri medicale.
44. Persoană vătămată Buştei Nicolae (Mărgeanului-Vol. 7) - rănit
Numitul Buştei Nicolae, fiul lui Grigore şi Maria, născut la data de 22.02.1961 în
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Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Stogu, nr. 1, bl. 10, sc. 2, ap. 27, sector 5, a fost rănit
prin împuşcare în antebraţul mâinii drepte, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla la
intersecţia str. Mărgeanului cu str. Moş Adam.
Conform raportului medico-legal nr. A1/10008/1991, a prezentat sechele ale unei
leziuni ce a putut fi produsă prin împuşcare în data de 23.12.1989 şi care a necesitat pentru
vindecare 35 zile de îngrijiri medicale.
La data de 28.02.2007, cu ocazia audierii, numitul Buştei Nicolae a menţionat că nu se
constituie parte civilă în cauză.
45. Persoană vătămată Bocriş Florea (Mărgeanului-Vol. 8) - rănit
Numitul Bocriş Florea, fiul lui Radu şi Niculina, ns. la 04.08.1961, domiciliat în
Bucureşti, str. Glicinelor, nr. 12, bl. M51, sc. 1, ap. 25, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în dormitorul locuinţei sale.
Conform raportului medico legal nr. A1/1691/1990 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 10-12 luni de îngrijiri medicale (plagă împuşcată 1/3
inferioară braţ drept transfixiantă cu fractură cominutivă 1/3 distală humerus şi leziune nerv
radial).
Cu ocazia audierii, la data de 08.01.2007, numitul Bocriş Florea s-a constituit parte
civilă în cauză.
46. Persoană vătămată Boarţă Petre (Mărgeanului-Vol. 8) - rănit
Numitul Boarţă Petre, fiul lui Petru şi Tudoriţa, ns. la 23.06.1963, domiciliat în
Bucureşti, st. Dumbrava Nouă, nr. 18, bl. M165, sc. B, ap. 50, sector 5, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce, împreună cu mai mulţi cetăţeni, se deplasa pe str.
Moş Adam, către locuinţa numitei Mărioara Agache, în vederea verificării imobilului,
existând suspiciuni că în casă ar fi elemente „teroriste”.
Conform raportului medico legal nr. A1/14607/1991 al INML Bucureşti a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată 1/3
superioară faţa externă coapsa stângă).
Cu ocazia audierii, la data de 05.01.2009, numitul Boarţă Petre s-a constituit parte
civilă în cauză.
47. Persoană vătămată Bălşanu Constantin Cătălin (Mărgeanului-Vol. 8) - rănit
Numitul Bălşanu Constantin Cătălin, fiul lui Gheorghe şi Ecaterina, ns. la 04.07.1969,
domiciliat în sat Deveselu, com Deveselu, jud. Olt, fost militar în termen la U.M. 01069
Mihai Bravu (Giurgiu) a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare al comandamentului U.M. 01210 Bucureşti.
Conform certificatului medico-legal nr. 345/C/1990 al LML Olt acesta a suferit leziuni
ce au necesitat 17-18 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată hemitorace stâng în seton).
Cu ocazia audierii, la data de 06.01.2009, numitul Bălşanu Constantin Cătălin s-a
constituit parte civilă în cauză.
48. Persoană vătămată Badea Nadejda (Mărgeanului-Vol. 8) - rănită
Numita Badea Nadejda, fiica lui Gheorghe şi Ecaterina, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, str. Rombului nr. 26, sector 5 (decedată în anul 1997), a fost rănită prin împuşcare
în ziua de 24.12.1989, în timp ce se deplasa de la Piaţa Rahova către locuinţa sa.

633

Conform raportului medico legal nr. A1/2497/1990 al INML a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 35-40 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea că leziunile au pus în
primejdie viaţa victimei (plagă împuşcată penetrantă cu orificiu de intrare în hipogastru).
La data de 06.01.2009, cu ocazia audierii, Baraboi Niculae (fiul victimei), domiciliat
în Bucureşti, str. Nicolae Turnescu, nr. 14, et. 1, ap. 3, sector 5, s-a constituit parte civilă în
cauză.
49. Persoană vătămată Bucur Paul (Mărgeanului-Vol. 8) - rănit
Numitul Bucur Paul, fiul lui Gheorghe şi Sevastiţa, ns. la 19.06.1965, domiciliat în
Bucureşti, str. Năsăud, n. 7, bl. 23, ap. 9, sector 5, fost ofiţer în cadrul U.M. 01069 Mihai
Bravu, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în misiune de
apărare a cazărmii U.M. 01210 Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. A1/2656/1992 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 65 zile de îngrijiri medicale. (plagă împuşcată transfixiantă
palmară stânga, fractură cominutivă cu deplasare metacarpian II, III stâng).
Cu ocazia audierii, la data de 22.11.2006, numitul Bucur Paul s-a constituit parte civilă
în cauză.
50. Persoană vătămată Băţroş Tudorel (Mărgeanului-Vol. 8) - rănit
Numitul Băţroş Tudorel, fiul lui Ştefănache şi Ilinca, ns. la 20.06.1967, domiciliat în
sat Valea Mărului, jud. Galaţi, fost militar în termen la U.M. 01303 Târgovişte, a fost rănit
prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în camionul unităţii militare ce se
deplasa către sediul cazărmii U.M. 02450 Bucureşti
Conform raportului medico legal nr. A1/1229/2009 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 7-9 zile de îngrijiri medicale (plagă de schijă metalică
genunchi drept).
Cu ocazia audierii, la data de 22.12.2008, numitul Băţroş Tudorel s-a constituit parte
civilă în cauză.
51. Persoană vătămată Brancu Dumitru (Mărgeanului-Vol. 8) - rănit
Numitul Brancu Dumitru, fiul lui Vasile şi Paulina, ns. la 24.08.1959, domiciliat în
Bucureşti, şos. Alexandria, nr. 80, bl. L21, sc. 1, ap. 14, sector 5, fost ofiţer în cadrul UM
01210, susţine că a fost rănit în ziua de 23.12.1989, în timp ce se deplasa cu TAB-ul pe Calea
13 Septembrie.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni de violenţă.
Cu ocazia audierii, la data de 03.12.2008, numitul Brancu Dumitru s-a constituit parte
civilă în cauză.
52. Persoană vătămată Cucu Gheorghe (Mărgeanului-Vol. 8) - rănit
Numitul Cucu Gheorghe, fiul lui Vasile şi Elena, ns. la 20.02.1955, domiciliat în
Bucureşti, str. Muşat Constantin, nr. 5, bl. 14, sc. 2, ap. 38, sector 5, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla pe str. Mărgeanului.
Conform raportului medico legal nr. A1/2508/1990 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 55 zile de îngrijiri medicale (plagă transfixiantă prin
împuşcare 1/3 medie coapsa dreaptă cu fractură cominutivă difuză femur drept).
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53. Persoană vătămată Cornea Mircea (Mărgeanului-Vol. 8) - rănit
Numitul Cornea Mircea, fiul lui Costache şi Maria, ns. la 03.04.1962, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. slt. Popa, nr. 4, bl. 13C, sc. 1, ap. 12, sector 5 (în prezent decedat),
a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce ajuta la transportarea la spital a
răniţilor din zona Mărgeanului.
Conform raportului medico legal nr. A1/2499/1990 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare
hemitorace stâng, penetrantă cu hemotorax).
54. Şerban Constantin (Mărgeanului-Vol. 9) - decedat
Numitul Şerban Constantin, fiul lui Mihai şi Catrina, ns. la 11.02.1947, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. sold. Ilie Mihai, nr 7, bl. M130, sc. 1, ap. 41, sector 5, a fost
împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în bucătăria locuinţei sale.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/93/1989, moartea numitului
Şerban Constantin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată toracală
stângă,hemoragie internă).
La data de 20.01.2009, Bostea Maria (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti, str.
sold. Ilie Mihai, nr 7, bl. M130, sc. 1, ap. 41, sector 5 şi Diaconescu Mirela (fiica victimei),
domiciliată în com. Clinceni, sat Olteni, str. Puţul Olteni, nr. 80A, jud. Ilfov, s-au constituit
părţi civile în cauză.
55. Persoană vătămată Săraru Ştefan (Mărgeanului-Vol. 9) - rănit
Numitul Săraru Ştefan, fiul lui Gheorghe şi Lina, ns. la 28.02.1934, domiciliat în
Bucureşti, str. Amurgului, nr. 22, l. P3, sc. 2, ap. 116, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timp ce mergea pe str. Mărgeanului către domiciliul său.
Conform raportului medico legal nr. A1/6908/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare
abdominală cu peritonită difuză de origine colică, plagă zdrobită de praos iliac dr., plagă
osoasă sacro-iliacă).
Cu ocazia audierii, la data de 16.01.2009, numitul Săraru Ştefan s-a constituit parte
civilă în cauză.
56. Persoană vătămată Socaciu Mircea-Dan (Mărgeanului-Vol. 9) - rănit
Numitul Socaciu Mircea-Dan, fiul lui Ioan şi Livia, ns. la 22.05.1969, domiciliat în
oraşul Curtici, str. 1 Mai, nr. 81, jud. Arad, fost militar în termen la U.M. 01210 Bucureşti, a
fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al
unităţii militare.
Conform raportului medico legal nr. A1/14117/1991 al INML Bucureşti a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 45-50 zile de îngrijiri medicale (plăgi împuşcate
multiple renale dreapta, duodenal, colecistic şi lob hepatic).
57. Persoană vătămată Stan Ştefan (Mărgeanului-Vol. 9) - rănit
Numitul Stan Ştefan, fiul lui Constantin şi Maria, ns. la 26.12.1966, domiciliat în
Bucureşti, str. Dumbrava Nouă, nr. 35, bl. S22, ap. 166, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timp ce mergea pe str. Mărgeanului către locuinţa sorei sale, situată pe
str. Bârca, în apropierea bisericii de pe str. Moş Adam.
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Conform raportului medico legal nr. A1/5157/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată
abdominală cu perforaţie de colon stâng şi intestin subţire).
58. Persoană vătămată Radu Legarden (Mărgeanului-Vol. 9) - rănit
Numitul Radu Legarden, fiul lui Ion şi Genovica, ns. la 12.02.1963, domiciliat în
Bucureşti, str. Amurgului, nr. 28, bl. P7, sc. 1, ap. 39, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla într-un camion ce se deplasa către unităţile
militare de pe str. Antiaeriană, pentru a sprijini apărarea acestor unităţi.
Conform raportului medico legal nr. A1/4686/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 10 zile de îngrijiri medicale (corp străin metalic schijă
paraseptal drept).
59. Persoană vătămată Răileanu Floarea (Mărgeanului-Vol. 9) - rănită
Numita Răileanu Floarea, fiica lui Gheorghe şi Stoiana, ns. la 24.08.1953, domiciliată
în Bucureşti, şos. Alexandriei, nr. 72, bl.L10, sc. 1, et. 5, ap. 23, sector 5, a fost rănită prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa.
Conform raportului medico legal nr. A1/2512/1990 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale (traumatism toracic deschis cu
plagă toracică închisă hemitorace stâng, retenţie corp străin).
Cu ocazia audierii, la data de 15.12.2006, numita Răileanu Floarea s-a constituit parte
civilă în cauză.
60. Persoană vătămată Purcea Petre Cristian (Mărgeanului-Vol. 9) - rănit
Numitul Purcea Petre-Cristian, fiul lui Niculae şi Ioana, ns. la 17.12.1970, domiciliat
în Bucureşti, bd. Camil Ressu, nr. 57A, bl. Y2B, sc. 1, ap. 43, sector 3, fost militar în termen
la U.M. 01091 Mihai Bravu-Giurgiu, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989,
în timp ce se afla în dispozitivul de pază al U.M. 01210 Bucureşti
Conform raportului medico legal nr. A1/4739/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale (plagă în seton fesa stângă prin
împuşcare).
Cu ocazia audierii, la data de 06.10.2008, numitul Purcea Petre Cristian s-a constituit
parte civilă în cauză.
61. Persoană vătămată Toma Costică (Mărgeanului-Vol. 10) - rănit
Numitul Toma Costică, fiul lui Gheorghe şi Adela, ns. la 27.04.1977, domiciliat în
Bucureşti, str. Pucheni, nr. 3, bl. Z2, sc. 1, ap. 47, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 23.12.1989, în timp ce se afla cu mai mulţi cetăţeni şi militari în locuinţa numitei Marioara
Agache, situată pe str. Moş Adam, unde executau o acţiune de căutare a persoanelor suspecte.
Conform raportului medico legal nr. A1/3730/1996 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 6 luni de îngrijiri medicale (plăgi împuşcate coapsa dreaptă,
fractură femur drept).
Cu ocazia audierii, la data de 20.09.2007, numitul Toma Costică s-a constituit parte
civilă în cauză.
62. Persoană vătămată Mihalache Gheorghe (Mărgeanului-Vol. 10) - rănit
Numitul Mihalache Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Lina, ns. la 2604.1950, domiciliat
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în Medgidia, str. Independenţei, nr. 73A, bl. C1, ap. 24, jud. Constanţa, fost salariat la U.M.
02652 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare al unităţii militare.
Conform raportului medico legal nr. A1/10421/1991 al INML Bucureşti a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 65 de zile îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare la
nivelul şoldului stâng).
Cu ocazia audierii, la data de 26.10.2006, numitul Mihalache Gheorghe s-a constituit
parte civilă în cauză.
63. Persoană vătămată Dascălu Doru (Mărgeanului-Vol. 10) - rănit
Numitul Dascălu Doru, fiul lui Grigore şi Maria, ns. la 14.02.1954, domiciliat în
Bucureşti, al. Bărbăteşti, nr. 1, bl. 58, sc. 2, ap. 25, sector 5 şi ffl. în Bucureşti, str. Humuleşti,
nr. 19, sector 5, în ziua de 23.12.1989, împreună cu mai mulţi cetăţeni şi cadre militare a
efectuat o acţiune de verificare a unor imobile din zona Mărgeanului, rănindu-se la mână în
momentul în care executa foc în direcţia imobilului aparţinând numitei Marioara Agache,
datorită exploziei ţevii armei cu care trăgea.
Conform raportului medico legal nr. A1/4097/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 75-80 de zile îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 05.07.2007, numitul Dascălu Doru a menţionat că nu se
constituie parte civilă în cauză.
64. Persoană vătămată Patic Florin (Mărgeanului-Vol. 10) - rănit
Numitul Patic Florin, fiul lui Mircea şi Maria, ns. la 27.03.1968, domiciliat în com.
Rânceşti, sat Oglinzi, jud. Neamţ, fost militar în termen la U.M. 02666 Bucureşti, a fost rănit
prin împuşcare în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla pe acoperişul comandamentului U.M.
02666 Bucureşti, în dispozitivul de pază.
Conform raportului medico legal nr. A1/4633/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 180 de zile îngrijiri medicale (fractură deschisă radius drept
cu plagă împuşcată antebraţ drept).
65. Persoană vătămată Pascu Ionel (Mărgeanului-Vol. 10) - rănit
Numitul Pascu Ionel, fiul lui Petruţă şi Aneta, ns. la 07.02.1967, domiciliat în Bacău,
str. Decebal, nr. 1, sc. A, ap. 3, jud. Bacău, fost militar în termen la U.M. 02666 Bucureşti, a
fost rănit prin împuşcare în ziua de 22.12.1989, în timp ce executa o misiune de scotocire a
imobilului numitei Marioara Agache, situat pe str. Moş Adam, unde se presupunea că
acţionează elemente „ostile”.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. 578/1993 al LML Bacău, a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-35 de zile îngrijiri medicale (plagă transfixiantă
prin împuşcare picior stâng, fracturi deschise cominutive metatarsiene).
Cu ocazia audierii, la data de 21.01.2009, numitul Pascu Ionel s-a constituit parte
civilă în cauză.
66. Persoană vătămată Rotariu Vasilică (Mărgeanului-Vol. 10) - rănit
Numitul Rotariu Vasilică, fiul lui Constantin şi Ileana, ns. la 11.03.1964, domiciliat în
Bucureşti, al. Bacău, nr. 13, bl H4, sc. 2, ap. 27, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce acorda ajutor persoanelor rănite în vila numitei Marioara Agache,
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situată pe str. Moş Adam.
Conform raportului medico legal nr. A1/2977/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 40 de zile îngrijiri medicale (plagă penetrantă cu evisceraţie
şi secţiune de ansă ileală, plagă împuşcată 1/3 distală antebraţ stâng).
Cu ocazia audierii, la data de 21.09.2009, numitul Rotariu Vasilică s-a constituit parte
civilă în cauză.
67. Năstase Ion (Mărgeanului-Vol. 11) - decedat
Numitul Năstase Ion, fiul lui Gheorghe şi Ioana, născut la data de 24.09.1946 în
Dragomireşti-Olt, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Brebu, nr. 2, sector 2, fost ofiţer la
U.M. 02210 Bucureşti, a fost împuşcat mortal în seara zilei de 23.12.1989, în jurul orei 2200,
pe platoul din faţa atelierului de reparat autobuze din U.M. 02210.
Potrivit raportului medico-legal nr. A3/73/1989 din 15.02.1990, numitul Năstase Ion a
prezentat plăgi împuşcate în regiunea scapulară şi sternală stângă şi la ambele gambe membre
inferioare.
Cu ocazia audierii, la data de 20.12.2005, Năstase Eleonora (soţia victimei),
domiciliată în com. Ştefăneşti, sat Ştefăneşti, nr. 200, jud. Argeş, s-a constituit parte civilă în
cauză.
68. Calomfirescu Toma (Mărgeanului-Vol. 11) - decedat
Numitul Calomfirescu Toma, născut la data de 21.10.1948, în Beiu-Teleorman, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, a fost împuşcat mortal în seara zilei de 22.12.1989, în jurul
orelor 2200, pe platoul atelierului de reparat autocamioane din cadrul U.M. 02210 Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. A3/225/1989, din data de 15.02.1990, moartea
m.m. Calomfirescu Toma a fost violentă, fiind cauzată de o hemoragie internă şi externă,
consecinţa unor plăgi împuşcate abdominale.
La data de 01.11.2005, a fost audiată numita Calomfirescu Elena (soţia victimei),
domiciliată în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 120, bl. OD 1, sc.2, etajul 5, ap. 65, sector 6,
care s-a constituit parte civilă în cauză.
69. Dobre Marian (Mărgeanului-Vol. 11) - decedat
Cordaş Aurel Benone Andrei (Mărgeanului-Vol. 11) – decedat
Parte vătămată Ţăranu Ionel (Mărgeanului-Vol. 11) - rănit
Din materialul de cercetare efectuat în cauză a rezultat că, în ziua de 23.12.1989, în
jurul prânzului, cpt. Dobre Marian (fiul lui Tudorel şi Maria, născut la data de 08.10.1954 în
Zalău, fost ofiţer la U.M. 02374 Bucureşti), împreună cu militarii în termen Ţăranu Ionel
(fiul lui Constantin şi Elena, născut la data de 06.01.1968, domiciliat în com. Gârcina, jud.
Neamţ) şi Cordaş Aurel Benone Andrei (fiul lui Aurel şi Maria, născut la data de 28.06.1967)
se deplasau cu un autoturism Dacia 1300 pe str. Antiaeriană către U.M. 02374 Bucureşti,
situată în zona şos. Alexandriei.
În momentul în care au ajuns în apropierea U.M. 01210 şi U.M. 01315, situate pe şos.
Antiaeriană, asupra autoturismului în care se aflau s-a deschis foc, context în care cpt. Dobre
Marian şi sold. Cordaş Aurel Benone Andrei au fost împuşcaţi mortal, iar cap. Ţăranu Ionel a
fost rănit prin împuşcare.
Conform raportului medico-legal nr. A3/334/1989 din 15.02.1990, moartea cpt. Dobre
Marian a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plăgi împuşcate în regiunea abdominală şi
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toracală).
De asemenea, potrivit raportului medico-legal nr. A3/335/1989 din 15.02.1990,
moartea sold. Cordaş Aurel Benone Andrei fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plăgi
împuşcate toracal, scapulo-humeral stâng, hemoragie mixtă).
Conform biletului de ieşire din spital nr. 25703/23.12.1989 întocmit de Spitalul Militar
Central, cap. Ţăranu Ionel a prezentat o plagă prin împuşcare antebraţul stâng, fără leziuni
osoase.
La data de 01.11.2005, cu ocazia audierii, Dobre Doina Ana (soţia victimei Dobre
Marian), domiciliată în Bucureşti, Intrarea Victor Eftimie, nr. 4-6, sc. B, et. 4, ap. 40, sector 1,
s-a constituit parte civilă în cauză.
De asemenea, la data de 20.01.2009, numitul Ţăranu Ionel s-a constituit parte civilă în
cauză.
70. Stanciu Jan (Mărgeanului-Vol. 11) - decedat
Numitul Stanciu Jan, fiul lui Mărgărit şi Florica, născut la data de 06.05.1956 în Puţu
cu Salcie, judeţul Dâmboviţa, a fost împuşcat mortal în zona străzii Mărgeanului, din mun.
Bucureşti, sector 5. A fost transportat la Spitalul Municipal de martorul Trifan Stere, unde s-a
constatat decesul victimei.
Conform raportului medico-legal nr. A3/211/1989, din data de 15.02.1990, moartea
numitului Stanciu Jan a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată în zona
frontală stânga).
La data de 12.01.2009, a fost audiat Stanciu Grigore (unchiul victimei), domiciliat în
com. Mătăsaru, sat Puţu cu Salcie, jud. Dâmboviţa, care a menţionat că ambii părinţi ai
numitului Stanciu Jan sunt decedaţi.
71. Persoană vătămată Neagoe Nicolae (Mărgeanului-Vol. 11) - rănit
Numitul Neagoe Nicolae, fiul lui Ion şi Aurica, născut la data de 11.02.1968, în
Bălceşti, judeţul Vâlcea, domiciliat în Bucureşti, str. Ştefan Octavian Iosif, nr. 2, bl. M51, sc.
1, ap. 3, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în umărul drept, în data de 23.12.1989, în timp ce
se afla la intersecţia str. Tămăşoaia cu str. Panterei, situată la aproximativ 100 m. de şos.
Antiaeriană.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3772/20.03.1991, Neagoe Nicolae a prezentat
leziuni prin împuşcare în regiunea pectoro-deltoidiană dreaptă şi a necesitat pentru vindecare
90 de zile de îngrijiri medicale.
72. Cristudorescu Petre (Mărgeanului-Vol. 11) - decedat
Numitul Cristudorescu Petre, fiul lui Constantin şi Petra, născut la data de 16.06.1968
în Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Lipova, nr. 32, sector 1, a fost împuşcat
mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în parcul din apropierea Staţiei Peco, situată la intersecţia
dintre b-dul. Ghencea şi şos. Antiaeriană.
Din materialul de cercetare rezultă că, în seara zilei de 22.12.1989, împreună cu alţi
militari de la U.M. 02383 Bucureşti, a fost îmbarcat într-un autobuz civil pentru a se deplasa
la U.M. 01210, cu scopul de a primi armament. În dreptul staţiei PECO Ghencea Militari a
coborât din autobuz, urmând a se deplasa pe jos la unitate. Asupra lor s-a deschis foc, context
în care Cristudorescu Petre a fost împuşcat mortal (raport medico-legal nr. A3/284/1989, din
data de 15.02.1990).
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La data de 07.12.2005, cu ocazia audierii, Cristudorescu Maria (soţia victimei),
domiciliată în Bucureşti, str. Vigoniei, nr. 4, bl. 9, sc. 6, ap. 162, sector 5, s-a constituit parte
civilă în cauză.
73. Persoană vătămată Ţucan Ion (Mărgeanului-Vol. 12) - rănit
Numitul Ţucan Ion, fiul lui Voicu şi Stelica, născut la data de 01.01.1945, domiciliat
în Bucureşti, şos. Alexandriei, nr. 11, bl. 11, sc. B, et. 3, ap. 28, sector 5, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în jurul orei 0930, în timp ce se deplasa, pe str. Mărgeanului,
către domiciliu.
Urmare împuşcării, a suferit leziuni multiple care au necesitat pentru vindecare 16-17
luni de îngrijiri medicale (RML nr. A1/4075/1991 – plagă împuşcată lombară dreapta cu
leziuni viscerale multiple, ruptură de rinichi, colon ascendent, intestin subţire, duoden).
La data de 14.01.2009, cu ocazia audierii, Ţucan Ion s-a constituit parte civilă în
cauză.
74. Persoană vătămată Oprea Sorin (Mărgeanului-Vol. 12) - rănit
Numitul Oprea Sorin, fiul lui Laurean şi Maria, născut la data de 18.04.1969 în
comuna Sărmaşu, judeţul Mureş, domiciliat în comuna Sărmaşu, sat Vişinelu, Calea Fraţii nr.
6, jud. Mureş, fost militar în termen la U.M. 01724 Giurgiu, în seara zilei de 22.12.1989 a
făcut parte din detaşamentul care s-a deplasat, sub comanda lt. col. Baciu Nicolae, la U.M.
02450 Bucureşti.
În jurul orei 2300, după debarcarea militarilor din camioane, asupra lor s-a deschis foc
din direcţia câmpului Ghencea, fiind rănit sold. Oprea Sorin care a suferit leziuni la coloana
vertebrală, leziuni care au necesitat pentru vindecare un an. A rămas cu invaliditate de gradul
II (RML nr. 4238/20.08.1991 – paraplegie după plagă împuşcată supraclavicular drept, cu
fractură cominutivă arc posterior D2-D3)
La data de 26.01.2009, cu ocazia audierii, numitul Oprea Sorin s-a constituit parte
civilă în cauză.
75. Neagu Marian (Mărgeanului-Vol. 12) - decedat
Numitul Neagu Marian, fiul lui Marin şi Aurica, născut la data de 16.01.1956, în
comuna Ion Roată, judeţul Ialomiţa, a fost împuşcat în ziua de 23.12.1989, în jurul orei 1000,
în timp ce se afla pe str. Antiaeriană din Bucureşti.
Conform certificatului constatator al decesului nr. 303/29.12.1989 întocmit de Spitalul
Clinic Sf. Maria, cauza decesul a fost stop cardiorespirator, urmare unei plăgi toracice
bipolare.
La data de 14.10.2005, cu ocazia audierii, Neagu Paraschiva (soţia victimei),
domiciliată în Bucureşti, str. Gârleni, nr. 6, bl. C72, sc. 1, sector 6, s-a constituit parte civilă în
cauză.
76. Persoană vătămată Georgescu Marian Alinuş (Mărgeanului-Vol. 12) - rănit
Numitul Georgescu Marian Alinuş, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de
14.08.1956, în Reşiţa, domiciliat în Bucureşti, b-dul Libertăţii, bl. A.1, sc. 3, et. 2, ap. 52,
sector 4, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în jurul orei 1315, în timp ce se afla
la intersecţia str. Bârcă cu str. Mărgeanului, din mun. Bucureşti, sector 5.
A suferit leziuni la gamba piciorului drept care au necesitat pentru vindecare 25-30
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zile de îngrijiri medicale (RML nr. A1/3181/1991 – plăgi prin împuşcare 1/3 inferioară gamba
dreaptă cu retenţie de glonţ).
77. Persoană vătămată Păun Victor (Mărgeanului-Vol. 12) - rănit
Numitul Păun Victor, fiul lui Ilie şi Pena, născut la data de 25.01.1956 în comuna
Clejani, judeţul Giurgiu, domiciliat în Bucureşti, str. Pădureni nr. 1, sector 6, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se deplasa într-o autobasculantă pe şos.
Antiaeriană, împreună cu Gavrilă Maxim.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4203/1991, a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 25 de zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare regiunea genunchiului
drept superficială).
La data de 13.01.2009, cu ocazia audierii, numitul Păun Victor s-a constituit parte
civilă în cauză.
78. Persoană vătămată Gavrilă Maxim (Mărgeanului-Vol. 12) - rănit
Numitul Gavrilă Maxim, fiul lui Timoftei şi Eudochia, născut la data de 19.11.1946 în
comuna Ghindăreşti, jud. Constanţa, domiciliat în Bucureşti, str. Alunelului, nr. 2, bl. 32, sc.
1, ap. 31, sector 3, a fost rănit prin împuşcare în umărul drept în ziua de 23.12.1989, în jurul
orei 1000, în timp ce se deplasa pe şos. Antiaeriană din Bucureşti cu autobasculanta condusă
de Gojgaru Victor în care se mai aflau Păun Victor şi Joră Mihai.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4204/1991, a prezentat leziuni care au
necesitat pentru vindecare 25-30 de zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată umăr drept).
La data de 13.01.2009, cu ocazia audierii, numitul Gavrilă Maxim s-a constituit parte
civilă în cauză.
79. Gavrilă Constantin (Mărgeanului-Vol. 12) - decedat
Numitul Gavrilă Constantin, fiul lui Vasile şi Eana, născut la data de 15.02.1931, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti str. Coşuleni, nr. 11, sector 5, a fost găsit decedat de către
militari din U.M. 01908 Bucureşti, în ziua de 13.01.1990, în cimitirul Tudor Vladimirescu.
Conform raportului medico-legal nr. A3/94/1990 din 15.02.1990, moartea numitului
Gavrilă Constantin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată transfixiantă
toracică bilaterală cu rupturi pulmonare de cors şi hemotorax).
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Gavrilă Constantin, a
fost audiat Gavrilă Ion (fratele victimei), domiciliat în Constanţa, Aleea Berzei, nr. 5, bl. K4,
sc. B, et. 2, ap. 32, jud. Constanţa.
80. Persoană vătămată Niea Răzvan Daniel (Mărgeanului-Vol. 12) - rănit
Numitul Niea Răzvan Daniel, fiul lui Pandele şi Anna, născut la data de 23.11.1974 în
Bucureşti, cu domiciliul în Canada, Prince George Ave, nr. 4120, a fost rănit prin împuşcare
în noaptea de 22/23.12.1989, în jurul orei 2330, în timp ce se afla la domiciliul său din
Bucureşti, str. Crăişorului nr. 5, bl. M.143.A, sc. 1, sector 5.
Conform raportului medico-legal nr. A1/11032/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 50 de zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată în regiunea inghinală
stângă).
81. Mititelu Ion (Mărgeanului-Vol. 13) - decedat
Numitul Mititelu Ion, fiul lui Constantin şi Ioana, născut la 13.01.1936 în Comana,
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jud. Giurgiu, în ziua de 23.12.1989, împreună cu Constantinescu Traian şi Stan Costică,
angajaţi ai CPADM Comana, s-au deplasat în mun. Bucureşti cu scopul de a ajunge la
Întreprinderea Spirt şi Drojdie Bragadiru, pentru achiziţionarea de drojdie de panificaţie.
Ajunşi în Bucureşti, pe şos. Antiaeriană, asupra autoturismului ARO cu care se
deplasau, s-a deschis foc de către militarii aflaţi în unităţile din zonă, dar şi de cei din filtrele
constituite în stradă, numitul Mititelu Ion fiind împuşcat mortal.
Conform certificatului medical constatator al morţii nr. 264/A/27.12.1989 întocmit de
LML Giurgiu, decesul s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii (moarte prin împuşcare)
La data de 28.11.2006, cu ocazia audierii, Mititelu Maria (soţia victimei), Mititelul
Florin (fiul victimei) şi Mititelu Costel (fiul victimei), domiciliaţi în sat Comana, jud. Giurgiu,
s-au constituit părţi civile în cauză.
82. Constantinescu Traian (Mărgeanului-Vol. 13) - decedat
Numitul Constantinescu Traian, fiul lui Constantin şi Marioara, născut la data de
10.12.1934, în ziua de 23.12.1989, împreună cu Mititelu Ion şi Stan Costică, angajaţi ai
CPADM Comana s-au deplasat în mun. Bucureşti cu scopul de a ajunge la Întreprinderea.
Spirt şi Drojdie Bragadiru pentru achiziţionarea de drojdie de panificaţie.
Ajunşi în Bucureşti, pe şos. Antiaeriană, asupra autoturismului ARO cu care se
deplasau, s-a deschis foc de către militarii aflaţi în unităţile din zonă, dar şi de cei din filtrele
constituite în stradă, numitul Constantinescu Traian fiind împuşcat mortal.
Conform raportului medico-legal nr. A3/344/1989 din 15.02.1990, moartea numitului
Constantinescu Traian a fost violentă şi s-a datorat împuşcării şi lovirii cu sau de corpuri dure
(plăgi împuşcate toracale şi fracturi ale membrelor inferioare).
La data de 22.05.2006, cu ocazia audierii, Constantinescu Ortansa (soţia victimei),
domiciliată în Bucureşti, sos. Giurgiului nr. 124A, bl. 17, et. 4, ap. 23, sector 4, s-a constituit
parte civilă în cauză.
83. Stan Costică Nicuşor (Mărgeanului-Vol. 13) - decedat
Numitul Stan Costică Nicuşor, fiul lui Stan şi Elisaveta, născut la data de 21.08.1951
în Grădiştea, judeţul Giurgiu, cu ultimul domiciliu în com. Comana, jud. Giurgiu, în ziua de
23.12.1989, împreună cu Mititelu Ion şi Constantinescu Traian, angajaţi ai CPADM Comana
s-au deplasat în mun. Bucureşti cu scopul de a ajunge la Întreprinderea Spirt şi Drojdie
Bragadiru pentru achiziţionarea de drojdie de panificaţie.
Ajunşi în Bucureşti, pe şos. Antiaeriană, asupra autoturismului ARO cu care se
deplasau, s-a deschis foc de către militarii aflaţi în unităţile din zonă, dar şi de cei din filtrele
constituite în stradă, numitul Stan Costică Nicuşor fiind împuşcat mortal.
Conform certificatului medical constatator al morţii nr. 265/A/27.12.1989 întocmit de
LML Giurgiu, decesul s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii (moarte prin împuşcare)
La data de 05.04.2006, respectiv 10.04.2006, cu ocazia audierii, Stan Alina Floriana
(fiica victimei) şi Stan Lucia (soţia victimei), domiciliate în com. Comana, sat Grădiştea, jud.
Giurgiu, s-au constituit părţi civile în cauză.
84. Stoica Ilie (Mărgeanului-Vol. 13) - decedat
Numitul Stoica Ilie, fiul natural şi Maria, născut la data de 22.05.1949, în Filiaşi, jud.
Dolj, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Dumbrava Nouă, nr. 21, în ziua de 24.12.1989, a
fost găsit decedat în imobilul din str. Rombului, nr. 45, sector 5.
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Nu au putut fi stabilite împrejurările producerii evenimentului soldat cu decesul
victimei.
La data de 20.01.2009, cu ocazia audierii, Stoica Valentin (fratele victimei), domiciliat
în Bucureşti, Aleea Pricopan, nr. 4, bl. 12, sc. 2, et. 4, ap. 38, sector 5, s-a constituit parte
civilă în cauză.
85. Mitroiu Ionel (Mărgeanului-Vol. 13) - decedat
Numitul Mitroiu Ionel, fiul lui Mihai şi Ana, născut la data de 17.08.1958 în comuna
Borca, jud. Neamţ, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Sold. Tunsu Petre, nr. 8, în ziua de
23.12.1989, a plecat împreună cu Luiceanu Marian şi alte persoane spre unităţile militare
situate pe şos. Antiaeriană, pentru a-i sprijini pe militarii din unităţile aflate în zonă.
Ajunşi pe şos. Antiaeriană, asupra lor s-a deschis focul de către militarii din unităţile
aflate în zonă. Mitroiu Ionel a fost împuşcat mortal în apropierea gardului unei unităţi
militare.
Conform certificatului constatator al decesului nr. 42/1989 întocmit de Spitalul Clinic
Panduri, moartea s-a datorat insuficienţei acute cardio-respiratorii (plagă cervicală şi
abdominală prin împuşcare)
86. Ristescu Viorel (Mărgeanului-Vol. 13) - decedat
Numitul Ristescu Viorel, fiul lui Marin şi Ileana, născut la data de 25.10.1968 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Aleea Siliştea, nr. 1, sc. 2, ap. 44, în ziua de
23.12.1989, împreună cu alţi tineri s-a deplasat către unităţile militare din şos. Antiaeriană cu
scopul de a primi arme pentru a apăra revoluţia. A fost împuşcat mortal.
Conform raportului medico-legal nr. A3/207/1989 din 15.02.1990, moartea numitului
Ristescu Viorel a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată 1/3 inferioară
hemitorace stâng).
Nu s-au putut stabili împrejurările concrete în care s-a produs decesul.
La data de 19.03.2007, cu ocazia audierii, Micloş (fostă Ristescu) Ileana (mama
victimei), domiciliată în Bucureşti, str. sold. V. Croitoru, nr. 7, bl. 4, sc. 1, ap. 50, sector 5, s-a
constituit parte civilă în cauză.
87. Persoană vătămată Petcu Ion (Mărgeanului-Vol. 14) - rănit
Numitul Petcu Ion, fiul lui Dumitru şi Leana, ns. la 22.01.1959, domiciliat în
Bucureşti, intrarea Pângăraţi, nr. 14, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla pe str. Mărgeanului.
Conform raportului medico legal nr. A1/8055/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 45-50 de zile îngrijiri medicale (plagă împuşcată
hemitorace drept spaţiul 8 intercostal cu traiect transdiafragmatic şi intrahepatic lob drept, cu
retenţia glonţului.
La data de 15.01.2009, cu ocazia audierii, numitul Petcu Ion s-a constituit parte civilă
în cauză.
88. Puiu Petre (Mărgeanului-Vol. 14) - decedat
Numitul Puiu Petre, fiul lui Ion şi Angela, ns. la 11.09.1969, cu ultimul domiciliu în
Târgovişte, str. Cetăţii, nr. 15, jud. Dâmboviţa, fost militar în termen la U.M. 01210
Bucureşti, a fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în misiune de
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apărare a depozitului de alimente al unităţii militare.
Conform raportului medico-legal nr. A3/96/1989 din 15.02.1990, moartea numitului
Puiu Petre a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată craniană, dilacerare
cerebrală).
La data de 18.05.2006, cu ocazia audierii, Puiu Ion (tatăl victimei), domiciliat în mun.
Târgovişte, str. Cetăţii, nr. 15, jud. Dâmboviţa, s-a constituit parte civilă în cauză.
89. Pălădoiu Ion (Mărgeanului-Vol. 14) - decedat
Numitul Pălădoiu Ion, fiul lui Ion şi Aurelia, ns. la 02.10.1954, cu ultimul domiciliu în
com. Glodeanu Sărat, jud. Buzău, a fost împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce
împreună cu mai mulţi cetăţeni şi cadre militare se îndrepta către locuinţa numitei Marioara
Agache, unde se bănuia că acţionează elemente teroriste.
Conform raportului medico-legal nr. A3/46/1989 din 15.02.1990, moartea numitului
Pălădoiu Ion a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată regiunea parietooccipitală dreaptă cu dilacerare cerebrală).
La data de 28.07.2007, cu ocazia audierii, Pălădoiu Aurelia (mama victimei),
domiciliată în com. Glodeanu Sărat, jud. Buzău, s-a constituit parte civilă în cauză.
90. Panică Costel (Mărgeanului-Vol. 14) - decedat
Numitul Panică Costel, fiul lui natural şi Tudoriţa, ns. la 03.01.1971, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Iacob Andrei, nr. 42, sector 5, a fost împuşcat mortal la data de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona Antiaeriană din mun. Bucureşti, sector 5.
La data de 13.11.2007, cu ocazia audierii, Vinchelhofer Tudoriţa (mama victimei),
domiciliată în Bucureşti, Aleea Cricovul Sărat, nr. 13, bl. 9, sc. 1, et. 3, ap. 23, sector 4 şi ffl.
în com. Epureni, sat Harga, jud. Vaslui, s-a constituit parte civilă în cauză
91. Persoană vătămată Anton Ionel (Mărgeanului-Vol. 14) - rănit
Numitul Anton Ionel, fiul lui Constantin şi Floarea, ns. la 19.10.1967, domiciliat în
Bucureşti, st. Ghirlandei, nr. 58, bl. 74, ap. 8, sector 6, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla pe str. Fraţii Buzeşti.
Conform raportului medico legal nr. A1/14853/1991 al INML Bucureşti a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 de zile îngrijiri medicale (plagă în seton coapsa
stângă 1/3 superioară prin armă de foc).
La data de 18.12.2008, cu ocazia audierii, numitul Anton Ionel s-a constituit parte
civilă în cauză.
92. Persoană vătămată Bănică Ion (Mărgeanului-Vol. 14) - rănit
Numitul Bănică Ion, fiul lui Cristache şi Dobriţa, ns. la 16.07.1957, domiciliat în
Bucureşti, str. Buzoieni, nr. 6, bl. M78, sc. 2, ap. 58, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla pe str. Fraţii Buzeşti.
Conform raportului medico legal nr. A1/2504/1990 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 55 de zile îngrijiri medicale (plagă împuşcată hemitorace
stâng, fractură cominutivă braţ stâng).
La data de 17.12.2008, cu ocazia audierii, numitul Bănică Ion s-a constituit parte civilă
în cauză.
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93. Drăgan Banu (Mărgeanului-Vol. 14) - decedat
Numitul Drăgan Banu, fiul lui Constantin şi Rada, ns. la 17.05.1936, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Ion Borcan, nr. 2, a fost împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în
timp ce se afla pe str. Fraţii Buzeşti.
La data de 08.10.2008, respectiv 06.09.2006, cu ocazia audierii, Drăgan Cristea (fiul
victimei), domiciliat în Bucureşti, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28, bl. 7, sc. 1, et. 5, ap.25,
sector 5, şi Dumitru Mioara (fiica victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Ghirlandei, nr. 1 A,
bl. N13, sc. 4, ap. 60, sector 6, s-au constituit părţi civile în cauză.
94. Persoană vătămată Ilie Ana (Mărgeanului-Vol. 15) - rănită
Numita Ilie Ana, fiica lui Marin şi Maria, ns. la 08.02.1954, domiciliată în Bucureşti,
str. Bârcă, nr. 20, bl. M107A, ap. 15, sector 5, a fost rănită în ziua de 28.12.1989, în timp ce
circula pe str. Bârcă, intenţionând să revină la domiciliu.
Conform raportului medico legal nr. A1/3418/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 50-55 de zile îngrijiri medicale (plagă explodată lob drept
hepatic, hemoperitoneu masiv, colaps circulator).
95. Boanţu Florea (Mărgeanului-Vol. 15) - decedat
Numitul Boanţu Florea, fiul lui Petre şi Sava, ns. la 10.11.1937, cu ultimul domiciliu
în com. Talpa, jud. Teleorman, a fost împuşcat mortal în timp ce se afla în zona Mărgeanului.
Conform raportului medico-legal nr. A3/214/1989 din data de 15.02.1990, moartea
numitului Boanţu Florea a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată frontoparietală şi maxilar stâng).
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Boanţu Florea, a fost
audiată Azam Cristina (fiica victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Mărgeanului, nr. 18, bl.
M37, sc. 1, et. 8, ap. 31, sector 5.
96. Persoană vătămată Ogneanu Emil (Mărgeanului-Vol. 15) - rănit
Numitul Ogneanu Emil, fiul lui Nicolae şi Lucreţia, domiciliat în Bucureşti, str. Iancu
Jianu, nr. 48, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce împreună
cu mai mulţi cetăţeni şi cadre militare încerca să pătrundă în locuinţa numitei Marioara
Agachi, „…pentru a vedea de unde se trage…”.
Conform raportului medico legal nr. A1/2490/1990 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 100-120 de zile îngrijiri medicale (fractură cominutivă 1/3
superioară humerus, fractură cominutivă 1/3 inferioară femur stâng deschisă tip III cu
dilacerare tegumentară şi musculară prin împuşcare).
97. Persoană vătămată Puşcaşu Ion (Mărgeanului-Vol. 15) - rănit
Numitul Puşcaşu Ion, fiul lui Gheorghe şi Viorica, ns. la 10.05.1961, domiciliat în
Bucureşti, str. Istriei, nr. 28, bl. 42, sc. 2, ap. 95, sector 3, fost subofiţer la U.M. 02405
Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989 în zona Mărgeanului.
Conform raportului medico legal nr. A1/4258/1993 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 12-14 de zile îngrijiri medicale (multipli corpi străini,
umbre de diverse mărimi falanga I, deget V 1/3 distală şi falanga I deget IV mâna stângă).
98. Sabău Miea (Mărgeanului-Vol. 15) - decedată
Numita Sabău Miea, fiica lui Vladimir şi Minodora, ns. la 11.07.1954, cu ultimul
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domiciliu în Baia Mare, str. Ion Şugariu, nr. 10, jud. Maramureş, a fost împuşcată mortal în
ziua de 28.12.1989, în timp ce se afla în zona şos. Antiaeriană.
Conform raportului medico-legal nr. A3/391/1989 din data de 15.02.1990, moartea
numitei Sabău Miea a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (multiple plăgi împuşcate torace,
bazin şi membru inferior drept).
În legătură cu împrejurările în care a decedat numita Sabău Miea, a fost audiată
Moroşan Isabela (fiica victimei), domiciliată în mun. Baia Mare, str. Ion Şugariu, nr. 10, jud.
Maramureş.
99. Persoană vătămată Soare Stelian (Mărgeanului-Vol. 15) - rănit
Numitul Soare Stelian, fiul lui Stan şi Anghelina, domiciliat în Bucureşti, str. Coman
Ion, nr. 57, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 27.12.1989, în timp ce se afla în
apropierea locuinţei sale.
Conform raportului medico legal nr. A1/8272/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 25 de zile îngrijiri medicale, plagă prin împuşcare în seton
regiunea scapulo-humerală dreapta faţa dorsală a hemitoracelui drept).
100. Niţu Ştefan (Mărgeanului-Vol. 15) - decedat
Numitul Niţu Ştefan, fiul lui Niculae şi Maria, ns. la 25.08.1965, cu ultimul domiciliu
în Bucureşti str. Franklin, nr. 5, ap. 17, sector 1, fost ofiţer la U.M. 01069 Mihai Bravu, a fost
împuşcat mortal în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în misiune de apărare a sediului
U.M. 01315 Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. A3/158/1989 din data de 15.02.1990, moartea
numitului Niţu Ştefan a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată regiunea
cervicală, hemoragie externă, şoc hemoragic).
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Niţu Ştefan, a fost
audiat Niţu Niculae (tatăl victimei), domiciliat în Bucureşti str. Franklin nr. 5, et. 2, ap. 17,
sector 1.
101. Persoană vătămată Trifan Alexandru (Mărgeanului-Vol. 16) - rănit
Numitul Trifan Alexandru, fiul lui Alexandru şi Maria, ns. la 08.10.1967, domiciliat în
sat Cremenea, jud. Cluj, fost militar în termen la U.M. 01656 Bucureşti, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare a unităţii.
Conform raportului medico legal nr. A1/18795/1991 al INML Bucureşti a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 150-160 de zile îngrijiri medicale (fractură
cominutivă deschisă 1/3 inferioară femur stâng prin armă de foc).
102. Persoană vătămată Olteanu Constantin (Mărgeanului-Vol. 16) - rănit
Numitul Olteanu Constantin, fiul lui Ilie şi Călina, ns. la 18.03.1926, domiciliat în
Bucureşti, str. Vârtejului, nr. 15, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 25.12.1989, în
timp ce se deplasa spre domiciliu, pe şos. Bucureşti-Măgurele.
Conform raportului medico legal nr. A1/16965/1991 al INML Bucureşti a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 150-160 de zile îngrijiri medicale (fractură cu
înfundare şi separare platou tibial extern stâng, plagă prin împuşcare genunchi stâng).
103. Persoană vătămată Bunea Dumitru Dorel (Mărgeanului-Vol. 16) - rănit
Numitul Bunea Dumitru Dorel, fiul lui Gheorghe şi Ioana, ns. la 17.05.1969,
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domiciliat în sat Cerbu, com. Albota, jud. Argeş, fost militar în termen la U.M. 01210
Bucureşti, a fost rănit în ziua de 04.01.1990, în urma exploziei accidentale a unei grenade în
zona depozitului de muniţie al unităţii.
Conform raportului medico legal nr. 467/A7/1992 al LML Argeş a suferit leziuni care
au necesitat pentru vindecare 45 de zile îngrijiri medicale (lipsa falangei unghiale police
dreapta).
104. Persoană vătămată Nicolau Vasilică (Mărgeanului-Vol. 16) - rănit
Numitul Nicolau Vasilică, fiul lui Constantin şi Elisabeta, ns. la 11.11.1969, domiciliat
în com. Cosmeşti, jud. Galaţi, fost militar în termen la U.M. 01210 Bucureşti, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 04.01.1990
Conform raportului medico legal nr. A1/1771/C/1991 al LML Galaţi a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 60-70 de zile îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare
penetrantă abdominală cu evisceraţie şi plagă coapsa dreaptă).
105. Dediliuc Maria (Mărgeanului-Vol. 16) - decedată
Numita Dediliuc Maria, fiica lui Ioan şi Anica, ns. la 19.09.1968, cu ultimul domiciliu
în com. Flămânzi, jud. Botoşani, a fost împuşcată mortal în ziua de 23.12.1989, în împrejurări
care nu au putut fi stabilite.
Conform raportului medico-legal nr. A3/279/1989 din data de 15.02.1990 moartea
numitei Dediliuc Maria a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată obraz drept,
dilacerare cerebrală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitei Dediliuc Maria, a fost
audiat Dediliuc Ioan (soţul victimei), domiciliat în com. Flămânzi, sat Nicolae Bălcescu, jud.
Botoşani.
106. Persoană vătămată Coşoi Florin (Mărgeanului-Vol. 16) - rănit
Numitul Coşoi Florin, fiul lui Ion şi Floarea, ns. la 19.04.1959, domiciliat în Bucureşti,
Calea Rahovei, nr. 299, bl. A, sc. A, ap.47, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în apropierea locuinţei socrului său, situată pe str. Semănătorului, nr. 24.
Conform raportului medico legal nr. A1/3036/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 15-18 de zile îngrijiri medicale (plagă împuşcată parietală
abdominală).
107. Persoană vătămată Dima Constantin (Mărgeanului-Vol. 16) - rănit
Numitul Dima Constantin, fiul lui Nistor şi Maria, ns. la 30.08.1968, domiciliat în
Bucureşti, şos. Sălaj, nr. 133, bl. 55, ap. 73, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
24.12.1989, în timp ce mergea pe şos. Sălaj către domiciliu.
Conform raportului medico legal nr. A1/3743/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 10-12 de zile îngrijiri medicale (plagă împuşcată braţ
stâng).
108. Persoană vătămată Voicu Traian (Mărgeanului-Vol. 17) - rănit
Numitul Voicu Traian, fiul lui Ion şi Constanţa, născut la data de 11.04.1955 în
comuna Singureni, judeţ Giurgiu, domiciliat în Bucureşti, str. Garoafei, nr. 78, sector 5, a fost
rănit prin împuşcare la nivelul antebraţului drept, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce
se afla în zona Piaţa Rahova, în apropierea străzii Garoafei.
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Conform raportului medico-legal întocmit în cauză, numitul Voicu Traian a prezentat
leziuni ce s-au putut produce la data de 23.12.1989 prin împuşcare şi care au necesitat pentru
vindecare 15 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare antebraţ drept).
109. Stan Constantin (Mărgeanului-Vol. 17) - decedat
La data de 24.12.1989, numitul Stan Constantin, cu ultimul domiciliu în Bucureşti,
şos. Alexandriei, nr. 114, bl. OD1, sector 5, în timp ce se afla la domiciliu, a observat că un
luptător civil din gărzile patriotice, care, în timp ce verifica terasa blocului, a fost rănit prin
împuşcare.
Pentru a recupera arma persoanei rănite, numitul Stan Constantin a urcat pe terasă,
moment în care a fost împuşcat mortal de către o persoană rămasă neidentificată.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Stan Constantin, a
fost audiat, la data de 14.10.2005, Stan Elena (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti şos.
Alexandriei nr. 114, bl. OD1, sc. C, et. 2, ap. 97, sector 5.
110. Gheorghiu Dragoş (Mărgeanului-Vol. 17) - decedat
La data de 02.01.1990, numitul Gheorghiu Dragoş, cu ultimul domiciliu în Bucureşti,
str. Eugen Botez, nr. 18, sector 2, a fost găsit decedat la morga I.M.L. Bucureşti, ultima dată
fiind văzut în ziua de 22.12.1989, în Gara Basarab.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/243/1989, moartea numitul
Gheorghiu Dragoş a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată toracoabdominală).
În urma cercetărilor efectuate, nu s-au putut stabili împrejurările în care susnumitul a
fost împuşcat.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Gheorghiu Dragoş, a
fost audiată Gheorghiu Nicoleta (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti str. Tunsu Petre nr.
16, bl. 2, ap. 1, sc. 2, sector 5.
111. Văduva Nicolae (Mărgeanului-Vol. 17) - decedat
În noaptea de 23/24.12.1989, numitul Văduva Nicolae, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, str. Toboşari, nr. 38, sector 5, a fost împuşcat mortal, în timp ce se afla în zona Şos.
Antiaeriană.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/201/1989, moartea numitul
Văduva Nicolae a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată cranio-facială cu
dilacerare cerebrală).
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Văduva Nicolae, a
fost audiată Văduva Vasilica (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti str. Toboşari nr. 3,
sector 5.
112. Persoană vătămată Măgureanu Marin (Mărgeanului-Vol. 18) - rănit
La data de 24.12.1989, numitul Măgureanu Marin, fiul lui Ilie şi Paraschiva, născut la
data de 06.05.1929 în comuna Cucuruzu, judeţ Ilfov, domiciliat în Bucureşti, str. Toboşari, nr.
12, sector 5, a fost rănit prin împuşcare în timp ce se afla la domiciliu, în curtea casei.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1206/1993, numitul Măgureanu Marin a
prezentat la data de 24.12.1989 o plagă împuşcată facială, care a necesitat pentru vindecare
12-14 zile de îngrijiri medicale.
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113. Persoană vătămată Nicolae Constantin (Mărgeanului-Vol. 18) - rănit
Numitul Nicolae Constantin, fiul lui Ilie şi Gherghina, născut la data de 30.05.1956 în
comuna Bucşani, judeţ Giurgiu, domiciliat în Bucureşti, str. Bacău, nr. 1, sector 5, a fost rănit
prin împuşcare, în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se deplasa cu autoturismul personal pe
Şoseaua Măgurele, în contextul în care asupra autoturismului s-au executat focuri de armă din
direcţia abatorului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1656/1991, sus-numitul a prezentat la data de
23.12.1989 leziuni produse prin împuşcare, care au necesitat pentru vindecare 90 zile de
îngrijiri medicale (plagă împuşcată spaţiul popliteu extern şi 1/3 medie faţa posterioară coapsa
dreaptă).
114. Persoană vătămată Sebea Cristian Daniel (Mărgeanului-Vol. 18) - rănit
Numitul Sebea Cristian Daniel, fiul lui Dumitru şi Floarea, născut la data de
27.04.1962 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Intrarea Ogradei, nr. 14, sector 5, în
seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se deplasa cu un autoturism marca ARO pe şos.
Măgurele, a fost oprit pentru control de către mai multe persoane, după care, în momentul în
care a plecat, s-a executat foc în direcţia autoturismului în care se afla, fiind rănit prin
împuşcare în piciorul stâng.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2557/1991, numitul Sebea Cristian Daniel a
prezentat sechele după plagă prin împuşcare, datând din 23.12.1989. A necesitat circa 250 zile
de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
115. Persoană vătămată Crăciun Adrian (Mărgeanului-Vol. 18) - rănit
Numitul Crăciun Adrian, fiul lui Ion şi Elena, născut la data de 13.07.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Hârtibaciului, nr. 34, sector 5, în seara zilei de
23.12.1989 în timp ce se deplasa cu un autoturism marca ARO pe şos. Măgurele, a fost oprit
pentru control la un filtru instalat în apropierea unei unităţi militare, după care, în momentul în
care a plecat şi se afla în dreptul unităţii, s-a executat foc în direcţia autoturismului în care se
afla, fiind rănit, prin împuşcare, în zona lombară.
Conform raportului medico-legal nr. A1/13436/1991, numitul Crăciun Adrian a
prezentat leziuni traumatice care au putut fi produse prin împuşcare. Leziunile pot data din
23.12.1989 şi au necesitat circa 150 zile de îngrijiri medicale. Prezintă infirmitate permanentă.
Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei (plagă împuşcată regiunea lombo-sacrată dreapta
şi coapsa stângă cu retenţie de corp străin).
116. Persoană vătămată Varga Viorel (Mărgeanului-Vol. 18) - rănit
Numitul Varga Viorel, fiul lui Valentin şi Maria, născut la data de 02.01.1949 în jud.
Sălaj, domiciliat în Timişoara, str. Frasinului, nr. 9, bl. E6, sc. A, ap. 4, a fost rănit prin
împuşcare la nivelul toracelui, în seara zilei de 24.12.1989, în apropierea localităţii Măgurele,
în contextul focurilor de armă trase din unitatea militară situată în apropiere, în direcţia
autocisternei cu nr. 32-TM-6419 cu care circula către mun. Bucureşti, fiind însoţit de
concubina sa Elekeş Elvira Doina şi copii acesteia, Elekeş Lavinia Simona şi Elekeş Marius
Daniel.
Conform raportului medico-legal nr. 2806/1991, numitul Varga Viorel a prezentat
leziuni traumatice care pot data din 24.12.1989 şi care s-au putut produce prin împuşcare,
fiind necesare aprox. 30 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată superficială spate
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tangenţial torace posterior).
117. Persoană vătămată Elekeş Marius Daniel (Mărgeanului-Vol. 18) - rănit
Numitul Elekeş Marius Daniel, domiciliat în Timişoara, str. Frasinului, nr. 9, bl. E6,
sc. A, ap. 4, a fost rănit prin împuşcare în antebraţul drept, în seara zilei de 24.12.1989, în
timp ce se afla în apropierea localităţii Măgurele, în contextul focurilor de arme trase dintr-o
unitate militară în direcţia autocisternei cu nr. 32-TM-6419 cu care se deplasa împreună cu
mama sa, Elekeş Lavinia Simona, şi sora sa Elekeş Lavinia Simona, spre mun. Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. 338/1991, numitul Elekeş Marius Daniel a
prezentat leziuni de violenţă ce pot avea vechime din data de 24.12.1989 şi pot fi rezultatul
tragerii de la distanţă cu proiectil de armă de foc, fiind necesare 30 zile de îngrijiri medicale
(plagă împuşcată 1/3 medie antebraţ drept).
118. Persoană vătămată Elekeş Elvira Doina (Mărgeanului-Vol. 18) - rănită
Numita Elekeş Elvira Doina, domiciliată în Timişoara, str. Frasinului, nr. 9, bl. E6, sc.
A, ap. 4, a fost rănită prin împuşcare la nivelul coapsei stângi, în seara zilei de 24.12.1989 în
timp ce se afla în apropierea localităţii Măgurele, în contextul focurilor de armă trase dintr-o
unitate militară în direcţia autocisternei cu nr. 32-TM-6419, cu care se deplasa împreună cu
cei doi copii ai săi Elekeş Lavinia Simona şi Elekeş Marius Daniel, spre mun. Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. 297/1991, numita Elekeş Elvira Doina a prezentat
leziuni de violenţă ce pot avea vechime din data de 24.12.1989 şi pot fi rezultatul tragerii de la
distanţă cu proiectil de armă de foc, fiind necesare 30-40 zile de îngrijiri medicale (plagă prin
împuşcare la nivelul 1/3 inferior coapsa stângă).
119. Persoană vătămată Elekeş Lavinia Simona (Mărgeanului-Vol. 18) - rănită
Numita Elekeş Lavinia Simona, domiciliată în Timişoara, str. Frasinului, nr. 9, bl. E6,
sc. A, ap. 4, a fost rănită prin împuşcare la nivelul coapsei şi a piciorului drept, în seara zilei
de 24.12.1989, în timp ce se afla în apropierea localităţii Măgurele, în contextul focurilor de
armă trase dintr-o unitate militară în direcţia autocisternei cu nr. 32-TM-6419 cu care se
deplasa împreună cu mama sa Elekeş Elvira Doina şi fratele său Elekeş Marius Daniel spre
mun. Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. 296/1991, numita Elekeş Lavinia Simona a
prezentat leziuni de violenţă ce pot avea vechime din data de 24.12.1989 şi pot fi rezultatul
tragerii de la distanţă cu proiectil de armă de foc, fiind necesare 150 zile de îngrijiri medicale.
Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei (plagă împuşcată torace, fractură deschisă ambele
picioare prin împuşcare, fractură deschisă cominutivă femur drept).
120. Paraschiv Paul (Mărgeanului-Vol. 18) - decedat
În ziua de 23.12.1989, numitul Paraschiv Paul, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, şos.
Alexandriei, nr. 8, bl. L3, sc. A, ap. 15, sector 5, a fost împuşcat mortal, în timp ce se afla în
parcarea U.M. 01704 Bucureşti, unitate militară în care îşi desfăşura activitatea ca personal
civil.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/71/1989, moartea numitul
Paraschiv Paul a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată transfixiantă lombară
stângă, toracică dreaptă, cu plagă complexă renală stângă, secţiune de coloană vertebrală, şoc
traumatic).

650

La data de 10.10.2006, respectiv 16.10.2006, cu ocazia audierii, Paraschiv Ştefania
(soţia victimei), Ion Nicoleta (fiica victimei) şi Paraschiv Marinela Mădălina (fiica victimei),
domiciliate în Bucureşti şos. Alexandriei nr. 8, bl. L3, sc. A, ap. 4, ap. 15, sector 5, s-au
constituit părţi civile în cauză.
121. Persoană vătămată Dumitrache Traian (Mărgeanului-Vol. 19) - rănit
În seara zilei de 23.12.1989, numitul Dumitrache Traian, fiul lui Vasile şi Garofiţa,
născut la data de 02.11.1968, în com. Calvini, judeţ Buzău, domiciliat în sat Cislău, comuna
Cislău, judeţ Buzău, fost militar în termen la U.M. 02652 Bucureşti, a asigurat paza unui bloc
din str. Mărgeanului, în acest timp fiind rănit prin împuşcare la degetul arătător al mâinii
drepte, de un glonţ tras din direcţia str. Moş Adam.
Conform certificatului medical nr. 937/1993, numitul Dumitrache Traian a prezentat
leziuni traumatice care pot data de la 23.12.1989, au putut fi produse prin împuşcare de la
mare distanţă cu o armă cu glonţ şi a necesitat pentru vindecare 35-45 zile de îngrijiri
medicale.
La data de 26.01.2007, cu ocazia audierii numitul Dumitrache Traian s-a constituit
parte civilă în cauză.
122. Persoană vătămată Stan Florin Cristian (Mărgeanului-Vol. 19 şi Vol. 17) rănit
Numitul Stan Florin Cristian, fiul lui Constantin şi Niculina, născut la data de
27.07.1969 în comuna Poiana Lacului, judeţ Argeş, domiciliat în sat Samara, comuna Poiana
Lacului, judeţ Argeş, fost militar în termen la UM 02666 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare
în mâna dreaptă, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla pe str. Moş Adam, sector 5
Bucureşti.
În cursul acelei zile, militari din cadrul U.M.02666, U.M. 01210 şi U.M. 02652
Bucureşti au fost implicaţi într-un schimb de focuri, împrejurare în care au rezultat mai multe
victime. În acest context, a fost rănit şi Rădulescu Romulus (din cadrul U.M. 02652) şi au fost
împuşcaţi mortal civilii Nedelciu Claudiu Anton (luptător în gărzile patriotice, care la rândul
lui a tras din eroare asupra militarilor), Nuică Constantin şi Mincă Ştefan Silviu.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/5886/2007, Stan Florin Cristian
a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin acţiunea unui proiectil (fragment
proiectil-schijă) la data de 23.12.1989 şi care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri
medicale.
123. Nedelciu Claudiu Anton (Mărgeanului-Vol. 19) - decedat
În cursul zilei de 23.12.1989, militari din cadrul U.M.02666, U.M. 01210 şi U.M.
02652 Bucureşti au fost implicaţi într-un schimb de focuri în zona str. Moş Adam, în aceste
împrejurări fiind împuşcaţi mortal civilii Nedelciu Claudiu Anton, fiul lui Mihai şi Ana,
născut la data de 01.11.1967 în Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, b-dul Constantin
Brâncoveanu, nr. 118, bl. M214, ap. 427, sector 4, (luptător în gărzile patriotice, care la rândul
lui a tras din eroare asupra militarilor), Nuică Constantin şi Mincă Ştefan Silviu. De asemenea
au fost răniţi prin împuşcare militarii Stan Florin Cristian (din cadrul U.M. 0266) şi Rădulescu
Romulus (din cadrul U.M. 02652).
Conform raportului medico-legal nr. A3/52/1990, moartea numitul Nedelciu Claudiu
Anton a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată craniană, dilacerare cerebrală,
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plăgi împuşcate membre, hemoragie externă).
124. Nuică Constantin (Mărgeanului-Vol. 19) - decedat
În cursul zilei de 23.12.1989, militari din cadrul U.M.02666, U.M. 01210 şi U.M.
02652 Bucureşti au fost implicaţi într-un schimb de focuri în zona str. Moş Adam, în aceste
împrejurări fiind împuşcaţi mortal civilii Nedelciu Claudiu Anton (luptător în gărzile
patriotice, care la rândul lui a tras din eroare asupra militarilor), Nuică Constantin şi Mincă
Ştefan Silviu. De asemenea au fost răniţi prin împuşcare militarii Stan Florin Cristian (din
cadrul U.M. 0266) şi Rădulescu Romulus (din cadrul U.M. 02652).
Conform raportului medico-legal nr. A3/52bis//1990, moartea numitul Nuică
Constantin (fiul lui Constantin şi Maria, născut la 20.08.1950, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, str. Dorneasca, nr. 10) a fost violentă şi s-a datorat împuşcării. (hemoragie externă
prin împuşcare).
La data de 11.12.2005, a fost audiată numita Iancu Dumitra, cu domiciliul în
Bucureşti, str. Dorneasca nr. 10, bl. P61, sc. 3, ap. 74, sectorul 5, care a menţionat că se
constituie parte civilă în legătură cu decesul fostului său soţ Nuică Constantin.
125. Mincă Ştefan Silviu (Mărgeanului-Vol. 19) - decedat
În cursul zilei de 23.12.1989, militari din cadrul U.M.02666, U.M. 01210 şi U.M.
02652 Bucureşti au fost implicaţi într-un schimb de focuri în zona str. Moş Adam, în aceste
împrejurări fiind împuşcaţi mortal civilii Nedelciu Claudiu Anton (luptător în gărzile
patriotice, care la rândul lui a tras din eroare asupra militarilor), Nuică Constantin şi Mincă
Ştefan Silviu (fiul lui Ioan şi Lucica, născut la 20.01.1975 în Bucureşti). De asemenea au fost
răniţi prin împuşcare militarii Stan Florin Cristian (din cadrul U.M. 0266) şi Rădulescu
Romulus (din cadrul U.M. 02652).
La data de 14.10.2005, a fost audiat numitul Mincă Ioan, domiciliat în Bucureşti, b-dul
1 Decembrie 1918 nr. 8, bl. M 27, sc. A, ap. 9, sector 3, care s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul fiului său Mincă Ştefan.
126. Persoană vătămată Rădulescu Romulus (Mărgeanului-Vol. 19 şi Vol. 14) rănit
Numitul Rădulescu Romulus, fiul lui Romulus şi Gabriela, ns. la 08.07.1952,
domiciliat în Bucureşti, str. Foişorului, nr. 24, bl. F14C, sc. 3, ap. 78, sector 3, fost ofiţer la
U.M. 01210 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în timp ce executa o
misiune de verificare a zonei imobilului aparţinând numitei Marioara Agache, unde se
presupunea că acţionează elemente „teroriste”.
În cursul acelei zile, militari din cadrul U.M.02666, U.M. 01210 şi U.M. 02652
Bucureşti au fost implicaţi într-un schimb de focuri, împrejurare în care au rezultat mai multe
victime. În acest context, a fost rănit Stan Florin Cristian (din cadrul U.M. 0266) şi au fost
împuşcaţi mortal civilii Nedelciu Claudiu Anton (luptător în gărzile patriotice, care la rândul
lui a tras din eroare asupra militarilor), Nuică Constantin şi Mincă Ştefan Silviu.
Conform raportului medico legal nr. A1/7157/1991 al INML Bucureşti, Rădulescu
Romulus a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 50 de zile îngrijiri medicale
(plagă abdominală prin împuşcare, 3plăgi intestinale pe o porţiune de 20 cm).
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127. Lambert Mihăiţă Daniel (Mărgeanului-Vol. 19) - decedat
În cursul zilei de 23.12.1989, militari din cadrul U.M.02666, U.M. 01210 şi U.M.
02652 Bucureşti au fost implicaţi într-un schimb de focuri în zona str. Moş Adam, în aceste
împrejurări fiind împuşcaţi mortal civilii Nedelciu Claudiu Anton (luptător în gărzile
patriotice, care la rândul lui a tras din eroare asupra militarilor), Nuică Constantin şi Mincă
Ştefan Silviu. De asemenea au fost răniţi prin împuşcare militarii Stan Florin Cristian (din
cadrul U.M. 0266) şi Rădulescu Romulus (din cadrul U.M. 02652).
Totodată, în împrejurările arătate, numitul Ştefănescu Petre, ofiţer în cadrul U.M. 0265
a deschis focul asupra unui autoturism civil marca Dacia 1100, în care se aflau numiţii
Lambert Constantin, Lambert Niculae Viorel, Lambert Felicia şi Lambert Mihăiţă Daniel şi
minorele Lambert Marinela şi Lambert Lenuţa, dintre care numitul Lambert Mihăiţă Daniel
(cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Lespezi nr. 23, sectorul 5) a fost împuşcat mortal, iar
Lambert Felicia a fost rănită.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/80/1989, moartea numitului
Lambert Mihăiţă Daniel a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plăgi împuşcate hemoragice
coapsa dreapta, hemoragie mixtă).
128. Persoană vătămată Lambert Felicia (Mărgeanului-Vol. 19) - rănită
În cursul zilei de 23.12.1989, militari din cadrul U.M.02666, U.M. 01210 şi U.M.
02652 Bucureşti au fost implicaţi într-un schimb de focuri în zona str. Moş Adam, în aceste
împrejurări fiind împuşcaţi mortal civilii Nedelciu Claudiu Anton (luptător în gărzile
patriotice, care la rândul lui a tras din eroare asupra militarilor), Nuică Constantin şi Mincă
Ştefan Silviu. De asemenea au fost răniţi prin împuşcare militarii Stan Florin Cristian (din
cadrul U.M. 0266) şi Rădulescu Romulus (din cadrul U.M. 02652).
Totodată, în împrejurările arătate, numitul Ştefănescu Petre, ofiţer în cadrul U.M. 0265
a deschis focul asupra unui autoturism civil marca Dacia 1100, în care se aflau numiţii
Lambert Constantin, Lambert Niculae Viorel, Lambert Felicia şi Lambert Mihăiţă Daniel şi
minorele Lambert Marinela şi Lambert Lenuţa, dintre care numitul Lambert Mihăiţă Daniel a
fost împuşcat mortal, iar Lambert Felicia a fost rănită.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3506/1991, numita Lambert Felicia, fiica lui
Ilie şi Ioana, născută la data de 02.10.1952 în mun. Giurgiu, domiciliată în Bucureşti, str.
Piscul Crăsani nr. 14, bl. P44, sc.2, ap.10, sector 6, a prezentat leziuni care s-au putut produce
la data de la 23.12.1989 şi care au necesitat pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 20.10.2008, Lambert Felicia s-a constituit parte civilă în
legătură cu vătămările suferite.
129. Persoană vătămată Floricică Gheorghe (Mărgeanului-Vol. 20) - rănit
În ziua de 24.12.1989, numitul Floricică Gheorghe, domiciliat în Bucureşti, str.
Bozieni, nr. 7, bl. 830, sc. 2, ap.72, sector 6, în timp ce se afla în incinta Oficiului Stării Civile
din str. Drumul Sării, unde lucra ca şef serviciu, a fost rănit prin împuşcare de un militar în
termen ce a coborât dintr-o tanchetă aparţinând unei unităţi militare din Focşani.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3187/1991, numitul Floricică Gheorghe a
prezentat leziuni care s-au putut produce prin împuşcare cu armă de foc la data de la
24.12.1989 şi care au necesitat pentru vindecare 190-200 zile de îngrijiri medicale (plagă
împuşcată antepicior stânga cu fractură deschisă tip III, metatarsiene I, II, III).
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130. Persoană vătămată Enescu Constanţa Venera (Mărgeanului-Vol. 20) rănită
În ziua de 24.12.1989, numita Enescu Constanţa Venera, domiciliată în Bucureşti, str.
Gheorghe Bariţiu, nr. 30, sector 1, în timp ce se afla în incinta Oficiului Stării Civile Sector 6
pentru a înregistra un deces, a fost rănită prin împuşcare de un militar în termen ce a coborât
dintr-o tanchetă aparţinând unei unităţi militare din Focşani.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2269/1990, numita Enescu Constanţa Venera
a prezentat leziuni care s-au putut produce prin împuşcare cu armă de foc la data de la
24.12.1989 şi care au necesitat pentru vindecare circa 6 luni de îngrijiri medicale (plăgi
multiple prin împuşcare hemitorace drept, fractură cominutivă gamba stângă 1/3 inferioară,
fractură metacarpionului V şi falanga distală a indexului mâna stângă).
La data de 13.07.2006, cu ocazia audierii, numita Enescu Constanţa Venera s-a
constituit parte civilă în cauză.
131. Nistor Elena (Mărgeanului-Vol. 20) - decedată
La data de 24.12.1989, numita Nistor Elena, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str.
Baltagului, nr. 13, bl. 1, sc. 1, ap. 9, sector 5, în timp ce se afla în locuinţă a fost împuşcată
mortal, fiind atinsă de mai multe gloanţe pătrunse prin fereastra camerei. Decesul a fost
constatat de către un medic de la policlinica teritorială.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitei Nistor Elena, a fost
audiată Nistor Dorina (fiica victimei), domiciliată în Bucureşti str. Baltagului nr. 13, bl. 1, sc.
1, et. 2, ap. 9, sector 5.
132. Persoană vătămată Tocitu Marin (Mărgeanului-Vol. 20) - rănit
În noaptea de 23/24.12.1989, numitul Tocitu Marin, născut la data de 23.03.1940 în
comuna Flămânda, judeţul Teleorman, domiciliat în Bucureşti, Aleea Botorani, nr. 13, bl.
2V44, sc. 1, ap. 14, sector 5, în timp ce intra în apartament, a fost rănit prin împuşcare de un
glonţ pătruns prin geamul ferestrei de la bucătărie.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2800/1991, numitul Tocitu Marin a prezentat
leziuni corporale care s-au putut produce prin împuşcare la data de 23/24.12.1989 şi a
necesitat pentru vindecare 80-90 zile de îngrijiri medicale (traumatism toracic deschis cu
plagă toracică transfixiantă, hemotorax stâng).
133. Persoană vătămată Ciurlea Florin (Mărgeanului-Vol. 21) - rănit
În dimineaţa zilei de 24.12.1989, numitul Ciurlea Florin, născut la data de 02.08.1967
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Baciului, nr. 2, bl. 14, ap. 20, sector 5, s-a deplasat
către U.M. 01210 Bucureşti cu o autoutilitară de pompieri condusă de numitul Epure
Alexandru, cu intenţia de a acorda sprijin militarilor. Când au ajuns în apropierea U.M. 01210
Bucureşti, cei doi au fost împuşcaţi de către militarii care apărau unitatea militară.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4402/1991, numitul Ciurlea Florin a prezentat
la data de 23.12.1989 leziuni corporale produse prin împuşcare. A necesitat pentru vindecare
10 luni de îngrijiri medicale. Leziunile i-au pus în primejdie viaţa (plagă împuşcată abdominolombo-fesieră stângă cu retenţie de glonţ intervertebral L 4 stânga).
La data de 05.06.2006, cu ocazia audierii, s-a constituit parte civilă în cauză.
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134. Persoană vătămată Epure Alexandru (Mărgeanului-Vol. 21) - rănit
În dimineaţa zilei de 24.12.1989, numitul Epure Alexandru, domiciliat în Bucureşti,
Calea Vitan, nr. 211, bl. 30, sc. 1, ap. 79, sector 3, s-a deplasat către zona str. Antiaeriană, cu
autoutilitara de pompieri din dotarea unităţii unde acesta îşi desfăşura activitatea, fiind însoţit
şi de numitul Ciurlea Florin. Când au ajuns în apropierea U.M. 01210 Bucureşti, cei doi au
fost împuşcaţi de către militarii care apărau unitatea militară.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2724/1990, numitul Epure Alexandru prezintă
sechele postlezionare prin împuşcare la data de 23.12.1989 pentru care a necesitat circa 180
zile de îngrijiri medicale (şoc hemoragic şi traumatic, multiple plăgi toracice dorsale prin
schije multiple, plăgi la nivelul membrelor pelvine provocate prin schije, fractură 1/3
superioară tibie).
135. Persoană vătămată Bogdan Dumitru (Mărgeanului-Vol. 21 şi Radio-Vol.
22) - rănit
Numitul Bogdan Dumitru, fiul lui Constantin şi Florica, născut la data de 05.05.1954
în Bucureşti, cu reşedinţa în Belgia, Blankenberge 8370, Koning Albert I Laan, 22, etaj 1, a
fost împuşcat în omoplatul stâng la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Calea 13
Septembrie şi încerca să acorde ajutor unei persoane rănite.
Conform raportului medico-legal nr. A1/11109/2007, întocmit de INML Bucureşti,
numitul Bogdan Dumitru a prezentat o cicatrice consecutivă unei plăgi prin împuşcare în
seton omoplat stâng, leziune pentru care a necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
136. Persoană vătămată Tudoran Nicolae (Mărgeanului-Vol. 21) - rănit
La data de 23.12.1989, numitul Tudoran Nicolae, născut la data de 02.04.1953 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 7B, bl. U27, ap. 85, sector 3,
în timp ce se afla pe str. Antiaeriană, a fost rănit prin împuşcare, focul fiind executat din
direcţia unităţilor militare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3964/1991, numitul Tudoran Nicolae a
prezentat leziuni corporale la nivelul hemitoracelui stâng, care s-au putut produce prin
împuşcare data de la 23.12.1989 şi care au necesitat pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri
medicale.
137. Persoană vătămată Marin Vilmoş (Mărgeanului-Vol. 21) - rănit
La data de 23.12.1989, numitul Marin Vilmoş, născut la data de 01.02.1954 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 111, bl. F, ap. 31, sector 6, în timp
ce se afla pe str. Mărgeanului, în apropierea str. Antiaeriană, a fost împuşcat în piciorul drept,
focul fiind executat dintr-un imobil situat în str. Fraţii Buzeşti, 51-53.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2260/1990, numitul Marin Vilmoş a prezentat
leziuni prin împuşcare, care s-au putut produce la data de la 23.12.1989 şi care au necesitat
pentru vindecare circa 50 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată bipolară faţa anterioară
picior drept infectată, fractură cominutivă scafoid).
La data de 25.08.2006, cu ocazia audierii, s-a constituit parte civilă.
138. Persoană vătămată Ştefan Georgeta (Mărgeanului-Vol. 21)
Numita Ştefan Georgeta, fiica lui Alexandru şi Florica, născută la data de 11.07.1951
în comuna Ulmi, judeţul Călăraşi, domiciliată în Bucureşti, str. Fraţii Buzeşti, nr. 33, sector 5,
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afirmă că, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla la domiciliu împreună cu soţul său Ştefan
Paul, a fost rănită prin împuşcare în zona umărului drept.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
139. Niţu Mincu (Mărgeanului-Vol. 15) - decedat
Numitul Niţu Mincu, fiul lui Marin şi Rada, născut la data de 24.02.1915 în com.
Bălăria, jud. Giurgiu, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Rozetului, nr. 2bis, sector 5, a fost
împuşcat mortal în ziua de 24.12.1989, în timp ce se deplasa de la domiciliu către str.
Mărgeanului.
Conform raportului medico-legal nr. A3/113/1989 din data de 15.02.1990, moartea
numitului Niţu Mincu a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plăgi împuşcate regiunea
cervicală şi gamba stângă, hemoragie mixtă)
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Niţu Mincu, a fost
audiată Niţu Gherghina (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Rozetului, nr. 2bis,
sector 5.
140. Persoană vătămată Lazăr Niculaie (Mărgeanului-Suspecţi Reţinuţi) reţinut
Numitul Lazăr Niculaie, fiul lui Petre şi Ioana, născut la data de 19.03.1955 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Mărgeanului, nr. 5, sector 5, la data de 25.12.1989, în
timp ce se deplasa pe str. Antiaeriană, a fost reţinut de către militarii aflaţi în dispozitivul de
pază şi interogat pe parcursul mai multor ore.
*
*

*

În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la alte persoane vătămate după 22
decembrie 1989, în contextul evenimentelor din mun. Bucureşti – zona Mărgeanului.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs rănirea, decesul sau vătămarea
acestor persoane au format obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat, după cum
urmează:
Persoană vătămată Ferenţ Vasile (Mărgeanului-Vol. 15) - rănit
Numitul Ferenţ Vasile, fiul lui Vasile şi Maria, ns. la 17.05.1944, domiciliat în
Bucureşti, str. Valea Ialomiţei, nr. 8, sector 6, fost ofiţer la U.M. 02210 Bucureşti a fost rănit
prin împuşcare în ziua de 23.12.1989 în timp ce se afla în dispozitivul de apărare a unităţii.
Conform raportului medico legal nr. A1/5003/1991 al INML Bucureşti a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 65 de zile îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare
transfixiantă coapsa stângă 1/3 proximală).
Prin rezoluţia nr. 800/P/1991 din 06.11.1991 a Direcţiei Procuraturilor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Ferenţ Vasile.
Opriţă Victor (Mărgeanului-Vol. 15) - decedat
Numitul Opriţă Victor, fiul lui Vasile şi Elena, ns. la 09.07.1959, cu ultimul domiciliu
în Bucureşti, str. Baciului, nr. 14, bl. 9, sc. 3, ap. 42, sector 5, a fost împuşcat mortal în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona Antiaeriană.
Conform raportului medico-legal nr. A3/206/1989 din data de 15.02.1990, moartea
numitului Opriţă Victor a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată toracală
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dreaptă şi stângă).
Prin rezoluţia nr. 790/P/1991 din 12.11.1991 a Direcţiei Procuraturilor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Opriţă Victor.
Iordache Andrei Emanuel (Mărgeanului-Vol. 17) - decedat
La data de 27.12.1989, soldatul Iordache Andrei Emanuel, fiul lui Andrei şi Maria,
născut la data de 29.07.1965 în municipiul Deva, judeţ Hunedoara, cu ultimul domiciliu în
comuna Hărău, satul Bârsău, nr. 49, judeţ Hunedoara, în timp ce se afla în incinta subunităţii
de pază de la U.M. 02666 Bucureşti, a fost împuşcat mortal de către colegul său soldat Grama
Ion, datorită manevrării greşite a pistolului mitralieră din dotare.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A3/3052/1990, moartea soldatului
Iordache Andrei Emanuel a fost violentă. Ea s-a datorat hemoragiei externe şi interne
consecutivă împuşcării cu armă de foc.
Prin rechizitoriul nr. 1/P/1990, din data 20.04.1993, Procuratura Militară Bucureşti a
dispus trimiterea în judecată a inc. sold. (rez.) Grama Ion, pentru săvârşirea infr. prev. de
art.178 alin. 2 C.p.
Persoană vătămată Ştefan Florinel Gabriel (Mărgeanului-Vol. 17) - rănit
În dimineaţa zilei de 23.12.1989, numitul Ştefan Florinel Gabriel, fiul lui Florea şi
Elena, născut la data de 14.03.1970 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Calea Rahovei, nr.
305, bl. 52, sc. 1 ap. 28, sector 5, în timp ce se afla în zona str. Petre Ispirescu, a fost rănit prin
împuşcare de către militarii de la unităţile dislocate în zonă.
Conform raportului medico-legal nr. A1/13176/1991, numitul Ştefan Florinel Gabriel
a prezentat sechele postlezionare prin împuşcare la data de 23.12.1989 pentru care a necesitat
circa 25 zile de îngrijiri medicale (plagă prin împuşcare 1/3 superioară coapsa stângă faţa
anterioară)
Prin rezoluţia nr. 773/P/1991, din data de 25.09.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a numitului
Ştefan Florinel Gabriel, reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.pen.,
referitoare la eroarea de fapt.
Strugaru Ioan (Mărgeanului-Vol. 17) - decedat
La data de 23.12.1989, numitul Strugaru Ioan, fiul lui Ilie şi Elisabeta, născut la data
de 18.08.1963, în Pârteştii de Jos, judeţ Suceava, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Sold.
Croitoru Vasile, nr. 8, bl. 9, sc. A, ap. 36, sector 5, în timp ce se afla în zona Piaţa Rahova, a
fost împuşcat mortal din direcţia unui bloc de locuinţe, situat la intersecţia cu str. Antiaeriană.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/201/1989, numitul Strugaru
Ioan a prezentat un traumatism abdominal gastric. Moartea a fost violentă şi s-a datorat
împuşcării.
Prin rezoluţia nr. 703/P/1991, din data de 25.09.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind moartea numitului Strugaru Ioan,
reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.p. cu privire la eroarea de fapt.
La data de 09.12.2005, Strugaru Cristina (soţia victimei), domiciliată în Australia 61
Catania Street, Wishart, Brisbane, Queensland, cod 4122, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Pârâianu Marian (Mărgeanului-Vol. 17) - rănit
La data de 23.12.1989, numitul Pârâianu Marian, născut la data de 20.01.1966, în
comuna Bărcăneşti, judeţ Ialomiţa, domiciliat în Bucureşti, str. Amurgului, nr. 28, bl. P7, sc.
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2, ap. 131, sector 5, în timp ce se afla în locuinţă, împreună cu soţia sa Pârâianu Ştefania, a
fost rănit prin împuşcare, de un glonţ pătruns prin geamul de la fereastra bucătăriei.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A1/3438/1991, numitul Pârâianu
Marian a prezentat la data de 23.12.1989 o plagă prin împuşcare hemitorace stâng, care a
necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 762/P/1991, din data de 27.09.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a numitului
Pârâianu Marian, reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.p. cu privire la
eroarea de fapt.
Persoană vătămată Mihai Tudora (Mărgeanului-Vol. 17) - rănită
La data de 25.12.1989, numita Mihai Tudora, născută la data de 02.02.1936 în comuna
Valea Măcrişului, domiciliată în comuna Bragadiru, str. Leordeni, nr. 22, S.A.I., a fost rănită
prin împuşcare,în timp ce se afla în zona străzilor Antiaeriană – Alexandriei – Măgurele.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A1/1402/1990, numita Mihai
Tudora a suferit la data de 25.12.1989 un traumatism prin armă de foc, care a necesitat pentru
vindecare 22-25 zile de îngrijiri medicale (plagă împuşcată oarbă regiunea scapulară stângă cu
glonţ restant în axila stângă).
Prin rezoluţia nr. 748/P/1991, din data de 27.09.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a numitei Mihai
Tudora, reţinând în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.p. cu privire la eroarea de fapt.
Persoană vătămată Mirică Emilian (Mărgeanului-Vol. 20) - rănit
La data de 06.01.1990, plt. adj. Mirică Emilian, fiul lui Nicolae şi Dumitra, născut la
data de 22.09.1943 în comuna Scorniceşti, judeţ Olt, domiciliat în Bucureşti, Str. Bârcă, nr.
14, bl. M16, sc. 1, ap. 35, sector 5, în timp ce se afla în incinta Centrului Militar al Sectorului
5, pe fondul unor neînţelegeri cu colegul său plt. maj. Tolomeiu Petru, acesta l-a împuşcat cu
arma din dotare, rănindu-l în braţul stâng şi abdomen (certificat medical nr. CR136/1991
SMC – politraumatism prin împuşcare cominutivă tip A, epifiză distală radius 1/3 superioară
cubitus).
Prin rechizitoriul nr. 15/P/1990, din data 10.05.1990, Procuratura Militară Bucureşti
a dispus trimiterea în judecată a inc. plt. maj. (rez.) Tolomeiu Petru, pentru săvârşirea infr.
prev. de art. 20 rap. la art.176 alin. 1 lit. b C.p.
Persoană vătămată Ciobanu Paraschiva (Mărgeanului-Vol. 20) - rănită
În ziua de 23.12.1989, numita Ciobanu Paraschiva, domiciliată în Bucureşti, str.
Voievod Alexandru Moruzzi, nr. 8, bl. V56, ap. 18, sector 3, în timp ce se afla la intersecţia
străzilor Sebastian cu Calea 13 Septembrie, a fost rănită prin împuşcare de un militar în
termen ce a coborât dintr-o tanchetă aparţinând unei unităţi militare din Focşani.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4314/1991, numita Ciobanu Paraschiva a
prezentat leziuni care s-au putut produce prin împuşcare cu armă de foc la data de la
23.12.1989 şi care au necesitat pentru vindecare circa 45 zile de îngrijiri medicale (plagă
împuşcată coapsa dreaptă cu retenţie de corp străin).
Prin rezoluţia nr. 726/P/1991, din data de 26.09.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a numitei
Ciobanu Paraschiva, reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.p. cu privire la
eroarea de fapt.
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Persoană vătămată Costache Rada (Mărgeanului Vol. 16)-rănită
Numita Costache Rada, fiica lui Gheorghe şi Ilinca născută la 28.05.1954 în com.
Bucşani, jud. Ilfov, domiciliată în Bucureşti str. Tutunari, nr. 2, bl. 90, sc. 1, et.5, ap. 32,
sector 5, a fost rănită prin împuşcare în dimineaţa zilei de 24.12.1989, în timp ce se deplasa de
la domiciliu către Primăria sector 4.
Conform raportului medico-legal nr. A1/13098/03.09.1991 a suferit o plagă împuşcată
în zona sân drept.
Prin rezoluţia nr. 875/P/1991 din data de 26.09.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a numitei
Costache Rada.
IV.2.A.7. Zona Operă
În cauză au fost efectuate cercetări cu privire la vătămarea numitului Ciută Gheorghe.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare au
format obiectul altui dosar, soluţionat separat, după cum urmează:
Persoană vătămată Ciută Gheorghe (Operă) - rănit
Numitul Ciută Gheorghe, născut la data de 10.07.1950, fiul lui Florea şi Irina,
domiciliat în Bucureşti, str. Constantin Titel Petrescu, nr. 5, bl. C21, et. 3, ap. 20, sector 6, a
fost rănit prin împuşcare, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Operei Române,
suferind leziuni ce au necesitat pentru vindecare 45-50 de îngrijiri medicale (raport medico
legal nr. A1/6152/1991).
Prin rezoluţia nr. 93/II/Sp/1990, din data de 08.10.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Ciută Gheorghe.
IV.2.A.8. Zona Ministerul Apărării Naţionale
Zvonurile în legătură cu iminenţa unor atacuri teroriste, care au crescut în amploare
imediat după deschiderea focului, în seara zilei de 22.12.1989, în zona fostului sediu al CC,
au contribuit la tensionarea considerabilă a stării de spirit şi în zona sediului Ministerului
Apărării Naţionale.
În zona sediului Ministerului Apărării Naţionale a existat o mare aglomerare de forţe,
alcătuită din subunităţi ale mai multor unităţi militare din Bucureşti, respectiv UM 01026,
UM 01046, UM 01210, UM 02210, UM 01831, U.M. 02655, UM 0620 (USLA) dar şi din
teritoriu, respectiv UM 01171 Buzău, U.M. 02418 Moreni, UM 01303 Târgovişte, U.M.
01085 Piteşti. La acestea s-au adăugat efective din cadrul Academiei Militare şi ale
Academiei Tehnice Militare.
În timpul afluirii acestor forţe spre zona ministerului, unele dintre ele au fost angajate
în incidente de foc pe diferite trasee.
De asemenea, pe fondul situaţiei complexe care s-a creat, a existat o imposibilitate
faptică şi obiectivă de realizare a cooperării dintre toate aceste forţe, astfel încât forţele venite
în sprijin au fost considerate ostile, fapt care a condus la producerea mai multor incidente
soldate cu victime.
Zona Ghencea a fost, de asemenea, caracterizată printr-o concentrare deosebită de
unităţi militare cu misiuni diferite, dotare si tehnică eterogenă. Şi în această zonă, moartea
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generalului Vasile Milea, fuga cuplului Ceauşescu, comunicatele radio şi TV, precum şi
informaţiile contradictorii furnizate de persoanele civile privitoare la acţiunile suspecte ale
unor persoane în zona cimitirului Ghencea, au generat, pe fondul vidului de comandă şi lipsei
de coordonare între unităţile militare din zonă, o stare generală de confuzie şi suspiciune.
Ca urmare a suspiciunii exagerate, a aprecierii eronate asupra direcţiei din care veneau
tragerile (din Ministerul Apărării Naţionale si nu din cimitir sau blocurile vecine), a lipsei de
încredere şi cooperare între unităţile militare din zonă, din acestea s-a executat un număr mare
de trageri necontrolate, atât între dispozitivele militare constituite în zonă. cât şi în direcţia unor
obiective civile aflate în imediata apropiere.
Evenimente similare s-au derulat şi în Zona Moghioroş. În această porţiune,
cuprinzând Centrul Naţional nr. 2 de Telecomunicaţii, obiectiv de importanţă deosebită, se
aflau două detaşamente militare din cadrul U.M. 01210 Bucureşti şi forţe ale Ministerului de
Interne de la circa 22 Miliţie. Pentru sprijinirea forţelor M.Ap.N. şi M.I., la intersecţia b-dului
Drumul Taberei cu b-dul Moghioroş, s-a constituit un baraj format din civili neînarmaţi.
Anunţurile Televiziunii privind atacurile teroriste la obiectivele de importanţă
deosebită, neîncrederea în trupele de securitate, considerate fidele regimului ceauşist şi
anunţurile unor persoane civile privind executarea unor trageri din blocuri şi autoturisme, au
creat psihoza atacurilor teroriste în rândul militarilor dispuşi la acest obiectiv.
Începând cu noaptea de 23.12.1989, pe b-dul Moghioroş au început să sosească
efectivele U.M. 01270 Focşani, fără ca acestea să fie informate despre dispozitivele existente
în zonă şi acţiunile ce se desfăşoară. Starea de stress acumulată de efectivele U.M. 01270
Focşani ca urmare a tragerilor executate în localităţile Rm. Sărat, Otopeni şi în diferite regiuni
ale Bucureştiului, aflate pe traseul de deplasare al coloanei, precum şi informaţiilor unor
cetăţeni că din anumite blocuri se execută trageri de către terorişti, au creat de asemenea
convingerea existenţei atacurilor teroriste.
În acest context, conform actelor aflate la dosarul cauzei, s-au înregistrat următoarele
victime:
1. Petrescu Dumitru (M.Ap.N.-Vol. 2) - decedat
Numitul Petrescu Dumitru, născut la data de 18.07.1952, fiul lui Dumitru şi Ana, cu
ultimul domiciliu în Tg. Jiu, b-dul 1 Mai, bl. 45, ap. 18, jud. Gorj, fost ofiţer (cpt.) în cadrul
UM 02545 Bucureşti, a decedat, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare al Academiei Militare, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. A3/243/1989 din data de 15.02.1990, întocmit de
IML Bucureşti, moartea numitului Petrescu Dumitru a fost violentă şi s-a datorat împuşcării
(multiple plăgi împuşcate toraco-abdominale, fractură humerus stâng).
Fiind audiată, Petrescu Amalia Argentina, fiica victimei, domiciliată în mun. Tg.Jiu,
str.Dacia, bl.10, et.4, ap.38, judeţul Gorj, s-a constituit parte civilă în cauză.
2. Persoană vătămată Iaru Alecu Daniel (M.Ap.N.-Vol. 3) - rănit
Numitul Iaru Alecu Daniel, născut la data de 25.12.1969, fiul lui Constantin şi Anica,
domiciliat în Tg. Ocna, str. Vâlcele, nr. 24bis, jud. Bacău, a fost rănit, în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla în sediul MApN, apreciind că s-a tras din exteriorul clădirii,
dinspre restaurantul Orizont.
Conform raportului medico legal nr. A1/6773/1992, a prezentat leziuni de violenţă

660

(plagă 1/3 proximală braţ stâng) produse prin împuşcare care pot data din 23.12.1989 şi care
au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
La data de 12.01.2009 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
3. Persoană vătămată Dumitrache Valentin Florin (M.Ap.N.-Vol. 3) – rănit
Numitul Dumitrache Valentin Florin, fiul lui Aurel şi Jenica, născut la data de
15.03.1965 în com. Dumitreşti, jud. Vrancea, domiciliat în mun. Buzău, str. Sporturilor, bl.
1A, et. 2, ap. 12, jud. Buzău, a fost rănit în zona abdomenului, în noaptea de 22/23.12.1989, în
contextul focurilor de armă trase din sediului MApN în direcţia autobuzelor cu care s-a
deplasat de la Academia Tehnică Militară, pentru a întări dispozitivul de apărare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3524/1991, întocmit de IML Bucureşti,
numitul Dumitrache Valentin a prezentat o leziune (plagă în seton a peretelui abdominal
supraombilicală) care s-a putut produce prin împuşcare în data de 23.12.1989 şi care a
necesitat cca. 25 zile de îngrijiri medicale.
La data de 11.04.2007, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa.
4. Persoană vătămată Ioan Ovidiu (M.Ap.N.-Vol. 3) – rănit
Numitul Ioan Ovidiu, fiul lui Jenică şi Maria, născut la data de 13.11.1956, domiciliat
în Bucureşti, b-dul Gheorghe Magheru, nr. 2-4, ap. 37, sect. 1, fost student al Academiei
Militare, a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în sediul MApN, din mun.
Bucureşti, cartierul Drumul Taberei, în apropierea punctului de control.
Conform raportului medico legal nr. A1/4807/1991, Ioan Ovidiu a prezentat sechele
postlezionale (plagă penetrantă toracică dr.) produse prin împuşcare la data de 22.12.1989,
pentru care a necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
5. Persoană vătămată Andreescu Nicolae (M.Ap.N.-Vol. 3) - rănit
Numitul Andreescu Nicolae, fiul lui Nicolae şi Maria, născut la data de 14.01.1959,
domiciliat în Piteşti, str. Tudor Vladimirescu, bl. U2, sc. A, ap. 26, jud. Argeş, fost student al
Academiei Militare, a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în jurul orei 2300, în timp ce se
afla în dispozitivul de apărare al sediului MApN, la intrarea principală, dinspre complexul
Orizont.
A suferit leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal
nr. A1/4849/1991 - plagă superficială de piramidă nazală).
La data de 20.06.2006, a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
6. Persoană vătămată Ursu Frosică (M.Ap.N.-Vol. 3) - rănit
Numitul Ursu Frosică, fiul lui Ion şi Susana, născut la data de 25.06.1964, domiciliat
în Buzău, b-dul Unirii, bl. 21AB, ap. 1, jud. Buzău, fost subofiţer în cadrul UM 01171 Buzău,
a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în contextul focurilor de armă trase din sediul
MApN, unde primise ordin să se deplaseze, împreună cu subunitatea din care făcea parte,
pentru a întări dispozitivul de apărare. Focurile de armă au fost executate în direcţia
autocamionului cu care a efectuat deplasarea şi care se afla la cca. 50-60 metri de punctul de
control de la intrarea în sediu.
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Conform raportului de expertiză medico-legală nr. 335/O/28.11.1991, întocmit de
Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Buzău, leziunile traumatice (plagă transfixiantă
cervico-jugală stângă) prezentate de numitul Ursu Frosică s-au putut produce în noaptea de
22/23.12.1989, prin împuşcare cu armă cu glonţ şi au necesitat 65-70 zile de îngrijiri
medicale.
La data de 09.02.2007, a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare.
7. Oneţ Mihai Florin (M.Ap.N.-Vol. 3) - decedat
Numitul Oneţ Mihai Florin, fiul lui Gheorghe şi Eugenia, născut la data de 23.01.1970,
cu ultimul domiciliu în Bucureşti, b-dul Lucreţiu Pătrăşcanu, bl. 10, ap. 12, sector 3, fost
militar în termen la UM 01171 Buzău, a decedat în noaptea de 22/23.12.1989, în contextul
focurilor de armă trase din sediul MApN, unde primise ordin să se deplaseze, împreună cu
subunitatea din care făcea parte, pentru a întări dispozitivul de apărare. Focurile de armă au
fost executate în direcţia autocamionului cu care a efectuat deplasarea şi care se afla la cca.
50-60 metri de punctul de control de la intrarea în sediu.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/241/1989 din data de
15.02.1990, întocmit de IML Bucureşti, moartea numitului Oneţ Mihai Florin a fost violentă
şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată flanc drept).
Oneţ Gheorghe, domiciliat în com. Nehoiu, sat Nehoiaşu, jud. Buzău, a solicitat
tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de uciderea fiului său şi s-a constituit
parte civilă în cauză.
8. Filote Claudiu (M.Ap.N.-Vol. 3) - decedat
Numitul Filote Claudiu, fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la data de 14.07.1959 în
Vaslui, cu ultimul domiciliu în Buzău, bl. 39, ap. 74, jud. Buzău, fost militar în termen la UM
01171 Buzău, a decedat în noaptea de 22/23.12.1989, în contextul focurilor de armă trase din
sediul MApN, unde primise ordin să se deplaseze, împreună cu subunitatea din care făcea
parte, pentru a întări dispozitivul de apărare. Focurile de armă au fost executate în direcţia
autocamionului cu care a efectuat deplasarea şi care se afla la cca. 50-60 metri de punctul de
control de la intrarea în sediu.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/309/1989, din data de
15.02.1990, întocmit de IML Bucureşti, moartea numitului Filote Claudiu a fost violentă şi s-a
datorat împuşcării (plagă împuşcată toracală dreapta, hemoragie mixtă).
La data de 14.09.2007, Filote Ana, domiciliată în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 404,
ap. 7, jud. Vaslui, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de uciderea
fiului său şi s-a constituit parte civilă în cauză.
9. Ilieş Dragoş Traian (M.Ap.N.-Vol. 3) - decedat
Numitul Ilieş Dragoş Claudiu, fiul lui Ion şi Maria, născut la data de 26.05.1969, cu
ultimul domiciliu în com. Pătârlagele, jud. Buzău, fost militar în termen la UM 01171 Buzău,
a decedat în noaptea de 22/23.12.1989, în contextul focurilor de armă trase din sediul MApN,
unde primise ordin să se deplaseze, împreună cu subunitatea din care făcea parte, pentru a
întări dispozitivul de apărare. Focurile de armă au fost executate în direcţia autocamionului cu
care a efectuat deplasarea şi care se afla la cca. 50-60 metri de punctul de control de la intrarea
în sediu.
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Conform raport de constatare medico-legală nr. A3/278/1989, din data de 15.02.1990,
moartea numitului Ilieş Dragoş a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plăgi împuşcate
abdominale, hemoragie mixtă).
La data de 29.07.2008, Ilieş Sofia, domiciliată în com. Pătârlagele, sat Mărunţişu, jud.
Buzău, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de uciderea fiului său
şi s-a constituit parte civilă în cauză.
10. Persoană vătămată Lupu Sorinel (M.Ap.N.-Vol. 3) - rănit
Numitul Lupu Sorinel, născut la data de 13.11.1967, fiul lui Florian şi Maria,
domiciliat în Piteşti, str. Negru Vodă, bl. E8, sc. A, ap. 3, jud. Argeş, fost student în cadrul
Academiei Tehnice Militare, susţine că a fost rănit la nivelul coapsei stângi, în noaptea de
22/23.12.1989, în contextul focurilor de armă trase din blocurile situate în apropierea sediului
MApN în direcţia autobuzelor (5 autobuze) cu care s-au deplasat de la Academia Tehnică
Militară pentru a întări dispozitivul de apărare.
La data de 14.06.2006 s-a constituit parte civilă în cauză.
11. Persoană vătămată Şuşman Nicolae Dan (M.Ap.N.-Vol. 3) - rănit
Numitul Şuşman Nicolae Dan, fiul lui Nicolae şi Florica, născut la data de 19.09.1969
în mun. Oradea, domiciliat în mun. Mangalia, Aleea Steagurilor, bl. C10, et.7, ap. 708, jud.
Constanţa, fost student în cadrul Academiei Tehnice Militare, a fost rănit în noaptea de
22/23.12.1989, în contextul focurilor de armă trase din sediul MApN în direcţia autobuzelor
cu care s-au deplasat de la Academia Tehnică Militară pentru a întări dispozitivul de apărare.
Conform certificatului medical nr. CR35/15.01.1990, eliberat de Spitalul Militar
Central, numitul Şuşman Dan a suferit o fractură prin împuşcare glezna dreaptă.
La data de 31.01.2007 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
12. Persoană vătămată Irimia Dragoş (M.Ap.N.-Vol. 3) - rănit
Numitul Irimia Dragoş, fiul lui Aurel şi Eugenia, născut la data de 09.04.1964 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. C. A. Rosetti, nr. 46, ap. 1, sector 2, fost student în
cadrul Academiei Tehnice Militare, a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în contextul
focurilor de armă trase din blocurile din apropierea sediului MApN în direcţia autobuzelor cu
care s-au deplasat de la Academia Tehnică Militară pentru a întări dispozitivul de apărare.
Conform raportului medico legal nr. A1/6094/1991, din data de 22.04.1991, numitul
Irimia Dragoş a prezentat o leziune (plagă superficială pe faţa externă a pumnului drept) care
s-a putut produce în data de 22.12.1989 prin ricoşeu de glonţ. A necesitat cca. 25 zile de
îngrijiri medicale.
13. Persoană vătămată Miculescu Dragoş Marian (M.Ap.N.-Vol. 3) - rănit
Numitul Miculescu Dragoş Marian, fiul lui Marin şi Floarea, născut la data de
11.07.1967 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 35, bl. M7, ap. 65, sector
3, fost student în cadrul Academiei Tehnice Militare, a fost rănit în noaptea în ziua de
24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al sediului MApN.
Conform raportului medico legal nr. A1/6095/1991, din data de 22.04.1991, Miculescu
Dragoş Marian a prezentat urma unei leziuni (cicatrice lineară buza superioară) care s-a putut
produce în data de 24.12.1989 şi care a necesitat 12 -15 zile de îngrijiri medicale.
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La data de 27.02.2007, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
14. Bucur Cristian Remus (M.Ap.N.-Vol. 3) - decedat
Numitul Bucur Cristian, fiul lui Vasile Sergiu Simion şi Aurelia, născut la data de
17.02.1969, cu ultimul domiciliu în Bistriţa, Intrarea Zorelelor, nr. 9A, sc. A, ap. 10, fost
student în cadrul Academiei Tehnice Militare, a decedat în noaptea de 22/23.12.1989, în
contextul focurilor de armă trase din sediul MApN în direcţia autobuzelor cu care s-au
deplasat de la Academia Tehnică Militară pentru a întări dispozitivul de apărare.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/263/1989, din data de
15.02.1990, întocmit de IML Bucureşti, moartea numitului Bucur Cristian Remus a fost
violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată cranio-facială).
La data de 26.07.2007, Bucur Vasile Sergiu Simion, tatăl victimei, domiciliat în mun.
Bistriţa, Intrarea Zorelelor, nr. 9A, sc. A, ap. 10, a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de uciderea fiului său.
15. Persoană vătămată Oprea Adrian (M.Ap.N.-Vol. 3) - rănit
Numitul Oprea Adrian, fiul lui Anghel şi Marioara, născut la data de 04.07.1969,
domiciliat în Giurgiu, b-dul Mihai Viteazu, bl. 611, sc. B, et. 4, ap. 29, jud. Giurgiu, fost
militar în termen la UM 01026 Bucureşti, a fost rănit în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce
se afla în dispozitivul de apărare al sediului MApN, în contextul focurilor de armă trase din
direcţia cimitirului Ghencea şi a blocurilor din vecinătate.
Conform raportului medico legal nr. 276/E/24.07.1991, întocmit de Laboratorul
Judeţean de Medicină Legală Giurgiu, numitul Oprea Adrian a suferit leziuni (plagă regiunea
inghinală dreapta) produse la data de 24.12.1989 prin împuşcare, leziuni care au necesitat 30
zile de îngrijiri medicale.
16. Persoană vătămată Neagu Floricel (M.Ap.N.-Vol. 3) - rănit
Numitul Neagu Floricel, fiul lui Marin şi Gherghina, născut la data de 07.03.1971 în
com. Slobozia Mândra, jud. Teleorman, domiciliat în Turnu Măgurele, str. Taberei, bl. E5, ap.
10, jud. Teleorman, fost militar în termen la UM 01026 Bucureşti, a fost rănit în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al sediului MApN, pe latura
dinspre b-dul Drumul Taberei.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1931/B/1991, din data de
30.08.1991, întocmit de Laboratorul de Medicină Legală Teleorman, Neagu Floricel a
prezenta leziuni traumatice (plagă antepicior drept) produse prin împuşcare în noaptea de
22/23.12.1989, leziuni care au necesitat 70-80 zile de îngrijiri medicale.
La data de 14.01.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
17. Persoană vătămată Bugan Ionel (M.Ap.N.-Vol. 3) - rănit
Numitul Bugan Ionel, fiul lui Constantin şi Victoria, născut la data de 20.06.1969 în
Hulubeşti, jud. Dâmboviţa, domiciliat în com. Hulubeşti, jud. Dâmboviţa, fost militar în
termen la UM 01026 Bucureşti, a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare a sediului MApN, pe latura dinspre b-dul Drumul Taberei, în dreptul
intersecţiei cu b-dul Ho şi Min.
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Conform raportului medico legal nr. 401/11.06.1990, întocmit de Laboratorul de
Medicină Legală Dâmboviţa, Bugan Ionel a prezentat leziuni traumatice (plagă regiunea
olecran dreapta) care s-au produs prin împuşcare. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au
necesitat 90 zile de îngrijiri medicale.
La data de 07.05.2007 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
18. Persoană vătămată Avram Costel (M.Ap.N.-Vol. 3) - rănit
Numitul Avram Costel, fiul lui Traian şi Tudora, născut la data de 15.04.1970 în com.
Băneasa, jud. Constanţa, domiciliat în com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa, fost militar în
termen la UM 01026 Bucureşti, a fost rănit în noaptea de 23/24.12.1989, în contextul focurilor
de armă trase din sediul MApN, în direcţia autocamionului în care erau transportaţi pentru a
întări dispozitivul de apărare al ministerului.
La data de 15.02.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
19. Persoană vătămată Ciorariu Adrian (M.Ap.N.-Vol. 4) - rănit
Numitul Ciorariu Adrian, fiul lui Mihai şi Rodica, născut la data de 24.11.1969,
domiciliat în mun. Dorohoi, str. Viilor, nr. 20, jud. Botoşani, fost militar în termen la UM
01831 Cernica, a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în faţa sediului MApN, unde venise
împreună cu subunitatea pentru a întări dispozitivul de pază, în contextul focurilor de armă
trase de pe blocurile din vecinătate.
Conform certificatului medical nr. 803/J din data de 05.04.1990, întocmit de Spitalul
Militar Central, sold. Ciorariu Adrian a prezentat cicatrici după plagă transfixiantă prin
împuşcare umăr drept, fără tulburări funcţionale.
La data de 20.11.2007 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
20. Persoană vătămată Ghimboaşă Iosif (M.Ap.N.-Vol. 4) - decedat
La data de 28.03.2005, Ghimboaşă Filip, domiciliat în comuna Eftimie Murgu nr. 378,
judeţul Caraş Severin, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
uciderea fiului său Ghimboaşă Iosif şi s-a constituit parte civilă în cauză. A precizat că în
decembrie 1989 fiul său era militar în termen la UM 01247 Galaţi iar în data de 23.12.1989 sa deplasat spre Bucureşti, unde a ajuns, în jurul orei 1700, în apropierea sediului MApN. A fost
rănit în noaptea de 23/24.12.1989, în jurul orei 2300, în schimbul de focuri efectuat în zonă şi a
decedat la spital, în data de 25.12.1989.
21. Persoană vătămată Olteanu Edmond Alexandru (M.Ap.N.-Vol. 4)
La data de 18.04.2006, fiind audiat în calitate de persoană vătămată, numitul Olteanu
Edmond Alexandru, născut la data de 07.08.1950, domiciliat în Bucureşti, str. Compozitorilor,
nr. 14, et. 2, ap. 15, sector 6, fost ofiţer în cadrul UM 02550B Bucureşti, a susţinut că, în
contextul evenimentelor din decembrie 1989, aflându-se la sediul MApN, i-a fost provocat
„stres psihic şi fizic”.
22. Persoană vătămată Zamfir Gheorghe (M.Ap.N.-Vol. 4) - rănit
Numitul Zamfir Gheorghe, fiul lui Lazăr şi Elena, născut la data de 31.05.1958 în
Fălticeni, jud. Suceava, domiciliat în Fălticeni, bl. 43, sc. B, et. 3, ap. 14, jud. Suceava, fost
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subofiţer (plt.) în cadrul UM 02404 Bucureşti a fost rănit în noaptea de 23/24.12.1989, în timp
ce se afla în dispozitivul de apărare al unităţii din care făcea parte, în imediata apropiere a
Academiei Ştefan Gheorghiu.
Conform raportului medico legal nr. A1/16989/1991, din data de 14.11.1991, întocmit
de IML Bucureşti, a prezentat, la data de 24.12.1989, plăgi împuşcate ambele coapse.
Leziunile au necesitat pentru vindecare cca. 40 zile de îngrijiri medicale.
La data de 29.10.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
23. Rănoiu Gelu Iustinian (M.Ap.N.-Vol. 4) - decedat
La data de 24.02.2006, Rănoiu Gheorghe, cu domiciliul în Craiova, str. General Mihail
Cerchez, bl. G2, sc.1, et.5, ap.95, judeţul Dolj, a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de uciderea fiului său, Rănoiu Gelu Iustinian şi s-a constituit parte civilă
în cauză. A precizat că, în luna decembrie 1989, fiul său era militar în termen la UM 01046
Bucureşti şi că a fost împuşcat, în dimineaţa zilei de 24.12.1989, în jurul orei 0500, în timp ce
se afla pe un tanc, în faţa sediului MApN.
24. Ion Gheorghe Constantin (M.Ap.N.-Vol. 4) – decedat
La data de 01.11.2005, Ion Elena, domiciliată în Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 178 A,
bl. 2, et.7, ap. 72, sector 4, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
uciderea soţului său Ion Gheorghe Constantin şi s-a constituit parte civilă în cauză. A precizat
că soţul său, în luna decembrie 1989, era încadrat ca şofer la UM 01210 Bucureşti şi a fost
împuşcat în timp ce se afla în incinta sediului MApN.
25. Persoană vătămată Romîn Simion (M.Ap.N.-Vol. 4) - rănit
La data de 26.07.2006, numitul Romîn Simion, fiul lui Pantelie şi Maria, născut la data
de 24.09.1932 în Glimboca, jud. Caraş Severin, domiciliat în Bucureşti, Aleea Aviator
Stâlpeanu, nr. 4, bl. 4, ap.19, sector 1, fost ofiţer (col.) în cadrul Direcţiei Informaţii a Marelui
Stat Major, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa prin
împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză. A precizat că a fost rănit în gamba piciorului
stâng, în noaptea de 23/24.12.1989, în jurul orelor 0030-0130, în timp ce se afla în biroul său,
din sediul MApN, în contextul focurilor de armă trase din exteriorul sediului.
26. Persoană vătămată Anghel Ioan (M.Ap.N.-Vol. 4) - rănit
La data de 23.06.2006, numitul Anghel Ioan, fiul lui Vasile şi Elena, născut la data de
01.12.1947 în sat Găneşti, jud. Galaţi, domiciliat în Constanţa, b-dul 1 Mai, nr. 2, bl. J10, sc.
C, et. 1, ap. 65, fost şef de stat major al UM 02010 Tuzla, a solicitat tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în
cauză. A precizat că în luna decembrie 1989 s-a aflat în mun. Bucureşti unde frecventa
cursurile Academiei Militare şi că a fost rănit la nivelul umărului drept, în seara zilei de
23.12.1989, în jurul orelor 1900-2000, în timp ce se afla în incinta Academiei Militare.
27. Gomoescu Lambru Nicolae (M.Ap.N.-Vol. 4) - decedat
La data de 01.11.2005, Gomoescu Ecaterina Camelia, domiciliată în Bucureşti, str.
Presei nr. 7, bl. 22, sc. B, ap. 19, sector 1, a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de uciderea soţului său Gomoescu Lambru Nicolae şi s-a constituit
parte civilă în cauză. A precizat că soţul său a fost împuşcat în noaptea de 22/23.12.1989 în
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timp ce se afla în dispozitivul de apărare al Academiei Militare.
28. Mănăilă Vasile Dorel (M.Ap.N.-Vol. 4) - decedat
La data de 08.05.2006, Mănăilă Cecilia, domiciliată în mun. Buzău, cartier Broşteni,
bl. M8, ap. 14, jud. Buzău, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
uciderea soţului său Mănăilă Vasile Dorel şi s-a constituit parte civilă în cauză. A precizat că
soţul său a fost împuşcat în noaptea de 22/23.12.1989 în timp ce se afla în dispozitivul de
apărare al Academiei Militare.
29. Persoană vătămată Dumitrache Marius Daniel (M.Ap.N.-Vol. 6) - rănit
Numitul Dumitrache Marius Daniel, fiul lui Constantin şi Elena, născut la data de
13.06.1971 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Timişoara, nr. 27, bl. E, sc. B, ap. 16
sector 6, fost militar în termen la UM 01308 Bucureşti, a fost rănit în braţul drept şi torace, în
noaptea de 22/23.12.1989, în jurul orei 0400, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al
unităţii, în contextul focurilor de armă trase dinspre Cimitirul Ghencea.
Conform raportului medico legal nr. A1/3873/1991, întocmit de IML Bucureşti,
numitul Dumitrache Marius Daniel a prezentat sechele de traumatism prin armă de foc toracobrahial drept cu uşoară afecţiune a funcţiei membrului superior drept. Leziunile au necesitat
70-80 zile de îngrijiri medicale.
30. Moraru Horia Teodor (M.Ap.N.-Vol. 6) - decedat
Numitul Moraru Horia Teodor, fiul lui Nicolae şi Florica, născut la data de 27.07.1967
în Roşiori de Vede, jud. Teleorman, cu ultimul domiciliu în Constanţa, str. Soveja, nr. 62, bl.
R, ap. 69, jud. Constanţa, fost militar în termen la UM 01308 Bucureşti, a decedat în data de
23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al unităţii.
Conform certificatului seria D8 nr. 592548, decesul numitului Moraru Horia Teodor a
fost înregistrat în registrul stării civile al Primăriei Sector 5 Bucureşti la nr. 89/12.01.1990.
La data de 19.06.2006 Moraru Niculae, domiciliat în mun. Constanţa, str. Soveja nr.
62, bl. R, sc.D, ap.69, jud.Constanţa, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de uciderea fiului său, Moraru Horia Teodor, şi s-a constituit parte civilă în cauză.
31. Persoană vătămată Rusu Doru (M.Ap.N.-Vol. 6) - rănit
Numitul Rusu Doru, fiul lui Gheorghe şi Emilia, născut la data de 20.02.1969 în
Negreşti, jud. Vaslui, domiciliat în Roman, str. Tineretului, bl. 1, sc. D, et. 2, ap. 47, jud.
Neamţ, fost militar în termen la UM 01217 Focşani, a fost rănit în data de 26.12.1989, în timp
ce se afla, cu subunitatea din care făcea parte, în zona cimitirului Ghencea, din mun.
Bucureşti.
A fost internat în Spitalul Municipal Bucureşti la data de 26.12.1989 cu diagnosticul
fractură cominutivă 1/3 distală peroneu stâng, plăgi împuşcate gamba stângă.
La data de 01.11.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
32. Persoană vătămată Militaru Nicolae (M.Ap.N.-Vol. 6) - rănit
Numitul Militaru Nicolae, fiul lui Ion şi Elena, născut la data de 21.04.1932 în com.
Predeşti, jud. Dolj, domiciliat în Bucureşti, str. Crinul de Pădure, nr. 5, bl. G5, sc. 8, et. 1, ap.
140, sector 6, fost salariat civil în cadrul UM 02210, a fost rănit în seara zilei de 23.12.1989,
în timp ce se afla în incinta unităţii militare din care făcea parte (atelierul de reparaţii al
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unităţii).
A suferit leziuni corporale (plagă transfixiantă împuşcată braţ stâng, plagă coapsa
stângă cu retenţie de corp străin – glonţ) care au necesitat pentru vindecare cca. 21 zile de
îngrijiri medicale (raport medico legal nr. A1/3201/14.03.1991)
La data de 11.09.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
33. Persoană vătămată Berceanu Stan (M.Ap.N.-Vol. 7) - rănit
Numitul Berceanu Stan, fiul lui Ion şi Florica, născut la data de 19.06.1960 în Băileşti,
jud. Dolj, domiciliat în Bucureşti, str. Cetăţuia nr. 1, bl. M21, sc. 4, et. 6, ap. 234, sector 6, a
fost rănit în ambele picioare, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Academiei Militare, din mun. Bucureşti.
Conform certificatului medical nr. 470/06.02.1990 eliberat de Spitalul Witing
Bucureşti, Berceanu Stan a fost internat la data de 23.12.1989 cu diagnosticul plagă
anfractuoasă prin împuşcare faţa posterioară gamba stângă, plagă oarbă faţa exterioară
genunchi drept cu reţinere de multiple corpuri străine (schije).
La data de 07.06.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
34. Miu Alexandru (M.Ap.N.-Vol. 7)
La data de 30.11.2006, numitul Miu Alexandru, fiul lui Vasile şi Nina, născut la data
de 25.08.1935 în Poiana de Sus, jud. Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Obcina Mare, nr.
4, bl. OS2, sc. B, ap. 45, sector 6, a solicitat efectuarea de cercetări cu privire la distrugerea
unor bunuri personale şi a fostei locuinţe, în contextul evenimentelor din decembrie 1989,
locuinţa fiind situată vis a vis de Complexul Militar Haiducului.
35. Marian Emilia (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedată
La data de 14.10.2005, Grecu Liliana Olga, domiciliată în Bucureşti, str. doamna ghica
nr.7, bl.4, sc.A, et.4, ap.19, sector 2, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de uciderea mamei sale Marian Emilia şi s-a constituit parte civilă în cauză. În
legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul, a precizat că mama sa a fost rănită, în
data de 23.12.1989, în timp ce se afla la domiciliu (mun. Bucureşti, b-dul Drumul Taberei, nr.
20, sc. 2, et. 6, sector 6), în contextul focurilor de armă trase din direcţia sediului MApN. şi a
decedat la data de 28.12.1989, în timp ce era internată în spital.
36. Sion Emil (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedat
La data de 01.11.2005, Sion Ileana, domiciliată în Bucureşti, şos. Cotroceni, nr. 6
sector 6, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de uciderea soţului
său, Sion Emil, şi s-a constituit parte civilă în cauză.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul a precizat că soţul său, fost
director adjunct la Electromagnetica, a fost împuşcat în noaptea de 23/24.12.1989, în jurul
orei 2230, în timp ce se afla în zona Academiei Militare, în drum spre domiciliu.
37. Păun Petru (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedat
La data de 01.11.2005, Păun Dumitra, domiciliată în Bucureşti, b-dul Brâncoveanu nr.
101, bl. C4B, sc. A, ap. 3, sector 4, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de uciderea soţului său, Păun Petre, şi s-a constituit parte civilă în cauză. În legătură
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cu împrejurările în care s-a produs decesul a precizat că a fost împuşcat în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se deplasa în zona Răzoare, din mun. Bucureşti.
38. Oltean Daniel (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedat
La data de 01.11.2005, Luca Ana, domiciliată în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 95,
bl. Td11, sc. 1, et. 6, ap. 40, sector 6, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de uciderea fiului său, Oltean Daniel, şi s-a constituit parte civilă în cauză. A precizat
că, în data de 29.12.1989, l-a găsit pe fiul său la sediul IML Bucureşti, constatând că a fost
împuşcat în zona inimii.
39. Orleanu Paul Nicolae (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedat
La data de 10.11.2005, numita Orleanu Andreea, domiciliată în Bucureşti, str. Dr.
Petre Herescu nr. 30, sector 5, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de uciderea soţului său, Orleanu Paul Nicolae, şi s-a constituit parte civilă în cauză. În
legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul a precizat că soţul său a fost împuşcat în
noaptea de 22/23.12.1989, în jurul orei 2300, în timp ce se afla în zona Academiei Militare.
40. Geambaşu Vladimir (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedat
La data de 14.10.2005, numita Geambaşu Maria, domiciliată în Bucureşti, str.
Apusului nr. 58, bl. 70, sc.1, et. 2, ap. 12, sector 6, a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de uciderea fiului său Geambaşu Vladimir şi s-a constituit parte civilă în
cauză. În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul a precizat că a fost împuşcat în
seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Academiei Militare, din mun. Bucureşti.
41. Gheorghe Mircea (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedat
La data de 27.04.2005, numitul Gheorghe Gabriel Laurenţiu, cu ocazia audierii sale în
dosarul nr. 97/P/1990, a precizat că, în data de 26.12.1989, l-a găsit, decedat, pe tatăl său
Gheorghe Mircea la sediul IML Bucureşti. A precizat că a aflat că tatăl său a fost împuşcat în
timp ce se afla în zona sediului MApN.
De asemenea, la data de 01.11.2005, numita Gheorghe Petra, domiciliată în Bucureşti,
str. Chilia Veche nr. 8, bl. A7, sc.4, et.4, ap. 59, sector 6, a solicitat tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate de uciderea soţului său, Gheorghe Mircea, şi s-a constituit parte
civilă în cauză. În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul a precizat că soţul său a
fost împuşcat în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona sediului MApN.
În cauză s-au constituit parţi civile și fiii victimei, respectiv Gheorghe Gabriel,
domiciliat în Bucureşti, str. Chilia Veche nr.8, bl.A7, sc.4, et.4, ap.59, sector 6,și Gheorghe
Valentin Mirel, domiciliat în Bucureşti, str. Paşcani, nr. 5, bl. D7, sc. B, ap. 18, sector 6.
42. Persoană vătămată Ştefan Costel (M.Ap.N.-Vol. 7) - rănit
Numitul Ştefan Costel (decedat 2002), fiul lui Nicolae şi Leanca, născut la data de
05.08.1953, domiciliat în Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 128, bl. P35, sc. 2, et. 7, ap. 68,
sector 5, a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona
Academiei Militare.
A suferit leziuni corporale (plagă împuşcată regiunea distală antebraţ stg., plagă
superficială regiunea cervicală posterioară) care au necesitat pentru vindecare 6 luni de
îngrijiri medicale. (raport medico-legal nr. A1/2637/1991 IML Bucureşti)
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43. Creţu Florin (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedat
La data 22.11.2005, numita Creţu Mihaela, domiciliată în Bucureşti, str. Cpt. Av.
Alexandru Şerbănescu, nr. 47, bl. 20F, sc. 2, et. 3, ap. 34, sectorul 1, a solicitat tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de uciderea soţului său, Creţu Florin şi s-a constituit
parte civilă în cauză. A precizat că soţul său a fost împuşcat în noaptea de 22/23.12.1989, în
timp ce se afla la sediul MApN.
44. Oprea Emil (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedat
La data de 10.11.2005, numitul Oprea Gheorghe, domiciliat în Bucureşti, str. Calea
Ferentari nr. 13, bl.94, sc.1, et.1, ap. 5, sector 5, a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de uciderea fiului său Oprea Gh. Emil şi s-a constituit parte civilă în
cauză. A precizat că fiul său a fost împuşcat în timp ce se afla în faţa sediului MApN, în
aceleaşi împrejurări fiind împuşcat şi Lazăr Ioan.
În cauză s-a constituit parte civilă şi Oprea Mihai Alexandru (fiul victimei), domiciliat
în Bucureşti, str. Calea Ferentari nr.13, bl.94, sc.1, et.1, ap.5, sector 5.
45. Lazăr Ioan (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedat
La data de 27.12.2005, numita Florescu Maria, domiciliată în Bucureşti, Str.
Alexandru Obregia nr. 24, bl. R2, sc.2, et.1, ap.50, sector 4, a solicitat tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate de uciderea fiului său, Lazăr Ioan, şi s-a constituit parte civilă în
cauză. A precizat că fiul său a fost împuşcat în noaptea de 23/24.12.1989 în timp ce se afla în
faţa sediului MApN.
În cauză s-au constituit parţi civile şi fiii victimei, respectiv Lazăr Viorel Marius,
domiciliat în Bucureşti, str. Topolniţa nr.10, bl.M45, ap.37, sector 5, și Lazăr Daniel Adrian,
domiciliat în Bucureşti, str. Topolniţa nr.10, bl.M45, sc.1, et.6, ap.37, sector 5.
46. Zărnescu Marin (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedat
La data de 10.11.2005, numita Zărnescu Marioara, domiciliată în Bucureşti, str.
Glicinelor nr.9, bl. M56, sc.1, et.3, ap. 20, sector 5, a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de uciderea soţului său, Zărnescu Marin, şi s-a constituit parte civilă în
cauză. A precizat că soţul său a fost rănit în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Academiei Militare şi a decedat, în Spitalul Municipal, la data de 25.12.1989.
47. Radu Dragoş (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedat
La data de 01.11.2005, numitul Radu Nicolae, domiciliat în Bucureşti, str. Aviator
Protopopescu nr. 5, ap. 45, sectorul 1, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de uciderea fiului său, cpt. Radu Dragoş şi s-a constituit parte civilă în cauză. A
precizat că fiul său a fost împuşcat în data de 24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de
apărare al MApN.
48. Persoană vătămată Tudorancea Ştefănel Daniel (M.Ap.N.-Vol. 7) - rănit
Numitul Tudorancea Ştefănel Daniel, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de
10.06.1972 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Argeşului, nr. 5, bl. C1, sc. 2, et.
2, ap. 45, sector 6, a fost rănit în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona
sediului MApN.
Conform certificatului medical nr. 542/06.02.1990 eliberat de Spitalul Elias Bucureşti,
numitul Tudorancea Ştefănel a fost internat la data de 23.12.1989 cu diagnosticul plagă
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contuză cu atriţie musculară şi retenţie corp străin (schijă) regiunea moletului stâng.
La data de 26.07.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
49. Dimulescu Vergil (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedat
La data de 13.03.2006, numita Dimulescu Antoaneta, domiciliată în Bucureşti, Calea
Vitan nr. 225, bl.2, sc.1, ap.23, sector 3, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de uciderea soţului său, Dimulescu Vergil şi s-a constituit parte civilă în cauză. A
precizat că soţul său a fost împuşcat în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona
sediului MApN.
În cauză s-au constituit parţi civile şi fiicele victimei Bălaşa Cristian Antoaneta,
domiciliată în Bucureşti, str. Panait Cerna nr.7, bl.M44, ap.42, sector 3, și Ştefănescu Oana
Andreea, domiciliată în Bucureşti, b-dul Camil Ressu nr.32, bl.C10, ap.M4, sector 3.
50. Persoană vătămată Vladu Tudor (M.Ap.N.-Vol. 7) - rănit
La data de 15.03.2005, numitul Vladu Tudor, domiciliat în Bucureşti, Intrarea Cisla nr.
22 A, sector 5, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa
prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză. A precizat că a fost rănit în mâna dreaptă,
în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Academiei Militare.
51. Persoană vătămată Ioan Ingrid Irina (M.Ap.N.-Vol. 7) - rănită
Numita Ioan Ingrid Irina, născută la data de 24.05.1977 în Bucureşti, domiciliată în
Bucureşti, str. Boicani, nr. 3, sector 6, a fost rănită prin împuşcare în seara zilei de
23.12.1989, în jurul orei 2230, în zona sediul MApN.
A suferit leziuni corporale (plagă împuşcată hemitorace dr. penetrantă, plagă
transfixiantă a lobului superior şi mediu cu hemopneumotorax masiv secundar, secţiunea
bronhiei lobare superioare dr. şi secţiunea măduvei spinării la T3) produse în data de
22.12.1989 care au avut ca urmare constituirea unei invalidităţi permanente (raport medico
legal nr. A1/11869/02.09.1991 al IML Bucureşti).
52. Pripici Nicolaie (M.Ap.N.-Vol. 13) - decedat
Numitul Pripici Nicolaie, născut la data de 01.08.1941, fiul lui Niculaie şi Ioana, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Dreptăţii, nr. 10, bl. O3, sc. 4, et. 2, ap. 175, sector 6, fost
şofer la Autobaza Alexandria, a fost împuşcat mortal în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în jurul
orelor 0430, în timp ce se deplasa în zona Cimitirului Ghencea, către locul de muncă.
La data de 10.11.2005, Pripici Petra (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti, str.
Dreptăţii, nr. 10, bl. O3, sc. 4, et. 2, ap. 175, sector 6, s-a constituit parte civilă în cauză.
53. Persoană vătămată Barbu Alexandru Gheorghe (M.Ap.N.-Vol. 13) – rănit
Numitul Barbu Alexandru Gheorghe, născut la data de 18.02.1979, fiul lui Ion şi
Maria, domiciliat în Bucureşti, b-dul Ghencea, nr. 34, bl. C65, sc. A, et. 8, ap. 24, sector 6, a
fost rănit prin împuşcare la data de 23.12.1989, în jurul orelor 1140, în timp ce se afla în
locuinţa sa.
A suferit leziuni care au necesitat 35 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal
nr. A1/11285/1991 al INML Bucureşti, plagă împuşcată în seton cu efracţie de vezică urinară
şi fractură ileo-perineală stângă).
Cu ocazia audierii, la data de 04.10.2005, numitul Barbu Alexandru Gheorghe s-a
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constituit parte civilă în cauză.
54. Persoană vătămată Nastasiu Laurenţiu (M.Ap.N.-Vol. 13) - rănit
Numitul Nastasiu Laurenţiu, născut la data de 27.03.1970, fiul lui Aurica şi Alexandru,
domiciliat în com. Vladimirescu, jud. Arad, fost militar în termen la U.M. 02317 Bucureşti, a
fost rănit, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în misiune ordonată în faţa unităţii, de
schijele unei grenade aruncată de plt. Ignat Marian din U.M. 02317 Bucureşti.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. 561/A/3/1991 al LML Arad, plăgi şold stâng şi braţ stâng).
55. Persoană vătămată Tudorache Petre (M.Ap.N.-Vol. 16) - rănit
Numitul Tudorache Petre, născut la data de 20.09.1949, fiul lui Tănase şi Leana,
domiciliat în com. Joiţa, str. Biruinţei, nr. 425, jud. Giurgiu, a fost rănit prin împuşcare în
noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce circula cu autoturismul proprietate personală în zona
Piaţa Crângaşi.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 15 zile de îngrijiri
medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei (raport medico legal nr. 122/E/1990 al
LML Giurgiu, plăgi împuşcate regiunea axilară stânga cu retenţie de corp străin).
La data de 07.08.2006, cu ocazia audierii, numitul Tudorache Petre, s-a constituit parte
civilă în cauză.
56. Lambru Cornel (M.Ap.N.-Vol. 16) - decedat
Numitul Lambru Cornel, născut la data de 11.09.1967, fiul lui Ion şi Maria, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Luptătorilor, nr. 15, ap. 1 sector 1, a fost împuşcat mortal în
noaptea de 22/23.12.1989, în zona Ho şi Min, în timp ce conducea o autobasculantă cu care
transporta nisip la Centrala de Construcţii Căi Ferate (raport medico legal nr. A3/59/1989plagă împuşcată regiunea cervicală dreapta, hemoragie externă).
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Lambru Cornel a
solicitat relaţii Lambru Maria (mama victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Luptătorilor nr.
15, ap.1, sector 1.
57. Persoană vătămată Maxim Dorin (M.Ap.N.-Vol. 16) - rănit
Numitul Maxim Dorin, născut la data de 12.08.1951, fiul lui Ioan şi Ana, domiciliat în
Bucureşti, str. Bozieni, nr. 7, bl. 830, sc. 4, et. 2, ap. 143, afirmă că a fost rănit prin împuşcare
la data de 22.12.1989, în timp ce circula cu autoturismul proprietate personală, în zona
sediului Ministerului Apărării Naţionale.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
58. Persoană vătămată Mânzăraru Robert Ştefan (M.Ap.N.-Vol. 17) - rănit
Numitul Mânzăraru Robert Ştefan, născut la data de 31.08.1973, fiul lui Ştefan şi
Antoneta, domiciliat în Bucureşti, Aleea Compozitorilor, nr. 7, bl. G10, et. 10, ap. 65, sector
6, afirmă că a fost rănit prin împuşcare la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Ministerului Apărării Naţionale.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/3027/1991 al INML Bucureşti - plagă granulară
posttraumatică prin împuşcare coapsa dreaptă).
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59. Mihăilescu Petre (M.Ap.N.-Vol. 17) - decedat
Numitul Mihăilescu Petre, născut la data de 12.08.1967, fiul lui Grigore şi Constanţa,
cu ultimul domiciliu în com. Bălceşti, jud. Vâlcea, a fost împuşcat mortal la data de
24.12.1989, în timp ce se afla în cartierul Drumul Taberei (raport medico legal nr.
A3/196/1989 – plagă împuşcată regiunea abdominală dreaptă, hemoragie mixtă ).
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Mihăilescu Petre, au
fost audiate Mihăilescu Aneta (sora victimei), domiciliată în com. Bălceşti, jud. Vâlcea, şi
Mihăilescu Constanţa (mama victimei), domiciliată în com. Bălceşti, jud. Vâlcea.
60. Persoană vătămată Tolea Ion (M.Ap.N.-Vol. 18) - rănit
Numitul Tolea Ion, născut la data de 01.01.1967, fiul lui Constantin şi Anica,
domiciliat în Vulcan, Aleea Popiştei, nr. 7, bl. A52, sc. 6, et. 3, ap. 52, jud. Hunedoara, a venit
în mun. Bucureşti în ziua de 23.12.1989, pentru a participa la manifestaţiile anticomuniste.
În dimineaţa zilei de 24.12.1989 a fost rănit prin împuşcare, în timp ce se afla în zona
Gării de Nord.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 120 zile de îngrijiri
medicale, cu constituirea unei infirmităţi definitive (raport medico legal nr. A1/16193/1991 al
INML Bucureşti - plagă împuşcată toraco-abdominală penetrantă vertebro-medulară L1-L2 ).
61. Serian Mihai (M.Ap.N.-Vol. 18) - decedat
Numitul Serian Mihai, născut la data de 04.10.1964, fiul lui Petru şi Anica, cu ultimul
domiciliu în Valea Nucarilor, sat Agighiol, jud. Tulcea, a fost împuşcat mortal în noaptea de
23/24.12.1989 (raport medico legal nr. A3/78/1989- plagă împuşcată hemitorace drept).
Împrejurările concrete cu privire la decesul victimei nu au putut fi stabilite.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Serian Mihai, a fost
audiat Dobrişan Axente (unchiul victimei), domiciliat în Bucureşti, str. Lăţea Gheorghe, nr. 5,
bl. C82, sc. 1, et. 3, ap.17, sector 6.
62. Persoană vătămată Marin Gabriel (M.Ap.N.-Vol. 18) - rănit
Numitul Marin Gabriel, născut la data de 06.10.1969, fiul lui Gabriel şi Floare,
domiciliat în Sibiu, str. Negoveanu, nr. 7, et. 8, ap. 34, jud. Sibiu, fost militar în termen la
U.M. 01210 Bucureşti a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în contextul focurilor de armă
trase dinspre Cimitirul Ghencea, în timp ce se afla în dispozitivul de pază constituit la nivelul
unităţii.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 14-16 zile de îngrijiri
medicale. (raport medico legal nr. 604/II/a/73/1992 al LML Sibiu - plagă prin împuşcare
regiunea calcaneană dreaptă cu retenţie de corp străin).
Cu ocazia audierii la data de 06.06.2006, numitul Marin Gabriel s-a constituit parte
civilă în cauză.
63. Stoianovici Cornel (M.Ap.N.-Vol. 19) - decedat
Numitul Stoianovici Cornel, fiul lui Ilie şi Vioara-Terezia, ns. la 05.09.1954, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Lereşti, nr. 4, bl. 38, ap. 17, sector 5, s-a deplasat în ziua
de 23.12.1989 în zona Drumul Sării, în apropierea Oficiului Stării Civile al Primăriei
Sectorului 6, zonă în care se executau focuri de armă.
Din actele dosarului reiese că acesta a fost internat la Spitalul Municipal Bucureşti în
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ziua de 24.12.1989 şi a decedat în ziua de 25.12.1989 (raport medico legal nr. A3/360/1989 al
INML Bucureşti - politraumatism abdomino-pelvin, hemoragie internă).
Nu s-au putut stabili împrejurările în care a fost împuşcată victima.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Stoianovici Cornel, a
fost audiată Stoianovici Vioara Terezia (mama victimei), domiciliată în Bucureşti, str. sold.
Tudor Ion, bl.8, sc 1, et. 7, ap 71, sector 3.
64. Persoană vătămată Chisăliţă Lucică (M.Ap.N.-Vol. 19) - rănit
Numitul Chisăliţă Lucică (decedat în anul 2006), născut la data de 25.09.1950, fiul lui
Grigore şi Elena, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, str. Topolniţii, nr. 11, bl. 2, sc. 3, ap. 2,
jud. Mehedinţi, (decedat la data de 13.06.2006) a participat în ziua de 22.12.1989 la
evenimentele din zona TVR, iar în noaptea de 22/23.12.1989 a fost rănit prin împuşcare în
timp ce se afla în dreptul Oficiului Poştal din zona Drumul Taberei.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 15-18 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/3527/1991- plagă împuşcată 1/3 inferioară, gamba
dreaptă).
65. Nicolescu Victor (M.Ap.N.-Vol. 18) - reţinut
Numitul Nicolescu Victor, fiul lui Niculae şi Eftimia, ns. la 31.08.1957, domiciliat în
Bucureşti, str. Constantin Titel Petrescu, nr. 9, bl. C29, sc. A, et. 6, ap. 41, sector 6, afirmă că
a participat la manifestaţiile anticomuniste din centrul capitalei. După căderea regimului
comunist, a intrat, împreună cu alţi manifestanţi, în sediul fostului Comitet Central al P.C.R.,
de unde a luat un pistol, ce a aparţinut unui militar, care a decedat în urma focurilor de armă
trase în zonă.
În noaptea de 22/23.12.1989, a părăsit sediul fostului C.C. al P.C.R. şi a plecat spre
domiciliu. În apropierea centralei telefonice din cartierul Drumul Taberei a fost oprit pentru
control de membrii unui filtru format din luptători ai gărzilor patriotice. Întrucât la controlul
efectuat a fost găsit asupra sa pistolul luat din sediul CC, a fost predat „…unui ofiţer de
armată”. Nicolescu Victor afirmă că a fost condus la mai multe unităţi militare, „…încătuşat şi
legat la ochi…” iar în seara zilei de 25.12.1989 i s-a permis să plece la domiciliu. La data de
28.05.2008 a declarat că se constituie parte civilă pentru suferinţele cauzate.
66. Persoană vătămată Căuşanu Constantin (M.Ap.N.-Vol. 25) - reţinut
Numitul Căuşanu Constantin, născut la data de 17.05.1968, fiul lui Constantin şi
Elena, domiciliat în Târgu Frumos, sat Prigoreni, judeţul Iaşi, a fost reţinut, la data de
23.12.1989, fiind găsit cu o armă asupra sa.
Din verificările efectuate a rezultat că cel în cauză a primit arma în noaptea de
22/23.12.1989, când a participat la acţiunile de la sediul TVR şi că nu a săvârşit nici o faptă de
natură penală.
Din actele aflate la dosar rezultă că, începând cu data de 22.12.1989, au fost reţinute,
pe diferite perioade de timp, fiind suspectate de acţiuni ostile revoluţiei, următoarele persoane:
67. Popa Constantin, fiul lui Ioan şi Eufrosina, ns. la 07.10.1953, domiciliat în
Bucureşti str. G. Garibald, nr. 2, sc. B, ap. 16;
68. Pârvulescu Adrian, fiul lui Teodor şi Elena, ns. la 22.09.1946, domiciliat în
Bucureşti, str. Moţoc, nr. 4, bl. P56, sc. 1, ap. 83, sector 1;
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69. Babonea Ioan, fiul lui Ioan şi Domnica, ns. la 26.06.1948, domiciliat în Bucureşti,
str. Orlando, nr. 11, sc. B, et. 1, ap. 3, sector 1;
70. Odăiaşu Emil, fiul lui Petre şi Floarea, ns. la 12.07.1971, domiciliat în Olteniţa,
str. Alex. Sahia, nr. 80, bl. P19, ap. 9, jud. Călăraşi;
*
*

*

În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la alte persoane vătămate după 22
decembrie 1989, în contextul evenimentelor din mun. Bucureşti – zona Ministerului Apărării
Naţionale.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs rănirea, decesul, vătămarea sau
reţinerea acestor persoane au format obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat,
după cum urmează:
Mesler Petru Constantin (M.Ap.N.-Vol. 4) - decedat
Numitul Mesler Petru Constantin, născut la data de 17.05.1959, fiul lui Ioan şi
Eugenia, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Bistricioara, nr. 2, sector 2, fost ofiţer în
cadrul UM 01026 Bucureşti - Regimentul de Gardă, a decedat în noaptea de 21/22.12.1989, în
timp ce îndeplinea o misiune ordonată în faţa Pavilionului principal din incinta Ministerului
Apărării Naţionale.
Conform raportului medico legal nr. A3/256/1989, din data de 15.02.1990, întocmit de
IML Bucureşti, moartea numitului Mesler Petru Constantin a fost violentă şi s-a datorat
împuşcării (plagă împuşcată regiunea precordială cu hemoragie mixtă).
Împrejurările în care s-a produs decesul lt. maj. Mesler Petru Constantin au făcut
obiectul dosarului nr. 23/P/2006 al Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel, iar prin
rezoluţia din data de 01.11.2007 s-a dispus clasarea cauzei.
La data de 23.02.2007, Mesler Liliana, domiciliată în Cluj-Napoca, Aleea Bibliotecii,
nr. 10, ap. 24, jud. Cluj, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
uciderea soţului său şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Ungurean Sorin (M.Ap.N.-Vol. 4) - decedat
Numitul Ungurean Sorin, fiul lui Constantin şi Felicia, născut la data de 09.11.1969,
cu ultimul domiciliu în com. Frătăuţi, jud. Suceava, fost militar în termen în cadrul UM 01026
Bucureşti, a fost împuşcat în noaptea de 22/23.12.1989, în apropierea sediului MApN.
Conform declaraţiei lt. maj. Popescu Teodor, în data de 22.12.1989, în jurul orei 1700,
a plecat cu subunitatea în zona Palatului Primăverii, unde a stat în dispozitiv de apărare până
în jurul orei 2300, când a primit ordin să se deplaseze la sediul Ministerului Apărării
Naţionale. Ajunşi în apropierea sediului, au debarcat din autovehicule şi s-au îndreptat către
punctul de control. În faţa ministerului, lângă agenţia Loto Pronosport s-au oprit pentru a face
identificarea cu militarii aflaţi în minister, timp în care asupra lor s-a deschis foc din mai
multe direcţii, sold. Ungurean Sorin fiind împuşcat mortal.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/259/1989, din data de
15.02.1990, întocmit de IML Bucureşti, moartea numitului Ungurean Sorin a fost violentă şi
s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată craniană, dilacerare cerebrală).
Împrejurările în care s-a produs decesul sold. Ungurean Sorin, din cadrul UM 01026
Bucureşti, au făcut obiectul dosarului nr. 32/P/2006 al Parchetului de pe lângă Curtea
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Militară de Apel, la data de 01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit
termenul de prescripţie a răspunderii penale.
La data de 06.02.2007, Ungurean Felicia, domiciliată în sat Frătăuţii Noi, nr. 817,jud.
Suceava, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de uciderea fiului său
şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Pricop Pavel (M.Ap.N.-Vol. 4) - decedat
Numitul Pricop Pavel, fiul lui Iustin şi Maria, născut la data de 14.09.1969 în Baia
Mare, a fost împuşcat mortal în data de 25.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de
apărare al sediului MApN.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/239/1989, din data de
15.02.1990, întocmit de IML Bucureşti, moartea numitului Pricop Pavel a fost violentă şi s-a
datorat împuşcării (plăgi împuşcate cervical anterior).
Împrejurările în care s-a produs decesul sold. Pricop Pavel, din cadrul UM 01026
Bucureşti, au făcut obiectul dosarului nr. 29/P/2006 al Parchetului de pe lângă Curtea
Militară de Apel, la data de 01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit
termenul de prescripţie a răspunderii penale.
La data de 05.09.2007, Pricop Maria, domiciliată în mun. Baia Mare, str. Castanelor
nr. 28, judeţul Maramureş, mama victimei, a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de uciderea fiului său şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Grigoraş Marian (M.Ap.N.-Vol. 4) - decedat
Numitul Grigoraş Marian, fiul lui Ştefan şi Nicoleta, născut la data de 14.02.1968, cu
ultimul domiciliu în Galaţi, str. Saturn, nr. 28, fost militar în termen în cadrul UM 01831
Bucureşti, a fost împuşcat în noaptea de 22/23.12.1989, la intersecţia b-dul Drumul Taberei cu
b-dul Ho şi Min, în timp ce se deplasa împreună cu subunitatea din care făcea parte pentru
întărirea dispozitivului de apărare a sediului MApN. A fost transportat de urgenţă la Spitalul
Municipal unde a decedat la 26.12.1989, orele 0600.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/363/1989, din data de
15.02.1990, întocmit de IML Bucureşti, moartea numitului Grigoraş Marian a fost violentă şi
s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată abdominală - operată).
Împrejurările în care s-a produs decesul sold. Grigoraş Marian, din cadrul UM 01831
Bucureşti, au făcut obiectul dosarului nr. 16/P/2006 al Parchetului de pe lângă Curtea
Militară de Apel, la data de 01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit
termenul de prescripţie a răspunderii penale.
La data de 20.09.2007, Grigoraş Ştefan, domiciliat în mun. Galaţi, str. Traian, nr. 97,
bl. A8, sc. 1, ap. 12, jud. Galaţi, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de uciderea fiului său şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Preda Nicolae (M.Ap.N.-Vol. 4) - rănit
Numitul Preda Nicolae, fiul lui Ioan şi Florica, născut la data de 06.12.1967, în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, b-dul Chişinău, nr. 5, bl. 48A, sc. A, et. 1, ap. 5, sector 2,
fost militar în termen la UM 02317 Steaua Bucureşti, a fost rănit în ziua de 24.12.1989, în
timp ce se afla în dispozitivul de apărare al unităţii, în contextul unor focuri de armă trase de
către militari din UM 01210 Bucureşti.
Conform raportului de expertiză medico legală nr. A1/15173/1996 din data de
29.10.1996, întocmit de INML Mina Minovici Bucureşti, numitul Preda Nicolae a prezentat

676

leziuni traumatice (plagă regiunea mentonieră şi braţul stâng) produse prin împuşcare cu armă
de foc (proiectil) care pot data din 24.12.1989 şi care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri
medicale.
Împrejurările în care s-a produs rănirea sold. Preda Nicolae au făcut obiectul
dosarului nr. 912/SP/1996 al Parchetului Militar Bucureşti, la data de 07.11.1996
dispunându-se neînceperea urmăririi penale în cauză, întrucât s-a împlinit termenul de
prescripţie a răspunderii penale.
La data de 13.07.2006, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Dragomirescu Ion Mircea (M.Ap.N.-Vol. 4) - rănit
Numitul Dragomirescu Ion Mircea, fiul lui Vasile şi Stana, născut la data de
06.08.1941, în com. Domneşti, jud. Ilfov, domiciliat în Piteşti, str. Fraţii Goleşti, bl. S7B, sc.
B, ap. 20, fost medic militar în cadrul UM 01085 Piteşti, a fost rănit în seara zilei de
23.12.1989, în jurul orei 1930-2000, în apropierea Complexului Militar Haiducului, unde s-a
deplasat pentru a organiza un punct de prim ajutor, în contextul focurilor de armă trase de
către militarii care asigurau paza complexului.
Conform raportului medico legal nr. A1/15760/1991, din data de 18.12.1991,
Dragomirescu Ion Mircea a prezentat leziuni traumatice (plagă hemitorace stâng penetrantă)
prin împuşcare, la data de 23.12.1989, leziuni care au necesitat 35-40 zile de îngrijiri
medicale.
Împrejurările în care s-a produs rănirea numitului Dragomirescu Ion Mircea au făcut
obiectul dosarului nr. 103/P/2006 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel,
la data de 01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit termenul de
prescripţie a răspunderii penale.
La data de 26.07.2006, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Monoreanu Neculai (M.Ap.N.-Vol. 4) - decedat
Conform raportului medico-legal nr. A3/231/1989 din data de 15.02.1990, întocmit de
IML Bucureşti, moartea sg. maj. Monoreanu Neculai a fost violentă şi s-a datorat unei plăgi
împuşcate hemitorace drept şi hemoragiei interne şi externe.
Împrejurările în care s-a produs decesul numitului Monoreanu Neculai au făcut
obiectul dosarului nr. 22/P/2006 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel,
stabilindu-se că a fost împuşcat în dimineaţa zilei de 25.12.1989, în timp ce se afla la sediul
MApN. La data de 01.11.2007 s-a dispus clasarea cauzei, reţinându-se că s-a împlinit
termenul de prescripţie a răspunderii penale.
La data de 17.04.2006, Monoreanu Neculae, domiciliat în mun. Piatra Neamţ, str.
general Dăscălescu nr. 482, judeţul Neamţ şi ffl în comuna Dumbrava Roşie, sat Izvoare nr.
343, judeţul Neamţ, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
uciderea fiului său Monoreanu Neculai şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Pietraru Gheorghe (M.Ap.N.-Vol. 4) - rănit
Numitul Pietraru Gheorghe, fiul lui Ştefan şi Despa, născut la data de 20.08.1951 în
Ploieşti, domiciliat în Braşov, str. Deda, nr. 3, bl. 35, sc. A, ap. 2, a fost rănit în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al Academiei Militare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4948/1991, din data de 24.04.1991, întocmit
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de IML Bucureşti, Numitul Pietraru Gheorghe a prezentat leziuni (plăgi multiple pe faţa
dorsală a toracelui şi la baza gâtului) produse la data de 22.12.1989 care au necesitat 70 zile
de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
Împrejurările în care s-a produs rănirea mr. Pietraru Gheorghe au făcut obiectul
dosarului nr. 164/P/2006 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, la data
de 01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a
răspunderii penale.
La data de 02.05.2007, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Tilich Dan Adrian (M.Ap.N.-Vol. 4) - rănit
Numitul Tilich Dan Adrian, fiul lui Alexandru şi Ana, născut la data de 18.04.1954,
domiciliat în Bucureşti, str. Dumbrava Nouă, nr. 13, bl. M109, sc. 1, ap. 27, sector 5, fost
student al Academiei Militare, a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare al academiei.
Conform raportului medico legal nr. A1/5902/08.05.1992, întocmit de IML Bucureşti,
a prezentat leziuni traumatice (corp străin latero-cervical - schijă) care pot data din 23.12.1989
şi s-au putut produce prin împuşcare. Leziuni au necesitat 33-35 zile de îngrijiri medicale.
Împrejurările în care s-a produs rănirea prin împuşcare a cpt. Tilich Dan Adrian au
făcut obiectul dosarului nr. 154/P/1996 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de
Apel, la data de 01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit termenul de
prescripţie a răspunderii penale.
La data de 05.12.2006, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Caraş Vasile (M.Ap.N.-Vol. 4) - rănit
Numitul Caraş Vasile, fiul lui Tănase şi Ştefana, născut la data de 07.05.1951 în mun.
Feteşti, jud. Ialomiţa, domiciliat în Iaşi, str. Pictorului, nr. 3, bl. U1, sc. B, ap. 16, jud. Iaşi, a
fost rănit în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al
Academiei Militare.
Conform raport medico legal nr. A1/7789/1991, întocmit de IML Bucureşti, a
prezentat leziuni traumatice care au putut fi produse prin împuşcare. Leziunile pot data din
23.12.1989 şi au necesitat 65-70 zile de îngrijiri medicale.
Împrejurările în care s-a produs rănirea prin împuşcare a mr. Caraş Vasile au făcut
obiectul dosarului nr. 160/P/2006 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel,
la data de 01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit termenul de
prescripţie a răspunderii penale.
La data de 05.07.2006, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Butucan Nicolae (M.Ap.N.-Vol. 4) - rănit
Numitul Butucan Nicolae, fiul lui Gheorghe şi Steliana, născut la data de 06.03.1969
în com. Bucşani, jud. Dâmboviţa, domiciliat în com. Bucşani, jud. Dâmboviţa, fost militar în
termen la UM 02456 Bucureşti, a fost rănit în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare al unităţii, în apropierea porţii principale, în contextul focurilor de
armă executate dinspre Cimitirul Ghencea.
Conform raportului medico legal nr. A1/18197/1991, din data de 05.12.1991, întocmit
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de IML Bucureşti, Butucan Nicolae a prezentat urmele unor leziuni de violenţă ce pot data din
24.12.1989 pentru care a necesitat cca. 25 zile de îngrijiri medicale.
Împrejurările în care a fost rănit sold. Butucan Gheorghe au făcut obiectul dosarului
nr. 92/P/2006 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, la data de
01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a
răspunderii penale.
La data de 21.06.2006, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Georgescu Marius Dănuţ (M.Ap.N.-Vol. 5) - rănit
Numitul Georgescu Marius Dănuţ, fiul lui Decebal şi Maria, născut la data de
10.10.1961, domiciliat în Bucureşti, str. Ileana Cosânzeana, nr. 9, bl. P2, sc. 3, ap. 88, sector
5, fost subofiţer în cadrul UM 02317 Bucureşti, a fost rănit în dimineaţa zilei de 23.12.1989,
în jurul orei 0930, în timpul unei misiuni de scotocire în Cimitirul Ghencea, în contextul în
care plt. Ignat Marian, din cadrul aceleaşi unităţi militare, a aruncat o grenadă defensivă în
direcţia Casei Parohiale (imobilul nr. 20A) din cimitirul militar.
În aceleaşi împrejurări a fost rănită şi Folescu Ioana care se afla în curtea imobilului
nr. 20 A
Conform raportului medico legal nr. A1/319/21.01.1992, întocmit de IML Bucureşti,
Georgescu Marius Dănuţ a prezentat leziuni de violenţă produse prin împuşcare care pot data
din 23.12.1989 şi care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
La data de 05.02.2007, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare.
Persoană vătămată Ion Florentin (M.Ap.N.-Vol. 5) - rănit
Numitul Ion Florentin, fiul lui Ilarion şi Verona, născut la data de 15.05.1970 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Timişul de Jos, nr. 3, bl. A24, sc. 3, ap. 39, et. 2,
sector 6, a fost rănit în ziua de 23.12.1989, în jurul orei 1100, în timp ce se afla la intersecţia
str. Compozitorilor cu str. Vlădulescu Cristea, intenţionând să se deplaseze împreună cu soţia
sa, Ion Carmen, către unităţile militare de pe b-dul Ghencea.
Conform raportului medico legal nr. A1/5004/1990, întocmit de IML Bucureşti,
numitul Ion Florentin a prezentat sechele după plagă împuşcată hemitorace stâng care a putut
fi produsă în ziua de 23.12.1989 şi care a necesitat cca. 15 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Gorcea Daniel (M.Ap.N.-Vol. 5) - rănit
Conform raportului medico legal nr. A1/6630/09.05.1991, întocmit de IML Bucureşti,
numitul Gorcea Daniel, fiul lui natural şi Maria, născut la data de 22.12.1963 în Bucureşti,
domiciliat în Bucureşti, str. Colţunaşi, nr. 2, bl. 174, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 4, a prezentat
leziuni corporale care s-au putut produce prin împuşcare în data de 24.12.1989 şi care au
necesitat 200 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa a precizat că în ziua de
24.12.1989, având asupra sa un pistol mitralieră, a urcat pe terasa unui bloc situat în
apropierea intersecţiei şos. Alexandria cu str. Drumul Sării, de unde a executat focuri de armă,

679

fiind rănit în momentul în care încerca să reîncarce arma.
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Ivan Gheorghe (M.Ap.N.-Vol. 5) - rănit
Numitul Ivan Gheorghe, fiul lui Marin şi Ştefana, născut la data de 25.07.1953 în com.
Ivoru, jud. Argeş, domiciliat în Piteşti, b-dul Petrochimiştilor, bl. B31, sc. D, et. 6, ap. 18, jud.
Argeş, fost subofiţer (plt. maj.) în cadrul UM 02210 Bucureşti, a fost rănit în coapsa piciorului
drept, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în incinta unităţii.
Conform raportului medico legal nr. A1/3767/1990, întocmit de IML Bucureşti, a
prezentat sechele după leziuni prin armă de foc, transfixiante, prin coapsa dreaptă. Leziunile
au necesitat cca. 90 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
La data de 01.11.2005, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Mateescu Maria (M.Ap.N.-Vol. 5) - rănită
Numita Mateescu Maria, fiica lui Ion şi Ioana, născută la data de 09.11.1944 în com.
Ergheriţa, jud. Mehedinţi, domiciliată în Bucureşti, str. Meseriaşilor, nr. 2, bl. C91, sc. 1, et. 7,
ap. 43, sector 6, a fost rănită în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla la domiciliu, în
contextul focurilor de armă trase din direcţia cimitirului Ghencea.
Conform raportului medico legal nr. A1/6359/22.05.1992, Mateescu Maria a prezentat
o leziune (plagă regiunea parietală dreapta) produsă prin împuşcare, posibil la data de
23.12.1989, care a necesitat cca. 15 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acesteia.
Persoană vătămată Nacu Ionel (M.Ap.N.-Vol. 5) - rănit
Numitul Nacu Ionel, fiul lui Petre şi Paraschiva, născut la data de 05.04.1969 în com.
Băleşti, domiciliat în com. Băleşti, jud. Vrancea, fost militar în termen la UM 01026
Bucureşti, a fost rănit în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de
apărare al unităţii.
Conform raportului medico legal nr. A1/8304/1990, din data de 04.07.1990, întocmit
de IML Bucureşti, Nacu Ionel a prezentat la data de 24.12.1989 leziuni (plagă transfixiantă
calcaneu drept) produse prin împuşcare pentru care a necesitat 80-90 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Nedelcu Adriana Georgiana (M.Ap.N.-Vol. 5) - rănită
Numita Nedelcu Adriana Georgiana, domiciliată în Bucureşti, b-dul Ghencea nr. 24,
bl. C88B, sc. A, ap. 18, sect. 6, a fost rănită în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla la
domiciliu.
Conform raportului medico legal nr. A1/4517/1990, Nedelcu Adriana Georgiana a
prezentat, la 23.12.1989, o leziune (plagă genunchi drept) care s-a putut produce prin
împuşcare şi care a necesitat cca. 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acesteia.
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Persoană vătămată Petcu Valentin Mihail (M.Ap.N.-Vol. 5) - rănit
Numitul Petcu Valentin Mihail, fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la data de
26.03.1971 în oraş Titu, jud. Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Lungă, nr. 11, bl.
22, sc. 6, et. 4, ap. 96, sector 6, fost militar în termen la UM 02317 (Clubul Sportiv Steaua), în
ziua de 23.12.1989, în jurul orei 1100, în timp ce se afla în zona dintre gardul unităţii şi Corpul
de gardă, a fost victima unei explozii, produse în exteriorul unităţii,
Conform raportului medico legal nr. 1347/23.12.1991, întocmit de Laboratorul de
Medicină legală Dâmboviţa, numitul Petcu Valentin a prezentat leziuni traumatice care s-au
putut produce la data de 23.12.1989, posibil urmare unui bang sonic produs de o explozie
(hipoacuzia) şi fragmente de schijă secundare (cicatricele de la gamba dreaptă). Leziunile au
necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
La data de 24.11.2006, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Hristea Ion Daniel (M.Ap.N.-Vol. 6) - rănit
Numitul Hristea Ion Daniel, fiul lui Eugeniu şi Vasilica, născut la data de 06.01.1970
în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Segarcea, str. Republicii, nr. 78, bl. J1, sc. 1, et.1, ap. 3,
jud. Dolj, a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare
al unităţii.
Conform raportului medico legal nr. A1/1350/1991, din data de 09.04.1991, numitul
Hristea Ion Daniel a prezentat leziuni de violenţă (plagă mâna stângă cu fractura
matacarpienelor IV-V) produse prin împuşcare care pot data din 22.12.1989 şi care au
necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 167/S/1992, din data de 07.04.1995, Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Hristea Ion Daniel,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.pen, privind eroarea de fapt.
La data de 10.03.2006, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Strafalogea Emilia (M.Ap.N.-Vol. 6) - rănit
Numita Strafalogea Emilia, fiica lui Dumitru şi Alexandrina, domiciliată în Bucureşti,
Aleea Prahovei, nr. 5, bl. 9, sc. A, ap. 60, sector 6, a fost rănită în seara zilei de 23.12.1989, în
jurul orei 1945, în timp ce se deplasa cu autoturismul proprietate personală în zona cimitirului
Ghencea, în contextul focurilor de armă executate de militarii din UM 02210 Bucureşti. A
suferit leziuni corporale (plagă contuză prin împuşcare şi corp străin – schijă metalică –
restant hemitorace drept) care au necesitat pentru vindecare 14-15 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/599/24.01.1992).
Prin rezoluţia nr. 864/P/1991, din data de 08.11.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale privind vătămarea corporală a numitei Strafalogea
Emilia, reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.pen, referitoare la eroarea de
fapt.
Persoană vătămată Constantin Budală (M.Ap.N.-Vol. 7) - rănit
Numitul Constantin Budală, fiul lui Gheorghe şi Dorina, născut la data de 05.02.1971
în com. Dor Mărunt, jud. Călăraşi, domiciliat în Bucureşti, str. Pictor Constantin Stahi, nr. 10,
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sector 1, a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona complexului
Orizont, din mun. Bucureşti.
Împrejurările în care s-a produs rănirea prin împuşcare a numitului Constantin
Budală au făcut obiectul dosarului nr. 45/P/2006 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea
Militară de Apel, la data de 01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit
termenul de prescripţie a răspunderii penale.
La data de 27.02.2007, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Barbu Ion (M.Ap.N.-Vol. 7) - rănit
Numitul Barbu Ion, fiul lui Constantin şi Aurica, născut la data de 03.10.1953 în com.
Mihăileşti, jud. Giurgiu, domiciliat în mun. Bucureşti, b-dul Decebal, nr. 16, bl. S5, et. 1, ap.
23, sector 3, a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Favorit, din
mun. Bucureşti.
A suferit leziuni corporale (plagă prin împuşcare în zona toraco-abdominală) care au
necesitat cca. 90-120 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. A1/2745/1990 IML
Bucureşti)
Împrejurările în care s-a produs decesul numitului Barbu Ion au făcut obiectul
dosarului nr. 42/P/2006 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, la data
de 01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a
răspunderii penale.
Persoană vătămată Simionescu Constantin (M.Ap.N.-Vol. 7) - rănit
Numitul Simionescu Constantin, fiul lui Mihai şi Ana, născut la data de 14.02.1969 în
Huşi jud. Vaslui, domiciliat în Huşi, str. 14 Iulie, nr. 5, bl. N1, sc. B, et. 1, ap. 19, jud. Vaslui,
a fost rănit în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în faţa sediului MApN.
A suferit leziuni corporale (plagă prin împuşcare pe faţa antero-externă a gambei
drepte cu retenţie de proiectil) care au necesitat pentru vindecare 11-12 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. 1085/03.09.1991 LML Vaslui).
Împrejurările în care s-a produs rănirea numitului Simionescu Constantin au făcut
obiectul dosarului nr. 71/P/2006 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel,
la data de 01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit termenul de
prescripţie a răspunderii penale.
La data de 18.10.2007, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Marinescu Octavian (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedat
Numitul Marinescu Octavian, fiul lui Nicolae şi Pompilia, născut la data de
25.04.1942, domiciliat în Paşcani, nr. 1, bl. 5, sc. F, ap. 60, sector 6, a decedat în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se deplasa cu autoturismul proprietate personală, în zona intersecţiei
b-dul HO şi MIN cu str. Bujoreni.
Conform raportului medico legal nr. A3/191/1989 din data de 15.02.1990, întocmit de
IML Bucureşti, moartea numitului Marinescu Octavian a fost violentă şi s-a datorat şocului
traumatic consecutiv unor fracturi multiple ale membrelor şi unei plăgi împuşcate a braţului
stâng
Împrejurările în care a fost împuşcat numitul Marinescu Octavian au făcut obiectul
dosarului nr. 107/P/2006 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, la data
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de 01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a
răspunderii penale.
La data de 23.03.2005, numita Marinescu Marilena, domiciliată în Bucureşti, Calea
Griviţei nr. 164, bl.K, sc.B, ap. 42, et.4, sector 1, a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de uciderea soţului său şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Şerban Angelo Florian (M.Ap.N.-Vol. 7) - decedat
Numitul Şerban Angelo Florian, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de
03.12.1971, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Becaţei, nr. 6A, sc. B, ap. 67, sector 3, a
fost împuşcat în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Răzoare, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. A3/75/1989, din data de 15.02.1990, întocmit de
IML Bucureşti, moartea numitului Şerban Angelo Florian a fost violentă şi s-a datorat
împuşcării (plagă împuşcată latero-toracală stângă, hemoragie internă).
Împrejurările în care s-a produs decesul numitului Şerban Angelo Florian au făcut
obiectul dosarului nr. 37/P/2006 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel,
la data de 01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit termenul de
prescripţie a răspunderii penale.
La data de 10.09.2007, numita Ursu Maria, domiciliată în Bucureşti, str.Becăţei nr.8,
bl. V26, ap.24, sector 3, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
uciderea fiului său, Şerban Angelo Florian şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Ionescu Michael Cecil (M.Ap.N.-Vol. 8) - decedat
Sabău Gavril (M.Ap.N.-Vol. 8) – decedat
Cabalortă Constantin (M.Ap.N.-Vol. 8) - decedat
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/333/1989, din data de
15.02.1990, întocmit de IML Bucureşti, moartea numitului Ionescu Michael Cecil a fost
violentă şi s-a datorat împuşcării. (plagă împuşcată toraco-abdominală)
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/312/1989, din data de
15.02.1990, întocmit de IML Bucureşti, moartea numitului Sabău Gavril a fost violentă şi s-a
datorat împuşcării. (plagă împuşcată fosa iliacă dreaptă)
Conform certificatului seria D8 nr. 563984, decesul numitului Cabalortă Constantin a
fost înregistrat în registrul de stare civilă al Primăriei sector 1 la nr. 5235/24.12.1989
Împrejurările în care s-a produs decesul numiţilor Ionescu Michael Cecil (fiul lui
Ovidiu Cantemir Vladimir şi Anelisse, născut la data de 06.10.1967), Sabău Gavril (fiul lui
Francisc şi Elena, născut la data de 03.02.1952, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Râul
Dorna nr. 43, sector 6) şi Cabalortă Constantin (fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la data de
16.12.1961, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Bârsăneşti nr. 3) au făcut obiectul dosarului
nr. 1094/P/1991 al Direcţiei Procuraturilor Militare, prin rezoluţia din data de 08.07.1992,
dispunându-se neînceperea urmăririi penale cu privire la uciderea lor prin împuşcare,
reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.pen, referitoare la eroarea de fapt.
În fapt s-a reţinut că în noaptea de 22/23.12.1989, în jurul orei 2400, militarii aflaţi în
dispozitivul de pază al sediului MApN, în contextul zvonurilor privind iminenţa unui atac al
unor „terorişti străini”, au deschis foc cu armamentul din dotare în direcţia unui autoturism
marca Opel cu nr. de înmatriculare 7-B-1037, care circula pe b-dul Drumul Taberei, dinspre
str. Miron Constantinescu către Academia Militară. În urma uzului de armă, persoanele care
se aflau în interiorul autoturismului, identificate ulterior ca fiind Ionescu Michael Cecil, Sabău
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Gavril şi Cabalortă Constantin, au decedat, cu excepţia lui Ionescu Michael Cecil care a fost
rănit grav şi a decedat, în data de 24.12.1989, în Spitalul Militar Central.
La data de 12.05.2006, Ionescu Anelise, domiciliată în Bucureşti, Intrarea Bologa nr.
2, sector 4, s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului său Ionescu Michael Cecil.
În legătură cu împrejurările în care a decedat numitul Sabău Gavril, a fost audiată soţia
acestuia Sabău Anastasia, domiciliată în Bucureşti, str. Râul Dorna nr.4, bl. Z47, sc.A, et.8,
ap.50, sector 6.
Date referitoare la împrejurările decesului numitului Cabalortă Constantin au fost
comunicate tatălui acestuia, Cabalortă Gheorghe, domiciliat în Bucureşti, str. Ghirlandei nr.
52, bl.77, sc.3, et.3, ap.54, sector 6.
Portasă Vasile (M.Ap.N.-Vol. 9) - decedat
Numitul Portasă Vasile, fiul lui Ion şi Vasilica, născut la data de 20.05.1939 în Smulţi,
jud. Galaţi, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Aleea Calatis, nr. 3, bl. A14, sc.1, et. 4, ap.13,
sector 6, a fost împuşcat în noaptea de 23/24.12.1989, în jurul orei 2230, în timp ce se afla în
zona Panduri-Răzoare, deplasându-se cu autoturismul proprietate personală.
Conform adresei nr. 18808/20.11.2006 a Primăriei Sector 6 – Serviciul de stare civilă,
decesul numitului Portasă Vasile este înregistrat sub nr. 3263/25.12.1989, cauza decesul fiind:
plagă împuşcată cranio-cerebrală.
Împrejurările în care s-a produs decesul numitului Portasă Vasile au făcut obiectul
dosarului nr. 127/P/2006 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, la data
de 01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a
răspunderii penale.
La data de 08.09.2006, Portasă Floarea, domiciliată în Bucureşti, Aleea Callatis nr.3,
bl.D14, sc.a, et.4, ap.13, sector 6, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de uciderea soţului său, Portasă Vasile şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Ionescu Gheorghe (M.Ap.N.-Vol. 9) - decedat
Numitul Ionescu Gheorghe, fiul lui Nicolae şi Constantina, născut la data de
15.04.1961 în Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Emil Bodnăraş, nr. 85, sector
6, a fost împuşcat în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona Academiei Militare
şi se deplasa cu autoturismul proprietate personală.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/192/15.02.1990, întocmit de
IML Bucureşti, moartea numitului Ionescu Gheorghe a fost violentă şi s-a datorat împuşcării
(plagă împuşcată craniană cu dilacerare cerebrală, plagă împuşcată pelvină dreapta, hemoragie
mixtă).
Împrejurările în care s-a produs decesul numitului Ionescu Gheorghe au făcut
obiectul dosarului nr. 205/P/2006 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel,
la data de 01.11.2007 dispunându-se clasarea cauzei, întrucât s-a împlinit termenul de
prescripţie a răspunderii penale.
La data de 14.10.2005, Ionescu Constantina, domiciliată în Bucureşti, str. Valea
Siretului, nr. 2, bl. P3, sc. 3, et. 2, ap. 51, sector 6, a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de uciderea fiului său Ionescu Gheorghe şi s-a constituit parte civilă în
cauză.
În cauză s-au constituit parţi civile şi Topârceanu Roxana Adina (fiica victimei),
domiciliată în Bucureşti, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.27D, bl.PM76, ap.14, sector 3, respectiv
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Ionescu Doina (fiica victimei), domiciliată în Bucureşti, Aleea Valea Siretului nr.2, bl. P3, ap.
51, sector 6.
Persoană vătămată Princz Gabor (M.Ap.N.-Vol. 10) - rănit
Numitul Princz Gabor, fiul lui Ernest şi Magdalena, domiciliat în Braşov, str. 7
Noiembrie, nr. 27, ap. 11, jud. Braşov, fost militar în termen la UM 01210 Bucureşti, a fost
rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în jurul orei 0100, în timp ce se afla în dispozitivul de pază
al unităţii, în contextul focurilor de armă trase din direcţia Cimitirului Ghencea.
A suferit leziuni corporale (plagă împuşcată piramida nazală şi arcada orbitală stângă
cu corpi străini – schije) care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/4488/23.04.1990 IML Bucureşti).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Stere Constantin (M.Ap.N.-Vol. 10) - rănit
Numitul Stere Constantin, fiul lui Nicolae şi Ileana, născut la data de 13.03.1956 în
Tărtăşeşti, jud. Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Baltagului, nr. 1, bl. V78, sc. II, ap.
53, sector 5, subofiţer în cadrul UM 01357 Bucureşti, a fost rănit în ziua de 23.12.1989, în
timp ce se afla în dispozitivul de pază al unităţii.
A suferit leziuni corporale (plagă împuşcată transfixiantă în seton regiunea hipotenară
mâna stângă) care au necesitat pentru vindecare 45-50 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/4541/15.05.1991 IML Bucureşti).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Simu Ştefan Dorin (M.Ap.N.-Vol. 10) - rănit
Numitul Simu Ştefan Dorin, fiul lui Ştefan şi Stela, născut la data de 25.10.1967,
domiciliat în com. Vişeu, str. Principală, nr. 93, jud. Alba, fost militar în termen la UM 01908
Bucureşti, a fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în contextul focurilor de armă trase
dinspre cimitirul Ghencea în direcţia autobuzelor în care fuseseră îmbarcaţi pentru a se
deplasa în centru mun. Bucureşti.
A suferind leziuni corporale (plagă prin împuşcare antebraţ drept) care au necesitat
pentru vindecare 65 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. 865/II/A/19.03.1991
LML Alba).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Antonescu Victoria (M.Ap.N.-Vol. 10) - rănită
Numita Antonescu Victoria, fiica lui Ion şi Florica, născută la data de 25.07.1919 în
Piteşti, jud. Argeş, domiciliată în Bucureşti, str. General Ioan Culcer, nr. 56, sector 6, a fost
rănită la data de 23.12.1989, în jurul orei 1030, în timp ce se afla la domiciliu.
A suferit leziuni corporale (plagă prin împuşcare transfixiantă regiunea omoplat drept)
care au necesitat pentru vindecare 50 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr.
A1/3943/1991 IML Bucureşti).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Boicu Emilia (M.Ap.N.-Vol. 10) - rănită
Numita Boicu Emilia, domiciliată în Bucureşti, Aleea Poiana Sibiului, nr. 6, bl. E25,
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ap. 42, sector 6, a fost rănită în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla, împreună cu soţul său
pe str. Culcer din sector 6 Bucureşti.
A suferit leziuni traumatice (plagă împuşcată transfixiantă supraclaviculară dr., plagă
transfixiantă tangenţială obraz drept) care au necesitat pentru vindecare 70- 75 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/13885/1991).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Matei Ilie (M.Ap.N.-Vol. 10) - rănit
Numitul Matei Ilie, fiul lui Florea şi Rada, născut la data de 17.05.1955, domiciliat în
Bucureşti, str. Drumul Timonierului, nr. 11, bl. 109, sc. 2, et. 3, ap. 60, sector 6, a fost rănit la
data de 24.12.1989, în timp ce se afla în zona Moghioroş.
A suferit leziuni corporale (fractură cominutivă deschisă prin împuşcare 1/3 medie
tibie stângă) care au necesitat pentru vindecare 16-18 luni de îngrijiri medicale (raport medico
legal nr. A1/3997/1991 IML Bucureşti)
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Başoldea Petre (M.Ap.N.-Vol. 10) - rănit
Numitul Başoldea Petre, fiul lui Constantin şi Elena, născut la data de 06.04.1944 în
com. Buiceşti, jud. Mehedinţi, domiciliat în Bucureşti, Valea Ialomiţei, nr. 4, bl. C11, et. 5,
ap. 139, sector 6, susţine că a fost rănit în seara zilei de 23.12.1989, în jurul orei 2045, în timp
ce se afla în zona b-dul Iuliu Maniu, în contextul focurilor de armă trase dinspre Academia
Ştefan Gheorghiu.
Nu a prezentat acte medico-legale în susţinerea afirmaţiilor sale.
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Dincă Ştefan (M.Ap.N.-Vol. 10) - rănit
Numitul Dincă Ştefan, fiul lui Dumitru şi Ioana, domiciliat în com. Chiajna, str. cap.
Dumitru Pipercu, nr. 26, jud. Ilfov, a fost rănit, la data de 23.12.1989, în jurul orei 1930, în
timp ce se deplasa cu autoturismul personal în zona Armata Poporului – Lujerului, din mun.
Bucureşti.
A suferit leziuni corporale (contuzie cerebrală minoră, plăgi prin armă de foc la nivelul
scalpului retro-auricular drept pavilionul urechii drepte, plagă occipitală nucală stângă cu
retenţie de corpuri metalice de dimensiuni mici) care au necesitat pentru vindecare 30 zile de
îngrijiri medicale (raport medico legal nr. A1/1348/23.02.1991).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Harosa Viorel (M.Ap.N.-Vol. 10) - rănit
Numitul Harosa Viorel, fiul lui Ioan şi Limbria, născut la data de 12.07.1943,
domiciliat în Bucureşti, Aleea Ariniş, nr.1, bl. OD1, ap. 105, sector 6, a fost rănit, în noaptea
de 23/24.12.1989, în jurul orei 2300, în timp ce se deplasa cu autoturismul proprietate
personală în zona intersecţiei str. Lejerului cu str. Bujoreni.
A suferit leziuni corporale (plagă împuşcată transfixiantă gamba dreaptă) care au
necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr.
A1/11566/19.08.1992).
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Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Ionescu Gabriel (M.Ap.N.-Vol. 10) – rănit
Persoană vătămată Baboi Ninel (M.Ap.N.-Vol. 10) - rănit
Numiţii Ionescu Gabriel şi Baboi Ninel au fost răniţi, în seara zilei de 23.12.1989, în
timp ce se aflau în apropierea staţiei de metrou Armata Poporului, în contextul în care în
direcţia autoturismului în care se aflau s-au executat focuri de armă atât dintr-un bloc situat în
imediata apropiere, cât şi dinspre barajul constituit din gărzi patriotice aflat în zona pasaj
Lujerului.
Conform raportului medico legal nr. A1/9179/1991 din data de 21.06.1991, întocmit
de Institutul de Medicină Legală Bucureşti, numitul Ionescu Gabriel (fiul lui Mihail şi Ioana,
născut la data de 31.12.1968 în Bucureşti, domiciliat în com. Voluntari, str. Harghita, nr. 21,
jud. Ilfov) a prezentat, la data de 23.12.1989 o leziune (plagă 1/3 medie coapsa stângă faţa
dorsală) produsă prin proiectilul unei arme de foc, leziune care a necesitat pentru vindecare 30
zile de îngrijiri medicale.
Conform raportului medico legal nr. A1/3679/1991, din data de 18.02.1991, întocmit
de Institutul de Medicină Legală Bucureşti, numitul Baboi Ninel (fiul lui Stan şi Maria, născut
la data de 25.09.1966, domiciliat în com. Călugăreni, jud. Giurgiu) a prezentat urmele unor
leziuni de violenţă (plagă transfixiantă fesieră şi perineală cu fractura coxalului şi a
ischionului) care pot data din 24.12.1989 şi care au necesitat pentru vindecare 65-70 zile de
îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestora.
Persoană vătămată Ilisei Valentina (M.Ap.N.-Vol. 10) - rănită
Numita Ilisei Valentina, fiica lui Isai şi Agafiea, născută la data de 08.04.1921,
domiciliată în Bucureşti, b-dul Păcii, nr. 17, bl. 6P, ap. 378, sector 6, a fost rănită, în data de
23.12.1989, în jurul orei 1000, în timp ce se afla în balconul locuinţei sale.
Conform raportului medico legal nr. A1/18766/1991, din data de 17.12.1991, întocmit
de Institutul de Medicină Legală Bucureşti, a prezentat leziuni traumatice (plagă nepenetrantă
hemitorace drept cu reţinere corp străin) produse prin împuşcare la data de 23.12.1989, leziuni
care au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acesteia.
Persoană vătămată Radu Cornel (M.Ap.N.-Vol. 10) - rănit
Numitul Radu Cornel, fiul lui Tudor şi Elena, născut la data de 09.04.1953 în com.
Grădinari, jud. Ilfov, domiciliat în Bucureşti, str. D. Juvara, nr. 25, ap. 4, a fost rănit, în
noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona barajului constituit deasupra pasajului
Lujerului, din mun. Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. A1/2601/1991, întocmit de Institutul Medico
legal Bucureşti, a prezentat leziuni corporale (plagă împuşcată hemitorace stâng cu glonţ
reţinut intrapleural) care au necesitat 80-90 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992, din data de 27.11.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea acestuia.
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Pantea Ioan (M.Ap.N.-Vol. 11) - decedat
Numitul Pantea Ioan, cu ultimul domiciliu în Moreni, str. Victoriei, nr. 7, bl. 2C, sc. C,
a. 2, jud. Dâmboviţa, a făcut parte din echipajul unuia dintre TAB-urile care, în ziua de
25.12.1989, au plecat de la Întreprinderea „Automecanica” Moreni către sediul Ministerului
Apărării Naţionale. În jurul orelor 2200, în timp ce vehiculul se afla în apropierea sediului
Ministerului Apărării Naţionale, forţele care asigurau paza ministerului au deschis focul
asupra TAB-ului, împrejurare în care numitul Pantea Ioan a fost împuşcat mortal.
Prin rezoluţia cu nr. 28/P/2006 din 01.11.2007 a Parchetului de pe lângă Curtea
Militară de Apel s-a dispus clasarea cauzei.
La data de 24.05.2007, Pantea Paula (soţia victimei) şi Pantea Adrian Florentin (fiul
victimei), domiciliaţi în mun. Moreni, str. Victoriei, nr. 7, bl. 2C, sc. C, et. 1, ap. 2, jud.
Dâmboviţa, s-au constituit părţi civile în cauză.
Persoană vătămată Costache Grigore (M.Ap.N.-Vol. 11) - rănit
Numitul Costache Grigore, născut la data de 15.03.1957, fiul lui Neculae şi Ioana,
domiciliat în Moreni, str. Tineretului, nr. 5, bl. 29, sc. A, et. 3, ap. 15, a făcut parte din
echipajul unuia dintre TAB-urile care, în ziua de 25.12.1989, au plecat de la Întreprinderea
„Automecanica” Moreni către sediul Ministerului Apărării Naţionale. În jurul orelor 2200, în
timp ce vehiculul se afla în apropierea sediului Ministerului Apărării Naţionale, forţele care
asigurau paza ministerului au deschis focul asupra TAB-ului, împrejurare în care numitul
Costache Grigore a fost rănit prin împuşcare
Prin rezoluţia cu nr. 28/P/2006 din 01.11.2007 a Parchetului de pe lângă Curtea
Militară de Apel s-a dispus clasarea cauzei.
Persoană vătămată Teodorescu Nicolae (M.Ap.N.-Vol. 11) - rănit
Numitul Teodorescu Nicolae, domiciliat în Bucureşti, str. Dr. Severeanu, nr. 36, sector
5 se afla, la data de 25.12.1989, în TAB-ul condus de m.m. Tache, cu echipaj format din mr.
Adam Viorel, lt. maj. Pantea Ion şi Costache Grigore. În jurul orelor 2200, în timp ce vehiculul
se afla în apropierea sediului Ministerului Apărării Naţionale, forţele care asigurau paza
ministerului au deschis focul asupra TAB-ului, împrejurare în care numitul Teodorescu
Nicolae a fost rănit prin împuşcare.
Prin rezoluţia cu nr. 28/P/2006 din 01.11.2007 a Parchetului de pe lângă Curtea
Militară de Apel s-a dispus clasarea cauzei.
Persoană vătămată Tîrnă Florică (M.Ap.N.-Vol. 11) - rănit
Numitul Tîrnă Florică, născut la data de 27.09.1949, fiul lui Alexandru şi Petra,
domiciliat în Bucureşti, str. Mărgeanului, nr. 22, bl. M35, sc.2, et. 8, ap. 72, sector 5, a făcut
parte din echipajul elicopterului IAR 330 cu nr. 87, care, la data de 23.12.1989, a executat o
misiune de verificare a zonei Cimitirului Militar Ghencea, de unde se presupunea că
acţionează elemente ostile. După o primă intrare în zona obiectivului, comandantul
echipajului, mr. Militaru Mircea a primit ordin de la sol să execute un nou raid asupra
cimitirului. În acest moment, din obiectivele militare aflate în incinta M.Ap.N. şi zona
Ghencea s-a deschis foc asupra elicopterului, împrejurări în care numitul Tîrnă Florică a fost
rănit în zona capului, suferind leziuni ce au necesitat 70 de zile de îngrijiri medicale şi au pus
viaţa în primejdie (raport medico-legal nr. A1/4955/1991 al INML Bucureşti).
Prin rezoluţia nr. 867/P/1991 din 08.11.1994 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Tîrnă Florică.
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Persoană vătămată Anton Aurel Laurenţiu (M.Ap.N.-Vol. 12) - rănit
Numitul Anton Aurel Laurenţiu, născut la data de 28.01.1962, fiul lui Aurel şi Elena,
domiciliat în Bucureşti, Aleea Câmpul cu Flori, nr. 3, bl. M49, sc. A, ap. 3, sector 6, a fost
rănit la data de 24.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Moghioroş şi se deplasa către
Secţia 21 Miliţie, pentru a transporta o persoană bănuită că ar fi desfăşurat activităţi ostile
revoluţiei.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 50 zile de îngrijiri
medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei (raport medico legal nr. A1/3984/1990,
plagă împuşcată în seton gamba dreaptă).
Prin rezoluţia nr. 973/P/1991 din 19.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Cu ocazia audierii, la data de 05.02.2007, numitul Anton Aurel Laurenţiu a menţionat
că nu se constituie parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Scarlat Gheorghe (M.Ap.N.-Vol. 12) - rănit
Numitul Scarlat Gheorghe, născut la data de 30.10.1969, fiul lui Constantin şi
Eleonora, domiciliat în Braşov, str. Castelului, nr. 122, et. 1, ap. 5, jud. Braşov, fost militar în
termen la U.M. 01270 Focşani a fost rănit la data de 25.12.1989, în timp ce se afla, în
misiune, împreună cu militarii din subunitatea sa, în zona Piaţa Moghioroş.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 5-6 luni de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. 455/E/1990 al LML Braşov, plagă împuşcată abdominală,
leziune de ficat, lob drept şi ruptură de rinichi).
Prin rezoluţia nr. 973/P/1991 din 19.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
La data de 13.10.2006, numitul Scarlat Gheorghe s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Marina Vasile (M.Ap.N.-Vol. 12) - rănit
Numitul Marina Vasile, născut la data de 03.01.1965, fiul lui Petru şi Doca, domiciliat
în com. Giuleşti, nr. 140, jud. Maramureş, era în luna decembrie 1989 subofiţer de miliţie la
IJM Bihor, din luna noiembrie fiind detaşat la Circa 21 Miliţie. În ziua de 24.12.1989 a fost
rănit prin împuşcare, în timp ce se afla într-un autoturism ce se deplasa către Secţia 21 Miliţie,
pentru a transporta o persoană bănuită că ar fi desfăşurat activităţi ostile revoluţiei. A suferit
leziuni ce au necesitat 30-35 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
1523/II/a/131/1990 al LML Cluj-Napoca, plagă împuşcată tangenţială a genunchiului stâng).
Prin rezoluţia nr. 973/P/1991 din 19.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Baciu Gabriel (M.Ap.N.-Vol. 12) - rănit
Numitul Baciu Gabriel, fiul lui Marin şi Lucia, ns. la 09.09.1971, domiciliat în
Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 122, bl. OD2, sc. B, ap. 47, sector 6, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla într-un autoturism ce se deplasa către
Secţia 21 Miliţie (certificat medical nr.3724/ 08.03.1995, plagă împuşcată în regiunea gambei
stângi 1/3 distală în seton cu leziunea nervului peronial)
Prin rezoluţia nr. 973/P/1991 din 19.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Botoş Florea (M.Ap.N.-Vol. 12) - rănit
Numitul Botoş Florea, născut la data de 16.01.1923, fiul lui Aron şi Floarea, domiciliat
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în Bucureşti, str. Târgu Neamţ, nr. 13, bl. M-2-B-8/2, sc.2, et. 4, ap. 63, sector 6, a fost rănit
prin împuşcare la data de 23.12.1989, în timp ce făcea parte dintr-un filtru de control
organizat în faţa Poştei nr. 2 din cartierul Drumul Taberei pentru controlul autovehiculelor.
A suferit leziuni corporale care au necesitat 22-25 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/5683/1991 al INML Bucureşti, plagă împuşcată transfixiantă umăr drept).
Prin rezoluţia nr. 973/P/1991 din 19.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Cotiţosu Constantin Viorel (M.Ap.N.-Vol. 12) - rănit
Numitul Cotiţosu Constantin Viorel, fiul lui Constantin şi Elena Sonia, ns. la
16.02.1968, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea Pârva, nr. 7, bl. D7, ap. 33, sector 6, a fost rănit
prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce făcea parte dintr-un baraj constituit în
Piaţa Moghioroş pentru verificarea vehiculelor.
A suferit leziuni care au necesitat 50 de zile de îngrijiri medicale şi au cauzat
infirmitate permanentă (raport medico-legal nr. A1/3550/1991 al INML Bucureşti, plagă
împuşcată braţ drept cu secţionarea arterei şi nervului brahial, nervului median, secţiune
parţială a nervului triceps).
Prin rezoluţia nr. 973/P/1991 din 19.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Huhulescu Eugen-Vasile (M.Ap.N.-Vol. 12) - rănit
Persoană vătămată Huhulescu Cornelia (M.Ap.N.-Vol. 12) - rănită
Numiţii Huhulescu Eugen-Vasile şi Huhulescu Cornelia, soţi, domiciliaţi în Bucureşti,
Calea Văcăreşti, nr. 328, bl. 9C, ap. 13, sector 4, au fost răniţi prin împuşcare la data de
24.12.1989, în timp ce circulau cu autoturismul personal în zona Piaţa Moghioroş.
Huhulescu Eugen-Vasile a suferit leziuni corporale care au necesitat 200 de zile de
îngrijiri medicale şi a rămas cu infirmitate permanentă (raport medico-legal nr. A1/2986/1991
al INML Bucureşti, plagă împuşcată 1/3 inferioară gamba dreaptă şi stângă cu secţiune tendon
achilian picior drept), iar Huhulescu Cornelia a suferit leziuni care au necesitat 25 zile de
îngrijiri medicale (raport medico legal nr. A1/2987/1991 al INML Bucureşti, corp străin
metalic situat pe părţile moi dorsal, hemitorace stâng).
Prin rezoluţia nr. 973/P/1991 din 19.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestora.
Persoană vătămată Moldovan Valentin (M.Ap.N.-Vol. 12) - rănit
Numitul Moldovan Valentin, fiul lui Traian şi Elena, ns. la 07.12.1953, domiciliat în
Bucureşti, str. Valea Călugărească, nr. 4, bl. 5, sc. E, et.1, ap. 64, sector 6, a fost rănit prin
împuşcare la data de 24.12.1989, în jurul orelor 11.00, în timp ce se afla în zona Piaţa
Moghioroş.
A suferit leziuni corporale care au pus în primejdie viaţa victimei şi au cauzat
infirmitate permanentă (raport medico legal nr. A1/4991/1991 al INML Bucureşti, plăgi prin
împuşcare cu dilacerare musculară, tegumentară şi cominuţie osoasă ambele oase gamba
dreaptă, 1/3 medie).
Prin rezoluţia nr. 973/P/1991 din 19.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Creţu Sorin George (M.Ap.N.-Vol. 12) - rănit
Numitul Creţu Sorin George, fiul lui Viorel şi Janeta domiciliat în Bucureşti, b-dul
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Vasile Milea, nr. 11, bl. B, sc. D, et. 2, ap. 55, sector 6, a fost rănit prin împuşcare în noaptea
de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Moghioroş.
A suferit leziuni corporale care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/6203/1991 al INML Bucureşti, plagă împuşcată gamba stângă 1/3 medie
faţa anterioară, ).
Prin rezoluţia nr. 973/P/1991 din 19.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Butnaru Vasile (M.Ap.N.-Vol. 12) - decedat
Numitul Butnaru Vasile, născut la data de 29.12.1940, fiul lui Daniel şi Margareta, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Alex. Moghioroş, nr. 32, bl. A11, sc. B, ap. 16, sector 6, a
fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Moghioroş
(raport medico legal nr. A3/184/1989, plagă împuşcată craniană, dilacerare cerebrală).
Prin rezoluţia nr. 973/P/1991 din 19.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul acestuia.
La data de 15.02.2006, Butnaru Maria (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti, str.
Braşov, nr. 32, bl. A11, sc. B, ap. 16, sector 6, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Tatoiu Marin (M.Ap.N.-Vol. 12) - rănit
Numitul Tatoiu Marin, fiul lui Alexandru şi Elisabeta, născut la data de 30.10.1969,
domiciliat în Bucureşti, str. Peştera Scărişoara, nr. 2, bl. M2B8/3, et. 8, ap. 34 sector 6, a fost
rănit prin împuşcare la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Moghioroş, în
contextul focurilor de armă trase dintr-un elicopter.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 40 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/3080/1990, fractură radius drept, plagă împuşcată
antebraţ drept)
Prin rezoluţia nr. 973/P/1991 din 19.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Şişcă Gabriel (M.Ap.N.-Vol. 13) - rănit
Numitul Şişcă Gabriel, născut la data de 01.12.1970, fiul lui Tudor şi Elena, domiciliat
în Braşov, str. Filiaşi, nr. 1, bl. 5, sc. A, ap. 10, jud. Braşov, fost militar în termen la U.M.
01308 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de pază al unităţii.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/1446/1993 al INML Bucureşti, plagă prin împuşcare,
picior drept).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992 din 27.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Luca Ionică (M.Ap.N.-Vol. 13) - rănit
Numitul Luca Ionică, născut la data de 20.05.1950, fiul lui Toader şi Ioana, domiciliat
în Focşani, str. Alex. Gr. Ionescu, nr. 1, bl. C2, ap. 48, jud. Vrancea, fost salariat civil la U.M.
01921 Focşani a fost detaşat în perioada 16.10.1989-31.12.1989 la U.M. 02372. În noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla în curtea U.M.02372 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 11-12 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/8518/1995 al INML Bucureşti, plagă prin împuşcare,
faţă internă, coapsa dreaptă).
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Prin rezoluţia nr. 385/P/1992 din 27.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Andronii Neculai (M.Ap.N.-Vol. 13) - rănit
Numitul Andronii Neculai, născut la data de 08.07.1952, fiul lui Toader şi Elena,
domiciliat în Bucureşti, Aleea Bărbăteşti, nr. 1, bl. 58, sc. 2, ap. 23, sector 5, fost salariat civil
la U.M. 02210 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în jurul
orelor 2200, în timp ce se îndrepta către autobuzul parcat pe aleea principală a unităţii pentru a
pleca în misiune.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 14-15 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/3283/1991 al INML Bucureşti, plagă împuşcată
transfixiantă, 1/3 superioară, coapsa dreaptă).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992 din 27.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Cu ocazia audierii, la data de 11.05.2005, numitul Andronii Neculai a menţionat că se
constituie parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Barbu Constantin (M.Ap.N.-Vol. 13) - rănit
Numitul Barbu Constantin, ns. la 15.12.1984, domiciliat în Bucureşti, b-dul Ghencea,
nr. 34, bl. C65, sc. A, et. 8, ap. 24, sector 6, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989,
în timp ce se afla în locuinţa părinţilor săi.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 150 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/11286/1991 al INML Bucureşti, plagă prin împuşcare
braţ stâng cu fractură cominutivă humerus stâng).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992 din 27.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Constantin Cristian (M.Ap.N.-Vol. 13) - rănit
Numitul Constantin Cristian, născut la data de 12.02.1967, fiul lui Nicolae şi Antoneta,
domiciliat în Constanţa, str. Mugurului, nr. 55, jud. Constanţa, fost militar în termen la U.M.
02317 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989, în jurul orelor 2300,
în timp ce se afla în misiune de pază şi apărare a unităţii.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 100-120 zile de îngrijiri
medicale şi au cauzat o infirmitate permanentă (raport medico legal nr. A1/7326/1991, plagă
prin armă de foc transfixiantă hemitorace stâng şi antebraţ stâng 1/3 inferioară, fractură
costală C4).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992 din 27.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Fediucel Petru (M.Ap.N.-Vol. 13) - rănit
Numitul Fediucel Petru, născut la data de 27.06.1946, fiul lui Dumitru şi Maria,
domiciliat în com. Corni, judeţul Botoşani, concentrat la U.M. 02387 Bucureşti, a fost rănit
prin împuşcare, în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se deplasa către unitatea militară.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri
medicale, cu menţiunea constituirii unei infirmităţi definitive (raport medico legal nr.
A1/7288/1992 al INML Bucureşti, fractură deschisă cu leziuni tegumentare tip II prin
împuşcare 1/3 distală femur stâng).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992 din 27.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
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neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Persoană vătămată Folescu Ioana (M.Ap.N.-Vol. 13) - rănită
Numita Folescu Ioana, născută la data de 18.03.1943, fiica lui Gheorghe şi
Marghioala, domiciliată în Bucureşti, str. Îndrumării, nr. 19, sector 5, a fost rănită, la data de
23.12.1989, de schijele unei grenade aruncată de plt. Ignat Marian, din cadrul U.M. 02317
Bucureşti, victima deplasându-se către locuinţa personală.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 65-70 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/2503/1990 al INML Bucureşti, plăgi abdominale cu
ruptură de ficat).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992 din 27.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acesteia.
Gherasim Georgeta Cezarina (M.Ap.N.-Vol. 14) - decedată
Numita Gherasim Georgeta Cezarina, născută la data de 17.05.1950, fiica lui
Gheorghe şi Ecaterina, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Bozieni, nr. 7, bl. 130, ap. 214,
sector 6, a fost împuşcată mortal la data de 23.12.1989, în timp ce se deplasa cu autoturismul
cu nr. 1-B-31363, condus de soţul acesteia, care nu a oprit la somaţiile militarilor ce făceau
parte din filtrul constituit în dreptul Oficiului Poştal 66, din Drumul Taberei (raport medico
legal nr. A3/176/1989 al INML Bucureşti, plăgi împuşcate cranio-cerebrale şi abdominale).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992 din 27.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul acesteia
La data de 13.03.2007, Gherasim Raluca Ioana (fiica victimei), domiciliată în
Bucureşti, str. Sg. Lăţea Gheorghe, nr. 16, bl. C36, et. 10, ap. 128, sector 6, a menţionat că şi
tatăl ei a decedat în luna septembrie 2002.
Bărbieru Ciprian Teodor (M.Ap.N.-Vol. 14) - decedat
Numitul Bărbieru Ciprian Teodor, născut la data de 01.02.1970, fiul lui Vasile şi
Georgeta, cu ultimul domiciliu în Fălticeni, str. Ana Ipătescu, nr. 47, jud. Suceava, a fost
împuşcat mortal în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce, împreună cu mai multe persoane,
efectua controlul vehiculelor care circulau prin zona Pasajului Lujerului (raport medico legal
nr. A3/276/1989 al INML Bucureşti, plăgi împuşcate latero-toracic drept).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992 din 27.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul acestuia.
La data de 13.12.2005, Antoniu Georgeta (mama victimei), domiciliată în com. Moara
Vlăsiei, sat Căciulaţi, jud. Ilfov, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Petcu George (M.Ap.N.-Vol. 14) - rănit
Numitul Petcu George Nelu, fiul lui Ion şi Lina, ns. la 17.03.1970, domiciliat în
Bucureşti, str. Dreptăţii, nr. 10, bl. O3, sc. 3, et. 6, ap. 145, sector 6, a fost rănit prin
împuşcare la data de 23.12.1989, în timp ce făcea parte dintr-un filtru ce controla vehiculele
care circulau în zona Lujerului, din mun. Bucureşti.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 10-12 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/15396/1991 al INML Bucureşti, plagă prin împuşcare
braţ drept).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992 din 27.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
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Grumezea Mihai Alexandru (M.Ap.N.-Vol. 14) - decedat
Numitul Grumezea Mihai Alexandru, născut la data de 22.07.1971, fiul lui Mihai şi
Maria, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Codrului, nr. 1, sector 5, a fost împuşcat mortal
în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona Constantin Brâncoveanu (raport
medico legal nr. A3/385/1989 al INML Bucureşti, plagă împuşcată toraco-abdominală).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992 din 27.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul acestuia.
Date referitoare la împrejurările decesului numitului Grumezea Mihai Alexandru, au
fost comunicate mamei acestuia, Grumezea Maria, domiciliată în Bucureşti, str. Codrului nr.1,
sector 5.
Persoană vătămată Barcan Neculai (M.Ap.N.-Vol. 14) - rănit
Numitul Barcan Neculai, născut la data de 12.01.1969, fiul lui Petru şi Aurelia,
domiciliat în com. Cândeşti, sat Pădureni, jud. Neamţ, fost militar în termen la U.M. 01210
Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare la data de 27.12.1989, în timp ce se afla în misiune de
pază a Oficiului P.T.T.R. din Drumul Taberei.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 120-140 zile de îngrijiri
medicale, cu menţiunea constituirii unei invalidităţi gradul II (raport medico legal nr.
641/1991 al LML Neamţ).
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992 din 27.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Postelnicu Aurel (M.Ap.N.-Vol. 14) - decedat
Numitul Postelnicu Aurel, născut la data de 19.10.1959, fiul lui Nicolae şi Elisabeta,
cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Ciocârliei, nr. 26, bl. D27, ap. 29, sector 2, a fost
împuşcat mortal la data de 25.12.1989, în timp ce se afla în faţa unui imobil situat vis-a-vis de
unitatea militară din apropierea Cimitirului Ghencea (raport medico legal nr. A3/366/1989,
multiple plăgi împuşcate toracale )
În cauză s-au constituit parţi civile Popa Georgeta (sora victimei) domiciliată în
Bucureşti, Aleea Cislău nr.1, bl.3B, sc.1, et.7, ap. 43, sector 2, precum şi Postelnicu Ioana
Valentina şi Postelnicu Georgiana Mădălina (fiicele victimei), domiciliate în Bucureşti, str.
Ciocârliei, nr. 26, bl. D27, sc. A, et. 7, ap. 29, sector 2.
Prin rezoluţia nr. 385/P/1992 din 27.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul acestuia.
Persoană vătămată Popuţă Vasile (M.Ap.N.-Vol. 14) - rănit
Numitul Popuţă Vasile, fiul lui Nicolae şi Nastasia domiciliat în Bucureşti, str. Sibiu,
nr. 1, bl. C5, sc. 4, et. 3, ap. 271, sector 6 a fost rănit prin împuşcare la data de 24.12.1989, în
timp ce se deplasa cu autoturismul proprietate personală în zona b-dul Vasile Milea,
intersecţie cu b-dul Timişoara.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/3419/1991 al INML Bucureşti, plagă prin împuşcare,
coapsa stângă).
Anghel Marioara (M.Ap.N.-Vol. 15) – decedată
Anghel Cătălina (M.Ap.N.-Vol. 15) - decedată
Numitele Anghel Marioara, născută la data de 04.08.1949, fiica lui Constantin şi
Tinca, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Nedeleanu Ion, nr. 14, bl. V-23, sc. 1, ap. 10,
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sector 5 şi fiica acesteia Anghel Cătălina, născută la data de 25.08.1986, fiica lui Neculae şi
Marioara, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Nedeleanu Ion, nr. 14, bl. V-23, sc. 1, ap. 10,
sector 5 au fost împuşcate mortal la data de 23.12.1989, în timp ce se deplasau cu
autoturismul personal în apropierea stadionului Ghencea. Asupra autoturismului au deschis
focul militarii din U.M. 02210 Bucureşti şi de la Clubul Steaua, care au primit informaţia că
vehiculul transportă persoane ostile revoluţiei.
Prin rezoluţia nr. 799/P/1991, din data de 07.11.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul civ. Anghel Marioara şi civ.
Anghel Cătălina.
La data de 21.03.2007, numitul Anghel Neculae (soţul victimei Anghel Marioara), a
menţionat că se constituie parte civilă în cauză.
Bădoiu Gheorghe (M.Ap.N.-Vol. 15) - decedat
Numitul Bădoiu Gheorghe, născut la data de 02.01.1944, fiul lui Grigore şi Maria, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Gârleni, nr. 3, bl. C79, sc. 1, ap. 7, sector 6, fost ofiţer în
cadrul U.M. 02680 Bucureşti a fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce
se deplasa în zona Cimitirului Ghencea (raport medico legal nr. A3/178/1989 al INML
Bucureşti, plagă împuşcată craniană cu dilacerare cerebrală).
Prin rezoluţia nr. 798/P/1991 din 09.10.1991 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul acestuia.
La data de 01.11.2005, Bădoiu Florina Daniela (soţia victimei) domiciliată în
Bucureşti, str. Gârleni, nr.3, bl.C79, sc.1, et. 2, ap.7, sector 6, a menţionat că se constituie
parte civilă în cauză.
Durbac Răducu (M.Ap.N.-Vol. 15) - decedat
Numitul Durbac Răducu, născut la data de 25.08.1944, fiul lui Dumitru şi Eugenia, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, Aleea Aliorului, nr. 2, sector 4, fost ofiţer la Clubul Sportiv al
Armatei „Steaua” a fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de pază al clubului sportiv (raport medico legal nr. A3/258/1989 al INML
Bucureşti, plagă împuşcată abdominală dreapta).
Prin rezoluţia nr. 798/P/1991 din 09.10.1991 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul acestuia.
La data de 01.11.2005, Durbac Elisabeta (soţia victimei) domiciliată în Bucureşti,
Calea Victoriei nr. 200, a menţionat că se constituie parte civilă în cauză.
Brumar Călin Victor (M.Ap.N.-Vol. 15) - decedat
Numitul Brumar Călin Victor, născut la data de 08.03.1960, fiul lui Mihail şi Maria, cu
ultimul domiciliu în Săcele, str. Barajului, nr. 12, jud. Braşov, a fost împuşcat mortal în
noaptea de 22/23.12.1989, de către militarii aflaţi în dispozitivul de apărare al U.M. 02317
Bucureşti, în timp ce acesta încerca să escaladeze gardul unităţii (raport medico legal nr.
A3/177/1989, multiple plăgi împuşcate toraco-abdominale, hemoragie mixtă).
Prin rezoluţia nr. 798/P/1991 din 09.10.1991 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul acestuia.
Persoană vătămată Georgescu Tudor (M.Ap.N.-Vol. 16) - rănit
Numitul Georgescu Tudor, născut la data de 13.05.1975, fiul lui Constantin şi Viţa,
domiciliat în Bucureşti, str. Furnirului, nr. 8, bl. 78, sc. B, et. 3, ap. 77, sector 6, a fost rănit
prin împuşcare la data de 23.12.1989, în timp ce făcea parte din filtrul de control organizat în
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faţa Complexului Crângaşi.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/4686/1990 al INML Bucureşti, corp străin, glonţ, în
planul muscular profund al flancului stâng).
Prin rezoluţia nr. 221/P/1991, din data de 15.07.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea civ. Georgescu Tudor.
Persoană vătămată Pavel Eugen (M.Ap.N.-Vol. 16)
Numitul Pavel Eugen, născut la data de 20.09.1956, fiul lui Constantin şi Georgeta,
domiciliat în Bucureşti, str. Ştefan Dumitrescu, nr. 11, bl. 11, et. 6, ap. 24, sector 4, începând
cu ziua de 22.12.1989, a participat la filtrele organizate pentru control în zona bd. Păcii şi,
datorită stresului, a suferit o psihoză afectivă bipolară (raport medico legal nr. A1/16359/1991
al INML Bucureşti). A fost internat în Policlinica Univ. Titan, în perioada 25.12.198920.01.1990.
Prin rezoluţia nr. 1002/P/1991, din data de 05.12.1992, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză.
Dumitrache Valeria (M.Ap.N.-Vol. 16)
Numita Dumitrache Valeria, născută la data de 19.10.1946, fiica lui Gheorghe şi
Aglaia, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Aleea Moineşti, nr. 5, sector 4, a decedat la data de
26.12.1989, urmare unui accident de circulaţie, produs pe b-dul Păcii de către conducătorul
auto Mircică Vasile (raport medico legal nr. A3/362/1991 al INML Bucureşti politraumatism cranio-toraco-abdominal cu multiple fracturi, leziuni viscerale şi hemoragie
internă, produse prin lovire-proiectare în condiţiile unui accident rutier).
Prin ordonanţa nr. 1020/P/1991 a Secţiei Procuraturilor Militare s-a dispus încetarea
urmăririi penale în cauza privind decesul numitei Dumitrache Valeria, reţinându-se că
împrejurările în care s-a produs accidentul de circulaţie în care a fost implicat autocamionul
marca Roman cu nr. de înmatriculare 31-B.5789, condus de Mircică Vasile a făcut obiectul
dosarului nr.1407/P/1990 al Procuraturii Municipiului Bucureşti.
Crestează Eugen (M.Ap.N.-Vol. 17) - decedat
Numitul Crestează Eugen, născut la data de 22.12.1960, fiul lui Neculai şi Floarea, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Valea Oltului, nr. 28, bl. M41, ap. 51, sector 6, a fost
împuşcat mortal în noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce se deplasa cu autoturismul
proprietate personală, în zona Piaţa Moghioroş, asupra maşinii executând foc militarii din
cadrul U.M. 01270 Focşani (raport medico legal nr. A3/180/1989 al INML Bucureşti - plagă
împuşcată toracală stânga, hemoragie internă şi externă).
Prin rezoluţia nr. 1012/P/1991, din data de 16.12.1994, a Secţiei Parchetelor Militare
s-a dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la decesul civ. Crestează Eugen.
În cauză s-au constituit părţi civile, la data de 14.10.2005, Crestează Floarea (mama
victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Valea Siretului nr. 1, bl. P2, sc. H, parter, ap. 142,
sector 6 şi Crestează Iuliana Cristina (fiica victimei), domiciliată în Bucureşti, Aleea
Costineşti nr. 7, bl. 4, sc. A, sector 5.
Persoană vătămată Iavlecova Ionel (M.Ap.N.-Vol. 17) - rănit
Numitul Iavlecova Ionel, născut la data de 21.08.1935, fiul lui natural şi Eugenia,
domiciliat în Bucureşti, str. Crinul de Pădure, nr. 5, bl. G5, sc. A, et. 6, ap. 71, sector 6, a fost
rănit prin împuşcare la data de 25.12.1989, în timp ce se îndrepta către staţia de autobuz Piaţa
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Moghioroş.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 50 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/6608/1991 al INML Bucureşti - plagă împuşcată cu
fractură deschisă, regiunea cotului).
Prin rezoluţia nr. 986/P/1991, din data de 08.11.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Iavlecova Ionel .
Geamănu Lucian-Mihai (M.Ap.N.-Vol. 17) - decedat
Numitul Geamănu Lucian-Mihai, născut la data de 10.12.1945, fiul lui Gheorghe şi
Maria, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Dumbrava Nouă, nr. 14, bl. M84, et. 5, ap. 22,
sector 5, fost ofiţer în cadrul U.M. 01952 Bucureşti, a fost împuşcat mortal în noaptea de
23/24.12.1989, de către cpt. Tabac Virgil, din U.M. 01297 Brăila, în timp ce se afla în
dispozitivul de pază constituit la sediul Ministerului Apărării Naţionale (raport medico legal
nr. A3/83/1989 al INML Bucureşti - plăgi împuşcate regiunea toracală, hemoragie mixtă).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Geamănu Lucian
Mihai, a fost audiată Geamănu Alexandra (soţia victimei) domiciliată în Bucureşti, str.
Dumbrava Nouă nr.14, bl. M 84, et. 5, ap.22, sector 5.
Prin ordonanţa nr. 2/P/1992, din data de 15.01.1992, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de cpt. Tabac Virgil sub aspectul săvârşirii infr.
prev. de art.174 alin. 1 C.pen., reţinându-se că cel în cauză a acţionat fără discernământ.
Persoană vătămată Mircea Eugen (M.Ap.N.-Vol. 17) - rănit
Numitul Mircea Eugen, născut la data de 04.06.1963, fiul lui Petrea şi Ana, domiciliat
în Bucureşti, str. Alunişului, nr. 180, bl. 1, ap. 189, sector 4, fost subofiţer la U.M. 02450
Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare la data de 24.12.1989, datorită mânuirii imprudente a
armamentului de către sold.(rez.) Vieru Dănuţ Ion, fost militar în termen la U.M. 02450
Bucureşti.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 70 zile de îngrijiri
medicale şi au pus în primejdie viaţa victimei (raport medico legal nr. A1/4824/1991 al INML
Bucureşti).
Prin rechizitoriul nr. 31/P/1990 din 18.02.1991 al Procuraturii Militare Bucureşti s-a
dispus trimiterea în judecată a sold.(rez.) Vieru Dănuţ Ion pt. săv. infr. prev. de art. 184 alin.
2 şi 4 C.pen.
Persoană vătămată Nicorici Dorian (M.Ap.N.-Vol. 17) – rănit
Numitul Nicorici Dorian, născut la data de 29.06.1956, fiul lui Aurel şi Victoria,
domiciliat în Bucureşti, str. Sibiu, nr. 1, ap. 129, sector 6, a fost rănit în seara zilei de
23.12.1989, în timp ce se afla în faţa sediului M.Ap.N.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 11-12 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/11346/1996 al INML Bucureşti – plăgi împuşcate 1/3
medie humerus drept şi 1/3 medie femur drept).
Prin rezoluţia nr. 47/P/1996 din 13.08.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Nicorici Dorian.
Persoană vătămată Boncu Gheorghe (M.Ap.N.-Vol. 18) - rănit
Numitul Boncu Gheorghe, născut la data de 18.08.1967, fiul lui Gheorghe şi Maria,
domiciliat în Câmpina, str. Dr. C. Istrati, nr. 52B, bl. B2, sc. A, ap. 10, jud. Prahova, fost
subofiţer la U.M. 01357 Bucureşti, în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla la sediul unităţii, a
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declanşat accidental mecanismul de tragere al armei din dotare şi s-a autoaccidentat.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 80 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/15096/1991- plagă prin împuşcare regiunea calcaneană
antepicior drept).
Prin rezoluţia nr. 845/P/1992, din 02.12.1992, Secţia Parchetelor Militare a dispus
neînceperea urmăririi penale cu privire la rănirea numitului Boncu Gheorghe.
Persoană vătămată Curişoiu Gherghina (M.Ap.N.-Vol. 18) - rănită
Numita Curişoiu Gherghina, fiica lui Radu şi Maria, ns. la 05.11.1961, domiciliată în
Bucureşti, str. Ioviţa, nr. 8, bl. P13, sc. 1, ap. 9, sector 5, a fost rănită, în seara zilei de
22.12.1989, în timp ce se deplasa cu autoturismul personal în zona Piaţa Moghioroş.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri
medicale, cu infirmitate permanentă şi prejudiciu estetic (raport medico legal nr.
A1/5053/1991 al INML Bucureşti - plagă împuşcată gamba dreaptă 1/3 medie laterală, plagă
împuşcată gamba stângă 1/3 medial).
Prin rezoluţia nr. 979/P/1991, din data de 15.12.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la rănirea numitei Curişoiu Gherghina.
Soluţia a fost infirmată prin rezoluţia cu nr. 979/P/1991, din data de 07.02.1995, iar la data
de 14.10.1998 s-a dispus clasarea dosarului.
Poenaru Toma (M.Ap.N.-Vol. 18) - decedat
Numitul Poenaru Toma, fiul lui Gheorghe şi Elena, ns. la 27.05.1939, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Valea Argeşului, nr. 6, sector 6, a fost împuşcat mortal în ziua de
24.12.1989 de frt.(rez.) Hăinaru Dan, fost militar în termen la U.M. 02210 Bucureşti, care se
afla în dispozitivul de pază al sediului M.Ap.N.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/268/1989 din 15.02.1990
întocmit de I.M.L. Bucureşti, moartea numitului Poenaru Toma a fost violentă şi s-a datorat
împuşcării (plagă împuşcată toracică, hemoragie mixtă)
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Poenaru Toma, a fost
audiată Poenaru Ana (soţia victimei) domiciliată în Bucureşti, str. Valea Argeşului, nr. 6, bl.
M 22, et. 7, ap. 47, sector 6.
Prin rechizitoriul nr. 1007/P/1991 al Secţiei Parchetelor Militare din 21.10.1996 s-a
dispus trimiterea în judecată a frt. (rez.) Hăinaru Dan pt. săv. infr. prev. de art. 178 alin.
2C.pen.
Murariu Florică (M.Ap.N.-Vol. 19) - decedat
Numitul Murariu Florică, născut la data de 28.03.1955, fiul lui Teodor şi Catinca, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, b-dul Ghencea, nr. 30, bl. C76, ap. 25, sector 6, fost ofiţer în
cadrul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, la data de 24.12.1989 se deplasa spre sediul
clubului pentru întărirea pazei. În zona Piaţa Moghioroş, sold. (rez.) Lepădatu Fănică, la acea
dată militar în termen la U.M. 01270 Focşani, aflat în misiune cu subunitatea în mun.
Bucureşti, l-a somat să se oprească şi să ridice mâinile sus. Când militarul s-a apropiat de el
pentru a-l percheziţiona corporal, victima a lăsat brusc mâinile în jos, ceea ce l-a determinat
pe militar să tragă un foc de armă, soldat cu decesul celui în cauză (raport medico legal nr.
A3/217/1989 al INML Bucureşti - plagă împuşcată abdominală dreapta).
În legătură cu împrejurarea în care s-a produs decesul numitului Murariu Florică, a fost
audiat Murariu Constantin (fratele victimei), domiciliat în Târgovişte, Micro 5, bl 14, ap.8,
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jud. Dâmboviţa.
Prin rezoluţia nr. 1005/P/1991, din data de 18.05.1993, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de sold. (rez.) Lepădatu Fănică, cercetat sub
aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 174 C.pen.
Persoană vătămată Tomoniu Maria (M.Ap.N.-Vol. 19) - rănită
Numita Tomoniu Maria, născută la data de 13.11.1920, fiica lui Grigore şi Eufrosina,
domiciliată în mun. Bucureşti, str. Târgu Neamţ, nr. 2, bl. R7, sc. A, ap. 20, sector 6, a fost
rănită, la data de 24.12.1989, în timp ce se afla în apartamentul său.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/4152/1991 al INML Bucureşti - plagă împuşcată braţ
stâng suprainfectată).
Prin rezoluţia nr. 992/P/1991, din data de 19.01.1995, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitei Tomoniu Maria.
Andrei Constantin (M.Ap.N.-Vol. 19) – decedat
Persoană vătămată Buzdug Gabriel (M.Ap.N.-Vol. 19) - rănit
Persoană vătămată Spiridon Vasilica (M.Ap.N.-Vol. 19) - rănită
Persoană vătămată Vasilescu Panea Carmen (M.Ap.N.-Vol. 19) - rănită
Persoană vătămată Rodina (fostă Exaru) Angelica (M.Ap.N.-Vol. 19) - rănită
Persoană vătămată Andrei Anişoara (M.Ap.N.-vol. 19) - rănită
În seara zilei de 24.12.1989, în jurul orelor 2100, în zona Gării de Nord circula
autobuzul 105, condus de şoferul Titirişcă Gheorghe. În staţia Basarab majoritatea călătorilor
au coborât, autobuzul urmând să se retragă la autobază. La insistenţele unor călători, şoferul a
luat decizia de a se deplasa în cartierul Drumul Taberei, pe traseul Podul Grant-Crângaşi. La
Piaţa Crângaşi autobuzul a fost oprit la un baraj pentru verificări. În acest loc au mai urcat
câţiva pasageri, astfel încât în autobuz se aflau numiţii Andrei Constantin (născut la data de
13.11.1963, fiul lui Ştefan şi Maria, cu ultimul domiciliu în Botoroaga Moşteni, jud.
Teleorman), Spiridon Vasilica (născută la data de 15.01.1934, fiica lui Simion şi Maria,
domiciliată în Bucureşti, str. Şincai, nr. 9, bl. E32, sc. 1, et. 6, ap. 35), Buzdug Gabriel (născut
la data de 16.11.1971, fiul lui Dumitru şi Maria, domiciliat în Bucureşti, str. Albiţei, nr. 1,
sector 6), Vasilescu Panea Carmen (născută la data de 26.09.1958, fiica lui Nicu şi Sultănica,
domiciliată în Bucureşti, Calea Crângaşi, nr. 10, bl. 19A, sc. A, et. 1, ap. 2, sector 6), Rodina
(fostă Exaru) Angelica (domiciliată în Bucureşti, Aleea Reşiţa, nr. 4, ap. 44, sector 4) şi
Andrei Anişoara (fiica lui Ştefan şi Maria, domiciliată în Videle, jud. Teleorman).
Când a ajuns în Piaţa Moghioroş, şoferul nu a oprit la semnalele luminoase făcute de
către echipajul unui TAB al U.M. 01270 Focşani, care avea misiunea de a verifica toate
vehiculele care circulau în zonă. Ca urmare a nesupunerii la somaţii şi măririi vitezei de
deplasare, militarii din dispozitiv au deschis focul asupra autobuzului. În urma tragerilor
executate a decedat numitul Andrei Constantin (raport medico legal nr. A3/174/1989 al INML
Bucureşti) şi au fost rănite Rodina (fostă Exaru) Angelica (suferind leziuni care au necesitat
pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale raport medico legal nr. 875/E/1990), Andrei
Anişoara, Spiridon Vasilica (a suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 65
zile de îngrijiri medicale raport medico legal nr. A1/11667/1991- plagă prin împuşcare
antebraţ stâng), Vasilescu Panea Carmen (a suferit leziuni ce au necesitat 40-45 zile de
îngrijiri medicale certificat medico-legal nr. A2/547/1990- plăgi multiple prin împuşcare braţ,
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antebraţ drept şi zona fesieră dreaptă), respectiv Buzdug Gabriel (a suferit leziuni corporale
care au necesitat pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale raport medico legal nr.
A1/4475/1991 plagă penetrantă lombo-abdominală prin împuşcare cu interesarea colonului
transvers, hematom retroperitoneal, hemoragie internă).
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Andrei Constantin, a
fost audiată Andrei Maria (mama victimei), domiciliată în com. Moşteni(Videle), jud.
Teleorman.
Prin rezoluţia nr. 981/P/1991, din 19.05.1995, Secţia Parchetelor Militare a dispus
neînceperea urmăririi penale cu privire la moartea violentă a numitului Andrei Constantin şi
rănirea numiţilor Spiridon Vasilica, Vasilescu Panea Carmen, Rodina (fostă Exaru) Angelica,
Andrei Anişoara şi Buzdug Gabriel.
La data de 05.05.2006, Buzdug Gabriel s-a constituit parte civilă în cauză.
Giurcanu Vasile (M.Ap.N.-Vol. 19) – decedat
Persoană vătămată Georgescu Ilie (M.Ap.N.-Vol. 19) - rănit
În noaptea de 23/24.12.1989, Georgescu Ilie, fiul lui Traian şi Ioana, domiciliat în
Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 103, bl. A10, sc. D, et. 2, ap. 52, sector 6, s-a deplasat cu
maşina proprietate personală cu nr. 1-B-16513 în zona Piaţa Moghioroş, pentru a-şi căuta
copiii ce se aflau la filtrele de control. Împreună cu acesta a mers şi numitul Giurcanu Vasile,
fiul lui Neculai şi Maria, născut la data de 03.06.1939, cu ultimul domiciliu în Bucureşti,
Aleea Târgu Neamţ, nr. 1, bl. D9, ap. 33.
În apropierea Pieţei Moghioroş în direcţia autoturismului cu care se deplasau s-au
executat focuri de armă de către militari din U.M. 01210 Bucureşti şi U.M. 01270 Focşani.
Pentru a ieşi din zonă, Georgescu Ilie a stins luminile maşinii şi a mărit viteza. Asupra
autoturismului a continuat să se tragă până în momentul în care acesta a intrat în coliziune cu
un camion militar staţionat pe partea dreaptă a străzii. Urmare focurilor de armă s-a produs
vătămarea numitului Georgescu Ilie, care a fost rănit în zona capului, leziuni care au necesitat
pentru vindecare 80-90 zile de îngrijiri medicale, cu constituirea unei infirmităţi (raport
medico legal nr. A1/2909/1991 al INML Bucureşti –plagă împuşcată cap şi coapsa stângă) şi
decesul numitului Giurcanu Vasile.
Prin rezoluţia nr. 1008/P/1991, din 21.12.1994, Secţia Parchetelor Militare a dispus
neînceperea urmăririi penale cu privire la decesul numitului Giurcanu Vasile şi rănirea
numitului Georgescu Ilie
La data de 15.02.2007, numiţii Giurcanu Anişoara Maria (soţia victimei) şi Giurcanu
Cătălin Alexandru (fiul victimei), domiciliaţi în Bucureşti, Aleea Tg. Neamţ, nr.1, bl. D9, sc.
D, et.1, ap.33, sector 6, s-au constituit părţi civile în cauză..
Persoană vătămată Irimia Sandu (M.Ap.N.-Vol. 19) – rănit
Persoană vătămată Iliescu Petre Virgil (M.Ap.N.-Vol. 19) – rănit
În seara zilei de 24.12.1989, în jurul orelor 2200, numitul Iliescu Petre Virgil, fiul lui
Alexandru şi Ana, ns. la 16.09.1957, domiciliat în Bucureşti, b-dul Ferdinand, nr. 135, bl. E4,
sc. 10, et. 3, ap. 15, sector 2 circula cu autoturismul proprietate personală pe bd. Moghioroş,
fiind urmat de prietenul său, Irimia Sandu, fiul lui Ion şi Ileana, ns. la 26.05.1950, domiciliat
în Bucureşti, Aleea Ţebea, nr. 2B, bl. 101, sc. 1, ap. 12, sector 4, care se deplasa, de
asemenea, cu autoturismul personal.
Când au ajuns pe b-dul Moghioroş au observat un TAB, care era staţionat în mijlocul

700

intersecţiei. În apropierea TAB-ului, Iliescu Petre Virgil a aprins faza lungă a farurilor,
moment în care militarii din U.M. 01270 Focşani, aflaţi în filtrul de control, au deschis focul
în direcţia celor două autoturisme, cauzând rănirea numiţilor Iliescu Petre Virgil şi Irimia
Sandu, care a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 180 zile de îngrijiri medicale,
cu constituirea unei infirmităţi permanente (raport medico legal nr. A1/3942/1991- traumatism
complex prin împuşcare plagă contuză gamba stângă, plagă contuză 1/3 medie coapsa
dreaptă).
Prin rezoluţia nr. 988/P/1991 din 24.12.1994 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea susnumiţilor.
Persoană vătămată Soldea Ştefan (M.Ap.N.-Vol. 20) – rănit
Neagoe Teodor (M.Ap.N.- Vol. 20) - decedat
Numitul Soldea Ştefan, născut la data de 18.02.1964, fiul lui Gheorghe şi Maria,
domiciliat în Bucureşti, str. Lacul Plopului, nr. 5, bl. P73, sc. 2, ap. 33, sector 5, fost subofiţer
la U.M. 0620 Bucureşti a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989, în zona
sediului Ministerului Apărării Naţionale, în timp ce făcea parte din echipajul ambarcat pe
ABI-uri aparţinând Unităţii Speciale de Luptă Antiterorism.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 65-70 zile de îngrijiri
medicale (raport medico legal nr. A1/4309/1991 – plagă prin împuşcare cervicală posterioară
cu retenţie de corp străin, multiple plăgi prin împuşcare cu retenţie de corpi străini braţ stâng).
Numitul Soldea Ştefan s-a constituit parte civilă în cauză
În aceleaşi împrejurări a decedat şi Neagoe Teodor, fost subofiţer în cadrul USLA. În
legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Neagoe Teodor, au fost audiaţi,
la data de 14.06.2006, respectiv 15.06.2006, Neagoe Elena şi Neagoe Stelian (părinţii
victimei) domiciliaţi în mun. Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 108, bl. 52-54, sc. A, et. 5,
ap.15, sector 5, care s-au constituit părţi civile în cauză.
Împrejurările în care s-a produs incidentul din noaptea de 23/24.12.1989 din faţa
sediului M.Ap.N., în care au fost implicate două ABI-uri al U.M. 0620 Bucureşti (USLA),
comandate de lt. col. Trosca Gheorghe, în urma căruia au decedat şapte militari, iar alţi doi
au fost grav răniţi, au făcut obiectul dosarului nr. 213/P/2006 al Parchetului de pe lângă
Curtea Militară de Apel Bucureşti în care, la data de 01.11.2007, s-a dispus clasarea cauzei.
Persoană vătămată Romanescu Marian (M.Ap.N.-Vol. 22, 23) - reţinut
Numitul Romanescu Marian, născut la data de 02.04.1948, fiul lui Ioan şi Frusina
domiciliat în Bucureşti, str. Valea Argeşului, nr. 3, bl. D11, sc. A, et. 4, ap.10, sector 6, fost
ofiţer în cadrul U.M. 0620 Bucureşti (USLA) a activat în luna decembrie 1989 ca ofiţer la
Aeroportul Otopeni.
A afirmat că în perioada 24.12.1989-02.02.1990 a fost reţinut în mod ilegal la sediul
unităţii, fiind suspus „…unei anchete de natură psihologică şi ameninţat cu moartea” din
ordinul col. Ardeleanu Gheorghe.
Din raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr. A6/18774/1999 rezultă că
acesta prezintă „o boală psihică datorată unui traumatism psihic”.
Prin rezoluţia nr. 69/P/1993 din data de 03.01.1994 Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de col.(rez.) Ardeleanu Gheorghe, întrucât a
survenit decesul făptuitorului.
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Persoană vătămată Stoica Mircea Viorel (M.Ap.N.-Vol. 24) - reţinut
Numitul Stoica Mircea Viorel, născut la data de 16.03.1946, fiul lui Traian şi
Alexandrina, domiciliat în Bucureşti, str. Căinţi, nr. 25, sector 1, a fost reţinut, la data de
25.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa.
Prin rezoluţia nr. 1302/P/1991, din data de 12.05.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză.
Persoană vătămată Boboc Petre Rafael (M.Ap.N.-Vol. 24) - reţinut
Persoană vătămată Ciobanu Gheorghe (M.Ap.N.-Vol. 24) - reţinut
Numiţii Boboc Petre Rafael, fiul lui Constantin şi Nastasia, ns. la 29.06.1970,
domiciliat în Bucureşti str. Eremia Grigorescu, nr. 1, sector 1 şi Ciobanu Gheorghe, fiul lui
Marin şi Elena, ns. la 17.04.1970, domiciliat în Bucureşti, str. Polonă, nr. 7, sector 1, au fost
reţinuţi în data de 25.12.1989, de persoane din barajele de control din zona Favorit,
considerându-se că au avut „comportament suspect”.
Prin rezoluţia nr. 1379/P/1991 din 30.09.1994 a Secţiei Parchetelor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de cei doi, reţinându-se că nu au săvârşit nici o
faptă de natură penală.
Persoană vătămată Andrea Valentin Cristian (M.Ap.N.-Vol. 24) - reţinut
Numitul Andrea Valentin Cristian, fiul lui Victor şi Elena, ns. la 19.06.1958,
domiciliat în Bucureşti str. Blănari, nr. 14, sector 3, a fost reţinut în noaptea de 24/25.12.1989
în timp ce circula pe trotuarul exterior al Cimitirului Ghencea, de către cpt. Fălcuţă Vasile,din
U.M. 02317 Bucureşti, întrucât cel în cauză aruncase un obiect suspect în curtea cimitirului.
Prin rezoluţia nr. 982/P/1991, din data de 19.05.1992, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză.
Persoană vătămată Gherguţ Romeo (M.Ap.N.-Vol. 25) - reţinut
Numitul Gherguţ Romeo, născut la data de 17.10.1967, fiul lui Francisc şi Ana,
domiciliat în Bucureşti, str. Pucheni, nr. 1, bl. 21, sc. II, et. 1, ap. 63, sector 5, a fost reţinut la
data de 25.12.1989, în timp ce se deplasa spre locuinţă, întrucât nu avea asupra sa buletinul de
identitate.
Prin rezoluţia nr. 1403/P/1991, din data de 09.06.1993, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză.
Persoană vătămată Foca Petrică Lucian (M.Ap.N.-Vol. 25) - reţinut
Numitul Foca Petrică Lucian, domiciliat în Buzău, str. Stadinului, bl.109 A, ap.1, în
luna decembrie 1989, era ofiţer elev în cadrul Academiei Militare. În ziua de 26.2.1989, pe
fondul zvonurilor privind acţiunile „teroriştilor” a fost trimis de către superiorii săi să verifice
zona din vecinătatea sediului Academiei Militare. În acest scop ofiţerul a luat asupra sa un
pistol TT şi legitimaţia de serviciu. A mers cu un autobuz până în staţia „Florilor”, unde a
coborât, iar pe str. Berzei a fost verificat la un filtru de control. Existând suspiciuni cu privire
la autenticitatea legitimaţiei, a fost reţinut şi dus la secţia 3 miliţie şi apoi la Comandamentul
Artileriei, de unde a fost lăsat să plece.
Prin rezoluţia nr. 15/P/1991, din data de 08.10.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză.
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Persoană vătămată Moţăţeanu Carmen Gabriela (M.Ap.N.-Vol. 26) - reţinută
Persoană vătămată Moţăţeanu Cristina Mihaela (M.Ap.N.-Vol. 26) - reţinută
Persoană vătămată Osama Galal Mohamed Ahmed (M.Ap.N.-Vol. 26) - reţinut
Persoană vătămată Samir Galal Mohamed Ahmed (M.Ap.N.-Vol. 26) - reţinut
Persoană vătămată Yasir Nouri Ahmed (M.Ap.N.-Vol. 26) - reţinut
Persoană vătămată Hatim Ahmed Sabir Abdel (M.Ap.N.-Vol. 26) - reţinut
Numitele Moţăţeanu Carmen Gabriela şi Moţăţeanu Cristina Mihaela erau în luna
decembrie 1989 studente şi locuiau într-un apartament din Drumul Taberei. În ziua de
22.12.1989 au venit la locuinţa lor însoţite de numiţii Osama Galal Mohamed Ahmed, Samir
Galal Mohamed Ahmed, Yasir Nouri Ahmed şi Hatim Ahmed Sabir Abdel, cetăţeni sudanezi.
Au rămas în apartament până în ziua de 25.12.1989, când au coborât la maşină cu intenţia de a
se deplasa către Căminul Studenţesc Tei, unde erau cazaţi cetăţenii sudanezi. În faţa blocului
au fost reţinuţi de cetăţeni şi conduşi la Secţia 21 Miliţie. Din verificările efectuate a rezultat
că cetăţenii sudanezi nu au avut asupra lor arme sau alte obiecte suspecte.
Prin rezoluţia nr. 1404/P/1991, din data de 14.06.1993, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de aceste persoane.
IV.2.A.9. Zona Otopeni
În zona Otopeni - Băneasa, ce cuprinde două obiective deosebite din punct de vedere
al securităţii naţionale (cele două aeroporturi), a existat, de asemenea, o concentrare deosebită
a unităţilor militare M.Ap.N. şi M.I.
Starea de spirit în zonă a fost alimentată, printre altele, de o suspiciune reciprocă.
Anunţurile televiziunii şi datele furnizate de coordonatorii de zbor din Aeroportul Otopeni,
ca şi cele din Comandamentul Apărării Antiaeriene a Teritoriului, au provocat executarea
unui mare număr de lovituri antiaeriene, acestea la rândul lor, creând o adevărată psihoză a
atacurilor teroriste.
Pe fondul situaţiei care s-a creat, s-au distribuit cetăţenilor, fără criterii precise, arme şi
muniţii din depozitul gărzilor patriotice al I.A.M.C. Otopeni. Intrând în posesia armelor,
civilii au acţionat individual, fără a exista între ei vreo coordonare sau organizare a acţiunilor
pe care le-au întreprins.
În acest context, în zonă s-au executat numeroase trageri necontrolate care au avut ca
urmare, conform actelor aflate la dosarul cauzei, decesul sau rănirea mai multor persoane,
inclusiv militari, după cum urmează:
1. Persoană vătămată Bulea Dănuţ (Otopeni-Vol. 2) - rănit
Numitul Bulea Dănuţ, născut la data de 28.04.1968 în judeţul Iaşi, domiciliat în
municipiul Iaşi, str. Grădinari, nr. 2, bl. D1, sc. F, ap. 1, judeţul Iaşi, afirmă că în seara zilei de
22.12.1989, în calitate de militar în termen la U.M. 01270 Focşani, împreună cu ceilalţi
militari ai unităţii, s-a deplasat la Bucureşti, pentru a asigura paza sediului Ministerului
Apărării Naţionale. Când a ajuns în Otopeni, asupra camionului în care acesta se afla s-a
deschis foc din direcţia aeroportului, iar în aceste împrejurări a fost rănit prin împuşcare la
genunchiul drept.
Conform certificatului medical de constatare a capacităţii de muncă emis de Direcţia
pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale Iaşi, numitul Bulea Dănuţ suferă de ,,status post
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chist sinorial genunchi drept operat post traumatism forte”.
2. Persoană vătămată Popa Adrian Petru (Otopeni-Vol. 4) - rănit
Numitul Popa Adrian Petru, fiul lui Petru şi Ana, născut la data de 28.06.1967 în
Oradea, judeţul Bihor, domiciliat în Bucureşti, str. Pădurea Craiului, nr. 1, bl. B2, sc. 6, ap.
252, sector 3, a fost rănit prin împuşcare, în seara zilei de 23.12.1989, de către colegul său
Nicolae Aurel, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, în timp ce se afla într-un punct de pază
al I.P.R.S. Băneasa, unde îşi desfăşura activitatea.
Conform raportului medico-legal nr. A1/8322/1991, numitul Popa Adrian Petru a
prezentat o plagă abdominală cu leziuni întinse de organe interne şi hemoragic şi o plagă la
nivelul antebraţului stâng, leziuni care au necesitat pentru vindecare 65-70 zile de îngrijiri
medicale. Leziunile au pus în pericol viaţa victimei şi au determinat infirmitate permanentă.
3. Persoană vătămată Heleţeanu Costel (Otopeni-Vol. 7)
Numitul Heleţeanu Costel, fiul lui Constantin şi Minodora, născut la data de
09.04.1972 în judeţul Iaşi, domiciliat în municipiul Iaşi, str. Gospodari, nr. 1, judeţul Iaşi, fost
militar în termen la U.M. 01829 Bucureşti, a suferit o cădere psihică, în noaptea de
23/24.12.1989, în contextul în care efectuând serviciul de pază împreună cu fratele său
Heleţeanu Gheorghe, acesta din urmă a fost împuşcat mortal. Heleţeanu Costel a fost trecut în
rezervă ca inapt medical, iar ulterior a fost încadrat la gradul I de invaliditate.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. 468/1992, numitul Heleţeanu
Costel prezintă o personalitate instabilă cu decompensări depresiv-anxioase situaţionale în
antecedente. Acestea au putut surveni ca urmare a unei traume psihice, în cursul
evenimentelor din decembrie 1989.
4. Persoană vătămată Fana Constantin (Otopeni-Vol. 9) - rănit
Numitul Fana Constantin, fiul lui Ilie şi Anastasia, născut la data de 02.12.1969 în
Slatina, judeţul Olt, domiciliat în Slatina, Aleea Bradului, nr. 2, bl. G2, sc. A, ap. 7, judeţul
Olt, fost militar în termen la U.M. 01874 Otopeni, a fost rănit prin împuşcare la umărul drept,
în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce efectua serviciul de gardă.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4950/1991, numitul Fana Constantin prezintă
urmele unor leziuni de violenţă produse prin împuşcare ce pot data din 25.12.1989. A
necesitat circa 70 de zile îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
5. Persoană vătămată Rădoiu Stelian (Otopeni-Vol. 10)
Numitul Rădoiu Stelian, fiul lui Gheorghe şi Zamfira, născut la data de 06.12.1967 în
comuna Drăgoeşti, judeţul Vâlcea, domiciliat în Bucureşti, str. Barajul Bistriţei, nr. 12, bl. 4,
sc. 1, ap. 12, sector 3, afirmă că în dimineaţa zilei de 25.12.1989, în timp ce se afla în zona
podului Băneasa, a fost reţinut la un baraj format din cadre de miliţie şi după ce a fost lovit,
l-au condus la Circa 2 Miliţie, pe motiv că ar fi terorist.
Nu deţine acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni create în împrejurările
descrise.
6. Persoană vătămată Androne Marius (Otopeni-Vol. 2) - distrugere
În noaptea de 23/24.12.1989, asupra locuinţei numitului Androne Marius, fiul lui
Anghel şi Maria, domiciliat în Otopeni, str. Zborului, nr. 2, jud. Ilfov, a fost executat foc
intens de către militarii care au acţionat în zonă. În urma tragerilor, mobila din interior şi
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partea exterioară a clădirii au fost distruse.
S-a constituit parte civilă în cauză.
7. Persoană vătămată Hera Gheorghe (Otopeni-Vol. 2) - distrugere
În noaptea de 23/24.12.1989, asupra locuinţei numitului Hera Gheorghe, fiul lui
Costică şi Ştefana, domiciliat în Otopeni, str. Zborului, nr. 14, jud. Ilfov, a fost executat foc
intens de către militarii care au acţionat în zonă, fiindu-i distruse geamurile de la ferestre,
precum şi acoperişul imobilului.
A menţionat că nu se constituie parte civilă în cauză.
*
*

*

În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la alte persoane vătămate după 22
decembrie 1989, în contextul evenimentelor din mun. Bucureşti – zona Otopeni.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs rănirea, decesul sau vătămarea
acestor persoane au format obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat, după cum
urmează:
Persoană vătămată Nistor Florin Tiberiu (Otopeni-Vol. 1) - rănit
Numitul Nistor Florin Tiberiu, fiul lui Neculai şi Clemansa, născut la data de
23.03.1970 în judeţul Galaţi, domiciliat în municipiul Galaţi, str. Leonard Nae, nr. 21, bl. R1,
ap. 16, judeţul Galaţi, începând cu data de 22.12.1989, în calitate de militar în termen la U.M.
01847, a făcut parte din dispozitivul care a asigurat paza unităţii U.M. 01993 Otopeni.
La data de 27.12.1989 a fost implicat într-un schimb de focuri, în aceste împrejurări
fiind rănit prin împuşcare la piciorul drept.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 46/1992, numitul Nistor Florin
Tiberiu a prezentat la data de 28.12.1989 plagă împuşcată în regiunea calcaneană dreaptă,
leziune care a necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 358/P/1992 din data de 21.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Nistor
Florin Tiberiu, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Micu Tudose (Otopeni-Vol. 1) - rănit
La data de 23.12.1989, numitul Micu Tudose, fiul lui Gheorghe şi Paulina, născut la
data de 10.05.1958 în sat Batogu, comuna Cireşu, judeţul Brăila, domiciliat în Bucureşti, str.
Dumbrava Nouă, nr. 1, bl. M41, sc. 2, p. 106, sector 5, în calitate de subofiţer la U.M.01925
Otopeni, în timp ce se deplasa către U.M. 01860 pentru a ridica armament, a fost surprins întrun schimb de focuri şi rănit prin împuşcare la antebraţul drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2032/1992, numitul Micu Tudose a suferit
leziuni traumatice care au putut fi produse prin împuşcare. Leziunile pot data din 23.12.1989
şi au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 358/P/1992 din data de 21.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare, sa dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Micu
Tudose, întrucât sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Ioniţă Constantin (Otopeni-Vol. 1) - rănit
Numitul Ioniţă Constantin, fiul lui Ştefan şi Janeta, născut la data de 30.06.1961 în
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oraşul Buzău, judeţul Buzău, domiciliat în Ploieşti, str. Cameliei, nr. 6, bl. 43, sc. B, ap. 75,
judeţul Prahova, în calitate de subofiţer la U.M. 01668 Bucureşti, în noaptea de 24.12.1989, în
timp ce se afla în dispozitivul de pază al aeroportului Băneasa, a fost rănit prin împuşcare la
piciorul drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/6412/1991, numitul Ioniţă Constantin a
prezentat la data de 24.12.1989 o leziune produsă prin armă de foc, pentru care a necesitat
circa 14 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 358/P/1992 din data de 21.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare sa dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Ioniţă
Constantin, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Olteanu Eduard Spirel (Otopeni-Vol. 1) - rănit
Numitul Olteanu Eduard Spirel, fiul lui Neculae şi Ioana, născut la data de 25.06.1969
în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, B-dul Camil Ressu, nr. 23, bl. 55, sc. 3, ap. 127, sector
3, a fost militar în termen la U.M. 01065 Ploieşti.
În dimineaţa zilei de 26.12.1989, în timp ce efectua serviciul de pază la U.M. 01900
Otopeni, a fost rănit prin împuşcare în abdomen.
Din adresa nr. 969/1990 a Laboratorului Judeţean Prahova de Medicină Legală rezultă
că numitul Olteanu Eduard Spirel a prezentat leziuni traumatice care au putut fi produse prin
împuşcare la data de 26.12.1989 şi care au necesitat circa 40 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 358/P/1992 din data de 21.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare sa dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Olteanu
Eduard Spirel, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Ungureanu Marcel (Otopeni-Vol. 1) - rănit
Numitul Ungureanu Marcel, născut la data de 07.04.1969 în comuna Cristeşti, judeţul
Botoşani, domiciliat în comuna Cristeşti, judeţul Botoşani, a fost militar în termen la
U.M.01270 Focşani.
În cursul zilei de zilei de 23.12.1989, în timp ce se deplasa către aeroportul Băneasa,
unde urma să asigure paza acelui obiectiv, a fost rănit prin împuşcare în zona gâtului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1511/1991, numitul Ungureanu Marcel a fost
rănit prin împuşcare la data de 23/24.12.1989. Leziunile au necesitat circa un an îngrijiri
medicale şi au determinat o infirmitate permanentă.
Prin rezoluţia nr. 358/P/1992 din data de 21.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare, sa dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului
Ungureanu Marcel, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Ghenoiu Laurenţiu (Otopeni-Vol. 1) - decedat
Numitul Ghenoiu Laurenţiu, născut la data de 29.09.1970 în Râmnicu Vâlcea, cu
ultimul domiciliu în comuna Col. Bădescu, nr. 4, judeţul Râmnicu Vâlcea, fost militar în
termen la U.M.01841 Caracal, a fost împuşcat mortal, în dimineaţa zilei de 25.12.1989, în
timp ce executa o misiune de scotocire a unui imobil situat în apropierea pădurii Băneasa.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/356/1989, moartea numitului
Ghenoiu Laurenţiu a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Prin rezoluţia nr. 358/P/1992 din data de 21.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte decesul numitului Ghenoiu
Laurenţiu, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
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Purcherea Laurenţiu (Otopeni-Vol. 1) - decedat
Numitul Purcherea Laurenţiu, născut la data de 29.09.1970 în Râmnicu Vâlcea, cu
ultimul domiciliu în Buzău, str. Democraţiei, bl. 86, ap. 80, judeţul Buzău, a fost ofiţer la
U.M. 01847 Buzău.
În cursul zilei de 23.12.1989, a fost împuşcat mortal, în timp ce executa misiunea de
pază la Aeroportul Otopeni.
Conform certificatului medical constatator al morţii nr. 61/1989, numitul Purcherea
Laurenţiu a decedat la data de 23.12.1989 ca urmare a unui traumatism cranio-cerebral
deschis prin plagă împuşcată.
Prin rezoluţia nr. 358/P/1992 din data de 21.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte decesul numitului Purcherea
Laurenţiu, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
La data de 08.05.2006, Purcherea Mirela (soţia victimei), domiciliată în Buzău,str.
Democraţiei, bl. 86, et. 4, ap. 80, jud. Buzău, s-a constituit parte civilă în cauză.
Ioniţă Nicolae (Otopeni-Vol. 1) - decedat
Numitul Ioniţă Nicolae, fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 04.12.1948 în
Otopeni, S.A.I., cu ultimul domiciliu în Otopeni, str. Steaua Roşie, nr. 9, S.A.I. a fost
împuşcat mortal, în ziua de 23.12.1989, de către militarii aflaţi în dispozitivul de pază al U.M.
01993 Otopeni, în timp ce se afla în curtea casei sale.
Decesul a fost înregistrat în Registrul stării civile la nr. 96 din data de 25.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 358/P/1992 din data de 21.11.2002 a Secţiei Parchetelor Militare
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte decesul numitului Ioniţă
Nicolae, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Sârbu Mina (Otopeni-Vol. 2)
Numitul Sârbu Mina, fiul lui Gheorghe şi Profira, născut la data de 09.11.1953 în
oraşul comuna Ciurbeşti, judeţul Iaşi, domiciliat în Bucureşti, str. Cristea Mateescu, nr. 3, bl.
T4B, sc. A, ap. 21, sector 2, în calitate de subofiţer la U.M.02580 Bucureşti, în perioada 2326.12.1989, a participat la acţiunile militare de apărare a Aeroportului Otopeni.
Datorită oboselii fizice şi psihice la care a fost supus, în perioada următoare a fost
internat în mai multe rânduri pentru afecţiuni de natură nevrotică, fiind în final trecut în
rezervă şi pensionat medical.
Prin rezoluţia nr. 963/P/1991 din data de 21.11.1992 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea suferită de numitul
Sârbu Mina, reţinându-se că nu este consecinţa unei fapte prevăzute de legea penală.
Persoană vătămată Farcaş Ştefănel (Otopeni-Vol. 2) - rănit
Numitul Farcaş Ştefănel, născut la data de 15.10.1969 în comuna Gherăeşti, judeţul
Neamţ, domiciliat în municipiul Roman, str. Mihail Kogălniceanu, bl. 2, sc. C, ap. 27, judeţul
Neamţ, a fost militar în termen la U.M.01874 Otopeni.
În cursul zilei de zilei de 25.12.1989, în timp ce efectua serviciul de pază, a deschis
focul spre pista din beton aflată în apropiere, iar unul din gloanţe a atins pista dislocând un
fragment de piatră ce l-a rănit în ochi.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4864/1991, numitul Farcaş Ştefănel prezintă
sechele postlezionare prin împuşcare la data de 25.12.1989 pentru care a necesitat circa 50 de
zile îngrijiri medicale şi au determinat o infirmitate fizică permanentă.
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Prin rezoluţia nr. 786/P/1991 din data de 14.05.1992 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus clasarea cauzei privind vătămarea numitului Farcaş Ştefănel, reţinându-se că sunt
incidente disp. art. 47 C.p. privind cazul fortuit.
Persoană vătămată Lazăr Marian (Otopeni-Vol. 2) - rănit
Numitul Lazăr Marian, născut la data de 06.11.1969 în municipiul Roşiori de Vede,
judeţul Teleorman, domiciliat în comuna Drăgăneşti de Vede, judeţul Teleorman, a fost
militar în termen la U.M.0829 Bucureşti.
În cursul zilei de zilei de 22.12.1989, în timp ce efectua serviciul de pază, a fost rănit
prin împuşcare la antebraţul stâng.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4540/1991, numitul Lazăr Marian prezintă
leziuni traumatice care au putut fi produse prin împuşcare la data de 23.12.1989 şi au necesitat
pentru vindecare circa 120 de zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 952/P/1991 din data de 12.12.1994 a Secţiei Parchetelor Militare
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Lazăr
Marian, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Matei Vasile (Otopeni-Vol. 2)
Numitul Matei Vasile, fiul lui Gheorghe şi Didina, născut la data de 20.07.1969 în
comuna Câmpeni, judeţul Brăila, domiciliat în comuna Câmpeni, judeţul Brăila, a fost militar
în termen la U.M. 01847 Buzău.
În seara zilei de 05.01.1990, în timp ce asigura paza Comandamentului Apărării
Antiaeriene a Teritoriului, situat în apropierea municipiului Bucureşti, a părăsit cărarea pe
care patrula şi a călcat accidental pe una din minele plantate în jurul obiectivului.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/8668/1996, numitul Matei
Vasile a prezentat leziuni traumatice produse prin explozia unor mine la data de 05.01.1990.
A necesitat circa 50 de zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 891/Sp/1996 din data de 16.08.1996 a Parchetului Militar
Bucureşti, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea
numitului Matei Vasile, întrucât vătămarea a avut loc din culpa exclusivă a victime, nefiind
consecinţa unei fapte prevăzute de legea penală.
Brebenel Vasile (Otopeni-Vol. 2) - decedat
Numitul Brebenel Vasile, fiul lui Gheorghe şi Alexandra, născut la data de 01.08.1955
în comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Baladei, nr. 5,
sector 1, în cursul zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în incinta U.M. 01612 Bucureşti,
unde era încadrat ca ofiţer, a fost împuşcat mortal de către militarul în termen Grosu Neculai.
Prin rechizitoriul nr. 1022/P/1991 din data de 11.05.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. Grosu Neculai, pentru săvârşirea infr. prev.
de art. 178 C.p.
La data de 01.11.2005, Brebenel Maria (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti,str.
Baladei nr. 5, bl. 73 ,sc.1, et. 8, ap. 27, sector 4, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Baciu Virgil (Otopeni-Vol. 3) - rănit
Numitul Baciu Virgil, fiul lui Ioan şi Maria, născut la data de 28.08.1969 în Sebeş,
judeţul Alba, domiciliat în Sibiu, str. Reşiţa, nr. 87, ap. 12, judeţul Sibiu, a fost militar în
termen la U.M. 01668 Bucureşti.
În seara zilei de 22.12.1989, în timp ce efectua serviciul de pază, a fost rănit prin
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împuşcare în zona capului.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1267/II/A/74 din 19.04.1990,
numitul Baciu Virgil a prezentat leziuni corporale care s-au putut datora împuşcării şi care au
necesitat 90 zile de îngrijiri medicale. Leziunile sunt de natura celor ce pun viaţa în primejdie.
Prin rezoluţia nr. 951/P/1991 din data de 16.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Baciu
Virgil, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Ionescu Nicolae Grigoraş (Otopeni-Vol. 3) - rănit
Numitul Ionescu Nicolae Grigoraş, fiul lui Tudorel şi Leontina, născut la data de
13.05.1970 în judeţul Dâmboviţa, domiciliat în sat Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, a fost
militar în termen la U.M. 0955 Băneasa.
În dimineaţa zilei de 24.12.1989, în timp ce efectua serviciul de pază, a fost rănit prin
împuşcare la nivelul membrelor inferioare.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 257/1990, numitul Ionescu
Nicolae Grigoraş a suferit leziuni traumatice care s-au produs prin împuşcare cu glonte. Ele
datează de la 24.12.1989 şi au necesitat 45 zile de îngrijiri medicale. Viaţa i-a fost pusă în
primejdie.
Prin rezoluţia nr. 951/P/1991 din data de 16.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare, sa dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Ionescu
Nicolae Grigoraş, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Fărcuş Niculae (Otopeni-Vol. 3) - rănit
Numitul Fărcuş Niculae, fiul lui Petre şi Maria, născut la data de 22.09.1952 în
localitatea Ţintea, judeţul Prahova, domiciliat în Bucureşti, b-dul Libertăţii, nr. 6, bl. 116, sc.
1, ap. 3, sector 4, ofiţer la U.M. 01913 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în zona
omoplatului stâng, în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în incinta unităţii.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A1/3725/1991, numitul Fărcuş
Niculae a prezentat leziuni traumatice care s-au produs prin împuşcare la data de 24.12.1989
şi au necesitat circa 90 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 951/P/1991 din data de 16.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Fărcuş
Niculae, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Ilinca Dan (Otopeni-Vol. 3) - rănit
Numitul Ilinca Dan, fiul lui Aurel şi Catinca, născut la data de 15.07.1968 în judeţul
Iaşi, domiciliat în sat Conţeşti, comuna Valea Seacă, judeţul Iaşi, a fost militar în termen la
U.M. 01900 Bucureşti Otopeni.
În ziua de 23.12.1989, în timp ce executa o misiune de cercetare în zona învecinată
unităţii, a fost rănit prin împuşcare la braţul stâng.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A1/7143/1991, numitul Ilinca Dan
a prezentat leziuni traumatice care s-au produs prin împuşcare la data de 23.12.1989 şi au
necesitat circa 80-90 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 951/P/1991 din data de 16.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Ilinca
Dan, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
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Persoană vătămată Ciurea Ion (Otopeni-Vol. 4) - rănit
Numitul Ciurea Ion, fiul lui Florea şi Maria, născut la data de 18.12.1969 în oraşul
Bechet, judeţul Dolj, domiciliat în sat Ostroveni, comuna Ostroveni, judeţul Dolj, fost militar
în termen la U.M. 0305 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare la piciorul stâng, în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce efectua serviciu de pază.
Conform foii de observaţie clinică, susnumitul a fost internat la Spitalul Ministerului
de Interne, Secţia Chirurgie, cu diagnosticul ,,plagă împuşcată artero-internă 1/3 superioară
coapsa stângă”.
Prin rezoluţia nr. 211/P/1991 din data de 11.09.1996 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Ciurea
Ion, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Mircea Vasile (Otopeni-Vol. 4) - rănit
Numitul Mircea Vasile, fiul lui Mihai şi Maria, născut la data de 05.04.1955 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Intr. Aniversării, nr. 39 A, ap.7, sector 3, angajat civil la
U.M. 01952 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în zona antebraţului drept, în ziua de
23.12.1989, în contextul în care s-a deschis foc asupra autovehiculului aparţinând MApN, cu
care se deplasa, împreună cu colegul său Badea Cornel, către Podul Băneasa.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4042/1991, numitul Mircea Vasile a prezentat
leziuni produse prin împuşcare la data de 23.12.1989 şi au necesitat circa 16-18 zile de
îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
Prin rezoluţia nr. 91/P/1991 din data de 27.11.1991 a Secţiei Parchetelor Militare, s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Mircea
Vasile, reţinându-se că lipseşte vinovăţia.
Persoană vătămată Petre Vasile (Otopeni-Vol. 4) - rănit
Numitul Petre Vasile, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 18.10.1967 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Prelungirea Ferentari, nr. 52-60, bl. B, sc. 3, ap.85, sector
5, a fost surprins, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se deplasa pe b-dul Aerogării, într-un
schimb de focuri între două baraje, în care acţionau civili şi gărzi patriotice, şi a fost rănit prin
împuşcare în zona toracelui.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1723/1990, numitul Petre Vasile a prezentat
leziuni traumatice toraco-abdominale produse la data de 23.12.1989. A necesitat 80-90 zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 234/P/1991 din data de 12.09.1996 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Petre
Vasile, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
Cărpinişi Ion (Otopeni-Vol. 5) - decedat
Numitul Cărpinişi Ion, născut la data de 22.08.1953 în Bucureşti, cu ultimul domiciliu
în Bucureşti, Aleea Postăvaru, nr. 2, bl. C4, B1, ap. 26, sector 3, a fost împuşcat mortal, în
noaptea de 22/23.12.1989, în contextul în care militarii şi membrii gărzilor patriotice, care
acţionau pe raza comunei Otopeni, au deschis foc în direcţia autoturismului cu care se deplasa
pe D.N. Bucureşti – Ploieşti.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/23/1990, moartea numitului
Cărpinişi Ion a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul, a fost audiată Nemţeanu
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Eugenia (mama victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Sighişoara, nr. 23, sector 2.
Prin rezoluţia nr. 1016/P/1991 din data de 04.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte decesul numitului Cărpinişi
Ion, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Ştefan Gheorghe (Otopeni-Vol. 5) - decedat
Numitul Ştefan Gheorghe, născut la data de 08.05.1947 în Baloteşti, cu ultimul
domiciliu în comuna Otopeni, str. Eroilor, nr. 7, S.A.I., a fost împuşcat mortal, în noaptea de
22/23.12.1989, în contextul în care militarii şi membrii gărzilor patriotice, care acţionau pe
raza comunei Otopeni, au deschis foc în direcţia autoturismului cu care se deplasa.
Conform certificatului medical constatator al morţii nr. 60/1989, numitul Ştefan
Gheorghe a decedat la data de 23.12.1989. Cauza morţii: plăgi împuşcate orbita stângă
penetrante, plăgi împuşcate axila stângă mandibulară.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul, a fost audiată Ştefan Elena
(soţia victimei), domiciliată în Otopeni, str. Eroilor, nr. 7, jud. Ilfov.
Prin rezoluţia nr. 1016/P/1991 din data de 04.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte decesul numitului Ştefan
Gheorghe, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Budeş Nicolae (Otopeni-Vol. 5) - decedat
Numitul Budeş Nicolae, născut la data de 12.09.1948 în comuna Nicolae Bălcescu,
judeţul Tulcea, cu ultimul domiciliu în comuna Otopeni, str. Valea Păsării, nr. 23, S.A.I., a
fost împuşcat mortal, în noaptea de 22/23.12.1989, în contextul în care militarii şi membrii
gărzilor patriotice, care acţionau pe raza comunei Otopeni, au deschis foc în direcţia
autoturismului cu care se deplasa.
Conform certificatului medical constatator al morţii nr. 58/1989, numitul Budeş
Nicolae a decedat la data de 23.12.1989. Cauza morţii: plagă împuşcată în regiunea craniană
şi regiunea mentonieră. Plăgi împuşcate subclavicular stâng.
Prin rezoluţia nr. 1016/P/1991 din data de 04.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte decesul numitului Budeşi
Nicolae, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
La data de 10.05.2006, Zechiu Eugenia-Alina (fiica victimei), domiciliată în Otopeni,
Calea Bucureştilor, nr. 88, bl. A2A, sc.1, et. 2, ap. 5, jud. Ilfov, a menţionat că nu se constituie
parte civilă în cauză.
Ciulică Niculae Marian (Otopeni-Vol. 5) - decedat
Numitul Ciulică Niculae Marian, născut la data de 01.10.1946 în judeţul Giurgiu, cu
ultimul domiciliu în comuna Baloteşti, str. Băiculeşti, nr. 13, S.A.I., a fost împuşcat mortal, în
noaptea de 22/23.12.1989, în contextul în care militarii şi membrii gărzilor patriotice, care
acţionau pe raza comunei Otopeni, au deschis foc în direcţia autoturismului cu care se
deplasa.
Conform certificatului medical constatator al morţii nr. 59/1989, numitul Ciulică
Nicolae Marian a decedat la data de 23.12.1989. Cauza morţii: plăgi multiple împuşcate în
regiunea cardio-abdominală cu perforaţii multiple.
Prin rezoluţia nr. 1016/P/1991 din data de 04.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte decesul numitului Ciulică
Niculae Marian, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
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La data de 20.12.2005, Ciulică Elena (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti str.
Băiculeşti nr. 13, bl. B9, sc. C, et. 4, ap.100, sector 1, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Radu Ioan (Otopeni-Vol. 5) - rănit
Numitul Radu Ioan, fiul lui Neculai şi Viorica, născut la data de 10.01.1967 în comuna
Sărmaş, judeţul Mureş, domiciliat în comuna Snagov, S.A.I, a fost rănit prin împuşcare, în
noaptea de 22/23.12.1989, în contextul în care militarii şi membrii gărzilor patriotice, care
acţionau pe raza comunei Otopeni, au deschis foc în direcţia autoturismului cu care se
deplasa.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1923/1990, numitul Radu Ioan prezintă
leziuni traumatice care au putut fi produse prin împuşcare la data de 23.12.1989 şi au necesitat
pentru vindecare 12-14 de zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 1016/P/1991 din data de 04.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Radu
Ioan, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Radu Dan (Otopeni-Vol. 5) - rănit
Numitul Radu Dan, fiul lui Neculai şi Viorica, născut la data de 23.11.1965 în comuna
Sărmaş, judeţul Mureş, domiciliat în comuna Snagov, S.A.I, a fost rănit prin împuşcare, în
noaptea de 22/23.12.1989, în contextul în care militarii şi membrii gărzilor patriotice, care
acţionau pe raza comunei Otopeni, au deschis foc în direcţia autoturismului cu care se
deplasa.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1918/1990, numitul Radu Dan prezintă
leziuni traumatice care au putut fi produse prin împuşcare la data de 23.12.1989 şi au necesitat
pentru vindecare 12-14 de zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 1016/P/1991 din data de 04.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Radu
Dan, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Ştefan Dumitru (Otopeni-Vol. 5) - rănit
Numitul Ştefan Dumitru, fiul lui Vasile şi Victoria, născut la data de 28.09.1967 în
comuna Tunari, S.A.I., domiciliat în comuna Otopeni, B-dul RSR, bl. 33, sc. 2, ap. 15, S.A.I,
a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se deplasa pe D.N.
Bucureşti - Ploieşti, în contextul în care militarii şi membrii gărzilor patriotice, care acţionau
pe raza comunei Otopeni, au deschis foc în direcţia autoturismului cu care se deplasa.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2514/1990, numitul Ştefan Dumitru prezintă
leziuni traumatice prin armă de foc, care au necesitat pentru vindecare 12-14 de zile îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 1016/P/1991 din data de 04.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Ştefan
Dumitru, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Stănescu Lite Adrian (Otopeni-Vol. 5) - rănit
Numitul Stănescu Lite Adrian, fiul lui Toma şi Elena, născut la data de 30.08.1954 ,
domiciliat în Ploieşti, str. Scoruşului, nr. 5, bl. 13, sc. B, ap. 57, judeţul Prahova, fost ofiţer la
U.M. 01065 Ploieşti, a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, de către
militarii şi membrii gărzilor patriotice care acţionau pe raza comunei Otopeni, în timp ce se
deplasa în misiune pe D.N. Bucureşti - Ploieşti,.
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Conform raportului medico-legal nr. 1894/1991 numitul Stănescu Lite Adrian a
prezentat leziuni care pot data din 23.12.1989. Au putut fi produse prin lovire cu corp dur,
pentru care a necesitat circa 15 de zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 1016/P/1991 din data de 04.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Stănescu
Lite Adrian, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Ailenei Ioan (Otopeni-Vol. 5) - rănit
Numitul Ailenei Ioan, fiul lui Mihai şi Sultana, născut la data de 22.11.1931 în
Dorohoi, jud. Botoşani., domiciliat în comuna Otopeni, b-dul RSR, nr. 76, et. 1, S.A.I., a fost
rănit prin împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, de către militarii şi membrii gărzilor
patriotice care acţionau pe raza comunei Otopeni.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2559/1990, numitul Ailenei Ioan prezintă
leziuni traumatice produse prin împuşcare, putând data din 23.12.1989. A necesitat pentru
vindecare 25 de zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 1016/P/1991 din data de 04.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Ailenei
Ioan, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Pavel Vasile (Otopeni-Vol. 6) - decedat
Numitul Pavel Vasile, fiul lui Costache şi Sofica, născut la data de 15.01.1956 în
comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Petre Ionescu, nr. 12,
bl. 15, sc. A, ap. 16, sector 3, conducător auto la U.M. 01952 Bucureşti, a fost împuşcat
mortal de către m.m. Bordei Mihai, în momentul în care, în noaptea de 22/23.12.1989, jurul
orei 2200, a intrat în dormitorul U.M. 01829 Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. A3/48/1989, moartea numitului Pavel Vasile a
fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Prin rezoluţia nr. 785/P/1991 din data de 14.05.1992 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numitul m.m. Bordei Mihai, sub aspectul infr.
prev. de art. 178 alin. 1 C.p., reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea
de fapt.
Persoană vătămată Pitrop Emil (Otopeni-Vol. 6)
Numitul Pitrop Emil, fiul lui Ion şi Maria, născut la data de 06.05.1956 în comuna
Otopeni, judeţul Ilfov, domiciliat în Bucureşti, str. Rodovanu, nr. 5, bl. 41, sc. 2, ap. 65, sector
2, a îndeplinit, în perioada 17-25.12.1989, funcţia de ofiţer de serviciu pe Centrul de
transmisiuni al C.Av.M.
După data de 25.12.1989, datorită stresului, a suferit o cădere psihică.
Conform raportului medico-legal nr. A1/10690/1993, numitul Pitrop Emil prezintă în
antecedente un bufeu hipertim interpretativ, afecţiune care poate fi pusă în legătură cauzală cu
evenimentele sociale din decembrie 1989.
Prin rezoluţia nr. 49/P/1993 din data de 08.11.1994 a Secţiei Parchetelor Militare, s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Pitrop Emil,
reţinându-se că nu se datorează unei fapte prevăzute de legea penală.
Persoană vătămată Anton Dănuţ (Otopeni-Vol. 6) - rănit
Numitul Anton Dănuţ, fiul lui Vasile şi Maria, născut la data de 10.11.1969 în
municipiul Vaslui, domiciliat în sat Muntenii de Sus, comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui,
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fost militar în termen la U.M. 01829 Bucureşti, s-a autoaccidentat prin împuşcare cu pistolul
mitralieră din dotare, în ziua de 24.12.1989, în timp ce executa o misiune de scotocire a zonei
din vecinătatea unităţii,.
Conform raportului medico-legal nr. A1/12184/1990, numitul Anton Dănuţ a prezentat
leziuni produse prin împuşcare la data de 24.12.1989, pentru care a necesitat 3-4 de zile
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 949/P/1991 din data de 10.06.1992 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Anton
Dănuţ, reţinându-se că se datorează propriei fapte.
Persoană vătămată Ilie Emilian (Otopeni-Vol. 6) - rănit
Numitul Ilie Emilian, fiul lui Marin şi Maria, născut la data de 20.07.1971 în Olteniţa,
judeţul Călăraşi, domiciliat în Bucureşti, str. Câmpia Libertăţii, nr. 5, bl. PM 60, ap.69, sector
3, fost militar în termen la U.M. 01829 Bucureşti, a fost implicat, în noaptea de
22/23.12.1989, într-un schimb de focuri cu militarii din cadrul U.M. 01865 Bucureşti, context
în care a fost rănit prin împuşcare la mâna dreaptă.
Conform raportului medico-legal nr. A1/10816/1991, numitul Ilie Emilian a prezentat
sechele după plagă produsă prin armă de foc la data de 23.12.1989. A necesitat circa 25 de
zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 943/P/1991 din data de 22.09.1992 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Ilie
Emilian.
Kiraly Mihaly (Otopeni-Vol. 6) - decedat
Numitul Kiraly Mihaly, fiul lui Mihaly şi Elisabeta, născut la data de 26.04.1970 în
judeţul Satu Mare, cu ultimul domiciliu în Satu Mare, str. Aurora, nr. 23, fost militar în
termen la U.M. 01829 Bucureşti, a fost implicat, în noaptea de 22/23.12.1989, într-un schimb
de focuri cu militarii din cadrul U.M. 01865 Bucureşti, context în care a fost împuşcat mortal.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/50/1989, moartea numitului
Kiraly Mihaly a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul, a fost audiată Kiraly Elisabeta
(mama victimei), domiciliată în Satu Mare, str. Aurora nr. 23, ap. 28, jud. Satu Mare.
Prin rezoluţia nr. 943/P/1991 din data de 22.09.1992 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte decesul numitului Kiraly
Mihaly.
Hasan Gelu Marius Costel (Otopeni-Vol. 6) - decedat
Numitul Hasan Gelu Marius Costel, fiul lui Gelu şi Doina, născut la data de
09.09.1971 în judeţul Bacău, cu ultimul domiciliu în comuna Bacău, str. Calea Republicii, nr.
5, judeţul Bacău, fost militar în termen la U.M. 01829 Bucureşti, în noaptea de 22/23.12.1989,
în timp ce executa o misiune de pază în zona podului Otopeni, a fost implicat într-un schimb
de focuri cu militarii din cadrul U.M. 01865 Bucureşti, fiind împuşcat mortal.
Prin rezoluţia nr. 943/P/1991 din data de 22.09.1992 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte decesul numitului Hasan Gelu
Marius Costel.
La data de 26.03.2007, Hasan Doina (mama victimei), domiciliată în Bacău, str.
Mărăşeşti, nr. 46 bis, jud. Bacău, a menţionat că nu se constituie parte civilă în cauză.
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Persoană vătămată Corduneanu Ştefan (Otopeni-Vol. 6) - rănit
Numitul Corduneanu Ştefan, fiul lui Eugen şi Elena, născut la data de 15.02.1971 în
judeţul Iaşi, domiciliat în municipiul Iaşi, str. Splai Bahlui, nr. 24, bl. C1, sc. C, ap. 5, judeţul
Iaşi, fost militar în termen la U.M. 01829 Bucureşti, în timp ce executa, în noaptea de
22/23.12.1989, o misiune de pază în zona pădurii Băneasa, a fost implicat într-un schimb de
focuri cu militarii din cadrul U.M. 01865 Bucureşti, fiind rănit prin împuşcare la gamba
dreaptă.
Prin rezoluţia nr. 943/P/1991 din data de 22.09.1992 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului
Corduneanu Ştefan.
Persoană vătămată Rîpianu Constantin Liviu (Otopeni-Vol. 6) - rănit
Numitul Rîpianu Constantin Liviu, fiul lui Costache şi Elisaveta, născut la data de
25.12.1970, în municipiul Oneşti, domiciliat în sat Căiuţi, comuna Căiuţi, judeţul Bacău, fost
militar în termen la U.M. 01829 Bucureşti, în timp ce executa, în noaptea de 22/23.12.1989, o
misiune de pază în zona pădurii Băneasa, a fost implicat într-un schimb de focuri cu militarii
din cadrul U.M. 01865 Bucureşti şi a fost rănit prin împuşcare în zona capului.
Conform raportului medico-legal nr. A1/13110/1991, numitul Rîpianu Constantin
Liviu prezintă sechele după plăgi prin împuşcare datând din 23.12.1989. A necesitat circa 150
de zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 943/P/1991 din data de 22.09.1992 a Secţiei Parchetelor Militare, sa dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Râpianu
Constantin Liviu.
Persoană vătămată Teodorescu Tudorel (Otopeni-Vol. 6) - rănit
Numitul Teodorescu Tudorel, fiul lui Niculae şi Gheorghiţa, născut la data de
17.06.1968, în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, domiciliat în sat Neajlovu, comuna Montani,
judeţul Dâmboviţa, fost militar în termen la U.M. 01829 Bucureşti, în timp ce executa, în
noaptea de 22/23.12.1989, o misiune de pază în zona pădurii Băneasa, a fost implicat într-un
schimb de focuri cu militarii din cadrul U.M. 01865 Bucureşti şi a fost rănit prin împuşcare la
nivelul membrelor inferioare.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4697/1991, numitul Teodorescu Tudorel
prezintă sechele după plăgi prin împuşcare datând din 23.12.1989. A necesitat circa 90 de zile
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 943/P/1991 din data de 22.09.1992 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului
Teodorescu Tudorel.
Persoană vătămată Flondor Aurelian (Otopeni-Vol. 6) - rănit
Numitul Flondor Aurelian, fiul lui Titu şi Aurelia, domiciliat în comuna Baia de Fier,
judeţul Gorj, fost militar în termen la U.M. 01829 Bucureşti, în timp ce executa, în noaptea de
22/23.12.1989, o misiune de pază în zona pădurii Băneasa, a fost implicat într-un schimb de
focuri cu militarii din cadrul U.M. 01865 Bucureşti şi a fost rănit prin împuşcare la piciorul
stâng.
Prin rezoluţia nr. 943/P/1991 din data de 22.09.1992 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Flondor
Aurelian.
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Persoană vătămată Manea Florin (Otopeni-Vol. 6) - rănit
Numitul Manea Florin, fiul lui Gheorghe şi Angela, născut la data de 03.07.1966 în
municipiul Timişoara, judeţul Timiş, domiciliat în Bucureşti, str. Pădurea Craiului, nr. 1, bl.
B2, sc. 1, ap. 3, sector 3, fost ofiţer la U.M. 01829 Bucureşti, în timp ce executa, în noaptea de
22/23.12.1989, o misiune de pază în zona pădurii Băneasa, a fost implicat într-un schimb de
focuri cu militarii din cadrul U.M. 01865 Bucureşti şi a fost rănit prin împuşcare la coapsa
dreaptă.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Manea Florin
prezintă urmele unor leziuni de violenţă produse prin împuşcare ce pot data din 23.12.1989. A
necesitat circa 25-30 de zile îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
Prin rezoluţia nr. 943/P/1991 din data de 22.09.1992 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Manea
Florin.
Persoană vătămată Constantin Stelian Vasile (Otopeni-Vol. 7) - rănit
Numitul Constantin Stelian Vasile, fiul lui Gheorghe Paul şi Elena, născut la data de
20.08.1970 în judeţul Giurgiu, domiciliat în municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. D/200CF,
sc. B, ap. 33, judeţul Giurgiu, fost militar în termen la U.M. 01829 Bucureşti, a fost rănit prin
împuşcare în zona toracelui, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce efectua serviciul de pază.
Conform raportului medico-legal nr. 160/E/1992, numitul Constantin Stelian Vasile a
prezentat leziuni produse prin împuşcare la data de 23/24.12.1989 şi au necesitat circa 120
zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 951/P/1991 din data de 16.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului
Constantin Stelian Vasile, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de
fapt.
Heleţeanu Gheorghe (Otopeni-Vol. 7) - decedat
Numitul Heleţeanu Gheorghe, fiul lui Constantin şi Minodora, născut la data de
09.03.1971 în judeţul Iaşi, cu ultimul domiciliu în municipiul Iaşi, str. Gospodari, nr. 1,
judeţul Iaşi, fost militar în termen la U.M. 01829 Bucureşti, a fost împuşcat mortal, în noaptea
de 23/24.12.1989, în timp ce efectua serviciul de pază.
Prin rezoluţia nr. 951/P/1991 din data de 16.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte decesul numitului Heleţeanu
Gheorghe, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
La data de 02.06.2006, Heleţeanu Costel (fratele victimei), domiciliat în Iaşi, str.
Gospodari nr. 1, jud. Iaşi, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Dumitrache Virgiliu (Otopeni-Vol. 8) - rănit
Numitul Dumitrache Virgiliu, fiul lui Nicolae şi Maria, născut la data de 31.01.1933 în
comuna Godeni, judeţul Argeş, domiciliat în Bucureşti, str. Zece Mese, nr. 7, ap.2, sector 2, a
fost rănit prin împuşcare la şoldul stâng, în dimineaţa zilei de 25.12.1989, în timp ce se
deplasa către localitatea Otopeni, cu autoturismul marca ARO 243 condus de numitul Bătrînu
Dumitru, în contextul în care asupra autoturismului au executat focuri de armă militari din
cadrul U.M. 01668 Otopeni.
Conform raportului medico-legal existent la dosarul cauzei, numitul Dumitrache
Virgiliu a prezentat la data de 25.12.1989 leziuni produse prin împuşcare, care au necesitat
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circa 30 de zile îngrijiri medicale şi au determinat o infirmitate permanentă.
Prin rezoluţia nr. 802/P/1991 din data de 20.03.1992 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului
Dumitrache Virgiliu, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
Bătrînu Dumitru (Otopeni-Vol. 8) - decedat
Numitul Bătrînu Dumitru, fiul lui Ion şi Anca, născut la data de 03.07.1963 în Brăila,
cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Nufărul Galben, nr. 97 B, sector 5, a fost împuşcat
mortal, în dimineaţa zilei de 25.12.1989, în contextul în care în direcţia autoturismul marca
ARO 243, pe care îl conducea şi în care se mai afla şi numitul Dumitrache Virgiliu, au
executat focuri de armă militarii din cadrul U.M. 01668 Otopeni.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/359/1989, moartea numitului
Bătrînu Dumitru a fost violentă. Ea s-a datorat împuşcării.
Prin rezoluţia nr. 802/P/1991 din data de 20.03.1992 a Secţiei Parchetelor Militare, sa dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte decesul numitului Bătrînu
Dumitru, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Ginghină Marian (Otopeni-Vol. 9) - rănit
Numitul Ginghină Marian, fiul lui Gheorghe şi Lucica, născut la data de 09.01.1967 în
comuna Valea Sării, judeţul Vrancea, domiciliat în oraşul Panciu, str. Mareşal Ion Antonescu,
nr. 32 B, bl. 22, ap. 5, judeţul Vrancea, fost subofiţer la U.M. 01258 Râmnicu-Sărat, a fost
rănit prin împuşcare în piept, torace şi piciorul drept, în ziua de 25.12.1989, în timp ce se afla
în dispozitivul de pază al aeroportului Otopeni.
Conform certificatului medico-legal nr. 185/1992, numitul Ginghină Marian a
prezentat leziuni multiple sechelare prin plăgi multiple prin împuşcare. Leziunile pot data din
25.12.1989 şi necesitat 11-12 luni de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 215/P/1996 din data de 12.12.1996 a Parchetului Militar de pe
lângă Curtea Militară de Apel, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce
priveşte vătămarea numitului Ginghină Marian, reţinându-se că fapta nu a fost săvârşită cu
vinovăţie.
Persoană vătămată Roşu Trandafir (Otopeni-Vol. 9) - rănit
Numitul Roşu Trandafir, fiul lui Frăţilă şi Alexandrina, născut la data de 08.06.1969 în
comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea, domiciliat în comuna Dumitreşti, sat Poieniţa, judeţul
Vrancea, fost militar în termen la U.M. 01258 Râmnicu-Sărat, a fost rănit prin împuşcare în
umărul drept, în data de 25.12.1989, în timp ce se afla dispozitivul de pază al aeroportului
Otopeni.
Prin rezoluţia nr. 215/P/1996 din data de 12.12.1996 a Parchetului Militar de pe
lângă Curtea Militară de Apel, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce
priveşte vătămarea numitului Roşu Trandafir, reţinându-se că fapta nu a fost săvârşită cu
vinovăţie.
Persoană vătămată Porfire Octav Ioan (Otopeni-Vol. 9) - rănit
Numitul Porfire Octav Ioan, fiul lui Gavril şi Emilia, născut la data de 05.08.1966 în
comuna Cozmeşti, judeţul Iaşi, domiciliat în comuna Cozmeşti, sat Cozmeşti, judeţul Iaşi, fost
subofiţer la U.M. 01747 Târgovişte, a fost rănit prin împuşcare în zona capului, în data de
23.12.1989, în timp ce efectua un transport de armament pentru dispozitivul de pază al
aeroportului Otopeni iar asupra convoiului militar a fost deschis foc din direcţia unui imobil
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din comuna Otopeni.
Prin rezoluţia nr. 215/P/1996 din data de 12.12.1996 a Parchetului Militar de pe
lângă Curtea Militară de Apel, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce
priveşte vătămarea numitului Porfire Octav Ioan, reţinându-se că fapta nu a fost săvârşită cu
vinovăţie.
Persoană vătămată Alexandru Louis (Otopeni-Vol. 9) - rănit
Numitul Alexandru Louis, fiul lui Nicolae şi Aurelia, născut la data de 25.04.1968 în
Câmpulung Argeş, domiciliat în Piteşti, Trivale, bl. P, sc. C, ap. 13, judeţul Argeş, fost militar
în termen la U.M. 01747 Târgovişte, a fost rănit prin împuşcare în piciorul drept, în data de
23.12.1989, în timp ce asigura un transport de armament pentru dispozitivul de pază al
aeroportului Otopeni iar asupra convoiului militar a fost deschis foc din direcţia unui imobil
din comuna Otopeni.
Prin rezoluţia nr. 215/P/1996 din data de 12.12.1996 a Parchetului Militar de pe
lângă Curtea Militară de Apel, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce
priveşte vătămarea numitului Alexandru Louis, reţinându-se că fapta nu a fost săvârşită cu
vinovăţie.
Persoană vătămată Vechiu Iulian Florin (Otopeni-Vol. 9) - rănit
Numitul Vechiu Iulian Florin, fiul lui Lazăr şi Aurica, născut la data de 21.07.1971 în
oraşul Săveni, judeţul Botoşani, domiciliat în sat Brăteni, comuna Dobârceni, judeţul
Botoşani, fost militar în termen la U.M. 01258 Râmnicu Sărat, a fost rănit la piciorul drept, în
data de 23.12.1989, în timp ce deplasa către aeroportul Otopeni, unde urma să sprijine
dispozitivul de pază, în contextul în care asupra TAB-ului în care se afla a fost tras un
proiectil antitanc de către militarii din cadrul U.M. 01993 Otopeni.
Conform raportului medico-legal nr. A1/8901/1992, numitul Vechiu Iulian Florin a
prezentat leziuni traumatice ce s-au putut produce prin împuşcare şi care pot data din
23.12.1989. A necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 204/P/1996 din data de 11.10.1996 a Parchetului Militar de pe
lângă Curtea Militară de Apel, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce
priveşte vătămarea numitului Vechiu Iulian Florin, reţinându-se că sunt incidente disp. art.
51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Marişca Sandu (Otopeni-Vol. 9) - rănit
Numitul Marişca Sandu, fiul lui Iosif şi Iustina, născut la data de 08.07.1968 în
comuna Pui, judeţul Hunedoara, domiciliat în comuna Pui, judeţul Hunedoara, fost militar în
termen la U.M. 01258 Râmnicu Sărat, a fost rănit la piciorul drept şi omoplatul drept, în data
de 23.12.1989, în timp ce deplasa către aeroportul Otopeni, unde urma să sprijine dispozitivul
de pază, în contextul în care asupra TAB-ului în care se afla a fost tras un proiectil antitanc de
către militarii din cadrul U.M. 01993 Otopeni.
Prin rezoluţia nr. 204/P/1996 din data de 11.10.1996 a Parchetului Militar de pe
lângă Curtea Militară de Apel, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce
priveşte vătămarea numitului Marişca Sandu, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p.
privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Zsiga Ioan Stelian (Otopeni-Vol. 9) - rănit
Numitul Zsiga Ioan Stelian, fiul lui Ernest Edmund şi Ecaterina, născut la data de
07.10.1969 în Bonţida, judeţul Cluj, domiciliat în Cluj Napoca, str. Sextil Puşcariu, nr. 1-3,
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judeţul Cluj, fost militar în termen la U.M. 0742 Râmnicu Sărat, a fost rănit prin împuşcare la
şoldul stâng, în data de 23.12.1989, în contextul în care asupra convoiului militar în care se
afla a fost deschis focul de către militarii din cadrul U.M. 01993 Otopeni.
Prin rezoluţia nr. 204/P/1996 din data de 11.10.1996 a Parchetului Militar de pe
lângă Curtea Militară de Apel, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce
priveşte vătămarea numitului Zsiga Ioan Stelian, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51
C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Zăinescu Vasile (Otopeni-Vol. 10) - rănit
Numitul Zăinescu Vasile, fiul lui Alexandru şi Ioana, născut la data de 23.03.1954 în
comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, domiciliat în Bucureşti, Aleea Timişul de Jos, nr. 5, bl. A
25, sc. 1, ap. 13, sector 6, în dimineaţa zilei de 22.12.1989, subofiţer la Brigada de Pompieri
Dealul Spirii, a fost rănit prin împuşcare în abdomen, în timp ce se deplasa cu autospeciala
spre depozitul de carburanţi al Aeroportului Otopeni,.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/3151/2007, numitul Zăinescu
Vasile a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin împuşcare la data de
22.12.1989. A necesitat 8-9 de zile îngrijiri medicale.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
Petrescu Petre (Otopeni-Vol. 10) - decedat
Numitul Petrescu Petre, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 23.01.1934 în
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Râul Sadului, nr. 8, sector 4, a fost împuşcat
mortal în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se deplasa cu autobuzul către Aeroportul
Otopeni, unde acesta era angajat ca tehnician.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
La data de 27.06.2007, Petrescu Violeta Elena (fiica victimei), domiciliată în
Bucureşti, Aleea Râul Sadului, nr. 8, bl. R22, sc. B, et. 1, ap. 45, sector 4, a menţionat că nu
se constituie parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Pantilimon Victor (Otopeni-Vol. 10) - rănit
Numitul Pantilimon Victor, fiul lui Gheorghe şi Constantina, născut la data de
04.10.1967 în comuna Sălcioara, judeţul Dâmboviţa, domiciliat în comuna Sălcioara, judeţul
Dâmboviţa, a fost rănit prin împuşcare în mâna dreaptă, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în
timp ce se deplasa cu autobuzul către Aeroportul Otopeni, unde acesta era angajat.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
Persoană vătămată Gheorghe Maria (Otopeni-Vol. 10) - rănită
Numita Gheorghe Maria, fiica lui Grigore şi Lisabeta, născută la data de 19.05.1940 în
Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. Luică, nr. 11, bl. 2, sc. 2, ap. 79, sector 4, a fost rănită
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prin împuşcare în fesa stângă şi în zona scalpului, în dimineaţa zilei de 22.12.1989, în timp ce
se deplasa cu autobuzul către Aeroportul Otopeni, unde aceasta era angajată.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A5/4882/2007, numitul Gheorghe
Maria a prezentat leziuni care s-au putut produce prin împuşcare la data de 23.12.1989. A
necesitat aproximativ 55 de zile îngrijiri medicale.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
Paraschiv Florian (Otopeni-Vol. 10) - decedat
Numitul Paraschiv Florian, fiul lui Dumitru şi Nastasia, născut la data de 08.02.1954
în Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Petre Ispirescu, nr. 112, sc. B, ap. 45,
sector 5, a fost împuşcat mortal, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se deplasa cu
autobuzul către Aeroportul Otopeni, acesta fiind angajat ca ofiţer la U.M. 01877 Otopeni.
Conform certificatului medical constatator al morţii nr. 10624 din 24.12.1989, numitul
Paraschiv Florian a decedat la data de 23.12.1989, urmare leziunilor suferite prin împuşcare
(plăgi împuşcate ambele membre superioare, plagă împuşcată femur drept, plagă împuşcată
gamba stângă, plagă împuşcată abdominală).
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
La data de 26.07.2007, Paraschiv Valentina (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti,
str. Petre Ispirescu nr. 122, bl. 47, sc.2, et. 3, ap. 34, sector 5, a menţionat că nu se constituie
parte civilă în cauză.
Silivestru Jim (Otopeni-Vol. 10) - decedat
Numitul Silivestru Jim, fiul lui Costică şi Ofilia, născut la data de 16.08.1970 în
localitatea Panciu, judeţul Vrancea, cu ultimul domiciliu în localitatea Panciu, str. Poporului,
nr. 26, judeţul Vrancea, fost militar în termen la U.M. 0865 Câmpina, a fost împuşcat mortal,
în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce acţiona în dispozitivul de pază al Aeroportului
Otopeni.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
La data de 09.12.2008, Silivestru Ofilia (mama victimei), domiciliată în oraşul Panciu,
str. slt. Jim Silvestru, nr. 26, jud. Vrancea, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Radu Florin Nicolae (Otopeni-Vol. 10) - rănit
Numitul Radu Florin Nicolae, fiul lui Neculaie şi Angelica, născut la data de
15.03.1971 în Buhuşi, judeţul Bacău, domiciliat în Buhuşi, B-dul Republicii, nr. 35, sc. A, ap.
9, judeţul Bacău, fost militar în termen la U.M. 0865 Câmpina, a fost rănit prin împuşcare în
zona cervicală, în ziua de 23.12.1989, în timp ce asupra camionului în care acesta se afla şi se
deplasa către aeroportul Otopeni, a fost deschis foc de către luptătorii gărzilor patriotice şi
militarii care formau dispozitivul de pază al aeroportului.
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Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
Persoană vătămată Bercuci Laurenţiu (Otopeni-Vol. 10) - rănit
Numitul Bercuci Laurenţiu, fiul lui Nicolai şi Voica, născut la data de 15.05.1971 în
comuna Vidra, judeţul Vrancea, domiciliat în satul Malu Alb, comuna Drăgăneşti, judeţul
Galaţi, fost militar în termen la U.M. 0865 Câmpina, a suferit arsuri cu substanţe chimice
(carburant), pe antebraţul stâng şi regiunea abdominală, în ziua de 23.12.1989, după ce asupra
camionului în care acesta se afla şi se deplasa către aeroportul Otopeni a fost deschis foc de
către luptătorii gărzilor patriotice şi militarii care formau dispozitivul de pază al aeroportului.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/3482/2008, numitul Bercuci
Laurenţiu a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin contact cu substanţă
iritantă, la data de 23.12.1989. A necesitat 8-10 de zile îngrijiri medicale.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
Persoană vătămată Cojocariu Marian (Otopeni-Vol. 10) - rănit
Numitul Cojocariu Marian, fiul lui Constantin şi Elena, născut la data de 20.04.1971 în
Focşani, domiciliat în Focşani, str. 1 Decembrie 1918, bl. 17, ap. 30, judeţul Vrancea, fost
militar în termen la U.M. 0865 Câmpina, a fost rănit prin împuşcare la mâna şi piciorul stâng,
în ziua de 23.12.1989, în timp ce asupra camionului în care acesta se afla şi se deplasa către
aeroportul Otopeni a fost deschis foc de către luptătorii gărzilor patriotice şi militarii care
formau dispozitivul de pază al aeroportului.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/855/2008, numitul Cojocariu
Marian a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin împuşcare, la data de
23.12.1989. A necesitat 25-30 de zile îngrijiri medicale.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
Persoană vătămată Darabană Mihai (Otopeni-Vol. 10) - rănit
Numitul Darabană Mihai, fiul lui Costache şi Maria, născut la data de 27.03.1969 în
Iaşi, domiciliat în Iaşi, str. Grădinari, nr. 4, bl. I 4, sc. A, ap. 4, fost militar în termen la U.M.
0865 Câmpina, a fost rănit prin împuşcare la mâna stângă şi în torace, în ziua de 23.12.1989,
în timp ce se deplasa către aeroportul Otopeni iar asupra camionului în care acesta se afla a
fost deschis foc de către luptătorii gărzilor patriotice şi militarii care formau dispozitivul de
pază al aeroportului.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/6607/2008, numitul Darabană
Mihai a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin împuşcare, la data de
23.12.1989. A necesitat 90-100 de zile îngrijiri medicale.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
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maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
Persoană vătămată Ciurescu Eugen (Otopeni-Vol. 10) - rănit
Numitul Ciurescu Eugen, fiul lui Gheorghe şi Georgeta, născut la data de 12.06.1971
în comuna Tutova, judeţul Vaslui, domiciliat în municipiul Vaslui, str. Alecu Donici, bl. 23,
sc. A, ap. 7, judeţul Vaslui, fost militar în termen la U.M. 0865 Câmpina, a fost rănit prin
împuşcare atât la nivelul membrelor superioare, cât şi inferioare, în ziua de 23.12.1989, în
contextul în care în direcţia camionului în care acesta se afla a fost deschis foc de către
luptătorii gărzilor patriotice şi militarii care formau dispozitivul de pază al aeroportului
Otopeni.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
Persoană vătămată Atanasiu Teodor Oliviu (Otopeni-Vol. 10) - rănit
Numitul Atanasiu Teodor Oliviu, fiul lui Iosif şi Sorana, născut la data de 04.01.1971,
domiciliat în municipiul Sibiu, str. Tribunei, nr. 14, fost militar în termen la U.M. 0865
Câmpina, a fost rănit prin împuşcare la antebraţul stâng, în ziua de 23.12.1989, în contextul
în care în direcţia camionului în care acesta se afla a fost deschis foc de către luptătorii
gărzilor patriotice şi militarii care formau dispozitivul de pază al aeroportului Otopeni.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
Persoană vătămată Huza Cristian Alin (Otopeni-Vol. 10) - rănit
Numitul Huza Cristian Alin, fiul lui Emil şi Doina, născut la data de 03.11.1970 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Şerbota, nr. 1, bl. V19, sc. 1, ap. 87, sector 5, fost
militar în termen la U.M. 0865 Câmpina, a fost rănit prin împuşcare la mâna dreaptă, în ziua
de 23.12.1989, în contextul în care în direcţia camionului în care acesta se afla a fost deschis
foc de către luptătorii gărzilor patriotice şi militarii care formau dispozitivul de pază al
aeroportului Otopeni.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/8910/2007, numitul Huza
Cristian Alin a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin împuşcare - explozie,
la data de 23.12.1989. A necesitat 35-40 de zile îngrijiri medicale.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
Persoană vătămată Chenciu Valerian Eugeniu (Otopeni-Vol. 10) - rănit
Numitul Chenciu Valerian Eugeniu, fiul lui Gheorghe şi Ioana, născut la data de
24.01.1968 în comuna Buciumi, judeţul Bacău, domiciliat în Bucureşti, str. Alexandru
Vlahuţă, nr. 2, bl. M 50, sc. 3, ap. 86, sector 3, fost militar în termen la U.M. 0865 Câmpina, a
fost rănit prin împuşcare în zona fesieră stângă, în ziua de 23.12.1989, în contextul în care în
direcţia camionului în care acesta se afla a fost deschis foc de către luptătorii gărzilor
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patriotice şi militarii care formau dispozitivul de pază al aeroportului Otopeni.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/4121/1990, numitul Chenciu
Valerian Eugeniu a prezentat leziuni care s-au putut produce prin împuşcare, la data de
23.12.1989. A necesitat 70-80 de zile îngrijiri medicale.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
Persoană vătămată Mălăncuş Cosmin (Otopeni-Vol. 10) - rănit
Numitul Mălăncuş Cosmin, fiul lui Costică şi Clara, născut la data de 18.01.1971 în
municipiul Mediaş, judeţul Sibiu, domiciliat în municipiul Mediaş, str. Viorelelor, nr. 6,
judeţul Sibiu, fost militar în termen la U.M. 0865 Câmpina, a fost rănit prin împuşcare la
mâna stângă, în ziua de 23.12.1989, în contextul în care în direcţia camionului în care acesta
se afla a fost deschis foc de către luptătorii gărzilor patriotice şi militarii care formau
dispozitivul de pază al aeroportului Otopeni.
Prin rechizitoriul nr. 59/P/1990 din data de 16.09.1993 al Secţiei Parchetelor
Militare, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. general maior Drăghin Dumitru, general
maior (rez.) Ghiţă Grigore şi căpitan Zorilă Ionel, sub aspectul infr. prev. de art. 249 alin. 2
C.p.
Persoană vătămată Luncanu Vasile (Otopeni-Vol. 17)
Numitul Luncanu Vasile, fiul lui Vasile şi Aglaia, născut la data de 24.10.1961 în
comuna Săuceşti, judeţul Bacău, domiciliat în Bucureşti, str. sold. Matei Spiridon, nr. 1, bl. 9,
sc. 3, ap. 155, sector 3, maistru militar la U.M. 01865 Baloteşti, a făcut parte, în cursul lunii
decembrie 1989, din dispozitivul de pază al unităţii.
Datorită stării de tensiune a suferit o cădere psihică, motiv pentru care la data de
28.12.1989 a fost internat la Spitalul Militar Central Secţia neuropsihiatrie.
Prin rezoluţia nr. 316/P/1992 din data de 29.04.1992 a Secţiei Parchetelor Militare,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Luncanu
Vasile, reţinându-se că nu se datorează unei fapte prevăzute de legea penală.
IV.2.A.10. Olteniţei
Lipsa unei comenzii unice şi starea de confuzie, panică şi haos care a caracterizat
perioada după 22.12.1989 au influenţat, în mod negativ, şi acţiunile forţelor din unităţile
militare din zona Olteniţei.
În acest context, în zonă s-au executat numeroase trageri necontrolate care au avut ca
urmare, conform actelor aflate la dosarul cauzei, decesul sau rănirea mai multor persoane,
inclusiv militari, după cum urmează:
1. Persoană vătămată Şerb Marin (Olteniţei-Vol. 2)
Numitul Şerb Marin, fiul lui Vasile şi Elena, născut la data de 28.06.1949 în comuna
Poiana Dâmboviţa, domiciliat în Bucureşti, str. Baciului, nr. 14, bl. 9, sc. C, ap. 58, sector 5,
afirmă că la data de 24.12.1989, în timp ce se afla pe şos. Olteniţei, în apropierea Cimitirului
Belu, a fost rănit prin împuşcare la urechea stângă.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste producerea unor leziuni traumatice în
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împrejurările susmenţionate.
Susnumitul a depus un înscris denumit declaraţie, ce apare ca fiind întocmit de către
numita Chişcă Aurelia, asistentă în cadrul Spitalului ,,Marie Curie”, din care rezultă că
numitul Şerb Marin ar fi fost consultat la data de 24.12.1989 şi prezenta o plagă împuşcată la
urechea stângă. Din verificările efectuate însă a rezultat că acesta nu figurează în evidenţele
spitalului.
2. Paşca Augustin (Olteniţei-Vol. 4) - decedat
Numitul Paşca Augustin, fiul lui Ion şi Reghina, născut la data de 01.05.1952 în Doba
Satu, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Alunelului, nr. 4, bl. 57, ap. 23, sector 3, la data
de 23.12.1989, a fost împuşcat mortal în timp ce se deplasa către U.M. 01650 Bucureşti, unde
era angajat ca subofiţer.
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/299/1989, moartea numitului
Paşca Augustin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plăgi împuşcate toraco-abdominale).
La data de 18.12.2006, cu ocazia audierii, Paşca Valentin Andrei (tatăl victimei),
domiciliat în Bucureşti, Aleea Florin Ciungan, nr. 7, bl. 65, sc. 1, ap. 52, sector 3, s-a
constituit parte civilă în cauză.
3. Savonea Emil Florin (Olteniţei-Vol. 5) - decedat
Numitul Savonea Emil Florin, fiul lui Emil şi Aurelia, născut la data de 26.04.1970 în
Iaşi, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Barbu Nicolae, nr. 4, bl.15, sc. 2, sector 4, a fost
împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în incinta U.M. 01046
Bucureşti, unde îşi satisfăcea stagiul militar.
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/28/1989, moartea numitului
Savonea Emil Florin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării..
4. Persoană vătămată Niculae Walter (Olteniţei-Vol. 5) - rănit
Numitul Niculae Walter, fiul lui Gheorghe şi Neacşa, născut la data de 07.03.1961 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Prof. Dr. Aribal Teohari, nr. 19, sector 1, a fost rănit
prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în incinta U.M. 01046
Bucureşti, unde era angajat ca ofiţer, având gradul de locotenent major.
Conform raportului medico legal nr. A1/3221/1991, numitul Niculae Walter prezintă
leziuni prin împuşcare cicatrizate, care au necesitat circa 300 zile de îngrijiri medicale (plagă
împuşcată abdominală, latero inferior stâng, hemoragie mixtă).
La data de 03.12.2005, cu ocazia audierii, Savonea Ioan Emil (tatăl victimei),
domiciliat în Bucureşti, Aleea sold. Barbu Nicolae, nr. 4, bl. 15, sc. 2, et. 2, ap. 26, sector 4,
s-a constituit parte civilă în cauză.
5. Persoană vătămată Duducă Constantin (Olteniţei-Vol. 5) - rănit
Numitul Duducă Constantin, fiul lui Constantin şi Paraschiva, născut la data de
19.05.1949 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Ion Mihalache, nr. 25, bl. C6, sc. 1, ap.
34, sector 6 şi f.f.l. în comuna Costeşti, sat Pietreni, jud. Vâlcea, a fost rănit prin împuşcare în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în incinta U.M. 01046 Bucureşti, unde era
angajat ca ofiţer, având gradul de lt. colonel.
Conform raportului medico legal nr. A1/4555/1991, numitul Duducă Constantin a
prezentat leziuni traumatice care au putut fi produse prin împuşcare şi care au necesitat 65-70
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zile de îngrijiri medicale.
6. Persoană vătămată Mircea Ion (Olteniţei-Vol. 5)
Numitul Mircea Ion, născut la data de 30.03.1968 în judeţul Dolj, domiciliat în
comuna Ostroveni, judeţul Dolj, afirmă că în ziua de 08.01.1990, a fost rănit prin împuşcare,
în timp ce se afla în incinta U.M. 01305 Bucureşti, unde îşi satisfăcea stagiul militar.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice, produse
în împrejurările susmenţionate.
*
*

*

În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la alte persoane vătămate după 22
decembrie 1989, în contextul evenimentelor din mun. Bucureşti – zona Olteniţei.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs rănirea, decesul sau vătămarea
acestor persoane au format obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat, după cum
urmează:
Bejinar Ion (Olteniţei-Vol. 1) - decedat
În seara zilei de 23.12.1989, numitul Bejinar Ion, fiul lui Haralambie şi Rahila, născut
la data de 24.05.1963 în Bosanci, judeţul Suceava, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Calea
Rahovei, nr. 287, bl. 12, sc. 2, ap. 56, sector 5, se deplasa pe şos. Olteniţei cu autoturismul
marca Dacia 1300 cu nr. 18-B-4117. În momentul în care a ajuns în dreptul U.M. 01726
Bucureşti, militarii din incinta unităţii au deschis focul asupra autoturismului, împuşcându-l
mortal.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A3/81/1989, moartea numitului
Bejinar Ion a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
În cauză s-a constituit parte civilă Bejinar Ioan (fiul victimei), domiciliat în Bucureşti,
str. Cap. Preda nr.2, bl.3E, ap.30, sector 5.
Prin rezoluţia nr. 279/P/1991, din data de 22.10.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind moartea violentă a numitului Bejinar
Ion, reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Ţepurică Stelică (Olteniţei-Vol. 1) - rănit
În seara zilei de 23.12.1989, numitul Ţepurică Stelică, fiul lui Ancu şi Petra, născut la
data de 17.07.1960 în loc. Tîrnava, judeţul Teleorman, domiciliat în Bucureşti, b-dul
Constantin Brâncoveanu, nr. 120, bl. 8, sc. 4, ap. 62, sector 4, se deplasa cu autoturismul
marca ARO 244 cu nr. 3-B-5980 pe şos. Olteniţei, împreună cu colegul său Bobocea Viorel.
În momentul în care au ajuns în dreptul U.M. 01726 Bucureşti, militarii din incinta
unităţii au deschis focul asupra autoturismului, rănindu-l prin împuşcare la mâna dreaptă.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3671/1990, numitul Ţepurică Stelică a
prezentat leziuni corporale produse prin împuşcare la data de 23.12.1989 pentru care a
necesitat 100-120 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 279/P/1991, din data de 22.10.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Ţepurică Stelică,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Bobocea Viorel (Olteniţei-Vol. 1) - rănit
În seara zilei de 23.12.1989, numitul Bobocea Viorel, fiul lui Nicolae şi Ioana, născut
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la data de 06.05.1957 în Târgul Ocna, judeţul Bacău, domiciliat în Bucureşti, Aleea Focşani,
nr. 2, bl. M195, ap. 31, sector 5, se deplasa pe şos. Olteniţei cu autoturismul marca ARO 244
cu nr. 3-B-5980, condus de colegul său Ţepurică Stelian.
În momentul în care au ajuns în dreptul U.M. 01726 Bucureşti, militarii din incinta
unităţii au deschis focul asupra autoturismului, rănindu-l prin împuşcare la piciorul stâng.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa vătămărilor suferite în
împrejurările susmenţionate.
Prin rezoluţia nr. 279/P/1991, din data de 22.10.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Bobocea Viorel,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Chiriac Adrian (Olteniţei-Vol. 1) - rănit
În seara zilei de 23.12.1989, numitul Chiriac Adrian, fiul lui Mircea şi Margareta,
născut la data de 12.04.1972 în Râmnicu Sărat, domiciliat în Bucureşti, str. Oţelarilor, nr. 16,
bl. 65, sc. 1, ap. 5, sector 4, a fost rănit prin împuşcare în regiunea sacrală, în timp ce se afla
pe şos. Olteniţei, în dreptul U.M. 01726 Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3582/1991, numitul Chiriac Adrian a
prezentat la data de 23.12.1989 leziuni traumatice produse prin împuşcare pentru care a
necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 279/P/1991, din data de 22.10.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Chiriac Adrian,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Berariu Silviu (Olteniţei-Vol. 1) - rănit
În seara zilei de 23.12.1989, numitul Berariu Silviu, fiul lui Ionel şi Ana, născut la data
de 10.03.1963 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Sg. Maj. Samoilă Dumitru, nr. 1, bl.
124, sc. 2, ap. 108, sector 4, a fost rănit prin împuşcare în spate şi în umărul drept, în timp ce
se afla pe şos. Olteniţei, în dreptul U.M. 01726 Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2704/1991, numitul Berariu Silviu a prezentat
sechele posttraumatice, consecinţa unei plăgi împuşcate a antebraţului drept la data de
23.12.1989, pentru care a necesitat 9 luni de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 279/P/1991, din data de 22.10.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Berariu Silviu,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Trifu Gheorghe (Olteniţei-Vol. 1) - rănit
În noaptea de 22/23.12.1989, numitul Trifu Gheorghe, fiul lui Constantin şi Zinca,
născut la data de 18.01.1940 în comuna Frumuşani, domiciliat în Bucureşti, str. Pictor Ştefan
Dumitrescu, nr. 5, bl. 3, sc. 2, ap. 45, sector 4, se deplasa pe Şos. Olteniţei cu microbuzul
marca TV cu nr. 37-B-2537, în care se mai aflau colegii săi Bucur Constantin, Olaru Victor,
Mijea Mircea, Vasilache Elena şi Iorgovan Ioan.
În momentul în care au ajuns la intersecţia cu şos. Vitan Bârzeşti, asupra
autovehiculului s-a deschis foc de către militarii de la punctul de control al U.M. 01305
Bucureşti. Urmare acestui incident, numiţii Bucur Constantin şi Olaru Victor au fost
împuşcaţi mortal, iar numiţii Trifu Gheorghe, Mijea Ioan Mircea, Vasilache Elena şi Iorgovan
Ioan au fost răniţi.
Conform raportului medico-legal nr. A1/15779/1991, numitul Trifu Gheorghe a
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prezentat la data de 23.12.1989 o leziune traumatică ce s-a putut produce prin împuşcare cu
armă de foc, care a necesitat 150 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 281/P/1990, din data de 20.07.1990, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Trifu Gheorghe,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Bucur Constantin (Olteniţei-Vol. 1) - decedat
În noaptea de 22/23.12.1989, numitul Bucur Constantin, fiul lui Ion şi Maria, născut la
data de 03.07.1958 în comuna Erbiceni, cu ultimul domiciliu în comuna Erbiceni, judeţul Iaşi,
se deplasa pe Şos. Olteniţei cu microbuzul marca TV cu nr. 37-B-2537, condus de numitul
Trifu Gheorghe, în care se mai aflau colegii săi Olaru Victor, Mijea Mircea, Vasilache Elena
şi Iorgovan Ioan.
În momentul în care au ajuns la intersecţia cu şos. Vitan Bârzeşti, asupra
autovehiculului s-a deschis foc de către militarii de la punctul de control al U.M. 01305
Bucureşti. Urmare acestui incident, numiţii Bucur Constantin şi Olaru Victor au fost
împuşcaţi mortal, iar numiţii Trifu Gheorghe, Mijea Ioan Mircea, Vasilache Elena şi Iorgovan
Ioan au fost răniţi.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/322/1989, moartea numitului
Bucur Constantin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Prin rezoluţia nr. 281/P/1990, din data de 20.07.1990, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Bucur Constantin,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
La data de 09.07.2008, Bucur Dorina (soţia victimei) domiciliată în Popeşti Leordeni,
şos. Olteniţei, nr. 181, bl. G76, sc. 2, et. 1, ap. 49, jud. Ilfov, s-a constituit parte civilă în
cauză.
Olaru Victor (Olteniţei-Vol. 1) - decedat
În noaptea de 22/23.12.1989, numitul Olaru Victor, fiul lui Constantin şi Elena, născut
la data de 02.07.1964 în comuna Pîrscoveni, judeţul Olt, cu ultimul domiciliu în comuna
Erbiceni, comuna Pîrscoveni, judeţul Olt, se deplasa pe Şos. Olteniţei cu microbuzul marca
TV cu nr. 37-B-2537, condus de numitul Trifu Gheorghe, în care se mai aflau colegii săi
Bucur Constantin, Mijea Mircea, Vasilache Elena şi Iorgovan Ioan.
În momentul în care au ajuns la intersecţia cu şos. Vitan Bârzeşti, asupra
autovehiculului s-a deschis foc de către militarii de la punctul de control al U.M. 01305
Bucureşti. Urmare acestui incident, numiţii Bucur Constantin şi Olaru Victor au fost
împuşcaţi mortal, iar numiţii Trifu Gheorghe, Mijea Ioan Mircea, Vasilache Elena şi Iorgovan
Ioan au fost răniţi.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/64/1989, moartea numitului
Olaru Victor a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Prin rezoluţia nr. 281/P/1990, din data de 20.07.1990, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Olaru Victor,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
La data de 15.09.2008, Olaru Constantin (tatăl victimei), domiciliat în com.
Pîrşcoveni, sat Şopârliţa, jud. Olt, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Mijea Ioan Mircea (Olteniţei-Vol. 1) - rănit
În noaptea de 22/23.12.1989, numitul Mijea Ioan Mircea, fiul lui Natural şi Elena,
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născut la data de 08.09.1931 în Municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, domiciliat în Bucureşti,
str. B-dul Metalurgiei, bl. 2B, sc. 1, ap. 44, sector 4, se deplasa pe Şos. Olteniţei cu
microbuzul marca TV cu nr. 37-B-2537, condus de numitul Trifu Gheorghe, în care se mai
aflau colegii săi Bucur Constantin, Olaru Victor, Vasilache Elena şi Iorgovan Ioan.
În momentul în care au ajuns la intersecţia cu şos. Vitan Bârzeşti, asupra
autovehiculului s-a deschis foc de către militarii de la punctul de control al U.M. 01305
Bucureşti. Urmare acestui incident, numiţii Bucur Constantin şi Olaru Victor au fost
împuşcaţi mortal, iar numiţii Trifu Gheorghe, Mijea Ioan Mircea, Vasilache Elena şi Iorgovan
Ioan au fost răniţi.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2621/1991, numitul Mijea Ioan Mircea a
prezentat la data de 23.12.1989 leziuni produse prin împuşcare, care au necesitat 90-100 zile
de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 281/P/1990, din data de 20.07.1990, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Mijea Ioan
Mircea, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Vasilache Elena (Olteniţei-Vol. 1) - rănită
În noaptea de 22/23.12.1989, numita Vasilache Elena, fiica lui Casian şi Aspazia,
născută la data de 06.04.1961 în Botoşani, judeţul Botoşani, domiciliat în Bucureşti, str.
Cercetătorilor, nr. 10, bl. 35, sc. 1, ap. 70, sector 4, se deplasa pe Şos. Olteniţei cu microbuzul
marca TV cu nr. 37-B-2537, condus de numitul Trifu Gheorghe, în care se mai aflau colegii
săi Bucur Constantin, Olaru Victor, Mijea Ioan Mircea şi Iorgovan Ioan.
În momentul în care au ajuns la intersecţia cu şos. Vitan Bârzeşti, asupra
autovehiculului s-a deschis focul de către militarii de la punctul de control al U.M. 01305
Bucureşti. Urmare acestui incident, numiţii Bucur Constantin şi Olaru Victor au fost
împuşcaţi mortal, iar numiţii Trifu Gheorghe, Mijea Ioan Mircea, Vasilache Elena şi Iorgovan
Ioan au fost răniţi.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2574/1991, numita Vasilache Elena a suferit
leziuni interne produse prin împuşcare la data de 23.12.1989, care au necesitat circa 100 zile
de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 281/P/1990, din data de 20.07.1990, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitei Vasilache Elena,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Iorgovan Ioan (Olteniţei-Vol. 1) - rănit
În noaptea de 22/23.12.1989, numitul Iorgovan Ioan, fiul lui Coriolan şi Elena, născut
la data de 08.02.1948 în localitatea Silagiu, judeţul Timiş, domiciliat în Bucureşti, str.
Ghimpaţi, nr. 17, bl. 3, sc. 5, ap. 130, sector 4, se deplasa pe Şos. Olteniţei cu microbuzul
marca TV cu nr. 37-B-2537, condus de numitul Trifu Gheorghe, în care se mai aflau colegii
săi Bucur Constantin, Olaru Victor, Vasilache Elena şi Mijea Ioan Mircea.
În momentul în care au ajuns la intersecţia cu şos. Vitan Bârzeşti, asupra
autovehiculului s-a deschis foc de către militarii de la punctul de control al U.M. 01305
Bucureşti. Urmare acestui incident, numiţii Bucur Constantin şi Olaru Victor au fost
împuşcaţi mortal, iar numiţii Trifu Gheorghe, Mijea Ioan Mircea, Vasilache Elena şi Iorgovan
Ioan au fost răniţi.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2964/1991, numitul Iorgovan Ioan a prezentat
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sechele ale unui traumatism dublu prin armă de foc, suferit la 22.12.1989. A necesitat 90-100
zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 281/P/1990, din data de 20.07.1990, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Iorgovan Ioan,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Simon Ferenc (Olteniţei-Vol. 2) - rănit
În noaptea de 22/23.12.1989, numitul Simon Ferenc, fiul lui Francisc şi Elisabeta,
născut la data de 21.04.1969 în judeţul Mureş, domiciliat în Municipiul Târgu Mureş, str.
Vulturilor, nr. 32, ap. 4, judeţul Mureş, în timp efectua serviciul de pază la U.M. 01046
Bucureşti, în calitate de militar în termen, a fost rănit prin împuşcare de unul din colegii săi
care executau foc pentru a respinge atacul din direcţia unei unităţi de pompieri.
Conform raportului medico-legal nr. A1/6768/1991, numitul Simon Ferenc a prezentat
leziuni corporale ce au putut fi produse prin împuşcare la data de 23.12.1989. A necesitat 1415 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 258/P/1991, din data de 10.08.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Simon Ferenc.
Persoană vătămată Arseni Pavel (Olteniţei-Vol. 2) - rănit
În noaptea de 22/23.12.1989, numitul Arseni Pavel, fiul lui Nicolae şi Elena, născut la
data de 01.07.1969 în comuna Măgireşti, judeţul Bacău, domiciliat în comuna Grădinari, sat
Greoni, judeţul Caraş Severin, în timp efectua serviciul de patrulare pe şoseaua Olteniţei, în
calitate de militar în termen la U.M. 01305 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare la umărul
drept.
Conform adresei nr. 218/1993 Laboratorului Medico Legal Judeţ Bacău, numitul
Arseni Pavel a prezentat o plagă împuşcată produsă la data de 24.12.1989, care a necesitat 2530 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 272/P/1991, din data de 28.08.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Arseni Pavel.
Persoană vătămată Buică Ristu (Olteniţei-Vol. 3) - rănit
În ziua de 24.12.1989, numitul Buică Ristu, fiul lui Ion şi Marina, născut la data de
01.03.1949 comuna Tîrnava, judeţul Teleorman, domiciliat în Bucureşti, str. Sold. Enache
Ion, nr. 37, sector 4, se afla în cabina unei locomotive de tren cu care se deplasa din direcţia
staţiei CFR Berceni către staţia CFR Popeşti Leordeni.
În apropierea Cimitirului Berceni, în direcţia locomotivei s-a fost deschis foc de către
membri ai gărzilor patriotice, împrejurare în care Buică Ristu a fost rănit în piciorul drept.
Conform raportului medico legal nr. A1/4076/1990, numitul Buică Ristu a prezentat
leziuni produse prin împuşcare la 24.12.1989, care au necesitat 70-90 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 273/P/1991, din data de 26.04.1993, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Buică Ristu,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Vinersar Daniel (Olteniţei-Vol. 3) - rănit
În ziua de 23.12.1989, numitul Vinersar Daniel, fiul lui Ioan şi Elena, domiciliat în
Bucureşti, str. Aleea Covasna, nr. 1, bl. F, sc. 12, ap. 19, sector 4, în timp ce se deplasa pe şos.
Berceni, a fost rănit prin împuşcare la mâna stângă.
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Conform raportului medico legal nr. A1/6313/1991, numitul Vinersar Daniel a
prezentat leziuni traumatice produse prin armă de foc la 23.12 1989, pentru care a necesitat 30
zile de îngrijiri medicale. Prin caracterele agentului vulnerant, a fost pusă în primejdie viaţa
victimei.
Prin rezoluţia nr. 255/P/1991, din data de 25.02.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Vinersar Daniel,
reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Isacov Ioan (Olteniţei-Vol. 3) - decedat
În ziua de 23.12.1989, numitul Isacov Ioan, fiul lui Mihail şi Sofia, născut la data de
07.04.1912 în U.R.S.S., cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Meridianului, nr. 19, sector 4, a
fost împuşcat mortal la data de 24.12.1989, în timp ce se deplasa pe şos. Olteniţei, în
apropierea U.M. 01305 Bucureşti.
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/68/1989, moartea numitului
Isacov Ioan a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Prin rezoluţia nr. 282/P/1991, din data de 23.12.1993, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Isacov Ioan,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
La data de 02.11.2006, respectiv 03.05.2006, Isacov Vasile (fiul victimei), domiciliat
în Bucureşti, str. Emil Racoviţă, nr. 29, bl. A4, et. 9, ap. 37, sector 4, şi Stanciu Virginia (fiica
victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Meridianului, nr. 26, sector 4, s-au constituit părţi
civile în cauză.
Persoană vătămată Tudose Constantin (Olteniţei-Vol. 3) - rănit
În ziua de 24.12.1989, numitul Tudose Constantin, fiul lui Constantin şi Elena, născut
la data de 11.06.1932 în Popeşti Leordeni, domiciliat în Popeşti Leordeni, str. Dr. Fermei nr.
5, S.A.I., la data de 24.12.1989, în timp ce se deplasa pe şos. Olteniţei, în apropierea U.M.
01305 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare în gamba dreaptă.
Conform raportului medico legal nr. A1/2607/1991, numitul Tudose Constantin a
prezentat leziuni corporale posibil produse prin împuşcare la data de 24.12.1989, care au
necesitat 12-15 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 253/P/1991, din data de 25.02.2002, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Tudose
Constantin, reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Cârstea Adrian (Olteniţei-Vol. 3) - decedat
Numitul Cârstea Adrian, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Munteniei, nr. 86,
sector 1, fost militar în termen la U.M. 02650 Bucureşti, a fost împuşcat mortal, în ziua de
24.12.1989, de colegul său Neacşu Anghel Nicolae, care a manevrat greşit armamentul din
dotare.
Prin rechizitoriul nr. 1277/P/1991, din data de 12.03.1993, Secţia Parchetelor
Militare a dispus trimiterea în judecată a inc. Neacşu Anghel Nicolae pentru săvârşirea infr.
prev. de art. 178 C.p.
La data de 18.12.2006, Cârstea Constantin (tatăl victimei), domiciliat în Bucureşti, str.
Munteniei, nr. 86, sector 1, s-a constituit parte civilă în cauză.
Takacs Laszlo Szilard (Olteniţei-Vol. 4) - decedat
În noaptea de 22/23.12.1989, numitul Takacs Laszlo Szilard, fiul lui Ştefan şi Ileana,
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născut la data de 22.11.1969 în Tg. Mureş, cu ultimul domiciliu în comuna Corunca judeţul
Mureş, a fost împuşcat mortal la data de 24.12.1989, în timp ce se afla în incinta U.M. 01035
Bucureşti, unde îşi satisfăcea stagiul militar.
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/29/1989, moartea numitului
Takacs Laszlo Szilard a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
În cauză s-a constituit parte civilă Takacs Ştefan (tatăl victimei), domiciliat în comuna
Corunca, jud. Mureş.
Prin rezoluţia nr. 286/P/1991, din data de 02.08.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Takacs Laszlo
Szilard, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Peţanca Nicu (Olteniţei-Vol. 4) - decedat
Numitul Peţanca Nicu, fiul lui Tudor şi Petra, născut la data de 17.10.1966 în
Pietroşani, judeţul Teleorman, cu ultimul domiciliu în comuna Pietroşani, judeţul Teleorman,
a fost încadrat ca maistru militar la U.M. 01305 Bucureşti.
La data de 23.12.1989, în timp ce se afla pe câmpul de peste drum de sediul unităţii,
împreună cu sold. Maria Valentin, a fost împuşcat mortal de către militarii aflaţi într-un
transportor blindat.
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/74/1989, moartea numitului
Peţanca Nicu a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Prin rezoluţia nr. 285/P/1991, din data de 14.11.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Peţanca Nicu,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
La data de 18.05.2006, Peţanca Petra (mama victimei), domiciliată în com. Pietroşani,
jud. Teleorman, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Maria Valentin (Olteniţei-Vol. 4) - rănit
Numitul Maria Valentin, fiul lui Traian şi Steliana, născut la data de 02.09.1969 în
comuna Budeşti, judeţul Călăraşi, domiciliat în comuna Budeşti, sat Buciumeni, judeţul
Călăraşi, era în decembrie 1989 militar în termen la UM 01305 Bucureşti.
La data de 23.12.1989, în timp ce se afla pe câmpul de peste drum de sediul unităţii,
împreună cu m.m. Peţanca Nicu, a fost rănit prin împuşcare de către militarii aflaţi într-un
transportor blindat.
Conform raportului medico legal nr. A1/12470/1991, numitul Maria Valentin a
prezentat la data de 27.12.1989 leziuni de violenţă produse prin armă de foc, pentru care a
necesitat 40 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 285/P/1991, din data de 14.11.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Maria Valentin,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Tănase Dumitru (Olteniţei-Vol. 4) - rănit
Numitul Tănase Dumitru, fiul lui Neculai şi Ioana, născut la data de 20.08.1939 în
comuna Gloduri, judeţul Bacău, domiciliat în Bucureşti, str. Blândeşti, nr. 28, sector 4, la data
de 25.12.1989, în timp ce se afla pe şos. Olteniţei, în apropierea intersecţiei cu şos. Vitan
Bârzeşti, a fost rănit prin împuşcare în antebraţul stâng.
Conform raportului medico legal nr. A1/3876/1991, numitul Tănase Dumitru a
prezentat urma unei leziuni prin armă de foc pe antebraţul stâng. Leziunea datează din
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25.12.1989 şi a necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 256/P/1991, din data de 20.10.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Tănase Dumitru.
Persoană vătămată Dumitrache Nicolae (Olteniţei-Vol. 4) - rănit
Numitul Dumitrache Nicolae, fiul lui Constantin şi Steliana, născut la data de
03.08.1970 în municipiul Ploieşti, domiciliat în comuna Dumbrava, sat Zănoaga, nr. 252,
judeţul Prahova, la data de 24.12.1989, în timp ce se afla în incinta U.M. 01305 Bucureşti,
unde îşi satisfăcea stagiul militar, a fost rănit prin împuşcare la piciorul stâng, de către unul
din colegii aflaţi în cameră.
Conform adresei nr. 1240/1991 a Laboratorului Judeţean Prahova de Medicină Legală,
numitul Dumitrache Nicolae a prezentat leziuni traumatice care au putut fi produse prin
împuşcare şi care au necesitat 75-80 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 263/P/1991, din data de 31.10.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Dumitrache
Nicolae, reţinându-se că fapta a fost săvârşită fără vinovăţie.
Persoană vătămată Cojocaru Constantin (Olteniţei-Vol. 4) - rănit
Numitul Cojocaru Constantin, fiul lui Costache şi Raveca, născut la data de
23.05.1968 în municipiul Cluj-Napoca, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gutinului,
nr. 8, ap. 1, judeţul Cluj, la data de 30.12.1989, în timp ce efectua serviciul de pază U.M.
02650 Bucureşti, unde îşi satisfăcea stagiul militar, s-a autoaccidentat prin împuşcare cu arma
din dotare.
Conform Foii de observaţie clinică emisă de Spitalul Clinic de Copii Bucureşti numitul
Cojocaru Constantin a fost internat la data de 31.12.1989 cu diagnosticul ,, plagă prin
împuşcare antebraţ stâng”.
Prin rezoluţia nr. 265/P/1991, din data de 24.11.1993, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Cojocaru
Constantin.
Persoană vătămată Cîmpeanu (fostă Vlad) Floarea (Olteniţei-Vol. 5) - rănită
Numita Cîmpeanu (fostă Vlad) Floarea, fiica lui Stan şi Stanca, născută la data de
24.06.1967 în municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, domiciliată în Bucureşti, şos.
Giurgiului, nr. 131, bl. 1, sc. 1, ap. 17, sector 4, la data de 24.12.1989, în timp ce se afla în
apropierea staţiei de metrou ,,Apărătorii Patriei”, a fost rănită prin împuşcare la nivelul
umărului drept.
Conform raportului medico legal nr. A1/3052/1991, numita Cîmpeanu (fostă Vlad)
Floarea a prezentat la data de 25.12.1989 leziuni produse prin împuşcare, care au necesitat 8-9
zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 334/P/1992, din data de 21.10.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitei Cîmpeanu (fostă
Vlad) Floarea.
Persoană vătămată Munteanu Florin (Olteniţei-Vol. 5) - rănit
Numitul Munteanu Florin, fiul lui Gheorghe şi Marta, născut la data de 06.04.1969 în
Arad, domiciliat în Pâncota, str. 1 Mai, nr. 9, judeţul Arad, în ziua de 08.01.1990, s-a rănit
prin împuşcare în timp ce se afla în incinta U.M. 01305 Bucureşti, unde îşi satisfăcea stagiul
militar.
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Conform Foii de observaţie clinică întocmită de Spitalul Militar Central, numitul
Munteanu Florin a fost internat la data de 10.01.1990 cu o plagă infectată la mâna dreaptă,
după împuşcare.
Prin rezoluţia nr. 261/P/1991, din data de 13.12.1993, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Munteanu Florin.
Ilie Marian (Olteniţei-Vol. 6) - decedat
Numitul Ilie Marian, fiul lui Ştefan şi Ioana, născut la data de 03.08.1958 în Bucureşti,
cu ultimul domiciliu în Bucureşti, şos. Berceni, nr. 240, bl. 48, ap. 32, sector 4, a fost
împuşcat mortal la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea U.M. 01046 Bucureşti.
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/195/1989, moartea numitului
Ilie Marian a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Prin rezoluţia nr. 283/P/1991, din data de 10.10.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Ilie Marian,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 47 C.p. privind cazul fortuit.
La data de 10.11.2005, Ilie Florica (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti, şos.
Olteniţei, nr. 240, bl. 48, sc. 2, ap. 32, sector 4, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Alexandrescu Ion (Olteniţei-Vol. 6) - rănit
În ziua de 23.12.1989, numitul Alexandrescu Ion, fiul lui Vasile şi Margareta, născut
la data de 19.04.1948 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Ştefan Octavian Iosif, nr. 4, bl.
M 54, ap. 45, sector 3, în timp ce se afla în apropierea U.M. 01188 Bucureşti, a fost rănit prin
împuşcare la gamba stângă şi în regiunea scapulară stângă.
Conform raportului medico legal nr. A1/5994/1991, numitul Alexandrescu Ion a
prezentat sechele postlezionare prin împuşcare la data de 23.12.1989, pentru care a necesitat
45 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 283/P/1991, din data de 10.10.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Alexandrescu Ion,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 47 C.p. privind cazul fortuit.
Persoană vătămată Savin Dumitru (Olteniţei-Vol. 6) - rănit
În ziua de 23.12.1989, numitul Savin Dumitru, fiul lui Gheorghe şi Vasilica, născut la
data de 20.08.1967 în Galaţi, domiciliat în Bucureşti, str. Voila, nr. 3, bl. 59, ap. 45, sector 4,
în timp ce se afla în apropierea U.M. 01046 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare la gamba
dreaptă.
Conform raportului medico legal nr. A1/4954/1991, numitul Savin Dumitru a
prezentat sechele postlezionare prin împuşcare la data de 23.12.1989, pentru care a necesitat
25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 283/P/1991, din data de 10.10.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Savin Dumitru,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 47 C.p. privind cazul fortuit.
Persoană vătămată Maftei Petruş (Olteniţei-Vol. 6) - rănit
În ziua de 23.12.1989, numitul Maftei Petruş, fiul lui Spiru şi Dumitra, născut la data
de 03.03.1973 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Olteniţei, bl. 48, sc. 1, ap. 6, sector 4,
în timp ce se afla în apropierea U.M. 01046 Bucureşti, a fost rănit prin împuşcare la braţul
stâng.
Conform raportului medico legal nr. A1/3228/1991, numitul Maftei Petruş a prezentat
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leziuni produse prin împuşcare la data de 23.12.1989, pentru care a necesitat 50-55 zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 283/P/1991, din data de 10.10.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Maftei Petruş,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 47 C.p. privind cazul fortuit.
Moldoveanu Marian (Olteniţei-Vol. 6) - decedat
În ziua de 23.12.1989, numitul Moldoveanu Marian, fiul lui Constantin şi Silvia,
născut la data de 15.07.1968 în Ploieşti, cu ultimul domiciliu în Ploieşti, str. Diana, nr. 3, bl.
9, sc. B, ap. 39, judeţul Prahova, a fost împuşcat mortal în timp ce efectua serviciul de pază la
U.M. 01305 Bucureşti, unde îşi satisfăcea stagiul militar.
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/20/1989, moartea numitului
Moldoveanu Marian a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Prin rezoluţia nr. 284/P/1991, din data de 05.09.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Moldoveanu Marian,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
La data de 01.02.2007, Moldoveanu Constantin şi Moldoveanu Silvia (părinţii
victimei), domiciliaţi în Ploieşti, str. slt. Erou Moldoveanu Marian, nr. 3, bl. 9, sc. B, ap. 39,
judeţul Prahova, s-au constituit părţi civile în cauză.
Nănescu Constantin (Olteniţei-Vol. 7) - decedat
În ziua de 24.12.1989, numitul Nănescu Constantin, fiul lui Gheorghe şi Ioana, născut
la data de 16.08.1960 în comuna Schela, judeţul Dâmboviţa, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, str. Aviaţiei, nr. 32, sector 1, a ajutat la efectuarea unui transport de documente,
aparţinând Direcţiei a V-a a D.S.S., la U.M. 01305 Bucureşti, situată în şos. Olteniţei.
După ce documentele au fost descărcate, militarii din cadrul U.M. 01726 Bucureşti au
deschis focul asupra camionului în care se afla Nănescu Constantin, acesta fiind împuşcat
mortal.
Conform raportului medico legal nr. A3/346/1989, moartea numitului Nănescu
Constantin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Prin rezoluţia nr. 277P/1991, din data de 05.11.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Nănescu Constantin,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Ghiulbenghian Florin Mihai (Olteniţei-Vol. 7) - rănit
În ziua de 24.12.1989, numitul Ghiulbenghian Florin Mihai, fiul lui Jirair şi Marcela,
născut la data de 18.01.1969 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. General Cristescu, nr.
12, ap. 1, sector 1, a ajutat la efectuarea unui transport de documente, aparţinând Direcţiei a
V-a a D.S.S., la U.M. 01305 Bucureşti, situată în şos. Olteniţei.
După ce documentele au fost descărcate, militarii din cadrul U.M. 01726 Bucureşti au
deschis focul asupra camionului în care se afla numitul Ghiulbenghian Florin Mihai, acesta
fiind rănit la nivelul coapsei drepte.
Conform raportului medico legal nr. A1/6435/1992, numitul Ghiulbenghian Florin
Mihai a prezentat la data de 24.12.1989 leziuni produse prin împuşcare, pentru care a necesitat
80-90 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 277P/1991, din data de 05.11.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Ghiulbenghian
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Florin Mihai, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Lungu Marius Cristian (Olteniţei-Vol. 7) - rănit
În ziua de 24.12.1989, numitul Lungu Marius Cristian, fiul lui Toma şi Elena, născut
la data de 28.07.1970 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Tulnici, nr. 4, bl. 46, ap. 44,
sector 4, a ajutat la efectuarea unui transport de documente, aparţinând Direcţiei a V-a a
D.S.S., la U.M. 01305 Bucureşti, situată în şos. Olteniţei.
După ce documentele au fost descărcate, militarii din cadrul U.M. 01726 Bucureşti au
deschis focul asupra camionului în care se afla numitul Lungu Marius Cristian, acesta fiind
rănit la piciorul stâng.
Conform raportului medico legal nr. A1/14235/1991, numitul Lungu Marius Cristian a
prezentat la data de 24.12.1989 leziuni produse prin împuşcare, pentru care a necesitat 50 zile
de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 277P/1991, din data de 05.11.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Lungu Marius
Cristian, reţinându-se sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Marchene Marian (Olteniţei-Vol. 7) - rănit
În ziua de 24.12.1989, numitul Marchene Marian, fiul lui Ion şi Vasilica, născut la data
de 24.04.1968 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Aleea Cislău, nr. 4, bl. 10, sc. 1, ap.45,
sector 2, a ajutat la efectuarea unui transport de documente aparţinând Direcţiei a V-a a
D.S.S., la U.M. 01305 Bucureşti, situată în şos. Olteniţei.
După ce documentele au fost descărcate, militarii din cadrul U.M. 01726 Bucureşti au
deschis focul asupra camionului în care se afla numitul Marchene Marian, acesta fiind rănit la
şoldul drept.
Conform raportului medico legal nr. A1/8060/1991, numitul Marchene Marian a
prezentat la data de 24.12.1989 leziuni produse prin împuşcare, pentru care a necesitat 25 zile
de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 277P/1991, din data de 05.11.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Marchene Marian,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Şutru Iosif (Olteniţei-Vol. 7) - rănit
În ziua de 24.12.1989, numitul Şutru Iosif, fiul lui Rafael şi Iosefina, născut la data de
28.07.1947 în comuna Popeşti Leordeni, domiciliat în comuna Popeşti Leordeni, str. Bateriei,
nr. 28, S.A.I., în timp ce se deplasa pe şos. Olteniţei, în apropierea intersecţiei cu şos. Vitan
Bârzeşti, a fost rănit prin împuşcare la piciorul stâng.
Conform raportului medico legal nr. A1/2358/1991, numitul Şutru Iosif a suferit o
leziune traumatică prin împuşcare la nivelul gambei stg. pentru care a necesitat 35 zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 277P/1991, din data de 05.11.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Şutru Iosif,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Chiru (fostă Asaftei) Maricica (Olteniţei-Vol. 8) - rănită
În ziua de 24.12.1989, numita Chiru (fostă Asaftei) Maricica, fiica lui Dumitru şi Olga,
născută la data de 14.03.1971 în comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani, domiciliată în
Bucureşti, str. 11 Iunie, nr. 67-69, Corp C, ap. 2, sector 4, în timp ce se afla în apropierea
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staţiei de gaz din comuna Popeşti Leordeni, a fost rănită prin împuşcare în zona pieptului.
Conform raportului medico legal nr. A1/3167/1991, numita Chiru (fostă Asaftei)
Maricica a prezentat sechele lezionare după împuşcare la data de 24.12.1989 pentru care a
necesitat 45 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
Prin rezoluţia nr. 270P/1991, din data de 06.12.1993, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitei Chiru (fostă Asaftei)
Maricica, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 47 C.p., privind cazul fortuit.
Persoană vătămată Dumitru Petre (Olteniţei-Vol. 8) - rănit
În ziua de 24.12.1989, numitul Dumitru Petre, fiul lui Nicolae şi Elena, născut la data
de 10.03.1953 în Ploieşti, domiciliat în Bucureşti, str. Lacul Plopului, nr. 10, bl. V20, sc. 3,
ap. 116, sector 5, în timp ce asigura paza termocentralei ,,Progresul”, în calitate de ofiţer al
Statului major al gărzilor patriotice, a fost rănit prin împuşcare în zona capului.
Conform raportului medico legal nr. A1/4281/1991, numitul Dumitru Petre a prezentat
o leziune traumatică ce a putut fi produsă prin împuşcare la data de 24.12.1989 şi a necesitat
8-10 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 264P/1991, din data de 06.04.1993, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Dumitru Petre,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Draga Orlando Constantin (Olteniţei-Vol. 8) - rănit
În ziua de 27.12.1989, numitul Draga Orlando Constantin, fiul lui Ilie şi Georgeta,
născut la data de 21.05.1970 în oraş Făurei, judeţul Brăila, domiciliat în Bucureşti, şos.
Berceni, nr. 41, bl. 108, sc. 2, ap. 50, sector 4, în timp ce asigura paza U.M. 01046 Bucureşti,
unde îşi satisfăcea stagiul militar, a fost rănit prin împuşcare în zona fesei drepte.
Conform raportului medico legal nr. A1/3190/1991, numitul Draga Orlando
Constantin a prezentat leziuni produse prin împuşcare la data de 27.12.1989, pentru care a
necesitat circa 120 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 262P/1991, din data de 30.10.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Draga Orlando
Constantin, reţinându-se că fapta a fost săvârşită fără vinovăţie.
Persoană vătămată Cristea Ioan (Olteniţei-Vol. 8)
În ziua de 24.12.1989, în timp ce numitul Cristea Ioan, fiul lui Petre şi Ioana, născut la
data de 12.05.1943 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, şos. Olteniţei, nr. 396, sector 4, se
afla la domiciliu, militarii din cadrul U.M. 01305 Bucureşti au deschis focul asupra
imobilului, atât cu armament uşor cât şi cu lovituri de tun. Susnumitul a fost rănit de o grindă
căzută datorită tragerilor executate asupra imobilului.
Conform raportului medico legal nr. A1/14024/1991, numitul Cristea Ioan a prezentat
sechele postlezionare prin lovire cu corp dur la data de 24.12.1989 pentru care a necesitat
circa 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 275P/1991, din data de 14.11.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Cristea Ioan,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 47 C.p., privind cazul fortuit.
Garian Ioan Alexandru (Olteniţei-Vol. 8) - decedat
În ziua de 24.12.1989, numitul Garian Ioan Alexandru, fiul lui Grigore şi Iosefina,
născut la data de 25.08.1955 în comuna Popeşti Leordeni, cu ultimul domiciliu în comuna
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Popeşti Leordeni, S.A.I., în timp ce se deplasa pe jos către Bucureşti, din direcţia Popeşti
Leordeni, a fost împuşcat mortal de către militarii din cadrul U.M. 01305 Bucureşti.
Conform raportului medico legal nr. A3/273/1989, moartea numitului Garian Ioan
Alexandru a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Garian Ioan
Alexandru, a fost audiată Garian Iosefina (mama victimei), domiciliată în Popeşti Leordeni,
str. Erou Al. Garian, nr. 7, bl. T6/3, sc. 1, ap. 6, jud. Ilfov.
Prin rezoluţia nr. 72/P/1991, din data de 12.11.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Garian Ioan
Alexandru, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
IV.2.A.11. Fabrica de Elemente pentru Automatizări
În raport de obiectul cauzei, în ceea ce priveşte zona Fabrica de Elemente pentru
Automatizări, cercetările efectuate au vizat împrejurările în care au rezultat următoarele
victime:
1. Persoană vătămată Constantinescu Alexandru (FEA) - rănit
Conform declaraţiilor martorilor Alexandru Florian, Drăgan Constanţa, Panait Iordan
Florin, Duţă Florian Dan, Pârvu Niculae, Naum Cristache, numitul Constantinescu Alexandru
a fost rănit prin împuşcare, în zona capului, la data de 24.12.1989, în jurul orelor 1200, în timp
ce se deplasa la serviciu, înainte de a intra pe poarta 2 a FEA, fiind transportat ulterior cu o
salvare la Spitalul nr. 9.
Din declaraţia martorului Dobre Radu, rezultă însă că persoana în cauză a fost rănită
superficial, de un glonţ rătăcit, la nivelul gâtului, aceasta neavând nevoie de îngrijiri medicale.
Conform declaraţiei martorului Borzoş Nicolae, asupra numitului Constantinescu
Alexandru ar fi tras două persoane de sex masculin, îmbrăcate în civil, care au coborât dintrun autoturism marca Dacia, oprită chiar în faţa porţii nr. 2. De asemenea, martorul Petac Ion
confirmă faptul că susnumitul ar fi fost împuşcat dintr-o maşină, precizând faptul că l-a văzut
pe Constantinescu Alexandru când şi-a pus mâna la gât, unde acesta fusese împuşcat.
Cercetările efectuate în cauză nu au condus la identificarea numitului Constantinescu
Alexandru şi la stabilirea împrejurărilor în care s-a produs rănirea sa.
2. Persoană vătămată Mirea Gheorghe (FEA)
Conform declaraţiei martorului Mihai Dumitru, numitul Mirea Gheorghe a fost rănit
prin împuşcare în zona gâtului, în ziua de 23.12.1989, în jurul orelor 1200, în timp ce se afla la
poarta principală a FEA.
De asemenea, din declaraţia martorului Barbu Laurenţiu rezultă că numitul Mirea
Gheorghe a fost rănit în umăr, în timp ce încerca să părăsească întreprinderea.
Cercetările efectuate în cauză nu au condus la identificarea numitului Mirea Gheorghe
şi la stabilirea împrejurărilor în care s-a produs rănirea sa.
3. Ştefan Ion (FEA)
Conform declaraţiei martorului Mărculescu Victor, numitul Ştefan Ion a făcut parte
din filtrul de la ,,Automatica” şi ar fi fost rănit prin împuşcare.
De asemenea, din declaraţia martorului Bărbat Viorel Ion rezultă însă că susnumitul nu
a oprit la barajul constituit din gărzi patriotice şi ar fi fost rănit în timp ce se afla în
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autoturismul său, cu care încerca să intre în întreprindere.
Conform declaraţiei martorului Vâlcu Florian, după ce a ieşit din spital acesta i-ar fi
spus că a fost împuşcat de cei de la gărzile patriotice care organizase barajul de la
,,Automatica”.
Martora Tipa Mihaela Diana declară că l-a văzut pe Ion Ştefan împuşcat în burtă, însă
acesta nu ştia din ce direcţie se trăsese asupra sa. Martorul Stoica Ion declară că l-a văzut pe
colegul său Ştefan Ion când a fost împuşcat în umăr. Martorul Georgescu Cătălin declară că,
după ce colegul său a fost împuşcat fără a fi somat, a luat măsura instruirii membrilor gărzilor
patriotice din grupa de care răspundea, în sensul de a nu trage decât în situaţii excepţionale,
iar focul de avertisment să-l execute în plan vertical.
Cu ocazia cercetărilor efectuate, a fost identificat şi audiat Ştefan Ion care a precizat că
nu s-a tras asupra sa şi nu a văzut persoane rănite prin împuşcare.
IV.2.A.12. Casa Scânteii
La dosarul cauzei sunt ataşate 4 dosare privind evenimentele produse în decembrie
1989 în zona Casa Scânteii, dosare care au fost soluţionate separat, după cum urmează:
Persoană vătămată Miciu Vasilica (Casa Scânteii -Vol. 1) - rănită
Numita Miciu Vasilica, fiica lui Dumitru şi Elena, născută la data de 08.12.1935 în
comuna Otopeni, domiciliată în oraşul Otopeni, str. Mărăşeşti, nr. 20, judeţul Ilfov, la data de
23.12.1989, în timp ce se afla în staţia RATB Piaţa Presei Libere, a fost rănită prin împuşcare
la genunchiul stâng.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4694/1990, numita Miciu Vasilica a prezentat
o plagă împuşcată pentru care necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 226/P/1991 din data de 17.07.1996 a Secţiei Parchetelor Militare, sa dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitei Miciu
Vasilica, reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Tăbăcaru Petru (Casa Scânteii -Vol. 1) -distrugere
Numitul Tăbăcaru Petru, fiul lui Ştefan şi Eufrosina, născut la data de 01.10.1934 în
judeţul Vaslui, domiciliat în Bucureşti, B-dul Aerogării, nr. 14, bl. II/7, ap. 4, sector 1, se
deplasa, în seara zilei de 05.01.1990, împreună cu fiul său Tăbăcaru Ştefan, cu autoturismul
cu nr. 5-B-7521.
Când au ajuns în zona staţiei PECO Băneasa, asupra autoturismului au fost executate
focuri de armă de către militari din cadrul U.M. 01026 Bucureşti. În acest context un glonţ a
pătruns în autoturism, fără a vătăma însă pe vreunul din ocupanţi.
Prin rezoluţia nr. 1349/P/1991, din data de 07.06.1995, Secţiei Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte distrugerea autoturismului
aparţinând numitului Tăbăcaru Petru, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p.,
privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Căpăţână Ion (Casa Scânteii -Vol. 1) - rănit
Numitul Căpăţână Ion, fiul lui Ion şi Ioana, născut la data de 01.01.1953 în comuna
Stăneşti, judeţul Giurgiu, domiciliat în Bucureşti, Aleea Tulcea, nr. 5, bl. 126B, sc. 2, ap. 57,
sector 5, în seara zilei de 24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază a Combinatului
Poligrafic ,,Casa Scânteii”, în calitate de luptător în gărzile patriotice, a fost implicat într-un
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schimb de focuri, fiind rănit prin împuşcare la mâna dreaptă.
Conform raportului medico-legal nr. A1/18985/1991, numitul Căpăţână Ion a
prezentat la data de 24.12.1989 leziuni traumatice produse prin împuşcare, pentru care
necesitat 80-90 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 206/P/1991, din data de 11.09.1996, Secţiei Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Căpăţână Ion,
întrucât sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
Banea Florea (Casa Scânteii -Vol. 1) - decedat
Numitul Banea Florea, fiul lui Nicolae şi Maria, născut la data de 09.11.1952 în
judeţul Ialomiţa, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Făurei, nr. 5, sector 1, în noaptea de
25/26.12.1989, în calitate de comandant de gardă al subunităţii de gărzi patriotice care asigura
paza Combinatului Poligrafic ,,Casa Scânteii”, în timp ce verifica posturile de pază, a fost
împuşcat mortal de către colegii săi Crăciun Stan şi Istrate Ion.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/187/1989, moartea numitului
Banea Florea a fost violentă. Ea s-a datorat împuşcării.
Prin rezoluţia nr. 84/P/1991, din data de 04.10.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Banea Florin,
reţinându-se că uzul de armă a fost făcut în condiţiile legii.
La data de 12.10.2006, Banea Rodica (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti, Aleea
Barajul Bicaz nr.9, bl.M31, sc.1, ap.180, sector 3, s-a constituit parte civilă în cauză.
IV.2.A.13. Calea Moşilor
În raport de obiectul cauzei, în ceea ce priveşte zona Calea Moşilor, cercetările
efectuate au vizat împrejurările în care au rezultat următoarele victime:
1. Motorga Maria (Calea Moşilor) - decedată
Numita Motorga Maria, fiica lui Voica şi Tudor, născută la data de 15.10.1940,
domiciliată în Bucureşti, str. Tudor Vladimirescu, nr. 82, sector 5, a fost împuşcată la data de
24.12.1989, în timp ce se deplasa cu un autoturism în zona Piaţa Rosetti.
Conform raportului medico legal nr. A3/142/1989, moartea numitei Motorga Maria a
fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul a fost audiat Motorga Valentin,
fiul victimei, care s-a constituit parte civilă în cauză.
La data de 03.04.2007, cu ocazia audierii, Motorga Valentin (fiul victimei), domiciliat
în Bucureşti, b-dul. Tudor Vladimirescu, nr.82, bl.133, ap.14, sector 5, s-a constituit parte
civilă în cauză.
2. Persoană vătămată Motorga Ion (Calea Moşilor) - rănit
Numitul Motorga Ion, domiciliat în Bucureşti, str. Tudor Vladimirescu, nr. 82, sector
5, a fost rănit prin împuşcare, la data de 24.12.1989, în timp ce se deplasa cu un autoturism în
zona Piaţa Rosetti.
A suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 30-40 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/4072/1989).
3. Persoană vătămată Artene Ilie (Calea Moşilor)
Numitul Artene Ilie, născut la data de 09.06.1950, fiul lui Tache şi Aniţa, domiciliat în
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Bucureşti, str. Moise Nicoară nr. 38A, bl. C 3, et. 3, ap. 34, sector 3, susţine că, în seara zilei
de 22.12.1989, în timp ce se afla, cu subunitatea din care făcea parte, în zona Piaţa Rosetti, a
fost rănit de un glonţ ricoşat.
La data de 10.12.2008, cu ocazia audierii, s-a constituit parte civilă în cauză.
IV.2.A.14. Bucur Obor
În cauză au fost audiate persoanele vătămate Pastor Gheorghe şi Dumitru Răducan
Gheorghe care au susţinut că au fost rănite în cadrul evenimentelor din decembrie 1989 din
zona Bucur Obor. S-a constatat, însă, că aspectele sesizate au făcut obiectul altor dosare
soluţionate separat, după cum urmează:
Persoană vătămată Pastor Gheorghe (Bucur Obor) - rănit
Numitul Pastor Gheorghe, fiul lui Ioan şi Alexandra, născut la data de 12.09.1943,
domiciliat în sat Zahareşti, com. Stroieşti, jud. Suceava, a fost rănit, în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona Magazinului Bucur Obor.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 13-14 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. 398/A/1992).
Prin rezoluţia nr. 32/P/1992, din data de 27.08.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Pastor Gheorghe.
Persoană vătămată Dumitru Răducan Gheorghe (Bucur Obor) - rănit
Numitul Dumitru Răducan Gheorghe, născut la data de 08.11.1959, fiul lui Radu şi
Maria, domiciliat în Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 215, bl. 21, ap. 47, sector 2, susţine că a fost
rănit, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona Întreprinderii Aversa.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 532/P/1991, din data de 31.10.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Dumitru Răducan
Gheorghe.
IV.2.A.15. Linia de Centură – Domneşti
În raport de obiectul cauzei, în ceea ce priveşte zona Linia de Centură – Domneşti,
cercetările efectuate au vizat împrejurările în care au rezultat următoarele victime:
1. Lovin Mircea (Linia de Centură Domneşti) - decedat
2. Persoană vătămată Ivan Adrian (Linia de Centură Domneşti) - rănit
Numiţii Lovin Mircea (fiul lui Dumitraşc şi Artinia, ns. la 25.03.1953, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. serg. Lăţea Gheorghe, nr. 9, bl. C74, sc. B, et. 2, ap. 63, sector 6)
şi Ivan Adrian (fiul lui Dima şi Ioana, ns. la 07.06.1960, domiciliat în Bucureşti, Calea
Crângaşi, nr. 10, bl. 19A, sc. B, ap. 101, sector 6) erau încadraţi în decembrie 1989 ca şoferi la
autobaza de taximetre „Cobălcescu”, având garajul în cartierul Drumul Taberei, pe str. Valea
Oltului.
În ziua de 24.12.1989, în zona garajelor s-au tras focuri de armă, astfel încât cei doi,
însoţiţi de mai mulţi colegi, au hotărât să meargă să ceară ajutorul militarilor de la „…unitatea
militară ce se afla amplasată pe linia de centură, lângă barieră”. Deplasarea au făcut-o cu două
autoturisme, circulând pe bulevardul Prelungirea Ghencea şi apoi pe linia de centură, spre
sediul U.M.02487 Bucureşti. Au discutat cu „…un căpitan îmbrăcat în uniformă kaki…”, care
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le-a spus că nu îi poate ajuta, „…având ordin să nu părăsească unitatea…”. În aceste condiţii,
au întors maşinile, cu intenţia de a reveni în Bucureşti, Ivan Adrian şi Lovin Mircea aflânduse în cel de-al doilea autoturism. După ce s-au pus în mişcare, în direcţia autoturismelor s-au
executat mai multe focuri de armă, rezultând decesul numitului Lovin Mircea şi rănirea
numitului Ivan Adrian, care a suferit leziuni ce au necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale
(raport medico-legal nr. A1/10282/1991 –plagă împuşcată labă picior stâng).
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/175/1989 din 15.02.1990,
moartea numitului Lovin Mircea a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plăgi împuşcate
multiple cranian şi toracice; hemoragie mixtă).
La data de 13.02.2008, a fost audiată Lovin Niculina, domiciliată în Bucureşti, str.
Serg. Gheorghe Lăţea, nr. 9, bl-C4, sc. B, et. 2, ap. 63, sector 6, care s-a constituit parte civilă
în legătură cu decesul soţului său Lovin Mircea.
IV.2.A.16. Colentina
În raport de obiectul cauzei, în ceea ce priveşte zona Colentina, cercetările efectuate au
vizat împrejurările în care s-a produs rănirea prin împuşcare a numitului Gâliciu Petrache,
după cum urmează:
1. Persoană vătămată Gâliciu Petrache (Colentina) - rănit
Numitul Gâliciu Petrache, fiul lui Radu şi Ileana, născut la data de 02.02.1940,
domiciliat în Bucureşti, str. Şcolarilor, nr. 10, bl. S24, ap. 33, sector 3, a fost rănit prin
împuşcare, la data de 24.12.1989, în timp ce se afla în zona Gării de Est.
Leziunile suferite au necesitat pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale, cu
menţiunea constituirii unei infirmităţi permanente.
*
*

*

La dosarul cauzei sunt ataşate 2 dosare, soluţionate, privind decesul unei persoane şi
rănirea alteia, în contextul evenimentelor din decembrie 1989 din zona Colentina,după cum
urmează:
Filip Fîntînaru Vasile (Colentina) - decedat
Numitul Filip Fîntînaru Vasile, născut la data de 13.09.1953, fiul lui Vasile şi Verina,
cu ultimul domiciliu în Bucureşti, b-dul Camil Ressu, nr. 62, bl. 1D, ap. 4, sector 3, a decedat
la data de 24.12.1989, în timp ce se deplasa cu un autoturism, pe b-dul Dimitrov, fiind
împuşcat în zona Gării de Est.
Conform raportului medico legal nr. A3/128/1989, moartea numitului Filip Fîntînaru
Vasile a fost violentă şi s-a datorat împuşcării. Cu privire la împrejurările în care s-a produs
decesul a fost audiat Filip Fîntînaru Dan, fiul victimei, care s-a constituit parte civilă în cauză.
Prin rezoluţia nr. 283/P/1992, din data de 16.11.1995, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Filip Fîntînaru
Vasile.
La data de 03.12.2005, Filip-Fântânaru Dan, domiciliat în Bucureşti, str. amiral Ion
Murgescu nr. 1, bl. 401, sc. A, et. 7, ap. 28, sector 2, s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul tatălui său Filip-Fântânaru Vasile.
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Persoană vătămată sold. Radu Constantin (Colentina) – rănit
Conform raportului medico-legal nr. 1085/19.04.1990 întocmit de Laboratorul
Judeţean Prahova de Medicină Legală, numitul Radu Constantin a suferit leziuni traumatice
(plagă transfixiantă 1/3 medie coapsa stângă) care au putut fi produse prin împuşcare (orificiul
de intrare posibil pe faţa antero-internă a coapsei stângi. Leziunile pot data din 27.12.1989 şi
au necesitat pentru vindecare cca. 16 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 764/P/1991, din data de 01.06.1998, Secţia Parchetelor Militare a
dispus, în temeiul art. 228 alin. 4 rap. la art. 10 lit. h C.pr.pen, neînceperea urmăririi penale
faţă de cap. (r) Csuroş Ştefan pentru infr. prev. de art. 184 alin. 1 şi 3 C.pen.
În fapt s-a reţinut că, în data de 22.12.1989, un pluton al UM 02650 Bucureşti, sub
comanda lt. Bordaş Cornel, a primit misiunea de apărare a sediului Centralei de Construcţii
Bucureşti, situat în cartierul Colentina din mun. Bucureşti. Comandant al gărzii a fost numit
cap. (r) Csuroş Ştefan Vasile care, în noaptea de 26/27.12.1989, în jurul orei 0500, aflându-se
într-o cameră destinată serviciului de gardă a manevrat imprudent arma din dotare şi l-a rănit,
în coapsa stângă, pe sold. Radu Constantin (fiul lui Dumitru şi Elena, născut la data de
20.07.1968 în com. Vărbilău, judeţul Prahova, domiciliat în comuna Vărbilău, sat Vărbilău,
judeţul Prahova).
IV.2.A.17. Spitalul Militar Central
La dosarul cauzei este ataşată urma dosarului privind împrejurările în care a survenit
decesul numitului Ciobanu Emanoil.
S-a constatat, însă, că dosarul a fost soluţionat separat, după cum urmează:
Ciobanu Emanoil (SMC-Vol. 1) - decedat
Numitul Ciobanu Emanoil, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Stelian Mihale, nr. 3,
bl. 2, sc. 1, ap. 47, sector 3, la data de 23.12.1989, aflându-se în incinta Spitalului Militar
Central la volanul autosanitarei cu nr. A-41408, aparţinând U.M. 02210 Bucureşti, a fost
împuşcat mortal de către sold. Robu Laurenţiu, din cadrul U.M. 01210 Bucureşti, care a
primit ordin în acest sens de la comandantul său de echipaj, cpt. Lazăr Costel.
Prin rechizitoriul nr. 1276/SP/1991, din data de 10.01.1995, Secţia Parchetelor
Militare a dispus trimiterea în judecată a inc. cpt. Lazăr Costel pentru săvârşirea infr. prev.
de art. 31 alin. 2 C.p. rap. la art. 174 C.p.
Date referitoare la împrejurările decesului numitului Ciobanu Emanoil au fost
comunicate soţiei acestuia, Ciobanu Lucica, domiciliată în Bucureşti, str. Sold. Stelian Mihale
nr.3, bl. 2, sc.1, et.9, ap.47, sector 3.
IV.2.A.18. Arhivele Statului
În raport de obiectul cauzei, în ceea ce priveşte zona Arhivele Statului, cercetările
efectuate au vizat împrejurările în care au rezultat următoarele victime:
1. Persoană vătămată Stănoaia Aurel (Arhivele Statului) - rănit
Numitul Stănoaia Aurel, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 10.02.1969,
domiciliat în com. Pipirig, sat Pâţâligeni, jud. Neamţ, susţine că a fost rănit în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază de la Arhivele Statului, din mun.
Bucureşti.
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Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
2. Persoană vătămată Ciobanu Constantin (Arhivele Statului) - rănit
Numitul Ciobanu Constantin, fiul lui Constantin şi Rodica, născut la data de
13.12.1969, domiciliat în Iaşi, şos. Naţională, nr. 48B, bl. C7, et. 9, ap. 2, jud. Iaşi, susţine că
a fost rănit în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază de la
Arhivele Statului, din mun. Bucureşti.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
3. Persoană vătămată Bălan Dan (Arhivele Statului) - rănit
Numitul Bălan Dan, fiul lui Dumitru şi Adriana, născut la data de 07.08.1969,
domiciliat în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 15A, bl. P2, sc. A, et. 3, ap. 2, susţine că a fost
rănit în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază de la Arhivele
Statului, din mun. Bucureşti.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
IV.2.A.19. Zona Piaţa Unirii
La dosarul cauzei sunt ataşate 2 dosare soluţionate, privind rănirea a 2 persoane, în
timpul evenimentelor din decembrie 1989, în zona Piaţa Unirii, după cum urmează:
Persoană vătămată Iancu Marian Gheorghe (Piaţa Unirii) - rănit
Numitul Iancu Marian Gheorghe, născut la data de 16.02.1972, fiul lui Gheorghe şi
Elena, domiciliat în Bucureşti, str. Turnu Măgurele, nr. 19, bl. S1, ap. 465, sector 4, a fost
rănit prin împuşcare, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Secţiei 10 Poliţie, pe str.
Logofăt Udrişte.
Conform raportului medico legal nr. A1/3069/1991, leziunile suferite au necesitat
pentru vindecare un an de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 93/II/Sp/1990, din data de 08.10.1991, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Iancu Marian
Gheorghe
Persoană vătămată Moroşanu Cristian Florinel (Piaţa Unirii) - rănit
Numitul Moroşanu Cristian Florinel, născut la data de 29.12.1971, fiul lui Gheorghiţă
şi Elena, domiciliat în Braşov, str. Barbu Lăutaru, nr. 11, bl. 27, sc. B, ap. 2, susţine că a fost
rănit prin împuşcare, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Piaţa Unirii, din mun.
Bucureşti.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia cu nr.93/II/Sp/1990, din data de 08.10.1991, Secţia Parchetelor
Militare a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Moroşanu
Cristian Florinel.
IV.2.A.20. Şoseaua Chitilei - Calea Griviţei – Laromet
Aspectele privind victimele rezultate în zona şos. Chitila şi Calea Griviţei au făcut
obiectul dosarului nr. 285/P/1992 al Secţiei Parchetelor Militare, dosar care este ataşat la
prezenta cauză.
Prin rezoluţia nr. 285/P/1992 din data de 16.11.1995, în temeiul art. 228 alin. 6 rap.
la art. 10 lit. e C.pr.pen şi art. 51 C.pen, s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza
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privind decesul numiţilor Mareşi Eugen, Ion Floarea, Stoicescu Gheorghe şi Mateescu Victor,
respectiv rănirea prin împuşcare a numiţilor Broscăţeanu Nicolae, Cioacătă Rică şi Soare
Paul.
În fapt s-a reţinut că în seara zilei de 21.12.1989, două tancuri aparţinând UM 01210
Bucureşti s-au deplasat pe şos. Chitilei, la intrarea în Bucureşti, având ca misiune interzicerea
intrării unor coloane de blindate din direcţia comunei Chitila. Comandantul acestei subunităţi
de tancuri a fost numit lt. maj. Florea Sandu Lucian, care era şi comandantul unuia dintre
tancuri. Cel de-al doilea tanc era comandat de lt. Mirea Marian. Din echipajele celor două
blindate făceau parte sg. maj. Broscăţeanu Nicolae, sg. maj. Iordache Marcel, sg. maj.
Gheorghe Ion, cap. Constantin Remus, cap. Ion Teodor şi frt. Alexe Dumitru.
La acelaşi dispozitiv s-au mai deplasat cpt. Nedelcu Florin, din cadrul UM 01210
Bucureşti, cu o grupă de 8 militari în termen şi lt. maj. Chilipira Sorin, din cadrul UM 01091
Mihai Bravu cu un pluton de 30 militari în termen, între care şi sold. Mareşi Eugen. Militarii
aveau în dotare pistoale mitralieră, AG 7 şi AG 9, cu unităţile de foc aferente.
Ofiţerii aflaţi în dispozitiv au fost informaţi că spre Bucureşti, din direcţia Târgovişte,
se îndreaptă o coloană de blindate aparţinând generalului MI Nuţă Constantin, căreia să nu i
se permită accesul în capitală.
În cursul nopţii de 21/22.12.1989, succesiv, din direcţia Târgovişte, au venit mai multe
tancuri care aparţineau UM 01303 Târgovişte. Lt. maj. Florea Sandu Lucian, recunoscând
aceste blindate, a luat legătura cu eşaloanele superioare şi, ca urmare a ordinelor primite, le-a
permis accesul, fără nici un incident, spre diferite obiective din mun. Bucureşti.
În data de 22.12.1989, din aceeaşi direcţie, au sosit 3 TAB-uri. Întrucât nu s-au supus
somaţiei de oprire şi au executat foc, din direcţia dispozitivului instalat la intrarea în mun.
Bucureşti s-a ripostat cu foc în direcţia celor 3 blindate, unul dintre acestea fiind avariat.
Procedându-se la identificarea acestora s-a constatat că aparţineau UM 01303 Târgovişte.
În cursul zilei de 23.12.1989, ca eveniment deosebit, a reţinut atenţia aterizarea forţată
a unui elicopter militar în Triajul Gării Bucureşti – Chitila, aparat militar căruia i s-a asigurat
paza de către cpt. Nedelcu Florin. Echipajul elicopterului (mr. Militaru Mircea - pilot, cpt.
Iordache Constantin - pilot şi m.m. Târnă Florică - mecanic de bord) a avut ca misiune să
execute foc asupra transportoarelor blindate şi a trupelor care se găseau în cimitirul militar
Ghencea. Întrucât în cursul executării misiunii elicopterul a fost avariat, membrii echipajului
au primit aprobarea de a ateriza lângă staţia CFR Bucureşti Triaj.
Tot în data de 23.121989, dispozitivului instalat pe şos. Chitilei i s-au alăturat 2 tancuri
aparţinând UM 01303 Târgovişte, din compunerea echipajelor făcând parte şi sold. Soare
Paul.
În seara zilei de 23.12.1989, lt. maj. Sandu Lucian a luat legătura telefonic cu unitatea
de bază pentru a primi noi ordine ori precizări în legătură cu misiunea iniţială, însă a primit
ordin să ridice dispozitivul şi să se reîntoarcă cu efectivele şi mijloacele de luptă în unitate.
În timp ce se executau operaţiunile specifice ridicării dispozitivului militar s-a auzit un
foc de armă. S-a creat astfel un moment de panică, forţele militare existente în zonă
deschizând focul fără a avea o ţintă precisă.
Urmare focurilor de armă executate în zonă au rezultat următoarele victime:
Mareşi Eugen – decedat
Conform foii de observaţie nr. 4020/R/1989 întocmită de Spitalul Clinic Griviţa
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Bucureşti, sold. Mareşi Eugen, fost militar în termen la UM 01091 Mihai Bravu, a fost
internat în Spitalul Clinic Griviţa - Secţia Chirurgie la data de 23.12.1989, ora 2330, cu
diagnosticul plagă împuşcată toraco-abdominală cu penetraţie în hipocondrul stg., şoc
hemoragic grav (FO nr. 4020/R/1989).
Decesul a survenit în data de 26.12.1989, ora 2230 prin stop cardio-respirator
ireversibil pe fondul alterării grave a stării generale (şoc toxico-septic, peritonită generalizată).
În legătură cu decesul numitului Mareşi Eugen, s-a constituit parte civilă Mareşi
Dumitru (tatăl victimei) domiciliat în Drobeta Turnu Severin, str. Walter Mărăcineanu, nr. 3,
bl. T7, sc. 1, ap.8, jud. Mehedinţi.
Broscăţeanu Nicolae – rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/6507 din data de 14.05.1991, întocmit de
Institutul Medico Legal Bucureşti, numitul Broscăţeanu Nicolae, fiul lui Florică şi Sofia,
născut la data de 14.04.1962 în com. Budeasa, jud. Argeş, domiciliat în Bucureşti, str.
Baltagului, nr. 5, bl. V81, sc. 3, ap. 56, sector 5, fost subofiţer la UM 01210 Bucureşti, a
prezentat sechele după plagă împuşcată mâna stângă produsă la data de 23.12.1989 care a
necesitat cca. 70 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Leziunile nu au pus în primejdie
viaţa victimei. Prezintă o infirmitate permanentă a degetului II (index) mâna stângă consecutiv
plăgii împuşcate din 23.12.1989.
Soare Paul – rănit
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/13830/18.10.1995, întocmit de
Institutul de Medicină Legală Prof. dr. Mina Minovici Bucureşti, numitul Soare Paul, fiul lui
Fănică şi Maria, născut la data de 11.09.1970 în comuna Giuvărăşti, judeţul Olt, cu acelaşi
domiciliu, fost militar în termen la UM 01303 Târgovişte, a prezentat la data de 23.12.1989
leziuni (plagă împuşcată ambele fese şi rectal, hemoragie fesieră dr.) produse prin armă de foc
care au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale şi care au pus în primejdie viaţa victimei.
Pe fondul panicii create de focurile de armă trase în zona Laromet, tancul în care se
afla lt. maj. Florea Sandu Lucian, avându-l mecanic-conductor pe sg. maj. Iordache Marcel, a
demarat în viteză, creându-se impresia că celălalt tanc aparţinând UM 01210 Bucureşti a fost
capturat. Tancul s-a deplasat pe şos. Chitilei şi apoi pe Calea Griviţei. Ajungând la intersecţia
Calea Griviţei cu b-dul 1 Mai, cu mitraliera de pe tanc s-a executat foc în direcţia unui baraj,
după care şi-a continuat deplasarea ajungând la Podul Băneasa unde a fost imobilizat de
militari din UM 01270 Focşani.
Urmare focurilor de armă executate în direcţia barajului de la intersecţia Calea Griviţei
cu b-dul 1 Mai au rezultat următoarele victime:
Stoicescu Gheorghe – decedat
Conform certificatului aflat, în copie, la dosarul cauzei, decesul numitului Stoicescu
Gheorghe (fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 01.11.1955 în Moisei jud. Suceava,
ultimul domiciliu în Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 403, sector 1) a fost trecut în registrul stării
civile la nr. 5271/25.12.1989.
În legătură cu decesul numitului Stoicescu Gheorghe, a fost audiată Stoica Florica
(sora victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Segarcea, nr. 3, bl. A12, ap. 79, sector 6.
Mateescu Victor – decedat
Conform foii de observaţie nr. 21837/1989 întocmită de Spitalul Clinic de Urgenţă
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Bucureşti, numitul Mateescu Victor (fiul lui Valerică şi Olga, născut la data de 14.05.1972 în
Bucureşti, ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Carpaţi, nr. 84, sector 1) a fost internat la data
de 23.12.1989, ora 2330, cu diagnosticul plăgi prin împuşcare 1/3 medie coapsa dreaptă şi
hemitorace stâng şi a decedat, urmare unui colaps cardio-respirator iresuscitabil, la o oră de la
internarea în Secţia de Terapie Intensivă.
În legătură cu decesul numitului Mateescu Victor, a fost audiată Mateescu Olga
(mama victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Carpaţi, nr. 84, sector 1.
După plecarea tancului comandat de lt. maj. Florea Sandu Lucian, în dispozitivul
iniţial format la ieşirea din Bucureşti, pe şos. Chitilei, au rămas în continuare forţe militare ale
UM 01091 Mihai Bravu, UM 01210 Bucureşti (militari în termen şi un tanc cu echipaj) şi 2
tancuri ale UM 01303 Târgovişte. Datorită declanşării şi existenţei focului, aceste forţe s-au
dispersat, între ele neexistând nici un mijloc de comunicare. Schimbul de focuri a continuat pe
tot timpul nopţii de 23/24.12.1989, cât şi în dimineaţa zilei de 24.12.1989, militarii fiind
convinşi, datorită stării de suspiciune care s-a creat, că în zonă avea loc o luptă reală, cu un
inamic real.
În aceste împrejurări, în dimineaţa zilei de 24.12.1989, au rezultat următoarele victime
din rândul locuitorilor din zonă:
Ion Floarea – decedată
Conform certificatului aflat, în copie, la dosarul cauzei, decesul numitei Ion Floarea
(fiica lui Vasile şi Constantina, născută la data de 24.08.1928 în Siliştea, jud. Argeş, ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Hulubiţei, nr. 48, sector 1) a fost trecut în registrul stării civile la
nr. 5296/25.12.1989.
În legătură cu decesul numitei Ion Florea, s-a constituit parte civilă Ion Lucian (fiul
victimei), domiciliat în Bucureşti, str. Hulubiţei, nr. 48, sector 1.
Cioacătă Rică – rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/11722/1991, întocmit de Institutul de
Medicină Legală Prof. dr. Mina Minovici Bucureşti, numitul Cioacătă Rică (fiul lui Iogenie şi
Iordana, născut la data de 04.11.1957 în com. Dumbrăveni, jud. Vrancea, domiciliat în mun.
Bucureşti, str. Mesteacănului, nr. 8, sector 1) a prezentat leziuni corporale grave prin
împuşcare care pot data din 24.12.1989. Leziunile (plagă prin împuşcare abdominală cu
multiple leziuni intestin subţire şi colon cu peritonită generalizată, plagă prin împuşcare cu
fractură gleznă dreaptă) i-au pus în primejdie viaţa şi au necesitat 1 an îngrijiri medicale.
Capacitatea de muncă este pierdută echivalent gradului II de invaliditate.
*
*

*

Încă din seara zilei de 22.12.1989, Întreprinderea TEHNOMETAL şi Întreprinderea
LAROMET Bucureşti au trecut cu gărzile patriotice (înarmate cu pistoale mitralieră şi muniţia
aferentă) la paza unităţilor, atât în interior, cât şi în exterior, prin formarea unor baraje. Au
existat asemenea formaţiuni pe b-dul Bucureştii Noi, pe segmentul dintre str. Jiului şi str.
Laminorului. La aceste formaţiuni au participat şi militari din cadrul UM 02650 Bucureşti
(care avea cazarma pe str. Jiului). Necesitatea organizării lor a apărut ca urmare a ştirilor şi
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informaţiilor potrivit cărora elemente ostile evenimentelor revoluţionare atacau diferite unităţi
economice. Pe fondul acestor informaţii, s-a creat convingerea că cei care nu se supun
somaţiilor sunt elemente ostile evenimentelor, fapt pe care membrii gărzilor patriotice şi-au
justificat deschiderea focului.
În noaptea de 23/24.12.1989, în intervalul 2100-2400, în zona de acţiune a acestor filtre,
respectiv zona LAROMET, au apărut mai multe autoturisme asupra cărora s-a executat foc,
rezultând mai multe victime după cum urmează:
- autoturismul marca Lada 1200S cu nr. de înmatriculare 18-B-1498,
condus de Zamfirescu Lascăr Duiliu
1. Persoană vătămată Stătescu Dan Mihail Antucă - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/4497 din data de 29.03.1991, întocmit de
Institutul de Medicină legală Prof. Dr. Mina Minovici, numitul Stătescu Mihai Dan a
prezentat urmele unor leziuni (amputaţie membru superior stâng), ce pot data din 23.12.1989,
produse prin armă de foc, care au necesitat cca. 18 zile de îngrijiri medicale. De asemenea se
concluzionează că pierderea membrului superior stâng, din 1/3 medie cu superioara braţului
este consecinţa directă a traumatismului suferit şi reprezintă o infirmitate definitivă.
Fiind audiat la data de 08.02.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dos. nr.
97/P/1990, Stătescu Dan Mihail Antucă (fiul lui Liviu Claudiu şi Doina Julieta, născut la data
de 09.05.1976 în Bucureşti, domiciliat în mun. Bucureşti, str. C. C. Arion, nr. 4, bl. 1, ap. 2,
sector 1, CNP 1760509410012) a precizat că în data de 23.12.1989 a plecat împreună cu
mama sa, Stătescu Doina Julieta, şi familia Dragomirescu, respectiv Dragomirescu Dinu şi
Dragomirescu Ioana, împreună cu copiii acestora, Dragomirescu Dina şi Dragomirescu Ilinca,
din Poiana Braşov către Bucureşti, cu autoturismul marca Lada cu nr. de înmatriculare 18-B1498, condus de Lascăr Zamfirescu, bunicul prietenei sale Dragomirescu Dina. La intrarea în
mun. Bucureşti au fost opriţi la un filtru compus din gărzi patriotice şi militari şi, după ce au
fost legitimaţi, li s-a permis să-şi continue deplasarea. După câteva sute de metri, în momentul
în care au ajuns în dreptul Întreprinderii LAROMET, asupra autoturismului în care se aflau a
început să se tragă, fiind rănit în braţul stâng şi piciorul stâng. În aceleaşi împrejurări mama sa
a fost rănită în ambele picioare, Dragomirescu Dina în braţul drept, iar Lascăr Zamfirescu în
zona toracică. A solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
2. Persoană vătămată Zamfirescu Lascăr Duiliu - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/7619 din data de 21.05.1991, întocmit de
Institutul de Medicină legală Prof. Dr. Mina Minovici, numitul Zamfirescu Lascăr Duiliu (fiul
lui Alexandru şi Lucia, născut la data de 24.05.1922 în Berlin, Germania, domiciliat în mun.
Bucureşti, şos. Iancului, nr. 10, bl. 114B, ap. 78, sector 2) a prezentat leziuni corporale (plagă
împuşcată cu retenţie de corp străin toracică vertebrală, fără interesare de pulmon) interne şi
externe – sechelare ale împuşcării suferite pe data de 23.12.1989 care au necesitat circa 50 zile
de îngrijiri medicale.
Zamfirescu Lascăr Duiliu a fost rănit în aceleaşi împrejurări ca şi Stătescu Dan Mihail
Antucă.
3. Persoană vătămată Stătescu Doina Julieta - rănită
Conform raportului medico-legal nr. A1/4498 din data de 29.03.1991, întocmit de
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Institutul de Medicină legală Prof. Dr. Mina Minovici, numita Stătescu Doina Julieta a
prezentat urmele unor leziuni de violenţă (plagă transfixiantă ante picior dr. cu fracturi
deschise cominutive şi plagă superficială retromaleolară stg. cu secţiune parţială de tendon
achilian stg.) care pot data din 23.12.1989 şi au fost produse prin armă de foc. Leziunile au
necesitat 80 zile de îngrijiri medicale.
Fiind audiată la data de 07.02.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dos. nr.
97/P/1990, Stătescu Doina Julieta (fiica lui Viorel şi Maria, născută la data de 02.06.1940 în
Bucureşti, domiciliată în mun. Bucureşti, str. Frumoasa, nr. 4, ap. 1, sector 1 CNP
2400602400381) a menţionat că a fost rănită în ambele picioare, în data de 23.12.1989, în
timp ce se afla în autoturismul condus de Zamfirescu Lascăr, în contextul focurilor de armă
trase în zona LAROMET din mun. Bucureşti. A solicitat identificarea şi tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
4. Persoană vătămată Dragomirescu Dina - rănită
Conform raportului medico-legal nr. A1/4496 din data de 31.01.1992, întocmit de
Institutul de Medicină legală Prof. Dr. Mina Minovici, numita Dragomirescu Dina Alexandra
a prezentat sechele post lezionale prin împuşcare la data de 23.12.1989 pentru care a necesitat
circa 25 zile de îngrijiri medicale. (plagă prin împuşcare regiunea axilară şi deltoidiană
dreaptă)
Fiind audiată la data de 10.07.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dos. nr.
97/P/1990, Dragomirescu Dina Alexandra (fiica lui Dinu Victor şi Ioana Duilia, născută la
data de 03.05.1976 în Bucureşti, domiciliată în mun. Bucureşti, şos. Iancului, nr. 10, bl. 114B,
sc. B, et. 7, ap. 78, sector 2 CNP 2760503424530) a precizat că a fost rănită în braţul drept, în
data de 23.12.1989, în timp ce se afla în autoturismul bunicului său Zamfirescu Lascăr, în
contextul focurilor de armă trase în zona LAROMET din mun. Bucureşti. A solicitat
identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a
constituit parte civilă în cauză.
- autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare 11-B-3018 condus
de Rotariu Constantin
5. Vlasin Alexandrina - decedată
6. Persoană vătămată Rotariu Constantin - rănit
Fiind audiată la data de 24.05.2006, Rotariu Teodora (domiciliată în Bucureşti, str.
Oaşului, nr. 35, sector 1) s-a constituit parte civilă în cauză şi a solicitat tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate de uciderea fiicei sale Vlasin Alexandrina şi rănirea soţului său
Rotariu Constantin (decedat în anul 2005).
În legătură cu împrejurările în care a fost rănit, Rotariu Constantin (fiul lui Mihai şi
Maria, născut la data de 27.07.1927, în com. Zvoriştea, jud. Suceava, domiciliat în mun.
Bucureşti, str. Oaşului, nr. 35, sector 1), fiind audiat la data de 12.03.1990, a precizat „ …
Când am ajuns la capătul tramvaiului 6, în faţa autoturismului meu circula la cca. 200 m un
alt autoturism marca Lada, de culoare albă, model combi, iar în spatele nostru la 400-500 m,
era un alt autoturism Dacia 1300 de culoare roşie. Când am ajuns în apropiere de intersecţie,
în dreptul porţilor Întreprinderii LAROMET, am văzut că asupra autoturismului Lada din
faţa mea a început un tir violent de foc, dinspre întreprinderea de vis a vis de LAROMET, de
pe clădire. Văzând acestea, am oprit autoturismul imediat, am scos cheia din contact, fără a
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mă gândi că tirul se va îndrepta şi asupra noastră, strigând pe geamul din stânga faţă că
suntem oameni paşnici şi medici pentru ajutor (n.r. fiica sa Vlasin Alexandrina era medic).
Imediat a început tirul şi asupra noastră, gloanţele venind din toate direcţiile (stânga,
dreapta, faţă şi spate). … era cam 2330-2345. Văzând că se trage asupra noastră, am vrut din
instinct să o împing pe fiica mea sub bord cu mâna dreaptă … iar stânga o aveam pe volan.
Am simţit ceva ca o înţepătură în umărul drept … şi imediat, tot în acelaşi timp, am simţit la
fel şi în umărul stâng, în dreptul claviculei. … m-am sprijinit de spătarul scaunului, uitândumă la fiica mea, în dreapta, care a gemut şi a căzut pe mine, spunându-mi să avem grijă de
fiica ei, deoarece au împuşcat-o şi pe ea şi a decedat pe loc în autoturism. …”
Decesul numitei Vlasin Alexandrina (fiica lui Constantin şi Teodora, născută la data
de 27.05.1958 în com. Axintele, jud. Ialomiţa) a fost înregistrat în registrul de stare civilă al
com. Mogoşoaia sub nr. 37/25.12.1989, cauza decesului fiind stop cardio-respirator
ireversibil, plagă penetrantă prin glonţ hemitorace drept.
Conform raportului medico-legal nr. A1/18366 din data de 04.12.1991, întocmit de
Institutul de Medicină Legală Prof. Dr. Mina Minovici, numitul Rotariu Constantin a
prezentat sechele după plăgi împuşcate în regiunea cervicală stg. şi scapulo-humerală dreaptă.
A necesitat tratament medico-chirurgical şi recuperator 1 an şi a rămas cu infirmitate
definitivă (hipotrofie musculară şi deficit motor mâna stângă).
În legătură cu decesul numitei Vlasin Alexandrina, s-a constituit parte civilă şi Vlasin
Anca Ioana (fiica victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Oaşului, nr. 35, sector 1.
În aceleaşi împrejurări s-a produs şi rănirea prin împuşcare a numiţilor Pavăl Florian şi
Pavăl Petre, aflaţi în autoturismul marca Dacia 1300 cu nr. de înmatriculare 1-B-20204
condus de Pavăl Petre, respectiv decesul prin împuşcare a numitului Kocşis Deak Alexandru,
care conducea autoturismul marca Fiat 124 cu nr. de înmatriculare 2-B-2351.
Aspectele referitoare la uciderea şi rănirea acestor persoane au făcut obiectul dosarului
nr. 35/P/1992 al Secţiei Parchetelor Militare, prin rezoluţia din data de 17.08.1994
dispunându-se, în temeiul art. 228 alin. 4 rap. la art. 10 lit. e C.pr.pen, neînceperea urmăririi
penale cu privire la decesul numitului Kocşis Deak Alexandru, respectiv rănirea numiţilor
Pavăl Florian şi Pavăl Pătru, reţinându-se existenţa unei cauze care înlătură caracterul
penal al faptei, respectiv eroarea de fapt.
Tot în noaptea de 23/24.12.1989, în zona LAROMET, au mai rezultat următoarele
victime:
7. Persoană vătămată Chiţoi Lidia - rănită
Conform raportului medico-legal nr. A1/7619 din data de 21.05.1991, întocmit de
Institutul de Medicină Legală Prof. Dr. Mina Minovici, numita Chiţoi Lidia (fiica lui Marin şi
Alexandrina, născută la data de 27.07.1951 în com. Dor Mărunt, jud. Ialomiţa, domiciliată în
com. Mogoşoaia, str. Fortului, nr. 27, jud. Ilfov) a prezentat sechele după plagă împuşcată
transfixiantă a fesei stângi ce poate data din 23.12.1989 şi care a necesitat cca. 30 zile de
îngrijiri medicale.
În fapt se reţine că în seara zilei de 23.12.1989, în jurul orei 2100, intenţionând să se
deplaseze la domiciliu, în com. Mogoşoaia, împreună cu soţul său, Chiţoi Costache, s-au
îndreptat spre staţia de autobuz din apropierea Întreprinderii TEHNOMETAL. Întrucât au
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auzit focuri de armă în zonă s-au culcat pe trotuar, poziţie din care a observat că „ … din
direcţia Mogoşoaia veneau în viteză un număr de circa 3-4 autoturisme de culoare albă ...”.
A constatat, de asemenea, că „se trăgea peste tot”, şi în acest context a fost rănită în piciorul
stâng.
8. Persoană vătămată Stan Alexandru - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/4538 din data de 05.04.1991, întocmit de
Institutul de Medicină Legală Prof. Dr. Mina Minovici, numitul Stan Alexandru (fiul lui
Victor şi Maria, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Alex. Lăpuşneanu, nr. 77, sector 1) a
prezentat leziuni traumatice (plagă transfixiantă calcaneu drept) care au putut fi produse prin
împuşcare şi care pot data din 23.12.1989. leziunile au necesitat pentru vindecare 45-50 zile
de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care a fost rănit prin împuşcare, Stan Alexandru a
precizat că în ziua de 23.12.1989, făcând parte din gărzile patriotice ale Întreprinderii
Mecanică pentru Industria Uşoară, a primit un pistol mitralieră şi 90 de cartuşe. Împreună cu
Panică Nelu, Bobaru Vasile şi Dinu Gheorghe a făcut parte din barajul constituit pe b-dul
Bucureştii Noi, intersecţie cu str. Laminorului. De asemenea susţine că în jurul orei 2030-2100,
dinspre Străuleşti a venit un autoturism Lada din care s-a deschis foc, împrejurare în care a
fost rănit în piciorul drept.
În data de 02.01.1990, în zona Depozitului PECO Băneasa, a fost rănită prin
împuşcare victima:
9. Trăistaru Daniel - decedat
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea prin împuşcare şi ulterior
decesul sold. Trăistaru Daniel (fiul lui Gheorghe şi Corina, născut la data de 28.11.1968 în
Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea) se reţine faptul că, începând cu data de 22.12.1989, militarii din
cadrul UM 02650 Bucureşti, unde executa stagiul militar şi victima în cauză, au asigurat paza
mai multor obiective economice din mun. Bucureşti, respectiv Depozitul PECO Băneasa,
Fabrica de pâine Pajura, LAROMET, Fabrica DACIA. Întrucât unitatea desfăşura activităţi în
economia naţională, armamentul şi muniţia au fost asigurate de către structurile de gărzi
patriotice.
În dimineaţa zilei de 02.01.1990, sold. Trăistaru Daniel şi sold. Anefi Kyamuran au
părăsit postul de santinelă şi s-au deplasat la un cămin de nefamilişti aflat în apropierea
Depozitului PECO Băneasa unde, împreună cu alte persoane, au consumat băuturi alcoolice
după care au început să facă „verificări” neordonate în locuinţele din apropierea căminului
respectiv, cu scopul găsirii şi reţinerii unor presupuşi „terorişti”. Ulterior, împreună cu civ.
Bucătaru Corneliu, au ajuns în spatele Depozitului PECO Băneasa, mai precis pe terasamentul
căii ferate uzinale care asigură transportul combustibilului în depozitul de produse petroliere.
La un moment dat, fiind convinşi că au auzit un foc de armă, s-au culcat la pământ şi
ambii soldaţi au executat focuri de armă în direcţia intrării din spate a Depozitului PECO. La
rândul lor, militarii care asigurau paza depozitului, din interior, au executat focuri de armă în
direcţia în care se aflau cei doi soldaţi şi civ. Bucătaru Corneliu. Urmare acestui schimb de
focuri a fost rănit sold. Trăistaru Daniel. Victima a fost transportată la Spitalul de Urgenţă
Bucureşti unde a fost internată în stare de comă cu diagnosticul plagă cranio-cerebrală
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împuşcată şi plagă umăr stâng. A decedat în spital la data de 12.01.1990.
Conform raportului de autopsie nr. A3/416/1989 din data de 09.03.1990, întocmit de
Institutul de Medicină legală Bucureşti, moartea numitului Trăistaru Daniel a fost violentă şi
s-a datorat contuziei şi dilacerării cerebrale prin armă de foc, cu 10 zile înainte de deces.
La data de 13.06.2006, a fost audiată numita Trăistaru Corina, domiciliată în oraşul
Râmnicu Vâlcea, str. Privighetorii, sc. A, ap. 20, judeţul Vâlcea, care s-a constituit parte civilă
în legătură cu decesul fiului său Trăistaru Daniel.
*
*
*
În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la alte persoane vătămate după 22
decembrie 1989 în zona Şoseaua Chitilei - Calea Griviţei - Laromet.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs decesul acestor persoane au
format obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat, după cum urmează:
Enuţă Ionel - decedat
Începând cu data de 22.12.1989, sold. Enuţă Ionel, fiul lui Anghel şi Tudora, născut la
data de 20.01.1968 în com. Frăsinet, jud. Teleorman, cu ultimul domiciliu în com Frăsinet
jud. Teleorman, împreună cu alţi militari din cadrul UM 02650 Bucureşti au fost repartizaţi să
asigure paza Întreprinderii LAROMET.
În seara zilei de 26.12.1989 militarul în cauză, aflându-se în pază, sub imperiul
oboselii, stresului şi temerii, a deschis foc cu armamentul din dotare spre cimitirul Străuleşti,
aflat în imediata apropiere. Lt. maj. Boban Dan Constantin, la reacţia necontrolată a
militarului de a deschide nejustificat focul, i-a ordonat să înceteze a mai executa foc. La scurt
timp ofiţerul a fost informat de subordonaţi că sold. Enuţă Ionel s-a sinucis cu arma din
dotare.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/376/1989 din data de
15.02.1990, întocmit de Institutul de Medicină Legală Prof. Dr. Mina Minovici, moartea
numitului Enuţă Ionel a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată cerebrală,
dilacerare cerebrală)
În legătură cu decesul numitului Enuţă Ionel, a fost audiată Enuţă Tudora (mama
victimei), domiciliată în com. Frăsinet, jud. Teleorman.
Împrejurările în care s-a produs decesul sold. Enuţă Ionel au făcut obiectul dosarului
nr. 180/P/1991 al Secţiei Parchetelor Militare, prin rezoluţia din data de 28.12.2001
dispunându-se, în temeiul art. 228 alin. 4 rap. la art. 10 lit. b C.pr.pen, neînceperea urmăririi
penale, reţinându-se că fapta nu este prevăzută de legea penală.
Doia Dumitru - decedat
În noaptea de 27/28.12.1989, în jurul orei 2200, numitul Doia Dumitru, fiul lui Ilie şi
Dumitru, născut la data de 12.09.1940, în com. Mărceşti, jud. Dâmboviţa, cu ultimul
domiciliu în Buftea, str. Luceafărului, nr. 1, jud. Ilfov, împreună cu familia sa (soţia şi copilul)
se deplasau cu autoturismul proprietate personală (marca OLCIT Club cu nr. de înmatriculare
9-B-12004) pe b-dul Bucureştii Noi, dinspre str. Jiului spre platforma industrială LAROMET.
Când au ajuns în dreptul Casei de Cultură „Înfrăţirea între Popoare”, din partea stângă
a sensului de mers, s-au executat focuri de armă asupra autoturismului, urmarea fiind rănirea
gravă a numitului Doia Dumitru, care a fost transportat la Spitalul Clinic Griviţa, unde s-a
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constatat decesul.
Conform referatului întocmit de dr. Peţa Dumitru, medic în cadrul Spitalului Clinic
Griviţa, numitul Daia Dumitru a fost examinat în camera de gardă stabilindu-se diagnosticul:
plagă împuşcată regiunea cervicală şi occipitală; stop cardio-respirator. Declararea decesului
s-a făcut la camera de gardă, motiv pentru care nu s-a mai întocmit foaie de observaţie.
În legătură cu decesul numitului Doia Dumitru, s-a constituit parte civilă Doia Cătălin
Octavian (fiul victimei), domiciliat în Buftea, str. Luceafărului nr. 49, jud. Ilfov.
Împrejurările în care s-a produs decesul numitului Doia Dumitru au făcut obiectul
dosarului nr. 178/P/1991 al Secţiei Parchetelor Militare, prin rezoluţia din data de
13.08.1996 dispunându-se, în temeiul art. 228 alin. 4 rap. la art. 10 lit. e C.pr.pen,
neînceperea urmăririi penale, reţinându-se existenţa unei cauze care înlătură caracterul
penal al faptei, respectiv eroarea de fapt.
Botoşer Nicolae - decedat
Fiind audiat la data de 06.09.2006, în calitate de persoană vătămată, Botoşer George
(domiciliat în Bucureşti, str. Panciu, nr. 53, sector 1) a precizat că în data de 06.01.1990, fiul
său Botoşer Nicolae, aflându-se în incinta Depozitului PECO, sector 1, unde era angajat, a
fost împuşcat din greşeală de către un soldat din dispozitivul de pază. De asemenea a precizat
că cel care l-a împuşcat pe fiul său a fost identificat, judecat şi condamnat.
Conform sentinţei nr. 271/22.08.1990 a Tribunalului Militar Bucureşti, inc. sold. (r)
Trofin Petrică, fost în cadrul UM 02650 Bucureşti, a fost condamnat la 2 ani şi 8 luni
închisoare pentru infracţiunea de ucidere din culpă şi 8 luni închisoare pentru infracţiunea de
călcare de consemn, reţinându-se că în data de 06.01.1990, încălcând consemnul postului şi
manevrând imprudent arma pe care o avea în dotare, l-a rănit prin împuşcare în coapsa
piciorului drept pe numitul Botoşer Nicolae, care a decedat în aceeaşi zi.
*
*

*

La dosarul cauzei sunt ataşate şi 3 dosare soluţionate, privind victime produse în zona
comunei Chitila, după cum urmează:
Persoană vătămată Radu Zoica - rănită
În dimineaţa zilei de 25.12.1989, în jurul orei 0600, Radu Zoica (fiica lui Gheorghe şi
Vasilica, născută la data de 12.12.1972, domiciliată în com. Chitila, str. Aurel Vlaicu, nr. 121,
jud. Ilfov) împreună cu Toma Nicolae se deplasau cu autoturismul acestuia din urmă, marca
Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare 9-B-5670, pe şos. Bucureşti – Târgovişte.
Când au ajuns în dreptul punctului de control din com. Chitila, circulând dinspre
Bucureşti, asupra autoturismului s-au executat mai multe focuri de armă, în urma cărora Radu
Zoica a suferit o plagă prin împuşcare genunchi şi coapsa stângă.
Cu ocazia cercetărilor efectuate a rezultat că în zona punctului de control erau instalate
baraje şi filtre în care acţionau militari în termen din cadrul UM 01659 Chitila, gărzi
patriotice, miliţieni şi civili, care au executat foc asupra autoturismului, apreciind că ocupanţii
sunt ostili revoluţiei, întrucât nu au oprit deşi au fost somaţi în acest sens.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1714 din data de 25.03.1990, întocmit de
Institutul de Medicină Legală Bucureşti, numita Radu Zoica a prezentat leziuni de violenţă
(plagă prin împuşcare genunchi şi coapsă stângă cu amputaţie de necesitate a membrului
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pelvin respectiv) care au pus în primejdie viaţa victimei, rămânând cu infirmitate permanentă.
Împrejurările în care s-a produs rănirea numitei Radu Zoica au făcut obiectul
dosarului nr. 241/P/1991 al Secţiei Parchetelor Militare, prin rezoluţia din data de
12.09.1996 dispunându-se, în temeiul art. 228 alin. 4 rap. la art. 10 lit. e C.pr.pen,
neînceperea urmăririi penale, reţinându-se existenţa unei cauze care înlătură caracterul
penal al faptei, respectiv eroarea de fapt.
Persoană vătămată Alegică Ionel - rănit
Conform raportului medico-legal nr. A1/1524 din data de 21.02.1990, întocmit de
Institutul de Medicină Legală Bucureşti, numitul Alegică Ionel a prezentat semnele unei
leziuni cu armă de foc, cu orificiul de intrare epigastric şi cel de ieşire prin flancul drept şi cu
atingere tangenţială a antebraţului drept. Leziunea a fost produsă la data de 25.12.1989 şi a
necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.
Fiind audiat la data de 19.09.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dos. nr.
97/P/1990, Alegică Ionel (fiul lui Constantin şi Elvira, născut la data de 05.02.1935 în com.
Corabia, jud. Olt, domiciliat în com. Chitila, str. Vasile Alecsandri, nr. 1, jud. Ilfov) a precizat
că a fost rănit prin împuşcare în data de 25.12.1989, în jurul orei 2000, în timp ce se deplasa pe
str. Nicolae Bălcescu, din com. Chitila, de către militarii care erau poziţionaţi pe liniile de cale
ferată. A solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Împrejurările în care s-a produs rănirea civ. Alegică Ionel au făcut obiectul dosarului
nr. 96/P/1991 al Direcţiei Procuraturilor Militare, prin rezoluţia cu acelaşi număr din data
de 19.11.1991 dispunându-se, în temeiul art. 228 alin. 6 rap. la art. 10 lit. e C.pr.pen,
neînceperea urmăririi penale în cauză, reţinându-se existenţa unei cauze care înlătură
caracterul penal al faptei, respectiv starea de necesitate.
Persoană vătămată Gugoaşă Tudorel - rănit
În dimineaţa zilei de 26.12.1989, sold. Gugoaşă Tudorel, din cadrul UM 01659 Chitila
(fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 03.03.1969, domiciliat în sat Budeşti, com.
Făurei, jud. Neamţ), fiind militar în termen la UM 01659 Chitila, în timp ce executa o misiune
de scotocire în zona Fortului Zarea, a fost rănit prin împuşcare de către persoane
neidentificate.
Conform raportului medico-legal nr. A1/5073 din data de 05.04.1991, întocmit de
Institutul de Medicină Legală Prof. Dr. Mina Minovici, numitul Gugoaşă Tudorel a prezentat
leziuni traumatice care au putut fi produse prin împuşcare. Leziunile pot data din 25.12.1989
şi au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale.
Împrejurările în care s-a produs rănirea acestuia au făcut obiectul dosarului nr.
219/P/1991 al Secţiei Parchetelor Militare, prin rezoluţia din data de 17.07.1996
dispunându-se, în temeiul art. 228 alin. 4 rap. la art. 10 lit. g C.pr.pen, neînceperea urmăririi
penale, întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
IV.2.A.21. 23 August
În raport de obiectul cauzei, în ceea ce priveşte zona 23 August, cercetările efectuate
au vizat împrejurările în care au rezultat următoarele victime:
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1. Persoană vătămată Manciu Gheorghe (23 August) - rănit
Numitul Manciu Gheorghe, fiul lui Constantin şi Savasta, născut la data de
17.09.1927, domiciliat în Bucureşti str. Sold. Constantin Drăgan nr. 42, sector 3, a fost rănit,
la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Şoseaua Industriilor.
Conform raportului medico legal nr. A1/4924/1991, Manciu Gheorghe a suferit leziuni
care au necesitat pentru vindecare 450-500 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea că prezintă
o infirmitate permanentă.
2. Tudor Marin (23 August) - decedat
Numitul Tudor Marin, născut la data de 28.01.1945, domiciliat în Bucureşti, şos.
Mihai Bravu, nr. 194, bl. 203, sc. A, et. 6, ap. 24, sector 2, a decedat, la data de 23.12.1989, în
timp ce se afla în zona Uzinele Republica.
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/92/1989 din 15.02.1990
moartea numitului Tudor Marin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plăgi împuşcate
cervical, toracal, regiunea precordială, abdomen şi ambele gambe; hemoragie mixtă).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul, la data de 04.11.2005, a fost
audiată Tudor Elena (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 194, bl.
203, sc. A, et. 6, ap. 24, sector 2, care s-a constituit parte civilă în cauză.
*
*

*

La dosarul cauzei este ataşat şi un dosar soluţionat privind împrejurările în care s-a
produs rănirea unei alte persoane, în timpul evenimentelor din decembrie 1989, în zona 23
August, după cum urmează:
Persoană vătămată Ileana Emil (23 August) - rănit
Numitul Ileana Emil, fiul lui Ghiţă şi Stanca, născut la data de 16.07.1967, domiciliat
în Bucureşti, Aleea Barajul Bicaz, nr. 9, bl. M31, sc. B, et. 4, ap. 440, sector 3, a fost rănit, la
data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona şos. Industriilor.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/5885/1993).
Prin rezoluţia nr. 3870/II/Sp/1993, din data de 31.10.1996, Secţia Parchetelor
Militare a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Ileana
Emil.
IV.2.A.22. Griviţa Roşie
În raport de obiectul cauzei, în ceea ce priveşte zona Griviţa Roşie, cercetările
efectuate au vizat lămurirea aspectelor susţinute de Goran Valentin, după cum urmează:
1. Persoană vătămată Goran Valentin (Griviţa Roşie)
Numitul Goran Valentin, fiul lui Constantin şi Niculina, născut la data de 21.06.1958,
domiciliat în Bucureşti, str. Luica, nr. 35A, bl. IV/1/A, sc. 2, et. 8, ap. 104, sector 4, susţine că
a fost rănit, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona Regionalei CFR Bucureşti.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
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IV.2.A.23. Şoseaua Pantelimon
În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la vătămarea numitului Ion Ioan, rănit
în contextul evenimentelor din decembrie 1989 din mun. Bucureşti, zona şos. Pantelimon.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care a survenit vătămarea acestuia au format
obiectul altui dosar, care a fost soluţionat separat:
Persoană vătămată Ion Ioan (Şos. Pantelimon) - rănit
Numitul Ion Ioan, fiul lui Dumitru şi Virginia, născut la data de 24.04.1953, domiciliat
în Bucureşti, şos. Olteniţei, nr. 73, bl. 5, ap. 54, sector 4, a fost rănit, la data de 24.12.1989, în
timp ce se deplasa cu o autobasculantă pe şos. Pantelimon, în zona Întreprinderii 23 August.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 24 luni de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/3458/1991).
Prin rezoluţia nr. 254/P/1991, din data de 10.09.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Ion Ioan.
IV.2.A.24. Şoseaua Viilor
În raport de obiectul cauzei, în ceea ce priveşte zona Şoseaua Viilor, cercetările
efectuate au vizat lămurirea împrejurărilor în care s-a produs decesul numitului Stănescu
Gheorghe, după cum urmează:
1. Stănescu Gheorghe - decedat
La data de 12.07.1992, Stănescu Ecaterina, domiciliată în Bucureşti, Şos. Viilor, nr.
101, bl.1, sc.2, et.1, ap.37, sector 5, a solicitat efectuarea unei expertize privind decesul
soţului său, Stănescu Gheorghe, menţionând că acesta nu a suferit niciodată de inimă şi nu a
avut alte boli cronice.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul soţului său Stănescu Ecaterina a
precizat că „ … În seara de 06.01.1990, în jurul orelor 1900-2000, un grup de patru terorişti
au sărit gardul din Cimitirul Belu şi au pătruns în Cimitirul Eroilor unde au atacat cu arme
de foc militarii care efectuau paza. A urmat un schimb de focuri de armă, după care cei patru
terorişti au fugit, au traversat Calea Şerban Vodă şi s-au refugiat în imediata apropiere a
locuinţei noastre, la circa 20-25 de metri. Aici au avut loc puternice schimburi de focuri de
armă cu militarii care îi urmăreau, timp în care eu şi soţul meu, ca şi ceilalţi vecini, am trăit
clipe de groază, fiind îngroziţi la ideea că s-ar putea să intre teroriştii în apartamentele din
bloc şi să împuşte oameni. … După circa 30 de minute de trageri intensive aceşti terorişti au
fost prinşi de militari iar cetăţenilor li s-a comunicat că au fost arestaţi. În timpul acestor
trageri soţul meu a suferit un şoc foarte puternic spunându-mi că are dureri puternice în
dreptul pieptului şi mai ales al inimii. … La data de 09.01.1990, la orele 2300, soţul meu a
decedat …”
Din adeverinţa eliberată de Dispensarul nr. 9 Uranus rezultă că, potrivit certificatului
medical constatator al morţii nr. 4/10.01.1990, cauza decesului numitului Stănescu Gheorghe
a fost stop cardio-respirator, insuficienţă cardio-respiratorie acută, infarct miocardic.
Prin raportul medico-legal nr. A1/923/05.11.1992, întocmit de Institutul de Medicină
Legală Prof. Dr. Mina Minovici Bucureşti, s-a stabilit că între decesul numitului Stănescu
Gheorghe (fiul lui Filip şi Luţa, născut la data de 15.03.1918 în Bucureşti, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, şos. Viilor, nr. 101, ap. 37, sector 5) şi evenimentele petrecute în
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apropierea locuinţei sale cu 3 zile anterior decesului nu există legătură de cauzalitate.
IV.2.A.25. Spitalul Caritas
În cauză au fost efectuate cercetări cu privire la decesul numitului Constantin Aurel,
în contextul evenimentelor din decembrie 1989 din mun. Bucureşti, zona Spitalul Caritas.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care a survenit persoanei în cauză au format
obiectul altui dosar, care a fost soluţionat separat:
Constantin Aurel (Spitalul Caritas) - decedat
Numitul Constantin Aurel, născut la data de 30.01.1858, domiciliat în Bucureşti, B-dul
Constantin Brâncoveanu, nr. 103, bl. E13, sc. 3, ap. 41, sector 4, a decedat, la data de
23.12.1989, în timp ce se afla în zona Spitalului Caritas.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul a fost audiată Constantin Maria,
soţia victimei, care s-a constituit parte civilă în cauză.
Prin rezoluţia nr.1409/P/1991, din data de 06.06.1990, Procuratura Militară
Bucureşti a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului
Constantin Aurel.
La data de 10.11.2005, Constantin Maria (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti, Bdul. Constantin Brâncoveanu nr. 107, bl. V4, sc.1, ap.5, sector 5, s-a constituit parte civilă în
cauză.
IV.2.A.26. Spitalul Floreasca
La dosarul cauzei sunt ataşate 4 dosare privind împrejurările în care, în timpul
evenimentelor din decembrie 1989, în zona Spitalului Floreasca, s-a produs decesul, respectiv
rănirea a 4 persoane, dosare care au fost soluţionate separat, după cum urmează:
Micu Eugen (Spitalul Floreasca) - decedat
Numitul Micu Eugen, fiul lui Ştefan şi Stana, născut la data de 21.09.1962, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, str. Constantin Brâncuşi, nr. 11, bl. D16, ap. 206, sector 3, a decedat în
noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona Spitalului de Urgenţă Floreasca.
Prin rezoluţia nr. 182/P/1991, din data de 12.08.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Micu Eugen.
La data de 27.12.2005, respectiv 15.02.2006, Micu Ştefan (tatăl victimei), domiciliat
în Bucureşti, str. Constantin Brâncuşi nr. 11, bl. D16, ap.206, sector 3, respectiv Micu
Alexandru (fiul victimei), domiciliat în Bucureşti, B-dul. 1 Decembrie 1918 nr 26, bl.6, sc.3,
ap.102,sector 3, s-au constituit parţi civile în cauză.
Persoană vătămată Văcăroiu Eugen Cristian (Spitalul Floreasca) - rănit
Numitul Văcăroiu Eugen Cristian, fiul lui Dumitru şi Ana, născut la data de
17.08.1956, domiciliat în Bucureşti, b-dul Unirii, nr. 75, bl. H1, ap.118, sector 4, a fost rănit,
în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona Spitalului de Urgenţă Floreasca.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 40 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/2922/1991).
Prin rezoluţia cu nr. 32/P/1992, din data de 27.08.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Văcăroiu Eugen
Cristian.
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Persoană vătămată Constantinescu Alexandru (Spitalul Floreasca) - rănit
Numitul Constantinescu Alexandru, fiul lui Vasile şi Speranţa, născut la data de
14.03.1957, domiciliat în Bucureşti, str. Oastei, nr. 41, sector 1, a fost rănit în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla în zona Spitalului de Urgenţă Floreasca.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal nr. A1/4192/1991).
Prin rezoluţia nr. 203/P/1991, din data de 15.07.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neîncepere urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Constantinescu
Alexandru.
Olaru Neculai (Spitalul Floreasca)
Numitul Olaru Neculai, fiul lui Ştefan şi Stana, născut la data de 15.12.1945, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Avrig, nr. 24, sector 2, a decedat în data de 26.12.1989, în
Spitalul de Urgenţă Floreasca, urmare unui act suicidar (precipitare).
Prin rezoluţia nr. 2203/P/1992, din data de 28.10.1992, Parchetului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul
numitului Olaru Neculai.
În cauză s-au constituit părţi civile Olaru Oniţa (soţia victimei), Olaru Camelia Raluca
(fiica victimei) şi Beni Monica Mihaela (fiica victimei), ambele cu domiciliul în Bucureşti,
str. Avrig nr. 24, bl. P19, sc. C, et. 5, ap. 111, sector 2.
IV.2.A.27. Str. Beldiman
În raport de obiectul cauzei, în ceea ce priveşte zona str. Beldiman, cercetările
efectuate au vizat împrejurărilor în care s-a produs rănirea prin împuşcare a următoarelor
persoane:
1. Persoană vătămată Ghimpu Vasile (Str. Beldiman) - rănit
Numitul Ghimpu Vasile, fiul lui Ştefan şi Ioana, născut la data de 10.07.1951,
domiciliat în Focşani, str. Cartier C.F.R., nr. 10, sc. 3, et. 4, ap. 60, jud. Vrancea, a fost rănit,
prin împuşcare, la data de 23.12.1989 în timp ce se afla pe str. Beldiman.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare un an de îngrijiri medicale (raport
medico legal A1/8506/1991).
2. Persoană vătămată Păslaru Gheorghe (Str. Beldiman) - rănit
Numitul Păslaru Gheorghe, fiul lui Silvestru şi Gheorghiţa, născut la data de
14.02.1955, domiciliat în Bucureşti, str. Pomârla, nr. 3, bl. B21, sc. 1, et. 5, ap. 16, sector 4, a
fost rănit, prin împuşcare, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla pe str. Beldiman.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 70 zile de îngrijiri medicale (raport
medico legal A1/3945/1991).
IV.2.A.28. Str. Eforie
În raport de obiectul cauzei, în ceea ce priveşte zona str. Eforie, cercetările efectuate
au vizat împrejurărilor în care s-a produs rănirea prin împuşcare a numitei Grigore Mirela
Denisa, după cum urmează:
1. Persoană vătămată Grigore Mirela Denisa (Str. Eforie) - rănită
Numita Grigore Mirela Denisa (decedată în anul 1996), fiica lui Andrei şi Valerica,
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născută la data de 06.08.1956, domiciliată în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 241, bl. 47, sc. B,
et.2, ap. 40, sector 2, a fost rănită, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona intersecţiei
str. Eforie cu str. Beldiman
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 6 luni de îngrijiri medicale (raport
medico legal A1/3839/1991).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs rănirea numitei Grigore Mirela Denisa, a
fost audiată Gherghi Valerica (mama victimei), domiciliată în Bucureşti, str. Ghiţă Pădureanu,
nr. 2, sc. B, et. 2, ap. 3, sector 1, care s-a constituit parte civilă în cauză.
*
*

*

La dosarul cauzei sunt ataşate 2 dosare privind împrejurările în care, în timpul
evenimentelor din decembrie 1989, în zona str. Eforie, s-a produs decesul, respectiv rănirea a
2 persoane, dosare care au fost soluţionate separat, după cum urmează:
Roşca Grigore Tiberiu (Str. Eforie) - decedat
Numitul Roşca Grigore Tiberiu, domiciliat în Bucureşti, str. Cap. Ivan Anghelache, nr.
10, bl. M25, sc. 3, et. 6, ap. 97, sector 5, a decedat, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în
zona str. Eforie la intersecţia cu str. Beldiman.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Roşca Grigore Tiberiu,
a fost audiată Roşca Florica (soţia victimei), domiciliată în Bucureşti, Str. Cap. Ivan
Anghelache, nr. 10, bl. M25, sc. 3, et. 6, ap. 97, sector 5, care s-a constituit parte civilă în
cauză.
În cauză s-au constituit parţi civile şi Udup (Roşca) Elena Iulia (fiica victimei)
domiciliată în Bucureşti, str. Bârsăneşti nr.2, bl.156, sc.3, ap.120, sector 6, respectiv Roşca
Maria Mădălina (fiica victimei) şi Roşca Alexandra Daniela (fiica victimei), ambele cu
domiciliul în Bucureşti, str. Ivan Anghelache, nr.10, bl.M25, sc.3, et.6, ap.97, sector 5.
Prin rezoluţia nr.641/P/1991, din data de 17.10.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Roşca Grigore
Tiberiu.
Persoană vătămată Manu Nicolae (Str. Eforie) - rănit
Numitul Manu Nicolae, născut la data de 14.08.1962, fiul lui Nicolae şi Elisaveta,
domiciliat în Bucureşti, str. Caporal Mişcă Petre, nr. 10, bl. M9, sc. 1, ap. 38, sector 5, susţine
că a fost rănit, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona str. Eforie.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr.641/P/1991, din data de 17.10.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Manu Nicolae.
IV.2.A.29. Str. Lemnea
La dosarul cauzei este ataşat dosarul nr. 38/1990 privind împrejurările în care, în
timpul evenimentelor din decembrie 1989, în zona str. Lemnea, s-a produs decesul, respectiv
rănirea a 5 persoane, dosar care a fost soluţionat prin ordonanţa nr. 38/1990 din data de
27.08.1996, prin care Procuratura Militară Bucureşti a dispus neînceperea urmăririi penale
privind vătămarea următoarelor persoane:
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Persoană vătămată Geamănă Petre Grigore (Str. Lemnea) - rănit
Numitul Geamănă Petre Grigore, fiul lui Grogore şi Elena, născut la data de
22.10.1937, domiciliat în Bucureşti, b-dul Mareşal Alexandru Averescu, nr. 13, bl. 7, sc. B, et.
7, ap. 31, sector 1, susţine că a fost rănit, la data de 26.12.1989, în timp ce se afla în zona str.
Lemnea.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Glavu Lina (Str. Lemnea) - decedată
Numita Glavu Lina, fiica lui Oancea şi Anica, născută la data de 20.05.1944, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Lemnea, nr. 20, sector 1, a decedat, la data de 26.12.1989,
în timp ce se afla în apropierea domiciliului său.
Conform raportului medico legal nr. A3/365/1989, moartea numitei Glavu Lina a fost
violentă şi s-a datorat împuşcării (plăgi împuşcate cranio-cerebrale, fracturi multiple;
dilacerare cerebrală).
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul a fost audiat Glavu Daniel (fiul
victimei), domiciliat în Bucureşti, str. Gheorghe Manu, nr. 20, sc. B, et. 3, ap. 6-7, sector 1,
care s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Şofron Radu Pompiliu Grigore (Str. Lemnea) - rănit
Numitul Şofron Radu Pompiliu Grigore, fiul lui Mircea şi Maria, născut la data de
27.01.1955, domiciliat în Bucureşti, b-dul Decebal, nr. 11, bl. S14, sc. 4, ap. 69, sector 3, a
fost rănit, la data de 26.12.1989, în timp ce se afla pe str. Lemnea, din mun. Bucureşti,
suferind leziuni care au necesitat 70-80 zile de îngrijiri medicale, cu menţiunea constituirii
unei infirmităţi permanente (raport medico legal A1/2807/1991).
Popa Vergil (Str. Lemnea) - decedat
Numita Popa Vergil, născut la data de 20.05.1944, cu ultimul domiciliu în Bucureşti,
str. Cuza Vodă, nr. 154, sector 1, a decedat, la data de 26.12.1989, în timp ce se afla în
apropierea domiciliului.
Conform raportului medico legal nr. A3/348/1989 moartea numitului Popa Vergil a
fost violentă şi s-a datorat împuşcării (plagă împuşcată coapsa dreaptă, torace drept, fractură
treimea distală gambă stângă).
La data de 22.09.2006, Popa Lidia (fiica victimei), domiciliată în Bucureşti, str. D.
Danielopolu nr.30-34, et.2, ap.10, sector 1, s-a constituit parte civilă în cauză.
Bălălău Nicu (Str. Lemnea) - decedat
Numitul Bălălău Nicu, născut la data de 08.06.1956, domiciliat în localitatea
Scorţoasa, judeţul Buzău, a fost împuşcat mortal la data de 26.12.1989, în timp ce se deplasa
cu autoturismul pe str. Lemnea, în apropierea unei unităţi militare.
În cauză s-au constituit parţi civile Bălălău Andreea Georgeta şi Bălălău Bogdan
Costin (fiul victimei), domiciliaţi în Bucureşti, b-dul Decebal, nr. 24, bl. S2A, sc. 2, et. 6, ap.
88, sector 3.
IV.2.A.30. Tei - Barbu Văcărescu
În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la vătămarea numitului Andrei
Nicolae.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs rănirea sa, în timpul
evenimentelor din decembrie 1989, în zona Tei-Barbu Văcărescu, au format obiectul altui
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dosar, care a fost soluţionat separat:
Persoană vătămată Andrei Nicolae (Tei, Barbu Văcărescu) - rănit
Numitul Andrei Nicolae, fiul lui Florea şi Stanca, născut la data de 13.04.1937,
domiciliat în com. Vârbilău, nr. 614, jud. Prahova, a fost rănit la data de 23.12.1989, în timp
ce se afla în zona Stadionul Dinamo.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 50-55 zile de îngrijiri medicale
(raport medico legal nr. A1/4628/1997).
Prin rezoluţia nr. 23/P/1997, din data de 15.04.1997, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Andrei Nicolae.
IV.2.A.31. CET Grozăveşti
În raport de obiectul cauzei, în ceea ce priveşte zona CET Grozăveşti, cercetările
efectuate au vizat împrejurărilor în care s-a produs decesul numitului Popescu Traian Florin,
după cum urmează:
1. Popescu Traian Florin (Victime prin împuşcare zona CET Grozăveşti) decedat
Numitul Popescu Traian Florin, născut la data de 10.07.1946, fiul lui Liviu şi Ana,
domiciliat în mun. Bucureşti, str. Conductei, nr. 43, sector 6, a fost rănit prin împuşcare în
data de 23.12.1989, în timp ce se deplasa către locul de muncă CET Grozăveşti, dinspre staţia
de metrou Grozăveşti. A fost transportat şi internat în Spitalul Municipal Bucureşti, unde a
decedat la data de 26.12.1989.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A3/361/1989 din 15.02.1990,
moartea numitului Popescu Traian Florin a fost violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate
bază hemitorace stâng.
În cauză s-au constituit parţi civile Popescu Ana Mădălina (fiica victimei) şi Popescu
Mihai Andrei (fiul victimei), domiciliaţi în Bucureşti, str. Cernişoara, nr. 43, bl. O12, sc. B, et.
8, ap. 105, sector 6.
*
*

*

IV.2.B Situaţie victime Timişoara
În contextul evenimentelor din decembrie 1989, care au avut loc în mun. Timişoara,
după data de 22.12.1989, au rezultat mai multe victime.
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs vătămarea următoarelor persoane:
1. Persoană vătămată Lungu Gheorghe (Timişoara-Vol. 1) (Timişoara-Vol. 1 PMTimişoara) - rănit
Numitul Lungu Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Virginia, ns. la 26.06.1960, domiciliat
în Timişoara, str. Heinrich Heine, nr. 3, et. 2, ap. 10, jud. Timiş, se afla în seara zilei de
22.12.1989 în Piaţa Operei, iar la un moment dat, împreună cu prietenii care îl însoţeau, a
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plecat spre Piaţa Libertăţii, cu intenţia de a ajunge la garnizoană. Pe drum au observat că se
apropiau mai multe TAB-uri, iar dintr-unul din ele s-au tras focuri de armă, context în care a
fost rănit.
A suferit leziuni ce au necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
203/30.01.1990 al LML Timişoara.
2. Persoană vătămată Teodorescu Ionel (Timişoara-Vol. 1) (Timişoara-Vol. 1 PMTimişoara) - rănit
Numitul Teodorescu Ionel, fiul lui Aurel şi Viorica, ns. la 27.01.1961, în com.
Rădmăneşti, jud. Timiş, domiciliat în com. Topolovăţu-Mare, nr. 296, jud. Timiş, se afla în
seara zilei de 22.12.1989 lângă statuia amplasată în Piaţa Libertăţii, iar la un moment dat a
fost împuşcat în urma focurilor de armă trase din direcţia „Consignaţiei” de un TAB.
A suferit leziuni la gamba dreaptă, pentru care a necesitat 22 de zile de îngrijiri
medicale (adeverinţa nr. 55/90 din 25.10.2004 a IML Timişoara).
3. Persoană vătămată Horvath Ştefan (Timişoara-Vol. 1) - rănit
Numitul Horvath Ştefan, fiul lui Ştefan şi Ana, domiciliat în Timişoara, str. Vasile
Lupu, nr. 18, jud. Timiş, se afla în seara zilei de 22/23.12.1989 în Piaţa Libertăţii, iar în jurul
orelor 2400, în timp ce era lângă clădirea Garnizoanei M.Ap.N., a fost rănit de focurile de armă
trase de un TAB ce se deplasa către cofetăria „Macul Roşu”.
A suferit leziuni ce au necesitat 4 luni de îngrijiri medicale, rămânând cu infirmitate
permanentă (raport medico-legal nr. 789/26.03.1991 al LML Timişoara).
4. Persoană vătămată Cota Iosif (Timişoara-Vol. 1) - rănit
Numitul Cota Iosif, fiul lui Ioan şi Maria, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Oltului, nr.
80, ap. 1, jud. Cluj, în seara zilei de 22.12.1989 se afla în Piaţa Libertăţii, participând la
manifestaţii, iar în jurul orei 2300 a fost rănit de gloanţele trase de un TAB care se deplasa pe
direcţia cofetăria „Macul Roşu” - Direcţia Agricolă.
A suferit leziuni care au necesitat 55 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal
nr. 789/08.07.1991 al LML Timişoara).
5. Persoană vătămată Zamfir Victor (Timişoara-Vol. 2) - rănit
Numitul Zamfir Victor, fiul lui Constantin şi Floarea, domiciliat în Timişoara, str.
Dorobanţilor, bl. D8, sc. B, ap. 1, jud. Timiş, a participat în ziua de 24.12.1989 la verificarea
subsolului şi podului blocurilor D8 şi D9 de pe str. Dorobanţilor, întrucât existau zvonuri că în
zonă sunt persoane suspecte. La un moment dat numita Crihan Tamara a spus că pe lângă
casele situate în apropiere s-ar mai ascunde o persoană. Zamfir Victor împreună cu alte
persoane a intrat în curtea imobilului cu nr. 2A, situată vis-a-vis de blocul unde locuia,
înaintea sa fiind mai mulţi militari. În timp ce se afla în curtea acestui imobil, a auzit o
împuşcătură, constatând imediat că a fost rănit în şoldul drept.
Leziunile suferite au necesitat 6 luni îngrijiri medicale, au pus în primejdie viaţa
victimei şi au fost urmate de reducerea capacităţii de muncă (raport medico-legal nr.
789/01.04.1991 al LML Timişoara).
6. Persoană vătămată Hauprich Ionel Florin (Timişoara-Vol. 2) - rănit
Numitul Hauprich Ionel Florin, fiul lui Ioan şi Adela, domiciliat în Timişoara, str.
Cezar Boliac, nr. 26, jud. Timiş, se afla, în ziua de 24.12.1989, la domiciliul său de la acea
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dată, respectiv ap. 8 situat în mun. Timişoara, str. Andrei Şaguna, nr. 17, jud. Timiş. La un
moment dat, aflându-se în faţa imobilului în care locuia, mai mulţi cetăţeni au afirmat că una
din ţiglele de pe acoperişul casei situate vis a vis se tot ridică, apreciindu-se că acolo ar fi o
persoană suspectă. La faţa locului au venit mai mulţi militari care au urcat în podul blocului
de la nr. 17, fiind însoţiţi de numitul Hauprich Ionel-Florin. Au intrat în podul blocului, au
traversat toată terasa şi au ajuns la o uşă care face legătura cu blocul de la nr. 15, aceste două
imobile având terasă comună. Întrucât această uşă era încuiată, Hauprich Ionel-Florin a lovit-o
cu piciorul, cu intenţia de a o deschide, moment în care au fost trase înspre el mai multe focuri
de armă, cel în cauză suferind leziuni ce au necesitat 30 de zile de îngrijiri medicale (raport
medico-legal nr. 789/14.10.1991 al LML Timişoara).
7. Persoană vătămată Faur Iuliu (Timişoara-Vol. 2) - rănit
Numitul Faur Iuliu, fiul lui Florea şi Emilia, domiciliat în Timişoara, str. Zona Lunei,
bl. L5, ap. 6, jud. Timiş, se deplasa în ziua de 24.12.1989 pe str. Buşteni, cu intenţia de a
merge în centrul oraşului. În apropierea Uzinei de Apă, în timp ce se afla pe pasarela ce
traversează râul Bega, a fost lovit de un glonţ în zona omoplatului.
Conform raportului medico legal nr. 55/1990, întocmit de LML Timişoara, a suferit
leziuni corporale pentru care a necesitat 12 zile de îngrijiri medicale.
8. Persoană vătămată Fazecaş Andrei (Timişoara-Vol. 2) - rănit
Numitul Fazecaş Andrei, fiul lui Andrei şi Rozalia, ns. la 17.05.1945, domiciliat în
Timişoara, str. Dorobanţilor, bl. E4, sc. A, et. 2, ap. 6, jud. Timiş, se deplasa în ziua de
24.12.1989 cu bicicleta, pe Calea Dorobanţilor, spre podul de peste canalul Bega. A văzut o
persoană care fugea pe pod şi a hotărât să îl urmărească, deoarece i s-a părut suspect. A
revenit pe str. Uzinei, lângă imobilul de la nr. 11, moment în care s-a tras asupra sa, fiind rănit
în zona calcaneană stângă, leziune care a necesitat 90 de zile de îngrijiri medicale (raport
medico-legal nr. 789/01.04.1991 al LML Timişoara).
9. Persoană vătămată Mureşan Dumitru (Timişoara-Vol. 2) - rănit
Numitul Mureşan Dumitru, fiul lui Benedict şi Susana, ns. la 17.07.1956, domiciliat în
Timişoara, str. Simion Bărnuţiu, bl. 51A, sc. 1, et. 2, ap. 11, jud. Timiş, locuia în luna
decembrie 1989 pe str. Gozna, nr. 8, ap. 8, în zona Dorobanţilor. În ziua de 24.12.1989, a
mers la blocurile aflate în construcţie să vadă de unde se trăsese în noaptea precedentă. Aici a
văzut mai mulţi militari care afirmau că se trăsese din cabina macaralei amplasată lângă acele
blocuri. S-a stabilit ca cineva să urce în cabină şi, întrucât nu s-a oferit nici un voluntar, a
urcat el. În timp ce se afla în cabina macaralei a auzit o rafală de armă automată şi imediat a
fost lovit de gloanţe în zona abdominală şi în coapsa stângă, leziuni care au necesitat 50 de
zile de îngrijiri medicale şi i-au pus în pericol viaţa (raport medico legal nr. 55/1990 LML
Timişoara).
10. Negruţiu Laura Andreea (Timişoara-Vol. 3) - decedată
Numita Negruţiu Laura Andreea, fiica lui Mircea şi Elisabeta, cu ultimul domiciliu în
Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 29, sc. B, ap. 6, jud. Timiş, se afla în ziua de 24.12.1989
la domiciliu bunicilor săi din Timişoara, str. Piatra Craiului, nr. 1, sc. C, et. 4, ap. 24, jud.
Timiş. În jurul orei 0930, minora se afla în camera care are vedere spre strada Piatra Craiului,
moment în care bunica sa Negruţiu Victoria a văzut că iese fum de la geam. A mers să vadă ce
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s-a întâmplat şi a observat că nepoata sa era lovită de un glonţ la nivelul gâtului, fiind
decedată.
Conform raportului medico-legal nr. 1040/A din 24.12.1989 al LML Timişoara,
moartea numitei Negruţiu Laura Andreea a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei externe
consecutive unei plăgi împuşcate cervicale, tragerea fiind executată de la distanţă, dinainte
înapoi, cu armă de foc cu glonţ.
În cauză s-a constituit parte civilă Negruţiu Mircea, tatăl victimei, domiciliat în
Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 29, sc. B, ap. 1, jud. Timiş.
11. Iordan Silviu Sebastian (Timişoara-Vol. 4) - decedat
Numitul Iordan Silviu Sebastian, fiul lui Florea şi Veronica, cu ultimul domiciliu în
Timişoara, str. Şoimoş, nr. 4, jud. Timiş, a mers în ziua de 22.12.1989 împreună cu prietenii
săi, Popovici Paul Mircea şi Todor Coriolan, în zona Piaţa Libertăţii din Timişoara, unde au
participat la un filtru. La un moment s-au tras focuri de armă, astfel încât cei trei s-au
adăpostit în cofetăria „Macul Roşu”. După scurt timp au plecat spre locuinţa lui Todor
Coriolan. Când au ajuns pe str. Olimpiadei au fost surprinşi de focurile de armă trase în zonă,
împrejurare în care numitul Iordan Silviu Sebastian a fost împuşcat mortal. Decesul numitului
Iordan Silviu Sebastian s-a produs în noaptea de 22/23.12.1989.
Conform raportului medico-legal nr. 1066/A din 25.12.1989 întocmit de Laboratorul
Medico-Legal Timişoara, moartea numitului Iordan Silviu Sebastian a fost violentă. Ea s-a
datorat unei plăgi împuşcate toracice, cu hemoragii,prin interesarea organelor interne.
În cauză s-au constituit parţi civile Iordan Florea (tatăl victimei) şi Iordan Veronica
(mama victimei), ambii cu domiciliu în com. Dumbrăviţa, str. Telegului nr.11, jud. Timiş.
12. Flueran Steliana (Timişoara-Vol. 5) - decedată
Numita Flueran Steliana, cu ultimul domiciliu în com. Sânandrei, nr. 518, jud. Timiş,
era încadrată în luna decembrie 1989 la U. T. Timişoara. În ziua de 25.12.1989, tot personalul
fabricii a primit permisiunea de a se deplasa la domiciliu. În acest context, în timp ce se
deplasa, împreună cu mai mulţi colegi de serviciu, pe o alee din curte fabricii, îndreptându-se
către poarta principală, numita Flueran Steliana a fost lovită de un glonţ şi s-a prăbuşit la
pământ. A fost transportată la spital unde, deşi a fost supusă imediat unei intervenţii
chirurgicale, a decedat.
În cauză s-au constituit parţi civile Flueran Paul (fiul victimei), Mircea Iosefa (fiica
victimei) şi Savin Veronica (fiica victimei), domiciliaţi în com. Sânandrei nr. 518, jud. Timiş.
13. Silaş Maftei (Timişoara-Vol. 6) - decedat
Numitul Silaş Maftei, fiul lui Alexandru şi Teodosia, ns. la 24.03.1970, cu ultimul
domiciliu în com. Căianu Mic, nr. 310, jud. Bistriţa-Năsăud, a fost împuşcat mortal în ziua de
24.12.1989, în împrejurări care nu au putut fi stabilite.
În cauză s-a constituit parte civilă Silaş Teodosia (mama victimei), domiciliată în com
Căianu Mic, nr. 310, jud. Bistriţa Năsăud.
14. Pădurariu Costache (Timişoara-Vol. 7) - decedat
Numitul Pădurariu Costache, cu ultimul domiciliu în com. Bârna, sat. Jureşti, nr. 32
jud. Timiş, a mers în ziua de 23.12.1989 în mun. Timişoara, cu intenţia de se interna în spital.
A fost însoţit de numitul Petran Gheorghe, un consătean. Când au ajuns în apropierea clădirii
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Tribunalului Timiş, au traversat str. Popa Şapcă, moment în care asupra lor s-au tras mai
multe focuri de armă.
Pădurariu Costache a fost împuşcat în coapsa dreaptă, leziune care a cauzat decesul
(raport medico-legal nr. 1079/26.12.1989 al LML Timişoara).
La data de 23.03.2000, Pădurariu Felicia (fiica victimei), domiciliată în com. Bârna,
sat Jureşti, nr. 32, jud. Timiş, s-a constituit parte civilă în cauză.
15. Mihai Gigi (Timişoara-Vol. 8) - decedat
Numitul Mihai Gigi, fiul lui Vasile şi Manda, născut la data de 21.01.1969, cu ultimul
domiciliu în com. Cojasca, sat Fântânele, jud. Dâmboviţa, fost militar în termen la U.M.
01039 Timişoara, a fost împuşcat mortal în seara zilei de 24.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare al clădirii poştei din Calea Girocului.
La data de 14.03.2000, respecti 26.06.2007, Mihai Vasile (tatăl victimei) şi Mihai
Manda (mama victimei), domiciliaţi în com. Cojasca, sat Fântânele, jud. Dâmboviţa, s-au
constituit părţi civile în cauză.
16. Bancov Francisc (Timişoara-Vol. 9) - decedat
Numitul Bancov Francisc, fiul lui Iacob şi Elisabeta, ns. la 24.02.1932, cu ultimul
domiciliu în Timişoara, str. Rândunelelor, nr. 14, jud. Timiş, a fost împuşcat în ziua de
24.12.1989. A fost găsit decedat de persoane necunoscute, care l-au transportat la morga LML
Timişoara.
Conform raportului medico-legal nr. 1058/26.12.1989 al LML Timişoara, moartea
numitului Bancov Francisc a fost violentă şi s-a datorat plăgii împuşcate cranio-cerebrale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Bancov Francisc, a
fost audiată Toman Veronica (fiica victimei), domiciliată în Timişoara, str. Rândunelelor
nr.14, judeţul Timiş, care a menţionat că nu se constituie parte civilă.
17. Buzea Tudorel (Timişoara-Vol. 10) - decedat
Numitul Buzea Tudorel, fost militar în termen la U.M. 01125 Timişoara, a fost
împuşcat mortal în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al Uzinei
de Apă Potabilă din mun. Timişoara.
Conform raportului medico-legal nr. 1065/A din 25.12.1989 al LML Timişoara,
moartea s-a datorat unei plăgi împuşcate toracomediastinale.
În legătură cu decesul militarului Buzea Tudorel a fost audiat tatăl acestuia, Buzea
Petre, domiciliat în com. Luciu, jud. Buzău, care a declarat că va preciza ulterior, dacă se
constituie parte civilă în cauză.
18. Persoană vătămată Jubea Andrei (Timişoara-Vol. 11) - rănit
19. Jubea Dan Andrei (Timişoara-Vol. 11) - decedat
Jubea Andrei şi fiul său, Jubea Dan Andrei, se aflau în dimineaţa zilei de 24.12.1989
în bucătăria apartamentului nr. 28 situat în mun. Timişoara, Calea Aradului, nr. 15, bl. 3A, et.
7, jud. Timiş. În jurul orelor 0930, Jubea Andrei a mers la frigiderul aflat lângă fereastra
bucătăriei, moment în care a auzit o bubuitură puternică şi a simţit imediat că a fost împuşcat
în braţul drept. A constatat că şi fiul său a fost împuşcat, acesta fiind căzut la pământ.
Amândoi au fost transportaţi la spital, unde Jubea Dan Andrei a decedat, din raportul medicolegal nr. 1052/A din 25.12.1989 al LML Timişoara rezultând că decesul acestuia s-a datorat
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plăgii împuşcate carotidiene stânga. Totodată, Jubea Andrei a suferit leziuni care au necesitat
65 de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 1459/06.06.1990 al LML Timişoara).
În cauză s-a constituit parte civilă Jubea Elena (mama acestuia), domiciliată în
Timişoara, Calea Aradului nr.15, bl.3A, et.7, ap.28, jud. Timiş.
20. Kelemen Iosif (Timişoara-Vol. 12) - decedat
Numitul Kelemen Iosif, ns. la 10.04.1966, fiul lui Iosif şi Lidia, cu ultimul domiciliu în
Timişoara, str. Bran, nr. 5, judeţul Timiş, se afla în dimineaţa zilei de 25.12.1989 la sediul
staţiei radio-tv din Timişoara, situată pe Calea Aradului.
În jurul orei 1000 a intrat într-un birou de la etajul 1, unde se afla şi numitul Lepşaru
Gheorghe. Imediat s-a auzit o pocnitură, iar Kelemen Iosif a căzut la pământ, fiind împuşcat
în cap.
Din raportul medico-legal nr. 1073/A din 26.12.1989 al LML Timişoara rezultă că
decesul acestuia s-a datorat plăgii împuşcate craniene.
La data de 03.12.2008, respectiv 02.12.2008, Kelemen Iosif (tatăl victimei), respectiv
Kelemen Lidia, (mama victimei), ambii cu domiciliul în Timişoara, str. Bran, nr. 5, bl. E3, sc.
B, et. 2, ap. 10, jud. Timiş, s-a constituit parţi civile în cauză.
21. Ebner Petru Matei (Timişoara-Vol. 13) - decedat
Numitul Ebner Petru Matei, fiul lui Petru şi Margareta, ns. la 15.08.1936, în
Timişoara, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Paroşeni, nr. 25, jud. Timiş, a fost împuşcat
mortal în dimineaţa zilei de 25.12.1989, în timp ce se afla în faţa sediului întreprinderii de
reparat lifturi.
Din raportul medico-legal nr. 1076/A din 25.12.1989, al LML Timişoara, rezultă că
decesul acestuia s-a datorat plăgii împuşcate abdominale.
La data de 25.05.2000, Ebner Iuliana (soţia victimei), domiciliată în Germania/72760
Reutlingen – Aachener str. 44, s-a constituit parte civilă.
22. Nemoianu Virgil (Timişoara-Vol. 14) - decedat
Numitul Nemoianu Virgil, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Ion Vidu, nr. 10A,
jud. Timiş, se afla în ziua de 22.12.1989 în domiciliul bunicii sale, situat în Timişoara, str.
Tulnicului, bl. T2, ap. 8, jud. Timiş. În cursul zilei acesta a stat pe un fotoliu din camera de zi,
în apropierea ferestrei cu vedere spre str. Buftea, moment în care a fost împuşcat în cap.
Din raportul medico-legal nr. 1049/A din 24.12.1989, al LML Timişoara, rezultă că
decesul acestuia s-a datorat unei plăgi împuşcate cranio-cerebrale.
La data de 01.03.2000, Nemoianu Carmen-Marilena (soţia victimei), domiciliată în
Timişoara, str. Popa Laurenţiu, nr. 11, sc. A., ap. 10 , jud. Timiş, s-a constituit parte civilă.
23. Cacoceanu Iosef (Timişoara-Vol. 15) - decedat
Numitul Cacoceanu Iosef, ns. la 11.03.1923 în jud. Mehedinţi, fiul lui Dumitru şi
Maria, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Dacilor, nr. 23, judeţul Timiş, se afla în
dimineaţa zilei de 23.12.1989 în Piaţa Traian din Timişoara împreună cu mai multe persoane
şi discutau despre evenimentele petrecute în oraş în acele zile. La un moment dat a fost
împuşcat în zona abdominală. A fost transportat la spital unde a fost supus unei intervenţii
chirurgicale. Ulterior starea sănătăţii s-a agravat, şi, în ziua de 25.12.1989, a decedat.
Din raportul medico-legal nr. 1050/A din 25.12.1989, al LML Timişoara, rezultă că
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decesul acestuia s-a datorat unei plăgi împuşcate abdominale.
La data de 01.03.2000, Cacoceanu Margareta (soţia victimei), domiciliată în
Timişoara, str. Dacilor nr. 23, ap. 3, jud. Timiş, s-a constituit parte civilă.
24. Părţi vătămate Magyar Rozalia (Timişoara-Vol. 16) - rănită
25. Nicoară Elena (Timişoara-Vol. 16) - decedată
Numitele Magyar Rozalia, fiica lui Ioan şi Rozalia, domiciliată în Timişoara, str.
Circumvalaţiunii, nr. 29, ap. 21, jud. Timiş, şi Nicoară Elena, ns. la 29.11.1952, fiica lui
Toader şi Maria, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str. Cântului, nr. 6, jud. Timiş, erau
încadrate în anul 1989 ca asistente medicale la Spitalul de Clinic nr. 3 de Copii Timişoara. În
ziua de 23.12.1989, în jurul orei 1000 se aflau în salonul 31 situat la etajul 2 al spitalului,
Magyar Rozalia fiind aşezată pe un scaun, iar Nicoară Elena în picioare, lângă fereastră. La un
moment dat s-a auzit o bubuitură, Nicoară Elena a fost împuşcată în cap, iar Magyar Rozalia a
fost rănită de cioburile de la geamul spart.
Din raportul medico-legal nr. 1053/A din 25.12.1989, al LML Timişoara, rezultă că
decesul numitei Nicoară Elena s-a datorat plăgii împuşcate cranio-cerebrale, iar din raportul
medico-legal nr. 142 din 25.01.1990, al LML Timişoara, rezultă că numita Magyar Rozalia a
suferit leziuni care au necesitat 30 de zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu decesul numitei Nicoară Elena s-au constituit parţi civile Mircia Mihaela
şi Mircia Daniel, ambii domiciliaţi în Timişoara, str. Martir Nicoară Elena nr.6, ap.17, jud.
Timiş.
26. Puczi Liviu (Timişoara-Vol. 17) - decedat
Numitul Puczi Liviu, cu ultimul domiciliu în Sângeorgiu de Mureş, nr. 1127, jud.
Mureş, fost militar în termen la U.M. 01926 Timişoara, se afla, în seara zilei de 22.12.1989, în
misiune în mun. Timişoara, împreună cu grupa din care făcea parte, comandată de lt. maj.
Cora Aurel Laurenţiu. În jurul orelor 0000 în timp ce traversau b-dul Republicii, pentru a
ajunge în curtea imobilului de la nr. 1, în direcţia lor s-au executat focuri de armă, sold. Puczi
Liviu fiind împuşcat mortal.
Din raportul medico-legal nr. 1057/A din 25.12.1989 al LML Timişoara rezultă că
decesul acestuia s-a datorat plăgii împuşcate toracice.
27. Persoană vătămată Catargiu Viorel (Timişoara-Vol. 18) - rănit
Numitul Catargiu Viorel, fiul lui Daniil şi Cecilia, domiciliat în Timişoara, str. St.
Stâncă, nr. 97, jud. Timiş, se afla, în ziua de 23.12.1989, în faţa hotelului Continental, din
mun. Timişoara. În jurul orelor 0900 a mers împreună cu mai mulţi cetăţeni să verifice un
autovehicul staţionat în apropierea clădirii Bastion, acesta având motorul în funcţiune. Când
s-au apropiat de maşină, în direcţia lor s-au executat focuri de armă, context în care Catargiu
Viorel a fost rănit în piciorul drept.
Din raportul medico-legal nr. 55, din data de 30.01.1990, al LML Timişoara, rezultă că
cel în cauză a suferit leziuni ce au necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale.
28. Persoană vătămată Şerban Dumitru (Timişoara-Vol. 18) - rănit
Numitul Şerban Dumitru, ns. la 30.08.1956, fiul lui Dumitru şi Anastasia, domiciliat în
Timişoara, str. Victoriei, nr. 32, jud. Timiş, era încadrat, în luna decembrie 1989, la U.M.
01185 Timişoara. În ziua de 23.12.1989 a primit misiunea de a apăra sediul fostei miliţii
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judeţene. Urmare ordinului primit, s-a deplasat cu un TAB, condus de cpt. Cian Ovidiu, spre
sediul I.M.J. Timiş, blindatul fiind postat în faţa intrării. După ce a organizat dispozitivul de
pază, în jurul orelor 2000, a mers pe perimetrul exterior pentru a verifica posturile de pază, iar
în momentul în care a intrat în clădire, fiind pe holul principal a fost împuşcat din spate în
piciorul drept.
Din raportul medico-legal nr. 2625 din 22.09.1994 al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 45 de zile de îngrijiri medicale.
29. Persoană vătămată Ifrim Eugen (Timişoara-Vol. 18) - rănit
Numitul Ifrim Eugen, fiul lui Vasile şi Maria, ns. la 27.01.1934, domiciliat în
Timişoara, P-ţa Ionel I. C. Brătianu, nr. 5, ap. 42, jud. Timiş, se afla în dimineaţa zilei de
22.12.1989 în locuinţa personală. În jurul orelor 1000 a mers în bucătărie şi a privit pe
fereastră, iar în momentul în care a vrut să revină în camera de zi a fost împuşcat în umărul
stâng.
Din raportul medico-legal nr. 789 din 02.04.1991 al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 100 de zile de îngrijiri medicale.
30. Persoană vătămată Uţanu Stela (Timişoara-Vol. 18) - rănit
Numita Uţanu Stela, cu domiciliul în Timişoara, str. Iaşi, nr. 12, jud. Timiş, se afla în
ziua de 24.12.1989 la domiciliu, iar în urma schimburilor de focuri unele gloanţe au pătruns în
apartament, lovind victima în zona abdominală.
Din raportul medico-legal nr. 55 din 11.01.1990 al LML Timişoara rezultă că Uţanu
Stela a suferit leziuni care au necesitat 40 de zile de îngrijiri medicale.
31. Persoană vătămată Cojocaru Gheorghe (Timişoara-Vol. 18) - rănit
Numitul Cojocaru Gheorghe, fiul lui Traian şi Eliza cu domiciliul în Timişoara, Calea
Aradului, nr. 97, bl. 11, sc. B, ap. 10, jud. Timiş, se afla în dimineaţa zilei de 23.12.1989 în
faţa Bisericii Evanghelice, din mun. Timişoara. La un moment dat, dinspre Cetatea Bastion
s-a tras în direcţia sa, unul din gloanţe lovindu-l în mâna stângă.
Din raportul medico-legal nr. 55 din 11.01.1990 al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 15 de zile de îngrijiri medicale.
32. Persoană vătămată Hărdăuţ Constantin (Timişoara-Vol. 18) - rănit
Numitul Hărdăuţ Constantin, fiul lui Ioan şi Elena, domiciliat în com. Lenauheim, nr.
102, jud. Timiş, se afla în dimineaţa zilei de 23.12.1989 în faţa Bisericii Evanghelice, din
mun. Timişoara. La un moment dat, dinspre Cetatea Bastion s-a tras în direcţia sa, unul din
gloanţe lovindu-l în zona pelvisului.
33. Persoană vătămată Palcău Adriana (Timişoara-Vol. 18) - rănită
Numita Palcău Adriana, fiica lui Traian şi Angela, ns. la 27.03.1955, în com. Recaş,
jud. Timiş, domiciliată în Timişoara, bd. Revoluţiei, nr. 26, ap. 6, jud. Timiş, se afla în ziua de
24.12.1989 în locuinţa personală, iar la un moment dat a fost lovită de un glonţ în zona
abdominală.
Din raportul medico-legal nr. 789 din 26.03.1991 al LML Timişoara rezultă că Palcău
Adriana a suferit leziuni care au necesitat 65 de zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în
primejdie viaţa victimei.
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34. Persoană vătămată Vasiloni Nicolae (Timişoara-Vol. 18) - rănit
Numitul Vasiloni Nicolae, fiul lui Romulus şi Păscuţa, domiciliat în Timişoara, str.
Martir Ştefan Mariş, nr. 2, bl. F4C, ap. 15, jud. Timiş, a plecat în ziua de 23.12.1989 cu
autoturismul proprietate personală, cu nr. de înmatriculare 2-TM-2226, pentru a merge în
centrul oraşului. Pe Calea Girocului, în faţa sediului poştei a discutat cu un ofiţer de armată,
moment în care a trecut pe lângă ei un autoturism ARO, asupra căruia s-a deschis focul, însă
maşina nu a oprit. În aceste împrejurări, Vasiloni Nicolae a plecat în urmărirea acestuia,fiind
însoţit de un militar. Când a ajuns pe str. Naturii, în direcţia lor s-a deschis focul, fiind rănit în
coapsa stângă.
35. Bărbulescu Marius Gabriel (Timişoara-Vol. 18) - decedat
Numitul Bărbulescu Marius Gabriel, ns. la 10.06.1968, fiul lui Ştefan şi Steliana, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Buzoieni, nr.12, bl. M39, sc. 1, et. 5, ap. 22, sector 5, a fost
împuşcat mortal în ziua de 25.12.1989, în timp ce se afla în zona CENTROFARM, din mun.
Timişoara.
La data de 27.03.2000, Bărbulescu Ştefan (tatăl victimei), domiciliat în Bucureşti, str.
Buzoieni, nr. 12, bl. M 39, sc. 1, et. 5, ap. 22, sector 3, a menţionat că nu se constituie parte
civilă.
36. Persoană vătămată Baikan Rafael (Timişoara-Vol. 18) - rănit
Numitul Baikan Rafael, fiul lui Francisc şi Eva, cu domiciliul în Beiuş, Aleea
Padişului, bl. 5, sc. C, et.1, ap.8, jud. Bihor, fost militar în termen la U.M. 01197 Timişoara, a
fost rănit în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în urmărirea unui autoturism, care nu a oprit
pentru control.
Din raportul medico-legal nr. 55 din 11.01.1990 al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 70 de zile de îngrijiri medicale.
37. Persoană vătămată Vezendan Gheorghe (Timişoara-Vol. 19) - rănit
Numitul Vezendan Gheorghe, fiul lui Vasile şi Floarea, domiciliat în Timişoara, str.
Zona Steaua, bl. 7B, ap. 4, jud. Timiş, a mers în Piaţa Operei în ziua de 22.12.1989 pentru a
participa la demonstraţii. În jurul orelor 2400, a observat că în zonă au apărut militari înarmaţi,
motiv pentru care, de teamă, a încercat să se ascundă în scara unui imobil din zonă. În timp ce
urca treptele, a fost împuşcat în gamba dreaptă.
Din certificatul medico-legal nr. 757/C din 17.03.1990 al LML Timişoara rezultă că
cel în cauză a suferit leziuni care au necesitat 22 de zile de îngrijiri medicale.
38. Persoană vătămată Bâlc Liviu (Timişoara-Vol. 19) - rănit
Numitul Balc Liviu, fiul lui Mihai şi Florica, domiciliat în Timişoara, str. Creaţiei, nr.
10, ap. 133, jud. Timiş, se afla, în ziua de 22.12.1989, în hotelul Timişoara. După lăsarea
întunericului, a urcat pe acoperişul hotelului pentru a duce de mâncare militarilor aflaţi în
dispozitivul de apărare, împrejurare în care a fost împuşcat în mâna stângă.
39. Persoană vătămată Popa Lucian (Timişoara-Vol. 19) - rănit
Numitul Popa Lucian, fiul lui Ioan şi Maria, domiciliat în Timişoara, str. Învăţătorului,
bl. 69C, sc. B, ap.14, jud. Timiş, fost cadru militar la U.M. 01185 Timişoara, s-a deplasat în
ziua de 24.12.1989 cu o grupă de militari în zona cinema Capitol, pentru a asigura paza. Când
au ajuns la obiectiv, asupra lor s-a deschis focul, împrejurare în care a fost rănit la picioare.
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A suferit leziuni corporale pentru care a necesitat 4 luni de îngrijiri medicale. (raport
medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara).
40. Persoană vătămată Dunăvete Marin (Timişoara-Vol. 19) - rănit
Numitul Dunăvete Marin, fiul lui Nicolae şi Nicoliţa, domiciliat în Timişoara, aleea
Sportivilor, nr. 19, ap. 23, jud. Timiş, a mers în seara zilei de 22.12.1989 în Piaţa Operei, iar
când a ajuns lângă hotelul Central a fost somat şi verificat de un grup de militari. După
aceasta a auzit zgomot de maşină mare în mişcare şi imediat a fost rănit de un glonţ tras de pe
un TAB.
Conform certificatului medico-legal nr. 789 din 01.04.1991, al LML Timişoara,
Dunăvete Marin a suferit leziuni care au necesitat 30 de zile de îngrijiri medicale. Leziunile au
pus în primejdie viaţa victimei.
41. Persoană vătămată Kos Alexandru (Timişoara-Vol. 19) - rănit
Numitul Kos Alexandru, fiul lui Alexandru şi Margareta, domiciliat în Timişoara, str.
L. Rebreanu, nr. 1/3, sc. B, ap. 14, jud. Timiş, se afla în seara zilei de 22.12.1989 în Piaţa
Operei, participând la manifestaţiile care aveau loc în această zonă. În jurul orelor 2400, în
timp ce se afla la colţul faţadei clădirii, a fost împuşcat în piciorul drept.
A suferit leziuni corporale care au necesitat 3-4 luni de îngrijiri medicale. (raport
medico legal nr. 55/1990 LML Timişoara)
42. Persoană vătămată Dinu Daniel (Timişoara-Vol. 19) - rănit
Numitul Dinu Daniel (fiul lui Constantin şi Georgeta, născut la 18.06.1967, domiciliat
în Timişoara, str. F. Mercy, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş), fost ofiţer la U.M. 01125 Timişoara, a
fost trimis de comandantul unităţii, din care făcea parte, la sediul Operei din Timişoara pentru
a executa o misiune de apărare a obiectivului. În jurul orelor 2230 unul dintre militari i-a
raportat că două persoane îmbrăcate în haine civile nu se supun controlului, astfel încât a
plecat către unitatea Lactobar, pentru a verifica cele semnalate. Când s-a apropiat de cele două
persoane acestea au luat-o la fugă, motiv pentru care ofiţerul a tras un foc de avertisment în
plan vertical. Din alergare, cei doi au deschis focul cu pistoale mitralieră, context în care Dinu
Daniel a fost rănit la piciorul stâng.
43. Persoană vătămată Langevin Jacques (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara) rănit
Numitul Langevin Jaques, cetăţean francez, domiciliat în Paris, 67 Rue de Gergovie, a
fost împuşcat în data de 23.12.1989 în gamba stângă, în timp ce îşi exercita profesia de ziarist.
Din raportul medico-legal nr. 55 din 11.01.1990 al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 30 de zile de îngrijiri medicale.
44. Persoană vătămată John Victor Tagliabue (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara) rănit
Numitul John Victor Tagliabue, cetăţean american (ziarist), domiciliat în New Jersey,
S.U.A., a fost împuşcat în zona lombară, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se deplasa cu un
autoturism în mun. Timişoara.
Din raportul medico-legal nr. 55, din 11.01.1990, al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 70 de zile de îngrijiri medicale.
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45. Persoană vătămată Pasquale Modica (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara) rănită
Numita Pasquale Modica, cetăţean italian (fotoreporter), cu domiciliu în Roma, Italia,
a fost împuşcată, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în mun. Timişoara.
Din raportul medico-legal nr. 55, din 11.01.1990, al LML Timişoara rezultă că cea în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 50-60 de zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în
pericol viaţa victimei.
46. Persoană vătămată Sajn Zeliko (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Sajn Zeliko, cetăţean ex-iugoslav, cu domiciliul în Kovacica, b-dul Djure
Haksica, nr. 16, fost vice-consul la Consulatul Iugoslav din Timişoara, a fost împuşcat în data
de 23.12.1989.
Din raportul de expertiză medico-legală nr. 2325/A/12.10.2006 al IML Timişoara
rezultă că cel în cauză a suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
47. Persoană vătămată John Joseph Daniszews (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara)
- rănit
Numitul John Joseph Daniszews, cetăţean american, cu domiciliul în Ohio, fost ziarist
la Associated Press, a fost împuşcat, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în mun.
Timişoara.
Din raportul de expertiză medico-legală nr. 2325, din 12.10.2006, al IML Timişoara
rezultă că cel în cauză a suferit leziuni care au necesitat 15 zile de îngrijiri medicale.
48. Persoană vătămată Gheorghe Constantin (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara) rănit
Numitul Gheorghe Constantin, fiul lui Ioan şi Elena, născut la 09.11.1953, domiciliat
în Timişoara, b-dul Tinereţii, nr. 3, et. 1, ap. 5, judeţul Timiş, ofiţer în cadrul U.M. 01942
Timişoara, a fost rănit prin împuşcare, în data de 24.12.1989, în timpul unei misiuni de
apărare a unei grădiniţe de copii din Timişoara.
Din raportul medico-legal nr. 55 din 11.01.1990 al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 35 de zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în
pericol viaţa victimei.
49. Persoană vătămată Popa Florin (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Popa Florin, fiul lui Neculai şi Maria, ns. la 11.12.1969, domiciliat în sat
Lăleşti, com. Puieşti, jud. Vaslui, a fost militar în termen la U.M. 02819 Timişoara. În ziua de
23.12.1989, împreună cu mai mulţi militari din plutonul său, a primit misiunea de a apăra
sediului tipografiei, iar în jurul orelor 2300 a fost rănit prin împuşcare în coapsa piciorului
stâng.
Din raportul medico-legal nr. 55 din 11.01.1990 al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 40 de zile de îngrijiri medicale, procedându-se la
amputaţia de coapsă stângă.
50. Persoană vătămată Savu Petru (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Savu Petru, fiul lui Petru şi Stela, domiciliat în Timişoara, str. Sorin Titel, nr.
6, ap. 6, jud. Timiş, se afla în seara zilei de 23.12.1989 pe str. Iris, unde, împreună cu alte
persoane, participa la verificarea locuinţelor din zonă. La un moment dat, în timp ce se afla în
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imobilul de la nr. 5, a fost rănit prin împuşcare în mâna stângă.
Din raportul medico-legal nr. 93 din 19.01.1990 al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
51. Persoană vătămată Dobrică Petre (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara)
(Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Dobrică Petre, fiul lui Stelian şi Steliana, ns. la 27.08.1971, domiciliat în loc.
Boldeşti-Scăieni, str. Bucovului, nr. 20, jud. Prahova, fost militar în termen la U.M. 02819
Timişoara a fost rănit prin împuşcare, în data de 23.12.1989, în timp ce executa o misiune de
patrulare în mun. Timişoara, în cartierul unde era amplasată unitatea.
Din raportul de expertiză medico-legală nr. 2690 din 07.11.2006 al IML Timişoara
rezultă că cel în cauză a suferit leziuni care au necesitat 15 zile de îngrijiri medicale.
52. Persoană vătămată Budugan Manuel Iosif (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara) rănit
Numitul Budugan Manuel Iosif, fiul lui Viorel şi Vioara, ns. la 28.06.1971, fost militar
în termen la U.M. 01185 Timişoara, domiciliat în Arad, str. Pictor N. Grigorescu, nr. 5, ap.
2B, jud. Arad, a fost rănit prin împuşcare, în data de 23.12.1989, în timp ce verifica împreună
cu alţi militari imobilul situat în Timişoara, pe str. V. Alecsandri, nr. 1.
Din raportul de expertiză medico-legală nr. 3088 din 29.12.2006 al IML Timişoara
rezultă că cel în cauză a suferit leziuni în zona toraco-pulmonară stângă care au necesitat 65
de zile de îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaţa victimei.
53. Persoană vătămată Dumitru Gigel (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Dumitru Gigel, fiul lui Florea şi Ecaterina, născut la data de 19.04.1969,
domiciliat în com. Ştorobăneasa, jud. Teleorman, fost militar în termen la U.M. 01008
Timişoara, a fost rănit prin împuşcare, în data de 29.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul
de apărare al spitalului Bega.
Din raportul de expertiză medico-legală nr. 2676, din 07.11.2006, al IML Timişoara
rezultă că cel în cauză a suferit leziuni care au necesitat 90 zile de îngrijiri medicale
54. Persoană vătămată Ghenţ Ioan (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Ghenţ Ioan, fiul lui Pavel şi Floarea, ns. la 08.11.1957, domiciliat în sat Rîpa,
com. Tinca, nr. 17, jud. Bihor, a fost rănit, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla pe
str. Simion Bărnuţiu din Timişoara.
Conform foii de observaţie clinică nr. 1354/23.12.1989 a Spitalului Clinic „Dr. V.
Babeş” Timişoara, numitul Ghenţ Ioan a fost internat cu diagnosticul: plagă împuşcată
transfixiantă toracică superioară dreapta cu leziuni de plex brahial şi plagă împuşcată gamba
stângă 1/3 superioară cu fractură de cap peroneu.
55. Persoană vătămată Mîndrilă George (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Mîndrilă George, fiul lui Petre şi Valeria, născut la 26.02.1966, domiciliat în
Vânju Mare, str. Rahovei, bl.1, ap. 3, judeţul Mehedinţi, fost ofiţer la U.M. 01068 Vânju
Mare, a fost rănit, în ziua de 22.12.1989, în timp ce se afla în mun. Timişoara, în dispozitivul
de apărare al cazărmii „Oituz”.
Din raportul medico-legal nr. 55, din 11.01.1990, al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
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56. Persoană vătămată Aciocoiţei Alexandru (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara) rănit
Numitul Aciocoiţei Alexandru, fiul lui Ioan şi Emilia, ns. la 28.07.1963, domiciliat în
Timişoara, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. A72, sc. C, ap. 7, jud. Timiş, a fost rănit prin
împuşcare, în data de 23.12.1989, în timp ce efectua activităţi de verificare a unui imobil
situat pe Calea Lipovei.
Din raportul medico-legal nr. 55, din 11.01.1990, al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
57. Persoană vătămată Griga Ioan Iacob (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) rănit
Numitul Griga Ioan Iacob, fiul lui Iacob şi Cornelia, ns. la 20.11.1967, domiciliat în
mun. Bistriţa, str. Avram Iancu, nr.4, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 29, jud. Bistriţa-Năsăud, fost
subofiţer la U.M. 01926 Timişoara, a fost rănit prin împuşcare, în data de 23.12.1989, în timp
ce se deplasa cu un autovehicul TV pe str. Borzeşti din mun. Timişoara.
Din certificatul medico-legal nr. 708/C /1990, din 12.03.1990, al IML Bucureşti
rezultă că cel în cauză a suferit leziuni care au necesitat 65 zile de îngrijiri medicale.
58. Persoană vătămată Popa Lucian (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Popa Lucian, fiul lui Dragostin şi Eugenia, ns. la 18.04.1948, domiciliat în
Timişoara, str. Negoiu, nr. 36, jud. Timiş, îndeplinea, în luna decembrie 1989, funcţia de
locţiitor al şefului fostei miliţii a judeţului Timiş. În ziua de 23.12.1989 a fost rănit prin
împuşcare, în timp ce se afla pe Calea Girocului, din mun. Timişoara.
59. Persoană vătămată Stoiadin Vasile (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Stoiadin Vasile, fiul lui Vichentie şi Floare, ns. la 05.02.1952, domiciliat în
sat Pustiniş, com. Uivar, nr. 103, jud. Timiş, a fost rănit prin împuşcare, în data de
23.12.1989, în timp ce se afla pe str. Naturii, în apropiere de Calea Girocului.
Din certificatul medico-legal nr. 789, din 01.04.1991, al LML Timişoara rezultă că cel
în cauză a suferit leziuni care au necesitat 18 zile de îngrijiri medicale.
60. Persoană vătămată Constantinescu Traian (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara)
- rănit
Numitul Constantinescu Traian, fiul lui Virgil şi Angela, ns. la 15.12.1969, domiciliat
în Craiova, Al. Călugăreni, nr. 9, jud. Dolj, fost militar în termen la U.M. 01121 Timişoara, a
fost rănit prin împuşcare, în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al
depozitului PECO, situat pe Calea Buziaşului, din mun. Timişoara.
Din raportul medico-legal nr. 55, din 11.01.1990, al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 4-5 luni de îngrijiri medicale.
61. Persoană vătămată Regep Ioan (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Regep Ioan, fiul lui Ioan şi Verginia, ns. la 24.03.1959, domiciliat în
Timişoara, str. Atomului, nr. 1, sc. E, et. 4, ap. 20, jud. Timiş, a fost rănit prin împuşcare, în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se deplasa pe b-dul Dr. Iosif Bulbuca, către locuinţa personală.
Din raportul medico-legal nr. 1308, din 21.05.1990, al LML Timişoara rezultă că cel
în cauză a suferit leziuni care au necesitat 30 de zile de îngrijiri medicale.
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62. Persoană vătămată Tărăbuţă Constantin (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) rănit
Numitul Tărăbuţă Constantin, fiul lui Ştefan şi Olimpia, ns. la 16.07.1964, domiciliat
în sat Sânmihaiu Român, nr. 260, jud. Timiş, a fost rănit, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se
deplasa pe jos spre locuinţa personală.
Din raportul de primă expertiză medico-legală nr. 3426, din 29.11.2007, al LML
Timişoara rezultă că cel în cauză a suferit leziuni care au necesitat 25 de zile de îngrijiri
medicale.
63. Persoană vătămată Popescu Tiberiu (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Popescu Tiberiu, fiul lui Ioan şi Elena ns. la 14.02.1959, domiciliat în
Timişoara, str. Pictor Theodor Aman, nr. 52, jud. Timiş, era în luna decembrie 1989 ofiţer în
cadrul U.M. 01125 Timişoara.
În ziua de 24.12.1989, împreună cu o grupă de militari, a executat o misiune de
verificare a maşinilor care circulau în zona magazinului Materna. În cursul serii din zona
restaurantului Cina s-au tras focuri de armă, astfel încât ofiţerul a mers să verifice clădirile din
zonă, moment în care asupra sa s-au tras focuri de armă, fiind rănit de cioburile unui geam
spart de un glonţ.
Din raportul medico-legal nr. 2648, din 04.11.1992, al LML Timişoara rezultă că cel
în cauză a suferit leziuni care au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale.
64. Persoană vătămată Mitrea Gheorghe (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) rănit
Numitul Mitrea Gheorghe, fiul lui Vasile şi Virgilia, ns. la 26.03.1962, domiciliat în
Alba-Iulia, Aleea Brazilor, bl. A6, ap.11, jud. Alba, fost ofiţer în cadrul U.M. 01121
Timişoara, a fost rănit, în ziua de 25.12.1989, în timp ce executa o misiune în zona Liceului
Industrial nr.1 din Timişoara.
Din raportul medico-legal nr. 808, din 30.03.1993, al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 18 zile de îngrijiri medicale.
65. Persoană vătămată Dumitru Constantin (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) rănit
Numitul Dumitru Constantin, fiul lui Constantin şi Elena, ns. la 30.09.1967, domiciliat
în Timişoara, str. Orion, nr. 1, bl. 31, sc. D, ap. 10, jud. Timiş, fost subofiţer în cadrul U.M.
01121 Timişoara, a fost rănit, în ziua de 25.12.1989, în timp ce executa o misiune în zona
Liceului Industrial nr.1 din Timişoara.
Conform foii de observaţie clinică nr. 26918/25.12.1989 a Spitalului Clinic nr. 1
Judeţean Timişoara, numitul Dumitru Constantin a fost internat cu diagnosticul: plagă
împuşcată transfixiantă superficială scapular dreapta.
66. Persoană vătămată Kondor Ludovic (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Kondor Ludovic, fiul lui Ludovic şi Iuliana, ns. la 24.02.1969, domiciliat în
Satu Nou, nr. 226, com. Micşa, jud. Arad, fost militar în termen la U.M. 01626 Timişoara, a
fost rănit, în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al Staţiei CFR
Timişoara Nord.
Din raportul medico-legal nr. 295, din 04.02.1992, al LML Timişoara rezultă că cel în
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cauză a suferit leziuni care au necesitat 14 zile de îngrijiri medicale.
67. Persoană vătămată Secui Mircea (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Secui Mircea, fiul lui Mircea şi Lia-Maria, ns. la 30.07.1968, domiciliat în
Timişoara, str. Franz Liszt, nr. 2, ap. 12, jud. Timiş, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de
25.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa personală, împreună cu părinţii.
Din raportul medico-legal nr. 789, din 26.11.1991, al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 50 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în
primejdie viaţa victimei.
68. Persoană vătămată Raţiu Ştefan Ioan (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) rănit
Numitul Raţiu Ştefan Ioan, fiul lui Ştefan şi Katalin Roza, ns. la 28.06.1972,
domiciliat în Cluj-Napoca, str. Răvaşului, nr.1, ap.22, jud. Cluj, fost militar în termen la U.M.
02819 Timişoara, a fost rănit, în data de 23.12.1989, în timp ce executa o misiune de patrulare
în mun. Timişoara, în cartierul unde era amplasată unitatea.
Din raportul medico-legal nr. 55, din 11.01.1990, al LML Timişoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 35 zile de îngrijiri medicale.
69. Persoană vătămată Şomoghi Iosif Gavril (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) rănit
Numitul Şomoghi Iosif Gavril, fiul lui Iosif şi Elena, ns. la 13.04.1958, domiciliat în
Timişoara, str. Salcâmilor, nr. 52, bl. 80, ap. 7, jud. Timiş, a fost rănit prin împuşcare, în ziua
de 23.12.1989, în timp ce se afla pe terasa unui bloc din apropierea clădirii CEC.
Din raportul de expertiză medico-legală nr. 2947, din 04.12.2006, al IML Timişoara
rezultă că cel în cauză a suferit leziuni care au necesitat 7 zile de îngrijiri medicale.
70. Persoană vătămată Aciubotăriţei Mariana (Timişoara-Vol. 6 -PMTimişoara) rănită
Numita Aciubotăriţei Mariana, fiica lui Petru şi Domnica, domiciliată în Timişoara,
str. Borzeşti, bl. A96, ap. 10, jud. Timiş, a fost rănită prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în
timp ce se afla în locuinţa personală.
Din raportul medico-legal nr. 55, din 11.01.1990, al LML Timişoara rezultă că cea în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 90 zile de îngrijiri medicale şi au produs infirmitate.
71. Persoană vătămată Ionescu (fostă Dragoş Rusu) Ana (Timişoara-Vol. 8 PMTimişoara) - rănită
Numita Ionescu (fostă Dragoş Rusu) Ana, născută la 19.02.1954 în Vulcan, jud.
Hunedoara, domiciliată în Arad, str. Progresului, nr. 87-89, bl. B5, sc. B, ap. 17, judeţul Arad,
a fost rănită, în ziua de 24.12.1989, în timp ce se îndrepta spre locuinţa sa din mun. Timişoara.
Din raportul de expertiză medico-legală nr. 1426, din 14.06.2006, al IML Timişoara
rezultă că cea în cauză a suferit leziuni care au necesitat 9-10 zile de îngrijiri medicale.
72. Persoană vătămată Muntenaşu Dumitru (Vol. Victime prin împuşcare
Timişoara) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 366/LR/1999 al LML Constanţa, numitul
Muntenaşu Dumitru, fiul lui Petru şi Simioana, ns. 23.09.1969 în Medgidia, jud. Constanţa, cu
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domiciliul în Constanţa, str. Nicolae Bagdasar, nr. 1, bl. G3, ap. 17, jud. Constanţa, fost
militar în termen la UM 01233 Buziaş, a suferit, în luna decembrie 1989, un traumatism
vertebro-medular-toracal cu interesare mielică, leziune care a necesitat 3 ani de îngrijiri
medicale şi care a cauzat infirmitate definitivă.
73. Persoană vătămată Stan Vasile (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) rănit
Numitul Stan Vasile, fiul lui Alexandru şi Elena, ns. 09.03.1969 în Titu, jud.
Dâmboviţa, cu domiciliul în sat Brâncoveanu, com. Odobeşti, nr. 62, jud. Dâmboviţa, fost
militar în termen la U.M. 01233 Buziaş declară că a fost rănit prin împuşcare, în ziua de
26.12.1989, în timp ce se afla în curtea unităţii, îndreptându-se către pavilionul central.
Conform raportului medico-legal nr. 55/1990 al LML Timişoara acesta a suferit
leziuni în zona lombară stângă, pentru care a necesitat 90 de zile de îngrijiri medicale.
74. Persoană vătămată Sur Ioan (Vol. Victime prin împuşcare Timişoara) - rănit
Numitul Sur Ioan, cu ultimul domiciliul în Timişoara, str. Aleea Scurtă nr. 2, bl. 94, sc.
B, ap. 2, jud. Timiş, a participat la manifestaţiile anticomuniste din Timişoara. Fiica acestuia,
Sur Mariana-Viorica, domiciliată în Timişoara, str. Aleea Scurtă nr. 2, bl. 94, sc. B, ap. 2, jud.
Timiş, a declarat că tatăl său (în prezent decedat) a plecat de acasă în ziua de 17.12.1989,
pentru a se alătura manifestanţilor, iar în luna ianuarie l-a găsit internat în spitalul „Victor
Babeş” din Timişoara, tatăl său spunându-i că a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla pe Calea Lipovei, suferind leziuni la braţul drept.
*
*

*

În cauză au fost audiaţi şi succesorii numiţilor Penciu Nicolae şi Boară Dorel,
decedaţi în timpul evenimentelor din decembrie 1989.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs decesul acestora au format
obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat, după cum urmează:
Penciu Nicolae (Vol. 17-Victime prin împuşcare Timişoara) - decedat
Numita Penciu Constanţa, domiciliată în mun. Galaţi, str. V. Papillian, nr. 1, bl. B, sc.
6, ap. 106, mama sold. Penciu Nicolae (fiul lui Şerban şi Constanţa, ns. la 31.08.1969), a
declarat, la data de 30.08.2007, că fiul său, fost militar în termen la U.M. 01731 Timişoara,
„…a decedat în timpul evenimentelor din decembrie 1989” şi că solicită tragerea la
răspundere penală a celor care se fac vinovaţi de moartea fiului său.
Prin rechizitoriul nr. 12/P/1990 din 16.07.1990 al Procuraturii Militare Timişoara s-a
dispus trimiterea în judecată a inc. sold.(rez.) Cărnod Nicolae, fost militar în termen la U.M.
01731 Timişoara, pentru săv. infr. prev. de art. 178 alin. 2 C.pen., constând în aceea că în
ziua de 02.01.1990, prin mânuirea imprudentă a armei din dotare, l-a împuşcat mortal pe
sold Penciu Nicolae, în timp ce se aflau pe platoul din faţa unităţii pentru pregătirea preluării
serviciului de pază.
La data de 30.08.2007 a fost audiată mama victimei, Penciu Constanţa, domiciliată în
mun. Galaţi, str. Victor Papilian, nr. 1, bl. B, sc. 6, ap. 106, jud. Galaţi, care a declarat că se
constituie parte civilă în cauză.
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Boară Dorel (Vol.17 - Victime prin împuşcare Timişoara) - decedat
Numitul Boară Dorel era angajat în luna decembrie 1989 la Penitenciarul Drobeta
Turnu Severin, iar în ziua de 22.12.1989 s-a deplasat cu autoduba, în misiune, la Timişoara.
Datorită împrejurărilor deosebite din acele zile a primit permisiunea să rămână la sediul U.M.
0389 Lugoj. În noaptea de 22/23.12.1989, acesta a fost împuşcat mortal de către lt. Cîmpan
Remus, comandantul dispozitivului de pază constituit la etajul 1 al U.M. 0389 Lugoj.
Prin rezoluţia nr. 134/P/1990 din 19.12.1990 a Procuraturii Militare Timişoara s-a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de lt. Remus Cîmpan, cercetat sub aspectul săv. infr.
pre. de art. 174 alin. 1 C.pen.
La data de 05.11.2007, a fost audiată numita Boară Andra Florentina, domiciliată în
Drobeta Turnu Severin, str. Brâncoveanu nr. 172, bl. E16, sc.2, et.2, ap. 7, judeţul Caraş
Severin, fiica victimei Boară Dorel, care s-a constituit parte civilă în cauză.

IV.2.C Situaţie victime Ilfov
La dosarul cauzei se află ataşate mai multe dosare soluţionate privind victime produse,
în timpul evenimentelor din decembrie 1989, în judeţul Ilfov, după cum urmează:
Persoană vătămată Chelcan Mihai (Ilfov-Vol. 1) - rănit
Numitul Chelcan Mihai, fiul lui Matei şi Stanca, născut la data de 14.03.1952 în
comuna Gheboaia, domiciliat în comuna Finţa, sat Gheboaia, nr. 532, judeţul Dâmboviţa, a
fost rănit în zona gâtului şi zona toracică, la data de 25.12.1989, în contextul în care militarii
şi civilii care făceau parte din dispozitivul constituit în apropierea postului de control
Mogoşoaia au executat focuri de armă în direcţia autoturismului personal, cu care se deplasa
pe şos. Târgovişte - Bucureşti.
Conform raportului medico-legal nr. A1/4691/1990, numitul Chelcan Mihai a
prezentat leziuni care s-au putut produce prin împuşcare şi prin lovire cu sau de corp dur. A
necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 202/P/1991, din data de 03.07.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale privind vătămarea numitului Chelcan Mihai, reţinânduse că sunt incidente disp. art. 51 C.pen., privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Balotescu Marian (Ilfov-Vol. 2) - rănit
Numitul Balotescu Marian, fiul lui Pavel şi Florica, născut la data de 30.09.1963, în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Răcari, nr. 10, bl. 41, ap. 95, sector 3, a fost rănit prin
împuşcare, în fesa dreaptă, la data de 24.12.1989, în contextul în care militarii aflaţi într-un
tanc, în zona Primăriei Pantelimon, au executat focuri de armă în direcţia autoturismului cu
care se deplasa.
Conform raportului medico-legal nr. A1/2516/1990, numitul Balotescu Marian a
prezentat la data de 24.12.1989 leziuni produse prin împuşcare, care au necesitat 35-40 zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 7/P/1992, din data de 23.01.1992, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Balotescu Marian,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
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Vlad Nicolae (Ilfov-Vol. 2) - decedat
Numitul Vlad Nicolae, fiul lui Ion şi Gheorghiţa, născut la data de 17.08.1942 în
comuna Crovu, judeţul Dâmboviţa, cu ultimul domiciliu în comuna Crovu, judeţul
Dâmboviţa, aflându-se, la data de 24.12.1989, în apropierea Primăriei Pantelimon, a fost
împuşcat mortal de către civ. Filipescu Teodor, locuitor al comunei, cu o armă primită de la
şeful postului de miliţie.
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/369/1989, moartea numitului
Vlad Nicolae a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Prin rezoluţia nr. 7/P/1992, din data de 23.01.1992, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Vlad Nicolae,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Bageac Petre (Ilfov-Vol. 2) - rănit
Numitul Bageac Petre, fiul lui Ştefan, născut la data de 26.01.1957 în comuna Valea
Argovei, judeţul Călăraşi, domiciliat în comuna Pantelimon, str. Eroilor, nr. 25, bl. F2, sc. 1,
ap. 9, judeţul Ilfov, a fost rănit prin împuşcare, în piciorul drept, la data de 24.12.1989, în timp
ce se afla în apropierea Primăriei Pantelimon, în contextul unui schimb de focuri între
ocupanţii a două autoturisme (membri ai gărzilor patriotice) şi locuitorii înarmaţi care
asigurau paza comunei.
Conform raportului medico-legal nr. A1/1201/1990, numitul Bageac Petre a prezentat
leziuni care s-au putut produce prin împuşcare la data de 24.12.1989 şi care au necesitat 18-20
zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 7/P/1992, din data de 23.01.1992, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza vătămarea numitului Bageac Petre, reţinânduse că sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
Călin Cătălin Constantin (Ilfov-Vol. 3) - decedat
Numitul Călin Cătălin Constantin, născut la data de 06.03.1971 în Ploieşti, cu ultimul
domiciliu în Ploieşti, str. Cameliei, nr. 19 A, bl. 134, sc. B, ap. 34, fost militar în termen la
U.M. 01952 Bucureşti, aflându-se în serviciul de pază, la data de 30.12.1989, a manevrat
imprudent arma din dotare şi s-a împuşcat.
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/3069/1990, moartea numitului
Călin Cătălin Constantin a fost violentă şi s-a datorat împuşcării.
Prin rezoluţia nr. 2/P/1990, din data de 13.02.1991, Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Călin Cătălin
Constantin, reţinându-se că fapta nu este prevăzută de legea penală.
Împrejurările în care s-a produs decesul numitului Călin Cătălin Constantin au făcut şi
obiectul dosarului nr. 1398/P/1991 al Secţiei Parchetelor Militare, prin rezoluţia din data de
30.03.1992 dispunându-se neînceperea urmăririi penale pentru aceleaşi motive, respectiv
manevrarea imprudentă a armamentului din dotare.
La data de 05.12.2006, Albu Eugenia (mama victimei), domiciliată în Ploieşti, str.
Cameliei nr. 19A, bl.134, sc. B, et. 3, ap. 34, jud. Prahova, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Tănase Mihai Cristian (Ilfov-Vol. 3) - rănit
Numitul Tănase Mihai Cristian, fiul lui Petre şi Florica, născut la data de 27.10.1969 în
Ploieşti, domiciliat în Ploieşti, str. Soldat Erou Arhip Nicolae, bl. 97, sc. C, ap. 48, fost militar
în termen la U.M. 01104 Bucureşti, a fost rănit, prin împuşcare, în noaptea de 23/24.12.1989,
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de către ceilalţi militari aflaţi în posturile de pază ale unităţii.
Conform raportului medico legal nr. A2/4148/1991, numitul Tănase Mihai Cristian a
prezentat sechele după leziuni prin împuşcare produse la data de 24.12.1989, pentru care a
necesitat 6 luni îngrijiri medicale. Susnumitul a rămas cu infirmitate fizică permanentă.
Prin rezoluţia nr. 252/P/1991, din data de 11.09.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Tănase Mihai
Cristian, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Mihălceanu Viorel (Ilfov-Vol. 3) - rănit
Numitul Mihălceanu Viorel, fiul lui Ioan şi Cleopatra, născut la data de 27.04.1969 în
Bârlad, judeţul Vaslui, domiciliat în sat Perieni, comuna Perieni, judeţul Vaslui, fost militar în
termen la U.M. 01694 Mogoşoaia, a fost rănit prin împuşcare, în omoplatul drept, în noaptea
de 26/27.01.1990, în timp ce efectua serviciul de pază în cadrul unităţii.
Prin rezoluţia nr. 672/P/1993, din data de 17.02.1998, Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Mihălceanu
Viorel, reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Dincă Ion (Ilfov-Vol. 3) - rănit
Numitul Dincă Ion, fiul lui Marin şi Elisabeta, născut la data de 01.05.1960 în
localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş, domiciliat în comuna Crevedia, judeţul Dâmboviţa,
în ziua de 25.12.1989, în timp ce se afla în localitatea Buftea, a fost oprit pentru control de
către lucrătorul de miliţie lt. Anghel Niculae.
Urmare unei mişcări bruşte, numitul Dincă Ion a fost împuşcat de către lucrătorul de
miliţie, producându-i-se leziuni la nivelul umărului stâng.
Prin rezoluţia nr. 308/P/1990, din data de 28.05.1990, Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Dincă Ion,
reţinându-se că fapta a fost comisă fără vinovăţie.

IV.2.D Situaţie victime Mehedinţi
În raport de obiectul cauzei, în ceea ce priveşte zona Mehedinţi, cercetările efectuate
au vizat împrejurărilor în care s-a produs rănirea prin împuşcare a numitului Grosu Marcel,
după cum urmează:
1. Persoană vătămată Grosu Marcel (Mehedinţi) - rănit
La data de 03.12.2007, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, a fost
audiat numitul Grosu Marcel, fiul lui Neculai şi Elena născut la data de 11.04.1969 în com.
Săvineşti, jud. Neamţ, domiciliat în sat Săvineşti, Aleea Pieţii, bl. 2 ap. 3, jud. Neamţ, CNP
1690411270613, care a precizat că în luna decembrie 1989 efectua stagiul militar în cadrul
UM 01068 Vânju Mare, jud. Mehedinţi.
Cu privire la împrejurările în care a fost rănit a menţionat următoarele: „la data de
28.12.1989, orele 10,00-11,00, eram în companie, în dormitor, întins pe pat. Eram în corpul
de clădire a Companiei a I-a, dormitor la parter, paturi suprapuse. Eu făceam parte din
Compania a III-a. În dormitorul acesta erau adunaţi soldaţii din Batalion I (condus de un
maior, nu-i reţin numele). Am auzit o bubuitură şi imediat durere la piciorul stâng şi căldură
în gamba dreaptă. Am ameţit şi nu am mai văzut bine, reţin că eram cărat pe braţe şi m-am
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trezit în salvare … În momentul în care am fost rănit în dormitor mai erau 5-10 soldaţi şi ei
aveau armamentul şi muniţia la ei. … Acea bubuitură s-a auzit din dormitor, a răsunat ca o
petardă aruncată într-o încăpere închisă. Nu ştiu din ce direcţie a venit. Am fost atins de
glonţ pe pulpa stângă în spatele genunchiului, superficial, şi apoi glontele a pătruns în gamba
dreaptă.”.
Conform certificatului medical nr. 414/13 din data de 19.02.1990, întocmit de Spitalul
Militar Central, sold. Grosu Marcel a suferit o plagă împuşcată transfixiantă gamba dreaptă
care a necesitat amputaţia gambei drepte în 1/3 superioară.
A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a
constituit parte civilă în cauză.

IV.2.E Situaţie victime Vâlcea
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează aspectele sesizate de numitul
Grigore Sorin Marian, după cum urmează:
1. Persoană vătămată Grigore Sorin Marian (Râmnicu-Vâlcea-Vol. 1)
La data de 14.03.2007, numitul Grigore Sorin Marian, fiul lui Constantin şi Eva,
născut la data de 18.05.1971 în municipiul Bârlad, judeţul Vaslui, domiciliat în municipiul
Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 80, bl. H9, sc. A, ap. 17, judeţul Vaslui, a formulat plângere, cu
privire la faptul că urmare misiunilor îndeplinite în timpul revoluţiei din decembrie 1989, în
calitate de elev la Şcoala militară Râmnicu Vâlcea, are afecţiuni de natură nevrotică, motiv
pentru care a fost internat în mai multe instituţii sanitare cu diagnosticul ,,schizofrenie
paranoidă”.
*
*
*
În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la vătămarea numitului Stancu Dorel.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care a fost rănit prin împuşcare, în timpul
evenimentelor din decembrie 1989, au format obiectul altui dosar, care a fost soluţionat
separat:
Persoană vătămată Stancu Dorel (Râmnicu-Vâlcea-Vol. 1) - rănit
Numitul Stancu Dorel, fiul lui natural şi Eufrosina, născut la data de 27.01.1969 în
municipiul Curtea de Argeş, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Cocorilor, nr. 3,
bl. 23, sc. B, ap. 2, judeţul Vâlcea, a fost militar în termen la U.M. 01036 Râmnicu Vâlcea. La
data de 24.12.1989, în timpul efectuării serviciului de pază, a fost rănit prin împuşcare în
umărul stâng.
Conform certificatului medico-legal nr. C/335/1992, numitul Stancu Dorel a prezentat
o pseudartroză largă humerus stâng, după plagă prin împuşcare cu retenţie de corp străin.
Prin rezoluţia nr. 177/P/1992 din data de 16.03.1993 a Parchetului Militar Craiova,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză în ce priveşte vătămarea numitului Stancu
Dorel, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
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IV.2.F Situaţie victime Vrancea
În cauză a fost audiată şi persoana vătămată Săgeată Corneliu, precum şi succesorii
numitului Sos Liviu Lajos, decedat în timpul evenimentelor din decembrie 1989.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs rănirea, respectiv decesul celor 2
persoane au format obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat, după cum urmează:
Sos Liviu Lajos (Focşani) - decedat
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. 13/A/19.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Focşani, moartea numitului Sos Liviu Lajos, născut la data de
30.07.1969 în Tg. Secuiesc, cu ultimul domiciliu în Tg. Secuiesc, str. Trandafirului, nr. 2, bl.
4, a fost violentă şi s-a datorat exploziei cordului. La autopsia cadavrului s-a constatat o plagă
împuşcată transfixiantă toracică cu interesarea cordului. Direcţia de tragere a fost din faţă şi
perpendiculară pe corp. După caracterul leziunilor s-a apreciat că tragerea s-a făcut de la
distanţă foarte mică. Între leziunile de violenţă şi deces există raport primar de cauzalitate.
În raportul de constatare tehnico-ştiinţifică balistică nr. 66114 din data de 30.01.1990,
întocmit de Poliţia Jud. Vrancea - Biroul Criminalistic s-a concluzionat: pistolul mitralieră
model 1972, seria ED nr. 0415, este în stare funcţionare, nu conţine piese neoriginale şi nu
poate declanşa foc în mod accidental prin lovire sau izbire. Tubul cartuş din lotul 22-72,
ridicat cu ocazia cercetării la faţa locului, a fost percutat cu pistolul mitralieră seria ED nr.
0415.
De asemenea în urma examinării obiectelor de îmbrăcăminte, care au aparţinut
soldatului în cauză, prin acelaşi raport de constatare tehnico-ştiinţifică s-a concluzionat:
- pe mantaua, vestonul, pulovărul şi cămaşa ridicate de la cadavrul lui Sos Liviu Lajos
se află în partea din faţă stânga, în zona corespondentă cordului, câte un orificiu, iar în partea
din spate, central, aproximativ în acelaşi plan orizontal, câte un alt orificiu.
- orificiile existente în îmbrăcăminte partea stângă în faţă sunt de intrare a unui
proiectil, iar cele cu plasament în spate sunt de ieşire. La orificiile de intrare s-au pus în
evidenţă factori suplimentari ai împuşcării (afumare, urme de ardere, rupturi create de
expansiunea gazelor).
- fenomenele secundare ale împuşcării constatate, comparate cu cele obţinute
experimental, duc la concluzia că tragerea s-a făcut cu ţeava lipită bine presată pe corpul
îmbrăcat.
- la producerea împuşcării arma a fost aşezată într-un unghi de aproximativ 900 faţă de
verticală şi puţin oblic dinspre stânga spre dreapta.
- atât orificiile de intrare cât şi cele de ieşire din cele 4 obiecte de îmbrăcăminte au
corespondent succesiv de la un obiect la celălalt.
Prin rezoluţia nr. 11/P/1990 din data de 26.02.1990 Procuratura Militară Bacău a
dispus, în temeiul art. 228 alin. 6 rap. la art. 10 lit. b C.pr.pen, neînceperea urmăririi penale
în cauza privind moartea violentă a sold. Sos Liviu Lajos, din cadrul UM 01470 Focşani.
În fapt s-a reţinut că în noaptea de 16/17.01.1990, ora 0200, sold. Nagy Deneş a intrat
în postul de santinelă având ca misiune paza şi apărarea clădirii blocului alimentar al UM
01470 Focşani. Militarul avea asupra sa pistolul mitralieră şi un număr de 90 cartuşe de
război, din care 30 într-un încărcător montat la armă. În jurul orei 0350, sold. Sos Liviu Lajos a
mers în postul în care se afla sold. Nagy Deneş, pe care îl cunoştea dinainte de încorporare, şi
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i-a cerut să-l lase pe el în post. Iniţial sold. Nagy Deneş a refuzat, dar ulterior, în urma
insistenţelor sold. Sos Liviu Lajos, i-a încredinţat acestuia pistolul mitralieră şi casca metalică
de protecţie. În timp ce sold. Nagy Deneş se îndrepta spre Corpul de gardă, sold. Sos Liviu
Lajos s-a sinucis prin împuşcare.
Prin rezoluţia nr. 97/P/1990 din data de 25.09.2007 procurorul militar şef adjunct al
Secţiei Parchetelor Militare a dispus, în temeiul art. 32-35 C.pr.pen, conexarea dosarului nr.
11/P/1990 al Parchetului Militar Bacău la dosarul nr. 97/P/1990 al Secţiei Parchetelor
Militare.
Persoană vătămată Săgeată Corneliu (Focşani)
Conform adresei nr. 942/16.04.1991 a Laboratorului Medico Legal Jud. Bacău numitul
Săgeată Corneliu, fiul lui Alexandru şi Anica, născut la data de 25.05.1948 în Brăila,
domiciliat în Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, bl. E, sc. C, ap. 5, a prezentat o fractură bimaleolară
glezna dreaptă operată consolidată. Leziunea a necesitat 80-90 zile de îngrijiri medicale şi a
fost produsă prin lovire şi cădere pe un plan dur. Leziunea datează din 26.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 123/P/1991 din data de 19.04.1991 Procuratura Militară Bacău a
dispus, în temeiul art. 228 alin. 6 rap. la art. 10 lit. b C.pr.pen, neînceperea urmăririi penale
în cauza privind vătămarea corporală gravă suferită de către lt. col. Săgeată Corneliu, din
cadrul UM 01921 Focşani.
În fapt s-a reţinut că în data de 26.12.1989, în jurul orei 2000, în perimetrul UM 01921
Focşani s-a deschis foc cu arme militare. Lt. col. Săgeată Corneliu s-a deplasat în zona unde
militarii în termen deschiseseră focul şi în momentul în care a intenţionat să se adăpostească a
căzut într-un adăpost individual suferind o fractură a gambei piciorului drept.
Prin rezoluţia nr. 123/P/1991, din data de 25.09.2007, procurorul militar şef adjunct al
Secţiei Parchetelor Militare a dispus conexarea dosarului nr. 123/P/1991 al Parchetului Militar
Bacău la dosarul nr. 97/P/1990 al Secţiei Parchetelor Militare.

IV.2.G Situaţie victime Dâmboviţa
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs decesul sau vătămarea următoarelor persoane:
1. Persoană vătămată Florea Valentin (Târgovişte-Vol. 1) - rănit
Numitul Florea Valentin, domiciliat în Târgovişte, str. Fluturilor, b. 39A, ap. 11, jud.
Dâmboviţa, a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de 23/24.12.1989, în contextul în care în
direcţia autoturismului cu care se deplasa spre loc. Brăneşti-Pucioasa s-au executat focuri de
armă.
Din certificatul medico legal nr. 3445/1991, al LML Dâmboviţa, rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30-35 de zile de îngrijiri medicale.
2. Persoană vătămată Bobaru Victoria (Târgovişte-Vol. 1) - rănită
Numita Bobaru Victoria, ns. la 16.04.1957, domiciliată în Târgovişte, str. Prieteniei,
bl. H1, ap. 9, jud. Dâmboviţa, a fost rănită prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se
afla în apartamentul său.
Din certificatul medico legal nr. 3560/1991 al LML Dâmboviţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 30 de zile de îngrijiri medicale.
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3. Persoană vătămată Guţă (fostă Moraru) Elena Carmen (Târgovişte-Vol. 1) rănită
Numita Guţă (fostă Moraru) Elena Carmen, ns. la 06.02.1971, domiciliată în com.
Dragomireşti, jud. Dâmboviţa, a fost rănită prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce
se afla în apartamentul verişoarei sale, Bobaru Victoria.
Din certificatul medico legal nr. 3561/1991 al LML Dâmboviţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 8 de zile de îngrijiri medicale.
4. Persoană vătămată Diriuş Ştefan (Târgovişte-Vol. 1) - rănit
Numitul Diriuş Ştefan, fiul lui Petre şi Verginia, ns. la 21.09.1953, domiciliat în
Târgovişte, bd. Independenţei, bl. 31, ap. 24, jud. Dâmboviţa, fost rănit, în ziua de
26.12.1989, de cioburile unui geam spart de un glonţ, în timp ce se afla în serviciul de pază la
Poarta 2 a I.U.P. Târgovişte, în calitate de membru al gărzilor patriotice.
Din certificatul medico legal nr. 3868/1991 al LML Dâmboviţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 15 de zile de îngrijiri medicale.
5. Persoană vătămată Drăghici Viorel (Târgovişte-Vol. 1) - rănit
Numitul Drăghici Viorel, fiul lui Stan şi Elena, ns. la 28.01.1955, domiciliat în Săcele,
str. 1 Mai, nr. 48, jud. Braşov, a fost rănit prin împuşcare, în seara zilei de 23.12.1989, în timp
ce se afla în zona Palatului Administrativ, din mun. Târgovişte.
Din certificatul medico legal nr. 817/1992 al LML Dâmboviţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 12 de zile de îngrijiri medicale.
6. Persoană vătămată Danciu Cornelia (Târgovişte-Vol. 1) - rănită
Numita Danciu Cornelia, fiica lui Cornel şi Cornelia, ns. la 08.09.1969, domiciliată în
Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, ap. 43, jud. Dâmboviţa, a fost rănită prin
împuşcare, în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Palatului Administrativ, din
mun. Târgovişte.
Din certificatul medico legal nr. 1819/1992 al LML Dâmboviţa rezultă că aceasta a
suferit leziuni care au necesitat 15 de zile de îngrijiri medicale.
7. Persoană vătămată Cârjan Nicolae (Târgovişte-Vol. 1) - rănit
Numitul Cârjan Nicolae, fiul lui Gheorghe şi Elena, ns. la 02.03.1954, domiciliat în
Târgovişte, str. Eternităţii, bl. 18, ap. 11, jud. Dâmboviţa, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 26.12.1989, în timp ce se afla pe str. Cetăţii, din mun. Târgovişte.
Din certificatul medico legal nr. 3528/1991 al LML Dâmboviţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 17-18 de zile de îngrijiri medicale.
8. Dumitrescu Nicolae (Târgovişte-Vol. 1) - decedat
Numitul Dumitrescu Nicolae, fiul lui Vasile şi Elena, ns. la 09.11.1951, cu ultimul
domiciliu în Târgovişte, str. Duzilor, nr. 27, jud. Dâmboviţa, a fost împuşcat mortal, în ziua de
26.12.1989, în timp ce se afla în curtea locuinţei sale.
În cauză s-a constituit parte civilă Dumitrescu Dumitra (soţia victimei), domiciliată în
Târgovişte, str. Câmpulung nr. 31.A, sc. B, ap. 23, jud. Dâmboviţa.
9. Dumitrescu Nicolae Cornel (Târgovişte-Vol. 2) - decedat
Numitul Dumitrescu Nicolae Cornel, ns. la 21.01.1945, cu ultimul domiciliu în
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Târgovişte, str. Al. Cupidon, bl. 53, ap. 15, jud. Dâmboviţa, a fost împuşcat mortal, în ziua de
24.12.1989, în timp ce se afla în apropierea gării din localitatea Târgovişte.
În cauză s-a constituit parte civilă Dumitrescu Maria (soţia victimei), domiciliată în
Târgovişte, str. Cupidon, bl. 53, sc. A,ap. 15, jud. Dâmboviţa.
10. Persoană vătămată Dima Iulian (Târgovişte-Vol. 2)
Numitul Dima Iulian, fiul lui Gheorghe şi Luiza, ns. la 03.08.1948, domiciliat în
Ploieşti, Calea Bucureşti nr. 6, bl. 5, sc. D, ap. 6, judeţul Prahova, afirmă că, în ziua de
22.12.1989, a participat la manifestaţiile care au avut loc în faţa Palatului Administrativ din
Piaţa Centrală a municipiului Târgovişte, împrejurare în care ar fi fost agresat de persoane
necunoscute „…pentru că făcea parte din grupul revoluţionar”.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
11. Persoană vătămată Tronaru Vili Sterian (Târgovişte-Vol. 2) - rănit
Numitul Tronaru Vili Sterian, fiul lui Constantin şi Viorica, ns. la 13.11.1969,
domiciliat în Rm. Sărat, str. Ştiubeiului, bl. E18, et. 1, ap. 4, jud. Buzău, fost militar în termen
la U.M. 01417 Târgovişte, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla
în dispozitivul de apărare al unităţii militare.
Din certificatul medico legal nr. 292/1991 al LML Buzău rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 120 de zile de îngrijiri medicale.
12. Persoană vătămată Chelariu Ioan Nelu (Târgovişte-Vol. 2) - rănit
13. Persoană vătămată Iarca Ion (Târgovişte-Vol. 2) - rănit
Numiţii Chelariu Ioan Nelu, fiul lui Eamandi şi Frăsina, ns. la 08.10.1969, domiciliat
în Târgovişte, str. Prutului, bl. E3, sc., ap. 13, jud. Dâmboviţa şi Iarca Ion, fiul lui Petre şi
Aurelia, ns. la 20.03.1958, domiciliat în Târgovişte, str. Ion Ciorănescu, bl. 8, ap. 7, jud.
Dâmboviţa, au fost răniţi prin împuşcare, în ziua de 24.12.1989.
Din actele aflate la dosar rezultă că în ziua de 24.12.1989, în jurul orei 1200, lt. maj.
Voicu Iulian s-a deplasat cu ABI-ul cu nr. 55-22, însoţit de o grupă de militari, pe str.
Evoluţiei, unde se executau trageri cu armamentul de către persoane presupus a fi terorişti. La
un moment dat s-a anunţat că de la un apartament situat la etajul 3 al blocului 8 se execută foc
de armă automată. Pentru anihilarea trăgătorului ofiţerul a executat în direcţia apartamentului
foc cu armamentul de pe ABI, urmat de executarea mai multor lovituri fumigene-lacrimogene
cu aruncătorul de grenade cal. 38 mm, două proiectile ajungând în apartament. La scurt timp,
din bloc au ieşit mai multe persoane civile şi militari, două dintre acestea fiind rănite.
Persoanele rănite au fost identificate ca fiind numiţii Iarca Ion, membru al gărzilor
patriotice şi cap. (rez.) Chelariu Ion Nelu, fost la U.M. 01417 Târgovişte. S-a stabilit că cei
doi executau în interiorul blocului o acţiune de scotocire pentru prinderea unor persoane
„ostile revoluţiei”, moment în care au fost răniţi de explozia grenadelor lacrimogene trase de
lt. maj. Voicu Iulian, care nu cunoştea faptul că aceştia se aflau în imobil.
14. Persoană vătămată Lunescu Constantin (Târgovişte-Vol. 3) - rănit
Numitul Lunescu Constantin, fiul lui Ion şi Miroana, ns. la 14.01.1957, domiciliat în
Târgovişte, str. Mierlei, nr. 79, ap. 27, jd. Dâmboviţa, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în dreptul cinematografului „Independenţa” din Târgovişte.
Din certificatul medico legal nr. 3487/1991 al LML Dâmboviţa rezultă că acesta a
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suferit leziuni care au necesitat 120 de zile de îngrijiri medicale.
15. Persoană vătămată Sabu Cristian (Târgovişte-Vol. 3) - rănit
Numitul Sabu Cristian, fiul lui Petre şi Verona, ns. la 18.08.1957, domiciliat în
Târgovişte, str. Melodiilor, nr. 16, ap. 40, jud. Dâmboviţa, a fost rănit prin împuşcare, în ziua
de 23.12.1989, în timp ce se afla în dreptul cinematografului „Independenţa” din Târgovişte.
Din certificatul medico legal nr. 3488/1991 al LML Dâmboviţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 120 de zile de îngrijiri medicale.
16. Munteanu Mircea Ştefan (Târgovişte-Vol. 3) - decedat
Numitul Munteanu Mircea Ştefan, fiul lui Nicolae şi Ecaterina, ns. la 08.03.1970 în
Ploieşti, cu ultimul domiciliu în Rm. Sărat, str. Topliceni, nr. 15/16, jud. Buzău, fost militar în
termen la U.M. 01417 Târgovişte, a fost împuşcat mortal, în seara zilei de 24.12.1989, în timp
ce se afla în serviciul de pază pe perimetrul unităţii, pe latura de N-V a cazărmii.
Moartea a survenit în urma hemoragiei externe prin plagă împuşcată, cu interesarea
formaţiunilor anatomice al gâtului.
17. Persoană vătămată Anghel Alfred (Târgovişte-Vol. 3) - rănit
18. Persoană vătămată Mardare Eugen (Târgovişte-Vol. 3) - rănit
19. Persoană vătămată Călin Gheorghe (Târgovişte-Vol. 3) - rănit
20. Persoană vătămată Giura Ovidiu (Târgovişte-Vol. 3) - rănit
Numiţii Anghel Alfred, fiul lui Elefteria şi Paraschiva, ns. la 29.07.1969, domiciliat în
Bucureşti, str. Ilie Oprea, nr. 10B, bl. L3, ap. 58, sector 4, Mardare Eugen, fiul lui Vasile şi
Anica, ns. la 10.04.1969, domiciliat în com. Valea Ursului, jud. Neamţ, Călin Gheorghe, fiul
lui Constantin şi Ioana, ns. la 12.03.1968, domiciliat în loc. Teiş, jud. Dâmboviţa şi Giura
Ovidiu, fiul lui Ilie şi Sandala, ns. la 25.12.1970, domiciliat în or. Călimăneşti, str. 24
Ianuarie, nr. 85, jud. Vâlcea, foşti militari în termen la U.M. 01303 Târgovişte, au fost răniţi
prin împuşcare în ziua de 22.12.1989, în timp ce executau o misiune de apărare a U.M. 01417
Târgovişte.
21. Persoană vătămată Fodor Francisc (Târgovişte-Vol. 3) - rănit
Numitul Fodor Francisc, fost militar în termen la U.M. 01065 Ploieşti a executat o
misiune ordonată, la data de 24.12.1989, când împreună cu mai multe cadre şi militari din
unitate s-au deplasat cu tancurile, din dotare, către Târgovişte.
În timp ce se deplasau din direcţia I.M. Mija către unitate, tancului cu nr. 3-D-109 i s-a
blocat roata motrică dreapta, motiv pentru care tancul s-a răsturnat, prinzând mai mulţi
militari sub el. Urmare a acestui incident a rezultat vătămarea sold. Fodor Francisc.
22. Persoană vătămată Stoian Ion (Târgovişte-Vol. 3)
Numitul Stoian Ion, fiul lui Constantin şi Irina, ns. la 06.03.1962, domiciliat în
Târgovişte, str. Basarabiei, bl. 3, ap. 2, jud. Dâmboviţa, fost subofiţer în cadrul U.M. 0843
Câmpulung afirmă că a fost rănit de deţinuţi în timpul incidentelor petrecute la Penitenciarul
Mărgineni în perioada 24-29.12.1989, când o parte dintre cei încarceraţi au încercat să
evadeze.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
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23. Stoiculescu Mugurel (Târgovişte-Vol. 4) - decedat
Numitul Stoiculescu Mugurel, ns. la 18.04.1970, cu ultimul domiciliu în Craiova, str.
Nicolae Titulescu, bl. 25, ap. 5, jud. Dolj, fost militar în termen la U.M. 01591 Ploieşti, s-a
sinucis cu arma din dotare la data de 30.12.1989, împuşcându-se în zona fronto-temporală
dreaptă.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Stoiculescu Mugurel,
a fost audiat Stoiculescu Ştefan (tatăl victimei), domiciliat în Craiova, str. Nicolae Titulescu,
bl. 25, sc. A, et. 1, ap. 5, jud. Dolj.
24. Persoană vătămată Gheboianu Constantin (Târgovişte-Vol. 4) - rănit
Numitul Gheboianu Constantin, fiul lui Ion şi Aurelia, ns. la 24.03.1945, domiciliat în
Târgovişte, Micro 12, bl. 41, ap. 12, jud. Dâmboviţa, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
24.12.1989, în timp ce se afla în dreptul cofetăriei „MAGLO-LUA” din Târgovişte.
Din certificatul medico legal nr. 3486/1991 al LML Dâmboviţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 15 de zile de îngrijiri medicale.
25. Persoană vătămată Tănase Mircea (Târgovişte-Vol. 4) - rănit
Numitul Tănase Mircea, ns. la 20.03.1953, domiciliat în Târgovişte, str. Evoluţiei, bl.
38E, ap. 18, jud. Dâmboviţa, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 24.12.1989, în timp ce se
afla în dreptul cofetăriei „MAGLO-LUA” din Târgovişte.
Din certificatul medico-legal nr. 3953/1991 al LML Dâmboviţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 12 de zile de îngrijiri medicale.
26. Persoană vătămată Cârstea Teodor (Târgovişte-Vol. 4) - rănit
Numitul Cârstea Teodor, fiul lui Petre şi Elena, ns. la 25.12.1939, domiciliat în
Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 12, jud. Dâmboviţa, fost subofiţer la U.M. 01378
Târgovişte, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 26.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul
de apărare al unităţii.
27. Stoica Nicolae (Târgovişte-Vol. 4) - decedat
Numitul Stoica Nicolae, fiul lui Mircea şi Margareta, ns. la 03.10.1965, cu ultimul
domiciliu în Târgovişte, str. Belşugului, nr. 31, jud. Dâmboviţa, fost ofiţer în cadrul
U.M.01378 Târgovişte, a fost împuşcat mortal, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla
în dispozitivul de apărare al unităţii.
Stoica Ramona Monica (fiica victimei) şi Miu (fostă Stoica) Monica Magdalena (soţia
victimei), ambele cu domiciliul în Târgovişte, str. Lt. Av. Negel Gheorghe, bl. A3B, sc. B, et.
1, ap. 8, jud. Dâmboviţa, s-au constituit părţi civile în cauză.
28. Persoană vătămată Florea Vasile (Târgovişte-Vol. 4) - rănit
Numitul Florea Vasile, fiul lui Ştefan şi Elena, ns. la 16.06.1968, domiciliat în sat
Fundu Văii, com. Poieneşti, jud. Vaslui, fost militar în termen la U.M. 01303 Târgovişte
afirmă că a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla la parterul
hotelului „Valahia” din Târgovişte.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
29. Simion Aurel (Târgovişte-Vol. 5) - decedat
Numitul Simion Aurel, fiul lui Alexandru şi Ileana, ns. la 26.04.1950, cu ultimul
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domiciliu în Târgovişte, str. Tineretului, nr. 121, jud. Dâmboviţa, s-a deplasat la data de
23.12.1989, împreună cu mai mulţi colegi de serviciu, la magazinul Muntenia 2 din mun.
Târgovişte, pentru a asigura paza acestui obiectiv.
În jurul orelor 2200 s-a declanşat un intens schimb de focuri, pe fondul situaţiei de
confuzie care exista în oraş cu privire la „acţiunile teroriştilor”. În urma acestui schimb de
focuri a rezultat şi decesul numitului Simion Aurel.
La data de 31.08.2007, Simion Floarea (soţia victimei), domiciliată în Târgovişte, str.
Tineretului, bl. 12, sc. A, et. 3, ap, 15, jud. Dâmboviţa, s-a constituit parte civilă în cauză.
30. Persoană vătămată Dumitru Mureşan Ion (Târgovişte-Vol. 5) - rănit
Numitul Dumitru Mureşan Ion, fiul lui Tutu şi Ileana, ns. la 14.05.1961, domiciliat în
Târgovişte, str. Amurgului, bl. 78, ap. 107, jud. Dâmboviţa, se afla, în ziua de 24.12.1989,
împreună cu mai mulţi manifestanţi, în apropierea fostei autogări din Târgovişte. La un
moment dat, acesta s-a urcat într-o macara pentru a verifica ce este în cabina acesteia, ocazie
cu care a fost rănit prin împuşcare.
Din certificatul medico-legal nr. 3754/1991 al LML Dâmboviţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 160-170 de zile de îngrijiri medicale.
31. Vătămanu Marioara (Târgovişte-Vol. 5) - decedată
Numita Vătămanu Marioara, ns. la 15.10.1944, cu ultimul domiciliu în Târgovişte,
Aleea Trandafirilor, bl. 10, ap. 22, jud. Dâmboviţa, se afla, la data de 24.12.1989, în
apartamentul familiei Trandafir, din mun. Târgovişte. A fost împuşcată mortal în urma unui
foc de armă tras din exterior.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitei Vătămanu Marioara a
fost audiat Vătămanu Nicolae (soţul victimei), domiciliat în Târgovişte, Aleea Trandafirilor,
bl.10, sc. B, parter, ap. 22, jud. Dâmboviţa.
32. Persoană vătămată Vaselină Doru (Târgovişte-Vol. 5)
Numitul Vaselină Doru, fiul lui Dumitru şi Elisabeta, ns. la 17.02.1968, domiciliat în
Târgovişte, b-dul Independenţei, nr. 44, bl. 12, ap. 36, jud. Dâmboviţa, afirmă că la data de
23.12.1989 se deplasa cu un autoturism în mun. Târgovişte, iar la un moment dat, în urma
unor schimburi de focuri, a fost rănit la ochiul stâng.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
33. Persoană vătămată Popa Cătălin Mihail (Târgovişte-Vol. 5)
Numitul Popa Cătălin Mihail, fiul lui Ilie şi Floarea, ns. la 26.04.1969, domiciliat în
Bucureşti, str. Timişoara, nr. 29, bl. B, ap. 26, sector 6, fost militar în termen la U.M. 01417
Târgovişte, se afla, la data de 26.12.1989, în dispozitivul de pază al unităţii, iar în jurul orelor
1000 a plecat să urmărească o persoană suspectă. Astfel, militarul a sărit gardul unităţii, dar a
alunecat pe o conductă de apă caldă, iar o bucată de tablă desprinsă din acea conductă i-a
secţionat coapsa stângă.
34. Persoană vătămată Mitu Nicolae (Târgovişte-Vol. 10)
Numitul Mitu Nicolae, fiul lui Ion şi Lucreţia, ns. la 10.08.1948, domiciliat în Titu, str.
I. C. Visarion, bl. 4, ap. 13, jud. Dâmboviţa, fost maistru militar mecanic de bord la U.M.
01901 Boteni afirmă că a suferit afecţiuni ale rinichilor urmare a misiunilor executate.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
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35. Persoană vătămată Vlăduţu Dănuţ (Târgovişte-Vol. 10)
Numitul Vlăduţu Dănuţ, fiul lui Ilie şi Constantina, ns. la 10.08.1963, domiciliat în
Bucureşti, str. Toporaşi nr. 1-7, bl. 15, ap. 200, sector 5, fost militar în termen la U.M. 01901
Boteni, afirmă că a suferit afecţiuni pulmonare în urma executării misiunilor în condiţii de
frig.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
36. Persoană vătămată Ioniţă Corneliu (Târgovişte-Vol. 10)
Numitul Ioniţă Corneliu, fiul lui Stan şi Alexandra, ns. la 07.07.1941, domiciliat în
Titu, str. I.C. Visarion , bl. 3A, ap. 6, jud. Dâmboviţa, fost militar în termen la U.M. 01901
Boteni, afirmă că a suferit afecţiuni pulmonare în urma executării misiunilor în condiţii de
frig.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
37. Moldoveanu Mihai (Accident aviatic Vol. 5) - decedat
38. Chifor Ion - decedat
39. Jurcovan Valter - decedat
40. Cîrstea Gilu - decedat
41. Petre Bănică - decedat
42. Marchidan Elena - decedat
43. Parry Ian Henry - decedat
În ziua de 28.12.1989, la orele 1104, aeronava AN 24, cu nr. de înmatriculare YR BMJ,
aparţinând companiei Tarom, a decolat de pe aerodromul internaţional Bucureşti-Otopeni cu
destinaţia Belgrad. La bord se aflau membrii echipajului, respectiv Moldoveanu Mihai
(comandant), Chifor Ion (comandant instructor), Jurcovan Valter (copilot), Cîrstea Gilu
(mecanic de bord), Petre Bănică, Marchidan Elena (însoţitori de bord) şi cetăţeanul englez
Parry Ian Henry, pasager.
După 15 minute de la decolare, când aeronava se afla la altitudinea de 4.450 metri,
deasupra localităţii Vişina, din judeţul Dâmboviţa, s-a produs avarierea bruscă a ampenajului
orizontal stâng, care, prin pulverizarea unei porţiuni a longeronului principal de rezistenţă, s-a
deformat plastic, fapt care a condus la intrarea în picaj ireversibil a aeronavei.
Impactul cu solul s-a produs în apropierea comunei Vişina, din judeţul Dâmboviţa şi a
avut ca rezultat decesul tuturor persoanelor aflate la bord şi distrugerea aeronavei.
La data de 19.04.2006 au fost audiate numita Chifor Maria, domiciliată în oraşul
Buşteni str. Victoriei nr. 29, bl. A4, et. 3, ap. 20, judeţul Prahova, care s-a constituit parte
civilă în legătură cu decesul soţului său Chifor Ioan, numita Moldoveanu Ionica Ioana,
domiciliată în Bucureşti, b-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, ap. 117, sector 4, care
s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul soţului său Moldoveanu Mihai, numita
Jurcovan Elvira, domiciliată în Bucureşti, b-dul Unirii nr. 31, bl. A1, sc. 2, et. 3, ap. 31, sector
3, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul soţului său Jurcovan Cezar, numita
Cîrstea Mihaela, domiciliată în Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 34, bl. 27, sc. 1, ap. 28,
sector 2, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul soţului său Cîrstea Gilu, numita
Petre Maria, domiciliată în Bucureşti, b-dul Decebal nr. 24, bl. S2A, sc. 2, et. 5, ap. 55, sector
2, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul soţului său Petre Bănică şi numita
Marchidan Simona Ioana, domiciliată în Otopeni, str. Floare de Cais nr. 14, bl. A16, sc. 2, ap.

787

9, judeţul Ilfov, care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul mamei sale Marchidan
Elena.
În legătură cu decesul numitului Petre Bănică în cauză s-a constituit parte civilă şi
Petre Oliviu Flaviu (fiul acestuia), domiciliat în Bucureşti, b-dul Decebal nr. 24, bl. S2A, sc.
2, ap. 55, sector 3.
44. Persoană vătămată Trandafir Adrian Florin (Târgovişte-Vol. 5)
Numitul Trandafir Adrian Florin, fiul lui Ilie şi Florea, ns. la 29.04.198, domiciliat în
Târgovişte, str. Tineretului, bl. 18, ap. 25, jud. Dâmboviţa, afirmă că în după amiaza zilei de
22.12.1989, în timp ce participa la manifestaţia anticomunistă din mun. Târgovişte, a fost
agresat de un individ necunoscut, suferind leziuni care au necesitat 10-11 zile de îngrijiri
medicale.
*
*

*

La dosarul cauzei sunt ataşate şi 4 dosare soluţionate privind împrejurările în care s-a
produs uciderea, respectiv rănirea prin împuşcare a unor persoane, în timpul evenimentelor
din decembrie 1989 din Târgovişte, după cum urmează:
Gârlea Gheorghe (Târgovişte-Vol. 3) - decedat
Numitul Gârlea Gheorghe, fost militar în termen la U.M. 01948 Ploieşti, a fost
împuşcat mortal, în ziua de 30.12.1989, de către sold. Turcu Ovidiu Aurelian, care a manevrat
imprudent armamentul din dotare.
Prin rechizitoriul nr. 440/P/1989 al Parchetului Militar Ploieşti s-a dispus punerea în
mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a sold. Turcu Ovidiu Aurelian, fost militar
în termen la U.M. 01948 Ploieşti, pentru săvârşirea infr. prev. de art. 178 alin. 2 C.pen.
La data de 03.12.2005, a fost audiată numita Gârlea Maria, domiciliată în Bucureşti, bdul Dinicu Golescu nr. 19, et.8, ap.38, sector 1, care a solicitat să fie despăgubită pentru
daunele suferite în urma decesului fiului său Gârlea Gheorghe.
Persoană vătămată Predescu Mihai (Târgovişte-Vol. 4) - rănit
Numitul Predescu Mihai, fiul lui Nicolae şi Alexandrina, ns. la 03.05.1956, domiciliat
în Ploieşti, str. Laurilor, bl. 37, ap. 21, jud. Prahova, se deplasa, în ziua de 24.12.1989, către
Combinatul Petrochimic Teleajen.
În direcţia autoturismului cu care se deplasa a executat foc Georgescu Dan, membru al
gărzilor patriotice, care asigura paza combinatului.
Prin rezoluţia nr. 186/P/1992 din 07.10.1992 s-a dispus neînceperea urmăririi penale
faţă de Georgescu Dan sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 20 C.pen. rap la art. 174
C.pen., reţinându-se că a acţionat în eroare de fapt, având reprezentarea greşită că victima
este „terorist”.
Persoană vătămată Pîrvu Marian (Târgovişte-Vol. 8) - rănit
Numitul Pîrvu Marian, fiul lui Virgil şi Elena, ns. la 16.07.1976, domiciliat în
Târgovişte, str. Cernăuţi, bl.C5, ap. 1, jud. Dâmboviţa, a fost rănit prin împuşcare, la data de
25.12.1989, de către plt. maj. (rez.) Mihai Marin, în timp ce se afla pe câmpul din apropierea
staţiei „Peco” din com. Răzvadu, jud. Prahova.
Prin decizia penală nr. 2987 din 27.06.2000 a Curţii Supreme de Justiţie plt. maj.
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(rez.) Mihai Marin a fost condamnat la 1 an şi 8 luni de închisoare pentru infr. prev. de art.
20 C.pen. rap. la art. 174 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 74 şi 76 C.pen. şi obligat la plata de
daune materiale şi morale către partea vătămată Pîrvu Marian.
Persoană vătămată Dumitru Constantin (Târgovişte-Vol. 8) - rănit
Numitul Dumitru Constantin, fiul lui Nicolae şi Ileana, ns. la 17.05.1959, domiciliat în
Târgovişte, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 45, jud. Dâmboviţa, a fost rănit prin împuşcare, în
ziua de 23.12.1989, de mai mulţi militari, care au executat foc asupra sa în timp ce se afla în
zona Gării Teiş.
Prin decizia penală nr. 5694 din 20.12.2002 a Curţii Supreme de Justiţie plt. Ciacîru
Gheorghe a fost condamnat la 4 ani şi 6 luni de închisoare pentru infr. prev. de art. 20 C.pen.
rap. la art. 174 alin. 1 C.pen. şi art. 176 lit. b C.pen. cu aplic. art. 74 şi 76 C.pen., iar
militarii Cârstinescu Ion, Dinu Georgel, Burlacu Ilie şi Pătraşcu Adrian au fost condamnaţi
la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru infr. prev. de art. 20 C.pen. rap. la art. 174 alin. 1 C.pen.
şi art. 176 lit. b C.pen. cu aplic. art. 74 şi 76 C.pen. şi obligaţi la plata de daune materiale şi
morale către partea vătămată Dumitru Constantin.

IV.2.H Situaţie victime Giurgiu
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs vătămarea numitului Sima Doru.
1. Persoană vătămată Sima Doru (Giurgiu-Vol. 2) - rănit
Numitul Sima Doru, fiul lui Ilie şi Floarea, născut la data de 13.05.1964 în Giurgiu,
domiciliat în oraşul Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. H 3, sc. A, ap. 19, judeţul Giurgiu, la
data de 23.12.1989, în timp ce se deplasa cu autoturismul marca ARO, către Combinatul
Chimic Giurgiu, a fost rănit prin împuşcare, în zona cervicală, în contextul în care asupra
autovehiculului s-a executat foc de către persoane care nu au putut fi identificate.
*
*

*

La dosarul cauzei sunt ataşate mai multe dosare soluţionate, după cum urmează:
Persoană vătămată Stînea Mircea (Giurgiu-Vol. 1) - rănit
Numitul Stînea Mircea, fiul lui Mircea şi Maria, născut la data de 29.07.1967 în Blaj,
judeţul Alba, domiciliat în Sibiu, str. Râului, nr. 36, bl. 1, ap. 111, judeţul Sibiu, fost militar în
termen la U.M. 01137 Giurgiu, a fost rănit prin împuşcare în omoplatul drept, la data de
23.12.1989, în timp ce se afla într-un dispozitiv constituit pe şos. Bucureşti, în apropierea
unităţii militare din care făcea parte.
Conform raportului medico-legal nr. A1/7371/1992, numitul Stînea Mircea a prezentat
urmele unor leziuni de violenţă produse prin armă de foc ce pot data din 23.12.1989. A
necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 170/SP/1990, din data de 20.11.1996, Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Stînea Mircea,
reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Petroşanu Isaia Cătălin (Giurgiu-Vol. 1) - decedat
Numitul Petroşanu Isaia Cătălin, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Slt. Popa, nr.
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14, sector 5, lt. maj. la U.M. 01137 Giurgiu, a fost împuşcat mortal de către sold. (rez.) Tane
Vasilică, la data de 23.12.1989, în timp ce se deplasa prin faţa dispozitivului de pază amplasat
lângă gardul unităţii militare din care făcea parte.
Conform raportului medico-legal de autopsie nr. 257/A/24.12.1989, moartea numitului
Petroşanu Isaia Cătălin a fost violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate toraco-cervicale cu
fracturi vertebrale şi secţiune spinală.
Prin rezoluţia nr. 121/SP/1991, din data de 03.11.1997, Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numitul sold. Tane Vasilică, sub aspectul infr.
prev. de art. 178 alin. 2 C.p., reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.pen., privind
eroarea de fapt.
La data de 14.10.2005, Petroşanu Elena (mama victimei), domiciliată în Bucureşti, str.
Slt. Popa, nr. 14, sector 5, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Marinescu Nicolae Ştefan (Giurgiu-Vol. 1)
Numitul Marinescu Nicolae Ştefan, fiul lui Nicolae şi Constantina, născut la data de
20.03.1949 în judeţul Dâmboviţa, domiciliat în Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 136,
bl. 1, sc. A, ap. 18, m.m. la U.M. 01303 Târgovişte, a fost agresat, în noaptea de
25/26.12.1989, de către persoane necunoscute, fiindu-i provocate traumatisme şi plăgi prin
înjunghiere la cap şi stomac, în timp ce efectua o misiune de patrulare în apropierea I.A.S.
Prundu,.
Conform raportului medico-legal nr. A1/3970/1992, numitul Marinescu Nicolae Ştefan
a prezentat urmele unor leziuni traumatice faciale şi toracice, produse prin lovire cu corp
tăietor-înţepător, posibil la data de 25.12.1989. A necesitat pentru vindecare 35-40 zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 166/SP/1992, din data de 20.05.1997, Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Marinescu Nicolae
Ştefan, reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Jilcă Nicolae (Giurgiu-Vol. 2)
Numitul Jilcă Nicolae, fiul lui Velea şi Maria, născut la data de 07.05.1970 în
Slobozia, judeţul Teleorman, domiciliat în sat Slobozia Mândra, comuna Slobozia, Mândra,
judeţul Teleorman, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Bisericii Eroilor, din
mun. Giurgiu, alături de alţi manifestanţi, a fost lovit de o autocisternă ce se deplasa din
direcţia str. Tineretului. La volanul autovehiculului se afla numitul Zîmbrea Ion, conducător
auto la Întreprinderea de Industrializarea Laptelui Giurgiu, care avea o îmbibaţie alcoolică de
1,89 %0. În aceste împrejurări au fost accidentate în total 21 persoane, dintre care şase au
decedat.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. A1/13221/2008, numitul Jilcă
Nicolae a prezentat la data de 23.12.1989 un traumatism cranio-cerebral care a putut fi produs
prin lovire cu şi de corpuri/planuri dure. A necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rechizitoriul nr. 570/P/1989, din data de 27.01.1990, Procuratura Judeţeană
Giurgiu a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inc. Zîmbrea Ion pentru
săvârşirea infr. prev. de art. 178 şi art. 184 C.p., reţinându-se că în împrejurările descrise mai
sus a rezultat decesul şi rănirea mai multor persoane. În ceea ce îl priveşte pe numitul Jilcă
Nicolae s-a reţinut că acesta nu a formulat plângere penală.
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Manole Iulian (Giurgiu-Vol. 2) - decedat
Numitul Manole Iulian, fiul lui Mihail şi Gherghina, născut la data de 24.01.1966 în
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, cu ultimul domiciliu în oraşul Giurgiu, str. Alexandriei, bl.
B3, ap. 1, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Bisericii Eroilor, din mun.
Giurgiu, alături de alţi manifestanţi, a fost accidentat mortal de o autocisternă ce se deplasa
din direcţia str. Tineretului. La volanul autovehiculului se afla numitul Zîmbrea Ion,
conducător auto la Întreprinderea de Industrializarea Laptelui Giurgiu, care avea o îmbibaţie
alcoolică de 1,89 %0. În aceste împrejurări au fost accidentate în total 21 persoane, dintre care
şase au decedat.
Conform raportului medico-legal de autopsie, moartea numitului Manole Iulian a fost
violentă şi s-a datorat şocului traumatic şi hemoragic cu fracturi multiple, rupturi de organe şi
hemoragie internă şi externă.
Prin rechizitoriul nr. 570/P/1989, din data de 27.01.1990, Procuratura Judeţeană
Giurgiu a dispus, cu privire la decesul numitului Manole Iulian, trimiterea în judecată, în
stare de arest preventiv, a inc. Zîmbrea Ion pentru săvârşirea infr. prev. de art. 178 C.pen.
La data de 01.08.2007, Manole Mihail (tatăl victimei), domiciliat în mun. Giurgiu,
Şos. Alexandrie, bl. B3, ap. 1, judeţul Giurgiu, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Costandache Gheorghe (Giurgiu-Vol. 2)
Numitul Costandache Gheorghe, fiul lui Ştefan şi Nastasia, născut la data de
15.09.1960 în Buciumeni, judeţul Galaţi, domiciliat în municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl.
12/420, sc. D, ap. 60, judeţul Giurgiu şi f.f.l. în municipiul Giurgiu, str. Albinelor, nr. 1,
judeţul Giurgiu, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Bisericii Eroilor, din
mun. Giurgiu alături de alţi manifestanţi, a fost lovit de o autocisternă ce se deplasa din
direcţia str. Tineretului. La volanul autovehiculului se afla numitul Zîmbrea Ion, conducător
auto la Întreprinderea de Industrializarea Laptelui Giurgiu, care avea o îmbibaţie alcoolică de
1,89 %0. În aceste împrejurări au fost accidentate în total 21 persoane, dintre care şase au
decedat.
Conform raportului medico-legal, numitul Costandache Gheorghe a prezentat la data
de 23.12.1989 o contuzie renală dreapta şi traumatism cranio-cerebral. A necesitat pentru
vindecare 10 zile de îngrijiri medicale.
Prin rechizitoriul nr. 570/P/1989, din data de 27.01.1990, Procuratura Judeţeană
Giurgiu a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inc. Zîmbrea Ion pentru
săvârşirea infr. prev. de art. 178 şi art. 184 C.p., reţinându-se că în împrejurările descrise mai
sus a rezultat decesul şi rănirea mai multor persoane. În ceea ce îl priveşte pe numitul
Costandache Gheorghe, având în vedere că nu a necesitat mai mult de 10 zile de îngrijiri
medicale, s-a constatat că fapta nu este prevăzută de legea penală.
Cociş Teodor (Giurgiu-Vol. 2) - decedat
Numitul Cociş Teodor, fiul lui Florea şi Lina, născut la data de 23.04.1969 în comuna
Turnu Măgurele, cu ultimul domiciliu în municipiul Giurgiu, Şos. Bucureşti, bl. 33, ap. 79, la
data de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Bisericii Eroilor, din mun. Giurgiu, alături
de alţi manifestanţi, a fost accidentat mortal de o autocisternă ce se deplasa din direcţia str.
Tineretului. La volanul autovehiculului se afla numitul Zîmbrea Ion, conducător auto la
Întreprinderea de Industrializarea Laptelui Giurgiu, care avea o îmbibaţie alcoolică de 1,89
%0. În aceste împrejurări au fost accidentate în total 21 persoane, dintre care şase au decedat.
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Prin rechizitoriul nr. 570/P/1989, din data de 27.01.1990, Procuratura Judeţeană
Giurgiu a dispus, cu privire la decesul numitului Cociş Teodor, trimiterea în judecată, în
stare de arest preventiv, a inc. Zîmbrea Ion pentru săvârşirea infr. prev. de art. 178 C.pen.
La data de 01.08.2007, Cociş Lina (mama victimei), domiciliată în mun. Giurgiu, str.
Tineretului, bl. 200B, sc. A, et.1, ap.5, judeţul Giurgiu, s-a constituit parte civilă în cauză.
Enache Traian (Giurgiu-Vol. 2) - decedat
Numitul Enache Traian, fiul lui Marin şi Ioana, născut la data de 24.05.1928 în
comuna Malu, judeţul Giurgiu, cu ultimul domiciliu în municipiul Giurgiu, str. Oinac, nr. 3,
bl. 4, judeţul Giurgiu, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Bisericii Eroilor,
din mun. Giurgiu, alături de alţi manifestanţi, a fost accidentat mortal de o autocisternă ce se
deplasa din direcţia str. Tineretului. La volanul autovehiculului se afla numitul Zîmbrea Ion,
conducător auto la Întreprinderea de Industrializarea Laptelui Giurgiu, care avea o îmbibaţie
alcoolică de 1,89 %0. În aceste împrejurări au fost accidentate în total 21 persoane, dintre care
şase au decedat.
Conform raportului medico-legal de autopsie moartea numitului Enache Traian a fost
violentă şi s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii de origine centrală prin fractură de bază
de craniu cu hematom subdural dreapta. Leziunile de violenţă constatate s-au produs prin
lovirea şi proiectarea victimei cu şi de corpuri dure, în cadrul unui accident rutier.
Prin rechizitoriul nr. 570/P/1989, din data de 27.01.1990, Procuratura Judeţeană
Giurgiu a dispus, cu privire la decesul numitului Enache Traian, trimiterea în judecată, în
stare de arest preventiv, a inc. Zîmbrea Ion pentru săvârşirea infr. prev. de art. 178 C.pen.
La data de 26.06.2007, Enache Dumitru (fiul victimei), domiciliat în mun. Deva,b-dul.
22 Decembrie, bl. 6, sc. 3, et. 1, ap. 31, judeţul Hunedoara, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Niţu Dumitru Lucian (Giurgiu-Vol. 2)
Numitul Niţu Dumitru Lucian, fiul lui Marin şi Marioara, născut la data de 01.11.1971
în Giurgiu, domiciliat în municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. 201, sc. C, ap. 41, judeţul
Giurgiu, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Bisericii Eroilor, din mun.
Giurgiu, alături de alţi manifestanţi, a fost lovit de o autocisternă ce se deplasa din direcţia str.
Tineretului. La volanul autovehiculului se afla numitul Zîmbrea Ion, conducător auto la
Întreprinderea de Industrializarea Laptelui Giurgiu, care avea o îmbibaţie alcoolică de 1,89
%0. În aceste împrejurări au fost accidentate în total 21 persoane, dintre care şase au decedat.
Conform raportului medico-legal, numitul Niţu Dumitru Lucian a prezentat leziuni
traumatice care au fost produse prin lovire de şi cu corpuri dure în cadrul unui accident rutier
la data de 23.12.1989. A necesitat pentru vindecare 120 zile de îngrijiri medicale.
Prin rechizitoriul nr. 570/P/1989, din data de 27.01.1990, Procuratura Judeţeană
Giurgiu a dispus, cu privire la vătămarea numitului Niţu Dumitru Lucian, trimiterea în
judecată, în stare de arest preventiv, a inc. Zîmbrea Ion pentru săvârşirea infr. prev. de art.
184 C.pen.
Persoană vătămată Pascu Costel (Giurgiu-Vol. 2)
Numitul Pascu Costel, fiul lui Ion şi Miţa, născut la data de 29.10.1967 în Giurgiu,
domiciliat în sat Frăţeşti, comuna Frăţeşti, judeţul Giurgiu, la data de 23.12.1989, în timp ce
se afla în apropierea Bisericii Eroilor, din mun. Giurgiu, alături de alţi manifestanţi, a fost
lovit de o autocisternă ce se deplasa din direcţia str. Tineretului. La volanul autovehiculului se
afla numitul Zîmbrea Ion, conducător auto la Întreprinderea de Industrializarea Laptelui
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Giurgiu, care avea o îmbibaţie alcoolică de 1,89 %0. În aceste împrejurări au fost accidentate
în total 21 persoane, dintre care şase au decedat.
Conform raportului medico-legal, numitul Pascu Costel a prezentat un traumatism
cranio-cerebral acut, necesitând pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rechizitoriul nr. 570/P/1989, din data de 27.01.1990, Procuratura Judeţeană
Giurgiu, a dispus, cu privire la vătămarea numitului Pascu Costel, trimiterea în judecată, în
stare de arest preventiv, a inc. Zîmbrea Ion pentru săvârşirea infr. prev. de art. 184 C.p.
Persoană vătămată Cojocaru Cătălin (Giurgiu-Vol. 2)
Numitul Cojocaru Cătălin, fiul lui Paul şi Niculina, născut la data de 05.10.1972 în
Giurgiu, domiciliat în oraşul Giurgiu, b-dul Bucureşti, bl. 33/511, sc. A, ap. 10, judeţul
Giurgiu, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Bisericii Eroilor, din mun.
Giurgiu, alături de alţi manifestanţi, a fost lovit de o autocisternă ce se deplasa din direcţia str.
Tineretului. La volanul autovehiculului se afla numitul Zîmbrea Ion, conducător auto la
Întreprinderea de Industrializarea Laptelui Giurgiu, care avea o îmbibaţie alcoolică de 1,89
%0. În aceste împrejurări au fost accidentate în total 21 persoane, dintre care şase au decedat.
Conform certificatului medico-legal, numitul Cojocaru Cătălin a prezentat leziuni
produse la data de 23.12.1989, care au necesitat spitalizare şi asistenţă medicală de
specialitate.
Prin rechizitoriul nr. 570/P/1989, din data de 27.01.1990, Procuratura Judeţeană
Giurgiu a dispus, cu privire la vătămarea numitului Cojocaru Cătălin, trimiterea în judecată,
în stare de arest preventiv, a inc. Zîmbrea Ion pentru săvârşirea infr. prev. de art. 184 C.p.
Persoană vătămată Anghel (fostă Horhat) Alina Viorela (Giurgiu-Vol. 2)
Numita Anghel (fostă Horhat) Alina Viorela, fiica lui Viorel şi Cornelia, născută la
data de 12.03.1973 în Braşov, domiciliată în sat Colonia Bod, comuna Bod, str. Fabricii, nr.
26, sc. C, ap. 5, judeţul Braşov, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea
Bisericii Eroilor, din mun. Giurgiu, alături de alţi manifestanţi, a fost lovită de o autocisternă
ce se deplasa din direcţia str. Tineretului. La volanul autovehiculului se afla numitul Zîmbrea
Ion, conducător auto la Întreprinderea de Industrializarea Laptelui Giurgiu, care avea o
îmbibaţie alcoolică de 1,89 %0. În aceste împrejurări au fost accidentate în total 21 persoane,
dintre care şase au decedat.
Conform raportului medico-legal, numita Anghel (fostă Horhat) Alina Viorela a
prezentat leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire cu şi de corpuri dure, în cadrul
unui accident rutier la data de 23.12.1989. A necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rechizitoriul nr. 570/P/1989, din data de 27.01.1990, Procuratura Judeţeană
Giurgiu, a dispus, cu privire la vătămarea numitei Anghel (fostă Horhat) Alina Viorela,
trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inc. Zîmbrea Ion pentru săvârşirea infr.
prev. de art. 184 C.p.
Mandache Ion (Giurgiu-Vol. 4) - decedat
Numitul Mandache Ion, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Şoimului, nr. 5, bl. 27,
sc. 2, sector 4, fost subofiţer la U.M. 01116 Mihai Bravu, judeţul Giurgiu, a fost împuşcat
mortal de autori neidentificaţi, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul
de pază al unităţii.
Conform raportului medico legal de autopsie, moartea numitului Mandache Ion a fost
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violentă şi s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii prin plagă împuşcată transfixiantă
craniană cu dilacerare cerebrală.
Prin rezoluţia nr. 225/P/2003, din data de 29.09.2003, Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Mandache Ion,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
La data de 26.03.2008, Mandache Emilia (soţia victimei), domiciliată în mun. Focşani,
str. Ghe. Asachi nr. 5, et. 1, ap. 5, judeţul Vrancea, s-a constituit parte civilă în cauză.
Pătru Adrian (Giurgiu-Vol. 4) - decedat
Numitul Pătru Adrian, născut la data de 07.03.1970 în Bucureşti, cu ultimul domiciliu
în Bucureşti, str. Poştaşului, nr. 6, bl. 9, sc. 2, ap.56, sector 3, fost militar în termen la U.M.
01116 Mihai Bravu, judeţul Giurgiu, a fost împuşcat mortal de autori neidentificaţi, în noaptea
de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al unităţii.
Conform raportului medico legal nr A1/18440/1991, moartea numitului Pătru Adrian a
fost violentă şi s-a datorat unui şoc traumatico-hemoragic consecutiv plăgii împuşcate toracoabdominale.
Prin rezoluţia nr. 224/P/2003, din data de 29.09.2003, Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Pătru Adrian,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.pen., privind eroarea de fapt.
La data de 03.01.2007, Pătru Constantin (fratele victimei), domiciliat în Bucureşti, str.
Padeşu nr. 10, bl.9, sc.3, ap.72, sector 4, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Drăgan Gigel Costel (Giurgiu-Vol. 4) - rănit
Numitul Drăgan Gigel Costel, născut la data de 10.01.1965 în Giurgiu, domiciliat în
Municipiul Giurgiu, B-dul Bucureşti, bl. 7/2SC, sc. A, judeţul Giurgiu, fost subofiţer la U.M.
01057 Mihai Bravu, judeţul Giurgiu, a fost rănit prin împuşcare în piciorul stâng, în noaptea
de 25/26.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al unităţii.
Conform certificatului medico legal nr. 1171/C/1992, numitul Drăgan Gigel Costel a
prezentat leziuni produse prin împuşcare în noaptea de 25/26.12.1989. A necesitat
aproximativ 15 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 383/SP/1992, din data de 25.11.1996, Parchetul Militar Bucureşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Drăgan Gigel
Costel, reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Ostafe Daniel Cătălin (Giurgiu-Vol. 4) - rănit
Numitul Ostafe Daniel Cătălin, născut la data de 17.10.1969, în judeţul Botoşani,
domiciliat în Galaţi, str. Română, nr. 121, fost militar în termen la U.M. 01057 Mihai Bravu,
judeţul Giurgiu, a fost rănit prin împuşcare în braţul stâng, la data de 23.12.1989, în timp ce se
afla în dispozitivul de pază al unităţii.
Conform raportului medico legal nr. A1/4784/1993, numitul Ostafe Daniel Cătălin a
prezentat urmele unei leziuni produse prin armă de foc la data de 23.12.1989. A necesitat
aproximativ 7 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 168/SP/1992, din data de 18.11.1996, Parchetului Militar Bucureşti
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Ostafe Daniel
Cătălin, reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
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IV.2.I Situaţie victime Braşov
Situaţia din municipiul Braşov a fost marcată de mai multe evenimente care au
concurat, în final, la deschiderea focului şi producerea de victime.
Astfel, în primele ore de la fuga lui Nicolae şi Elena Ceauşescu, demonstranţii,
pătrunşi în sediul fostului Comitet Judeţean al P.C.R., au angajat ample discuţii referitoare la
alcătuirea noilor structuri ale puterii.
Au apărut şi primele zvonuri privind acţiunea unor elemente teroriste, unul dintre
aceste zvonuri fiind acela că a fost otrăvită apa din lacul de acumulare ce alimentează
municipiul.
Observând situaţia din mun. Bucureşti, unde începuse să se tragă, participanţii la
discuţii au propus în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean al Frontului Salvării
Naţionale pe general maior Florea Ion, comandantul garnizoanei militare Braşov.
După ce a obţinut avizul eşaloanelor militare superioare, generalul-maior Florea Ion a
acceptat funcţia şi a stabilit sediul noului organ al puterii locale în clădirea fostului comitet
judeţean de partid.
La sediul C.J. - F.S.N. au fost aduşi membrii ai gărzilor patriotice, care au fost puşi sub
comanda cadrelor militare din Comandamentul teritorial al gărzilor patriotice, care îşi avea
sediul în aceeaşi clădire. Un detaşament de militari în termen a primit, iniţial, misiunea de a
asigura paza exterioară a clădirii şi de a nu mai permite intrarea persoanelor neautorizate în
sediu.
În stradă, în faţa clădirii sediului C.J. - F.S.N., au rămas câteva sute de persoane, care,
spre seară, au solicitat celor din interior să monteze câteva televizoare la ferestrele clădirii, cu
ecranele spre stradă, pentru a putea urmări, în transmisie directă, situaţia de la Bucureşti.
În momentul în care la Bucureşti a început să se tragă, iar la radio şi televiziune se
susţinea că cei care au declanşat focul sunt cadre ale fostei securităţi şi, în general, ale
Ministerului de Interne, care erau etichetate ca „terorişti”, suspiciunea şi temerea a început
să-i cuprindă atât pe cei aflaţi în sediul C.J.-F.S.N., cât şi pe manifestanţii aflaţi în exteriorul
clădirii.
După orele 2100, considerându-se că detaşamentul de militari în termen, adus iniţial în
apărarea sediului C.J.- F.S.N., era insuficient, la solicitarea membrilor civili ai noului organ de
conducere şi din ordinul generalului Florea Ion, au fost aduse în zona centrală a municipiului,
în mod eşalonat, subunităţi ale U.M. 01199 Ghimbav, U.M. 01028 Hălchiu, U.M. 01090
Predeal, U.M. 01107 Braşov si ale U.M. 01932 Braşov.
Pe măsura ajungerii în zona centrală a oraşului a altor efective de militari, s-au
constituit cordoane care au cuprins toate clădirile din piaţa centrală a oraşului, respectiv
corpul "N" al Institutului Politehnic, complexul MODAROM, hotelul Capitol, Palatul
Telefoanelor, Consiliul popular municipal, Poşta centrală, hotelul Parc, parcul 9 Mai şi parcul
din faţa Casei Armatei, clădirea Teatrului Dramatic, restaurantul Cina, magazinul Universal
Braşov şi toate căile de acces spre aceste obiective.
După miezul nopţii de 22/23.12.1989, zvonindu-se că este atacat depozitul de
armament şi muniţie al gărzilor patriotice din punctul „După ziduri”, un detaşament comandat
de căpitanul Mircea Dorian, din U.M. 01181 Braşov (subunitate a U.M. 01107 Braşov) a
primit ordinul de a verifica situaţia acestui depozit. Deplasarea s-a făcut cu un autocamion
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militar. Întrucât ofiţerul a raportat că nu ştie unde se află acel depozit, civilul Ivaşcu Emil s-a
oferit să-i conducă pe militari, pretinzând că el cunoaşte respectivul obiectiv. Nu s-a constatat
nimic deosebit la acel depozit.
Participând la aceste operaţiuni alături de militari, Ivaşcu Emil a ajuns să se confeseze
că şi-a satisfăcut stagiul militar la o unitate specială, că este un trăgător de elită şi cum
personal nu avea nici o armă asupra lui, a solicitat, mai întâi, o armă de la un militar în termen
şi, ulterior, în timp ce se aflau în dreptul hotelului Capitol, pistolul mitralieră al căpitanului
Mircea Dorin, sub pretextul că, în caz de nevoie, îşi va putea aduce aportul în mai mare
măsură decât un militar în termen la neutralizarea suspecţilor şi a „teroriştilor”.
La interval de câteva secunde, Ivaşcu Emil a observat doi cetăţeni, identificaţi ulterior
ca fiind Iov Adrian şi Ciprian Petraru, care duceau împreună un obiect greu, el presupunând
că ar fi vorba de o mitralieră de categorie grea, presupunere ce s-a dovedit în urma cercetărilor
a fi fost eronată. Cei doi tineri transportau o bancă din parcul 9 Mai spre Palatul Telefoanelor,
pentru a o întrebuinţa la amenajarea unei baricade pe strada Mihail Sadoveanu. Cert este că
Ivaşcu Emil a deschis focul cu pistolul mitralieră primit de la Mircea Dorin asupra celor doi
tineri. Acesta a fost primul foc de armă tras în municipiul Braşov. Aproape concomitent toţi
militarii aflaţi în diferite dispozitive de apărare în zona centrală a oraşului au deschis, la
rândul lor, foc, din propria iniţiativă.
Precizăm că deşi unele subunităţi militare, cum ar fi cele de la Predeal, au adus şi staţii
de emisie-recepţie, acestea nu au fost întrebuinţate, fiind lăsate în autovehiculele cu care s-a
făcut deplasarea, deoarece nu s-au stabilit, în prealabil, frecvenţa de lucru, punctul de
centralizare a comunicaţiilor, parole, etc.
Toţi militarii erau obosiţi şi extenuaţi fizic, întrucât majoritatea fuseseră în dispozitiv
şi în noaptea de 21/22.12.1998. De asemenea erau speriaţi de ceea ce aflaseră că se întâmplă
în Bucureşti şi, din proprie iniţiativă, introduseseră cartuş pe ţeava armelor, aşteptându-se ca
din moment în moment să fie atacaţi. A fost suficient ca Ivaşcu Emil să tragă câteva focuri,
pentru ca toţi cei înarmaţi să declanşeze la rândul lor foc, fără nici o comandă prealabilă din
partea comandanţilor.
Majoritatea militarilor nu au cunoscut că în jurul unor edificii din zona centrală a
oraşului se găsesc de asemenea militari, cu excepţia sediului C.J.- F.S.N., în privinţa căruia
cunoşteau că este apărat de armată. La aceasta s-a adăugat lipsa de vizibilitate, datorată
întunericului şi ceţii, precum şi faptului că militarii au executat foc asupra tuturor sistemelor
de iluminare din zonă, în ideea de a se ascunde în întuneric şi a înlătura „inamicului”
posibilitatea de a-i observa.
În jurul orei 0240, când s-a declanşat focul, s-a tras de pe poziţii încrucişate, la mijloc
fiind surprinse persoanele civile care se aflau în faţa sediului C.J. - F.S.N. S-a executat foc în
direcţia de unde fiecare trăgător percepea sau presupunea că se trage, fără a şti însă cine se
afla acolo.
După declanşarea focului, în unele clădiri din zona centrală a oraşului, cum ar fi cea a
Poştei Centrale, cea a Consiliului municipal Braşov, hotelul Capitol, hotelul Parc, corpul "N"
al Institutului Politehnic, au pătruns pentru a se adăposti, militari şi persoane civile înarmate
care, simţindu-se la adăpost şi ocupând poziţii dominante, au tras după aceleaşi „criterii”,
adică spre punctele de unde vedeau că se trage.
Militarii aflaţi în dispozitivul de apărare a sediului C.J.-F.S.N., văzând că în sălile
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Liceului Unirea, de vis-a-vis, se aprind şi se sting lumini şi remarcând siluete de persoane
înarmate, au deschis focul asupra clădirii, deşi în aceasta se aflau militari care controlau
clădirea.
La fel s-au derulat evenimentele şi în zona clădirii Poştei Centrale unde, după
declanşarea focului, a pătruns o subunitate de militari din U.M. 01090 Predeal ai cărei
componenţi au deschis şi ei focul spre hotelul Capitol şi MODAROM, determinând replica
celor care, neştiind cine se află în poştă, au tras asupra acestei clădiri.
În clădirea fostului Consiliu popular municipal s-au aflat, încă din după-amiaza zilei
de 22 decembrie 1989, membri ai gărzilor patriotice înarmaţi cu puşti ZB, câţiva salariaţi ai
primăriei şi doi ofiţeri ai gărzilor patriotice.
S-a stabilit că, după declanşarea focului în această zonă, şi membrii gărzilor patriotice,
care erau poziţionaţi în clădire, mai ales în pod, au tras, determinând o ripostă din partea
celorlalte persoane înarmate aflate în stradă.
De asemenea, s-a stabilit că în hotelul Parc, asupra căruia s-a tras intens, nu s-au aflat
persoane suspecte sau înarmate în momentele premergătoare declanşării focului şi nici după
aceea. Hotelul a fost controlat de reprezentanţi ai armatei şi membri ai noului organ al puterii
în primul moment de acalmie în noaptea de 22/23.12.1989 şi nu s-au găsit persoane înarmate,
arme, muniţii, sau elemente de muniţii, cu excepţia gloanţelor pătrunse în încăperile hotelului,
din exterior.
Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în zona clădirii MODAROM, respectiv hotel Capitol.
Aşa după cum am menţionat, în noaptea de 22/23.12.1989, după ora 0240, când în
perimetrul pieţei centrale a oraşului a început să se tragă şi au căzut primele victime, parte
dintre civilii surprinşi de focurile de armă trase în zonă s-au refugiat în clădirea C.J. - F.S.N.,
unde au spart magazia de armament şi muniţii gestionată de gărzile patriotice, iar o altă parte,
căreia i s-au alăturat şi cetăţenii oraşului ieşiţi în stradă la apelul lansat în acest sens de
Televiziune, din care reieşea că Revoluţia este în pericol în municipiul Braşov, s-a îndreptat
spre cazarma Bartolomeu a U.M. 01107 Braşov, de unde au primit aproape 600 de arme şi
muniţie.
Toţi aceşti civili înarmaţi s-au îndreptat, iniţial, spre zona centrală a oraşului, unde
continua să se tragă, chiar dacă nu cu aceeaşi intensitatea. Mulţi dintre ei s-au amplasat în
podurile clădirilor din jur sau pe porţiuni de teren mai înalte cum ar fi Dealul Cetăţii, Colina
Universităţii şi chiar pe acoperişurile blocurilor, de unde au executat foc spre clădirile din
zona centrală, împrejurare care a accentuat confuzia deja produsă în rândul militari.
Tragerile au continuat în această zonă până în dimineaţa zilei de 23.12.1989, iar în
cazul hotelului Capitol până spre prânz.
Civilii care au primit arme au acţionat individual şi s-au deplasat în tot oraşul,
executând focuri de armă în mai multe puncte ale acestuia.
În apropierea întreprinderilor, membrii gărzilor patriotice, care le apărau, au ripostat la
aceste focuri, astfel că temerea şi panica s-a generalizat în tot oraşul.
De asemenea manifestanţii s-au constituit în „filtre” în punctele cheie ale oraşului
controlând circulaţia autovehiculelor şi a oamenilor.
Multe persoane au fost împuşcate în zona acestor filtre, în contextul în care unele
autovehicule nu au oprit pentru control, circulau fără lumini sau, dimpotrivă, cu farurile
aprinse, împrejurări care constituiau tot atâtea motive de suspiciune.
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Teama şi neîncrederea care a cuprins populaţia oraşului a împiedicat judecarea şi
aprecierea cu luciditate a diferitelor situaţii create. S-a ajuns în situaţia de a se executa foc
împotriva oricărei persoane care privea pe fereastră, ieşea în balconul locuinţei sau se afla pe
acoperişul blocului.
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs decesul sau vătămarea următoarelor persoane:
1. Persoană vătămată Căpătînă Marinel (Braşov-Vol. 7-Victime Consiliul
Judeţean) – rănit
2. Persoană vătămată Săsărman Pompei Marius (Braşov-Vol. 7-Victime
Consiliul Judeţean) – rănit
3. Persoană vătămată Constantinescu Lăzărică (Braşov-Vol. 7-Victime
Consiliul Judeţean) - rănit
4. Persoană vătămată Ursescu Ştefan (Braşov-Vol. 7-Victime Consiliul
Judeţean) - rănit
5. Persoană vătămată Beganu Stelian (Braşov-Vol. 7-Victime Consiliul
Judeţean) - rănit
6. Persoană vătămată Prunteş Daniela (Braşov-Vol. 7-Victime Consiliul
Judeţean) - decedată
Elevii militari din cadrul Şcolii militare de ofiţeri şi maiştri militari ,,Leontin Sălăjan”
Căpătînă Marinel (fiul lui Gheorghe şi Georgeta, născut la data de 19.07.1969, în Braşov,
domiciliat în Giurgiu, str. Partizani, nr. 22, judeţul Giurgiu), Săsărman Pompei Marius (fiul
lui Pompei şi Aurelia, născut la data de 10.04.1966 în Bistriţa Năsăud, domiciliat în
Municipiul Cluj Napoca, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 117, ap. 29, judeţul Cluj),
Constantinescu Lăzărică (fiul lui Victor şi Florica, născut la data de 05.11.1968 în Bucureşti,
domiciliat în comuna Băneşti, sat Băneşti, judeţul Prahova), Ursescu Ştefan (fiul lui Aurelian
şi Elena, născut la data de 28.10.1969 în judeţul Suceava, domiciliat în Braşov. Str. Mercur,
nr. 2A, sc. B, ap. 20, judeţul Braşov), precum şi civil Beganu Stelian (fiul lui Stelian şi
Rozalia, născut la data de 10.06.1952, în Braşov, domiciliat în Braşov, str. Rozelor, nr. 45) au
fost răniţi prin împuşcare în zona Consiliului Judeţean Braşov ca urmare a schimbului de
focuri cu persoane neidentificate care au executat foc din zona MODAROM şi a Parcului
Central. De asemenea, a fost omorâtă, prin împuşcare, civil Prunteş Daniela (cu ultimul
domiciliu în Braşov, str. Răcădău, nr. 11, judeţul Braşov).
Conform raportului de constatare medico-legală RML nr.1353/E/17.04.1990, numitul
Căpăţînă Marinel a necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale, prezentând o plagă în zona
fesieră dreaptă. Nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1092/27.03.1990, numitul
Săsărman Pompei Marius a necesitat 28-30 zile de îngrijiri medicale cu incapacitate
temporară de muncă prezentând o plagă împuşcată gambă dreaptă. Nu s-a constituit parte
civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A1/4082/1991, numitul
Constantinescu Lăzărică a necesitat 45 zile de îngrijiri medicale, prezentând o plagă
împuşcată în obrazul drept. S-a constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 726/E/05.03.1990, numitul
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Ursescu Ştefan a necesitat 3 luni de îngrijiri medicale, prezentând o plagă împuşcată gamba
dreaptă cu fractură cominutivă (osteosinteză).
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 267/06.02.1990, numitul Beganu
Stelian a necesitat 3-4 luni de îngrijiri medicale, prezentând o plagă transfixiantă antebraţ
stâng. Nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 517/AUT/1989 din 04.05.1990,
moartea numitei Prunteş Daniela a fost violentă şi s-a datorat unui politraumatism şi
hemoragiei interne cu rupturi de organe interne ca urmare a numeroase proiectile care au lovit
trunchiul şi membrele inferioare din faţă şi din spate. În legătură cu împrejurările în care s-a
produs decesul numitei Prunteş Daniela, a fost audiată Mazăre Elena (mama victimei),
domiciliată în Braşov, Str. Florilor, nr. 20, bl. 7, sc. B, et. 3, jud. Braşov.
7. Persoană vătămată Ariciuc Adrian (Braşov-Vol. 9-Victime Consiliul
Judeţean) - rănit
8. Persoană vătămată Radu Remus (Braşov-Vol. 9-Victime Consiliul
Judeţean) - rănit
9. Persoană vătămată Mehedinţu Dănuţ (Braşov-Vol. 9-Victime Consiliul
Judeţean) – rănit
10. Persoană vătămată Rodeanu Petru (Braşov-Vol. 9-Victime Consiliul
Judeţean) – rănit
11. Persoană vătămată Zichil Florin Aurel (Braşov-Vol. 9-Victime Consiliul
Judeţean) – rănit
12. Persoană vătămată Drăguţ Ion (Braşov-Vol. 9-Victime Consiliul Judeţean)
– rănit
13. Persoană vătămată Baboi Gabriel (Braşov-Vol. 9-Victime Consiliul
Judeţean) – rănit
14. Persoană vătămată Negru Gavril (Braşov-Vol. 9-Victime Consiliul
Judeţean) – rănit
15. Persoană vătămată Băncilă Mircea (Braşov-Vol. 9-Victime Consiliul
Judeţean) - rănit
Civilii Ariciuc Adrian (fiul lui Dumitru şi Georgeta, născut la data de 23.09.1959 în
Braşov, domiciliat în Braşov, str. Mercur, nr. 7, sc. C, ap. 9, judeţul Braşov), Radu Remus
(fiul lui Dumitru şi Anica, născut la data de 23.02.1966 în Braşov, domiciliat în Braşov, str.
Mercur, nr. 7, sc. A, ap. 3), Mehedinţu Dănuţ (fiul lui Florea şi Eugenia, născut la data de
22.09.1962 în Braşov, domiciliat în Braşov, str. Molidului, nr. 9, bl. B 14, sc. B, ap. 2, judeţul
Braşov), Rodeanu Petru (fiul lui Petru şi Rozalia, domiciliat în Braşov, str. Comuna din
Paris, nr. 79, judeţul Braşov), Zichil Florin Aurel (fiul lui Aurel şi Mariana, născut la data de
13.05.1975 în Braşov, domiciliat în Braşov, str. Salviei, nr. 3, bl. 10, ap. 8, judeţul Braşov),
Drăguţ Ion (fiul lui Ion şi Genoveva, născut la data de 31.03.1951 în judeţul Argeş,
domiciliat în Braşov, str. Parcul Mic, nr. 14, bl. 13, sc. A, ap. 3, judeţul Braşov), precum şi
militarii în termen din cadrul U.M. 0391 Braşov, Baboi Gabriel (fiul lui Dumitru şi
Dragomira, născut la data de 16.10.1969 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Aleea
Dealul Măcinului, nr. 4, bl. D40, sc. C, ap. 32, sector 6), Negru Gavril (fiul lui Gavril şi
Maria, născut la data de 10.10.1969 în comuna Gherţa Mică, judeţul Satu Mare, domiciliat în
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comuna Gherţa Mică, str. Turulung, nr. 619, judeţul Satu Mare) şi cpt. Băncilă Mircea (fiul
lui Ioan şi Marioara, domiciliat în Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 59, bl. 23, sc. C, ap. 39) echipaj ABI aparţinând Trupelor de Securitate - au fost răniţi prin împuşcare în schimbul de
focuri din zona Modarom - Hotel Capitol.
Conform certificatului medico-legal nr. 292/C/08.02.1990, numitul Ariciuc Adrian a
necesitat 28-30 zile îngrijiri medicale prezentând o leziune la nivelul coapsei drepte, treimea
superioară. Nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Conform certificatului medico-legal nr. 240/C/03.02.1990, numitul Radu Remus a
necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale, prezentând o plagă împuşcată braţ stâng faţă internă
cu leziune parţială de nerv median. A solicitat despăgubiri civile, fără a preciza cuantumul,
urmând a se avea în vedere calitatea sa de pensionar.
Conform certificatului medico-legal nr. 2490/C/26.07.1996, numitul Mehedinţu Dănuţ
a necesitat 21-22 zile de îngrijiri medicale, prezentând o plagă prin ricoşeu la nivelul flancului
abdominal stâng fără a exista o penetrare a organelor interne. S-a constituit parte civilă în
cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 957/E/19.03.1990, numitul
Rodeanu Petre a necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale. (corpi străini ambele coapse, rotula
genunchiului drept deformată. Nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1356/E/17.04.1990, numitul Zichil
Florin Aurel a necesitat 45 zile de îngrijiri medicale. (plagă împuşcată transfixiantă în zona
pubiană şi fesieră dreaptă). S-a constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 746/E/05.03.1990, numitul Drăguţ
Ion a necesitat 24 de zile de îngrijiri medicale. (plagă prin împuşcare coapsa dreaptă). Nu s-a
constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1677/E/11.05.1990, numitul Baboi
Gabriel a necesitat 50 zile de îngrijiri medicale. (leziuni în treimea superioară coapsă dreaptă).
Nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 739/E/05.03.1990, numitul Negru
Gavril a necesitat 3 luni îngrijiri medicale. S-a constituit parte civilă în cauză.
Numitul Băncilă Mircea nu s-a prezentat pentru a fi examinat medico legal, deoarece a
avut o leziune superficială la piciorul stâng (excoriaţie). Nu s-a constituit parte civilă în cauză.
16. Persoană vătămată Cristescu Daniel (Braşov-Vol. 10-Victime Consiliul
Judeţean) – rănit
17. Persoană vătămată Albert Alexandru (Braşov-Vol. 10-Victime Consiliul
Judeţean) – rănit
18. Persoană vătămată Doroftei Cătălin (Braşov-Vol. 10-Victime Consiliul
Judeţean) – rănit
19. Persoană vătămată Sălăjan Gavril (Braşov-Vol. 10-Victime Consiliul
Judeţean) – rănit
20. Alexe Ştefan (Braşov-Vol. 10-Victime Consiliul Judeţean) – decedat
21. Cîndea Pavel (Braşov-Vol. 10-Victime Consiliul Judeţean) – decedat
22. Săbăduşi Ioan (Braşov-Vol. 10-Victime Consiliul Judeţean) - decedat
Elev sergent Cristescu Daniel Sorin, din cadrul Şcolii de Ofiţeri Activi ,,Leontin
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Sălăjan” (fiul lui Vasile-Valeriu şi Maria, născut la data de 31.07.1964 în Municipiul Ploieşti,
domiciliat în Ploieşti, str. Stăruinţei, nr. 2, judeţul Prahova), precum şi civilii Albert
Alexandru (fiul lui Emeric şi Estera, născut la data de 28.05.1951 în Braşov, domiciliat în
Braşov, str. G-ral Traian Moşoiu, nr. 29, judeţul Braşov), Doroftei Cătălin (fiul lui Nicolae şi
Melania, domiciliat în Braşov, str. Lalelelor, nr. 1, bl. 10, sc. C, ap. 4, judeţul Braşov),
Sălăjan Gavril (fiul lui Gavril şi Letiţia, născut la data de 05.08.1956 în Braşov, domiciliat în
Braşov, Strada De Mijloc, nr. 57, judeţul Braşov), în seara zilei de 22.12.1989, au fost răniţi în
timp ce se aflau în dispozitivul de pază constituit în faţa Consiliului Judeţean, ca urmare a
schimbului de focuri cu persoane neidentificate din zona Hotelului Capitol.
De asemenea, în aceleaşi împrejurări, a rezultat decesul persoanelor civile Alexe
Ştefan (cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Ciprian Porumbescu, nr. 30, judeţul Braşov),
Cîndea Pavel (cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Fanionului, nr. 16, judeţul Braşov) şi
Săbăduşi Ioan (cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Lungă, nr. 357, judeţul Braşov).
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 781/E/06.03.1990, numitul
Cristescu Daniel a necesitat 24 de zile de îngrijiri medicale. (plagă împuşcată în zona cotului
drept). Nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 435/E/12.02.1990, numitul Albert
Alexandru a necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale. (leziuni în zona coapsei stângi) S-a
constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 654/E/01.03.1990, numitul
Doroftei Cătălin a necesitat 22-24 zile de îngrijiri medicale, prezentând o leziune superficială
în gamba stângă. Nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 745/E/05.03.1990, Sălăjan Gavril
a necesitat 24 zile de îngrijiri medicale prezentând o leziune la coapsa dreaptă 1/3 medie corp
străin metalic (glonţ). Numitul Sălăjan Gavril s-a constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 530/AUT/1989/13.03.1989,
moartea numitului Alexe Ştefan a fost violentă şi s-a datorat politraumatismului craniocerebral şi abdominal, consecutiv unor leziuni produse prin armă de foc. Împuşcarea s-a
produs dinainte înapoi şi de la dreapta la stânga. În legătură cu decesul numitului Alexe
Ştefan, la data de 29.06.2006, s-a constituit parte civilă în cauză Alexe Daniel (fiul victimei),
domiciliat în Braşov, str. Uranus, nr. 15, jud. Braşov.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1989/AUT/14.03.1991, moartea
numitului Cîndea Pavel a fost violentă şi s-a datorat multiplelor leziuni a organelor interne
abdominale produse prin armă de foc cu tragere dinapoi înainte. În legătură cu decesul
numitului Cîndea Pavel, la data de 26.04.2006, s-a constituit parte civilă în cauză Negulici
Sorina Mihaela (fiica victimei), domiciliată în Braşov, str. Fanionului, nr. 16A, jud. Braşov.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 507/AUT/13.03.1991, moartea
numitul Săbăduşi Ioan a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei interne şi externe cu leziuni de
organe toraco-abdominale, produse prin armă de foc. În legătură cu decesul numitului
Săbăduşi Ioan, la data de 04.05.2006, s-a constituit parte civilă în cauză Săbăduşi Floarea
(soţia victimei), domiciliată în Braşov, str. Lungă, nr. 257, jud. Braşov.
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23. Persoană vătămată Pintilie Ioan (Braşov-Vol.8-Victime Consiliul
Judeţean) - rănit
Numitul Pintilie Ioan, fiul lui Spiru şi Maria, născut la data de 19.02.1969 în Suceava,
domiciliat în Braşov, str. Calea Bucureşti, nr. 250, bl. 2, ap. 27, judeţul Braşov, a fost rănit
prin împuşcare la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea oficiului poştal nr. 1, în
urma unui schimb de focuri între militarii care au încercat să oprească pentru control un
autoturism şi ocupanţii acelui autoturism.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 851/E/10.031990, numitul Pintilie
Ioan a prezentat leziuni care au necesitat pentru vindecare 3 luni de îngrijiri medicale,
prezentând leziuni prin împuşcare la gamba stângă. Nu s-a constituit parte civilă în cauză.
24. Persoană vătămată Mircea Dorian (Braşov-Vol.14 Victime Zona Capitol)
– rănit
25. Persoană vătămată Augustin Vasile (Braşov-Vol.14 Victime Zona Capitol)
– rănit
26. Persoană vătămată Jaga Constantin (Braşov-Vol.14 Victime Zona Capitol)
– rănit
27. Persoană vătămată Unguroaica Marian (Braşov-Vol.14 Victime Zona
Capitol) – rănit
28. Persoană vătămată Preda Corneliu (Braşov-Vol.14 Victime Zona Capitol)
– rănit
29. Persoană vătămată Vlaicu Marius Cristinel (Braşov-Vol.14 Victime Zona
Capitol) – rănit
30. Diaconu Cătălin (Braşov-Vol.14 Victime Zona Capitol) – decedat
31. Bian Ioana Carmen (Braşov-Vol.14 Victime Zona Capitol) - decedată
În noaptea de 22/23.12.1989, cpt. Mircea Dorian (fiul lui Tudorache şi Constanţa,
născut la data de12.03.1952 în comuna Puieşti, judeţul Buzău, domiciliat în Braşov, str.
Saturn, nr. 19, sc. C, ap. 21, judeţul Braşov, din cadrul UM 01107 Braşov) şi militarii în
termen, Augustin Vasile (născut la data de 11.04.1968 în Baia Mare, domiciliat în Baia Mare,
b-dul Unirii, nr. 10, bl. 10, ap. 87), Jaga Constantin (fiul lui Ion şi Elena, născut la data de
02.12.1967 în Câmpina, domiciliat în comuna Brebu, str. Valea Poenii, nr. 308, judeţul
Prahova) şi Unguroaica Marian (fiul lui Vasile şi Filofteia, născut la data de 24.03.1969 în
judeţul Argeş, domiciliat în sat Bucşeneşti-Lotaşi, comuna Ţiţeşti, judeţul Argeş), toţi din
cadrul UM 01199 Ghimbav, aflaţi în dispozitivul de pază din zona Hotelului Capitol, au fost
răniţi prin împuşcare de către persoane necunoscute, care au executat foc din direcţia parcului
situat în faţa hotelului.
În aceleaşi împrejurări au fost răniţi şi civilii Preda Corneliu (fiul lui Mihalache şi
Elena, născut la data de 11.10.1933 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Lamoteşti, nr. 35, ap.101, sector 4) şi Vlaicu Marius Cristinel (fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la data de
15.01.1971 în Braşov, domiciliat în oraşul Ghimbav, str. Lungă, nr. 20, judeţul Braşov), iar
civilii Diaconu Cătălin (cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Verii, nr. 2, judeţul Braşov) şi
Bian Ioana Carmen (cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Lupeni, nr. 1, ap. 1, judeţul Braşov)
au fost împuşcaţi mortal.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 518/E/17.02.1990, numitul Mircea
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Dorian a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 3-4 luni îngrijiri medicale
prezentând leziuni în regiunea articulaţiei genunchiului stâng, cu retenţie de glonţ operat. S-a
constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 588/E/22.02.1990, numitul
Augustin Vasile a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 6-8 luni de îngrijiri
medicale prezentând o fractură cominutivă 1/3 medie femur stâng prin împuşcare. Nu s-a
constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1086/E/27.03.1990, numitul Jaga
Constantin a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 40-45 zile de îngrijiri medicale
cu incapacitate temporară de muncă prezentând o plagă împuşcată transfixiantă pleuro–
pulmonară stângă profundă bazală. S-a constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1822/E/12.06.1991, numitul Preda
Corneliu a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 14-16 zile de îngrijiri medicale
prezentând o plagă transfixiantă în regiunea cervicală dreaptă. Nu s-a constituit parte civilă în
cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 668/E/01.03.1990, numitul Vlaicu
Marius a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale
prezentând o plagă împuşcată în regiunea fesieră stângă şi plagă împuşcată antebraţ drept cu
retenţie de schijă.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 10/AUT/13.03.1990, moartea
numitului Diaconu Cătălin a fost violentă şi s-a datorat şocului traumatic şi hemoragic produs
ca urmare a rupturilor de organe interne şi hemoragiei externe şi interne. Leziunile au fost
produse de glonţul unei arme de foc care a pătruns de la stânga la dreapta şi de sus în jos. La
data de 19.10.2006, Diaconu Maria (sora victimei Diaconu Cătălin), domiciliată în Zărneşti,
str. Grui, bl. 3, sc. A, ap. 20, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 536/AUT/05.05.1989, moartea
numitei Bian Ioana Carmen a fost violentă şi s-a datorat politraumatismului consecutiv
pătrunderii în corp a gloanţelor unei arme de foc. La data de 05.05.2006, Bian Magdalena
(mama victimei Bian Ioana Carmen), domiciliată în Braşov, str. Lupeni, nr. 1, ap. 1, jud.
Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză.
32. Persoană vătămată Goria Mihai (Braşov-Vol.17 Victime Zona Parc Poşta)
- rănit
Numitul Goria Mihai, fiul lui Petrache şi Maria, născut la data de 28.08.1956 în
Dăneşti, judeţul Vaslui, domiciliat în Braşov, str. Independenţei, nr. 2, bl. 15, sc. A, ap. 6,
judeţul Braşov, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
apropierea sediului Consiliului Judeţean, alături de alţi manifestanţi.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 584/E/22.02.1990, numitul Goria
Mihai a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 5-6 luni zile de îngrijiri medicale
prezentând o fractură cominutivă deschisă de afiză peroneu stâng cu ruptură de nerv tibial.
Susnumitul a precizat faptul că va formula pretenţii civile în faţa instanţei.
33. Persoană vătămată Ilie (fostă Bude) Livia (Braşov-Vol.17 Victime Zona
Parc Poşta) - rănită
În noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona centrală din Braşov, împreună
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cu fiica sa Bude Florina Octavia, alături şi de alţi manifestanţi, a fost rănită prin împuşcare în
mâna şi piciorul stâng.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 582/E/220.02.1990, numita Ilie
(fostă Bude) Livia, fiica lui Ioan şi Maria, născută la 02.09.1941 în sat Barcani, judeţul
Covasna, domiciliată în Braşov, str. 15 Noiembrie, bl. G24, sc. C, ap. 4, judeţul Braşov, a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 28-30 zile de îngrijiri medicale, prezentând o
leziune prin împuşcare transfixiantă braţ stâng şi plagă în regiunea calcaniană picior stâng.
S-a constituit parte civilă în cauză.
34. Bude Florina Octavia (Braşov-Vol.17 Victime Zona Parc Poşta) - decedată
În noaptea de 22/23.12.1989, numita Bude Florina Octavia, cu ultimul domiciliu în
Braşov, localitatea Prejmer, judeţul Braşov, a fost împuşcată mortal, în timp ce se afla în zona
centrală din Braşov, împreună cu mama sa Ilie (fostă Bude) Livia.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 11/1990, moartea numitei Bude
Florina Octavia a fost violentă şi s-a datorat stării toxico-septice după plăgi împuşcate ale
braţului şi gambei drepte.
La data de 06.09.2000, Ilie (fostă Bude) Livia (mama victimei), domiciliată în Braşov,
str. 15 Noiembrie, bl. G24, sc. C, ap. 4, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză.
35. Mihaly Carol (Braşov-Vol.17 Victime Zona Parc Poşta) - decedat
În noaptea de 22/23.12.1989, numitul Mihaly Carol, cu ultimul domiciliu în Braşov,
str. Memorandului, nr. 10, judeţul Braşov, a fost împuşcat, în timp ce se afla în faţa Poştei din
zona centrală a Braşovului.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 481/AUT/04.05.1989, moartea
numitului Mihaly Carol a fost violentă şi s-a datorat traumatismului cranio-cerebral cu
fractură, hemoragiei şi dilacerării cerebrale produse prin glonţul unei arme de foc.
În cauză s-a constituit parte civilă Mihaly Iren (mama victimei), domiciliată în Braşov,
str. Memorandului, nr. 10, judeţul Braşov.
36. Persoană vătămată Zidaru Constantin (Braşov-Vol.17 Victime Zona Parc
Poşta) - rănit
Numitul Zidaru Constantin, fiul lui Constantin şi Aurelia, născut la data de
12.08.1967, în municipiul Sfântu Gheorghe, domiciliat în Braşov, str. Carpaţilor, nr. 33, bl.
R2, sc. A, ap. 1, judeţul Braşov, în seara zilei de 22.12.1989, a fost rănit prin împuşcare în
timp ce se deplasa pe str. Lungă, către zona Prefecturii.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 597/E/23.02.1990, numitul Zidaru
Constantin a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale,
prezentând leziuni produse de schije în zona omoplatului stâng. S-a constituit parte civilă în
cauză.
37. Persoană vătămată Grosu Dănuţ Cosmin (Braşov-Vol.17 Victime Zona
Parc Poşta) - rănit
Numitul Grosu Dănuţ Cosmin, născut la data de 04.06.1970 în Braşov, domiciliat în
municipiul Săcele, Cartierul Ştefan cel Mare, bl. 18, sc. A, ap. 10, judeţul Braşov, a fost rănit
prin împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în mun. Braşov în zona
Modarom, alături de alţi manifestanţi.
Conform certificatului medico-legal nr. 282/C/07.02.1990, numitul Grosu Dănuţ
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Cosmin a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale
prezentând o plagă transfixiantă 1/3 superioară hemitorace drept şi în regiunea zigomatico
mastoidiană dreaptă. Numita Grosu Valerica, mama victimei, s-a constituit parte civilă în
cauză.
La data de 17.10.2008 a fost audiată mama victimei, Grosu Valerica, domiciliată în
loc. Săcele, cartier Ştefan cel Mare, bl. 18, sc. A, et. 2, ap. 10, judeţul Braşov, care a declarat
că se constituie parte civilă în cauză.
38. Persoană vătămată Oprea Vasile (Braşov-Vol.17 Victime Zona Parc Poşta)
- rănit
Numitul Oprea Vasile (decedat la data de 31.08.2002), fiul lui Nicolaie şi Maria,
născut la data de 15.06.1967 în Săcele, judeţul Braşov, cu ultimul domiciliu în localitatea
Săcele, str. Smârdan, nr. 6, judeţul Braşov, la data de 23.12.1989 împreună cu alţi civili, au
primit arme de la Centrul Militar, cu care, ulterior, au executat foc în direcţia Hotelului
Capitol, fiind amplasaţi în parcul din faţa hotelului.
Fiind audiat, susnumitul a precizat că ,,activitatea civililor nu a fost coordonată de
militari sau membri ai gărzilor patriotice, ci a acţionat fiecare cum a crezut de cuviinţă,
executând foc în direcţiile de unde vedeau că se trage"
În urma schimbului de focuri cu militarii aflaţi în dispozitivul de pază a hotelului,
susnumitul a fost rănit la mâna stângă.
Conform certificatului medico-legal nr. 278/C/06.02.1990, numitul Oprea Vasile a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 4-5 luni de îngrijiri medicale prezentând
leziuni în zona cotului stâng prin împuşcare şi fractură cominutivă gambă dreaptă.
La data de 16.10.2008 a fost audiată soţia victimei, Oprea Mihaela, domiciliată în loc.
Săcele, str. Viitorului nr. 36, sc. B, et. 2, ap. 10, judeţul Braşov, care a declarat că se constituie
parte civilă în cauză.
39. Persoană vătămată Turzo Gavril (Braşov-Vol.17 Victime Zona Parc
Poşta) - rănit
Numitul Turzo Gavril, fiul lui Gavril şi Irina, născut la data de 28.07.1939 în Oradea,
domiciliat în Braşov, str. Independenţei, nr. 94, sc. A, ap. 3, judeţul Braşov, în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Restaurantului Cina, unde intenţiona să ajute o
persoană rănită, a fost împuşcat în braţul stâng, focul fiind executat din direcţia Teatrului
Dramatic.
Conform raportului medico-legal nr. 1089/E/27.03.1990, numitul Turzo Gavril a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 50-55 zile de îngrijiri medicale, prezentând o
fractură cominutivă tip 2-3 cubitus stâng. Nu s-a constituit parte civilă în cauză.
40. Persoană vătămată Spiridon Gică (Braşov-Vol.17 Victime Zona Parc
Poşta) - rănit
Numitul Spiridon Gică, fiul lui Gică şi Maria, născut la data de 14.04.1961 în Bacău,
domiciliat în satul Făurei, comuna Făurei, judeţul Neamţ, în noaptea de 22/23.12.1989, în
timp ce se afla în sediul Consiliului Judeţean, a primit de la gărzile patriotice o carabină,
împreună cu muniţia aferentă, cu care, ulterior, a executat foc în direcţia Hotelului Capitol,
acesta fiind amplasat în zona parcului.
În împrejurările menţionate anterior, susnumitul a fost rănit prin împuşcare la nivelul
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şoldului stâng.
Conform certificatului medico-legal nr. 513/C27.02.1990, numitul Spiridon Gică a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 45-50 zile de îngrijiri medicale cu
incapacitate temporară de muncă.
Numitul Spiridon Gică s-a constituit parte civilă în cauză.
41. Nuţu Cătălin (Braşov-Vol.17 Victime Zona Parc Poşta) - decedat
Numitul Nuţu Cătălin, cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Karl Marx nr. 64, judeţul
Braşov, a fost împuşcat mortal, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Oficiului Poştal, alături de alţi manifestanţi.
Conform raportului medico-legal nr. 492/AUT/04.05.1990, numitul Nuţu Cătălin a
decedat ca urmare a hemoragiei interne şi externe consecutive leziunii vaselor sanghine de la
baza gâtului gloanţele pătrunzând dinainte înapoi şi de la stânga la dreapta.
La data de 16.10.2008, Nuţu Floarea Carmen (sora victimei), domiciliată în Braşov,
str. Iuliu Maniu, nr. 64, bl. 1, sc. A, ap. 6, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză.
42. Ilici Nicoleta (Braşov-Vol.17 Victime Zona Parc Poşta) - decedată
Numita Ilici Nicoleta, cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Barbu Lăutaru, nr. 7, judeţul
Braşov, a fost împuşcată mortal, în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona
Oficiului Poştal, împreună cu cumnata sa, Ilici Marioara.
Conform raportului medico-legal nr. 484/AUT/04.05.1989, numita Ilici Nicoleta a
decedat ca urmare a zdrobirii de organe interne toraco-abdominale şi hemoragiei interne ca
urmare a pătrunderii gloanţelor în trupul victimei.
La data de 18.01.2006, Ilici Nicolae (tatăl victimei), domiciliat în Braşov, str.
Alexandru cel Bun, nr. 22A, bl. F6A, sc. A, ap. 9, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în
cauză.
43. Ilici Marioara (Braşov-Vol.17 Victime Zona Parc Poşta) - decedată
Numita Ilici Marioara, cu ultimul domiciliu în Teleorman, localitatea Drăgăşani, a fost
împuşcată mortal, în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona Oficiului Poştal,
împreună cu cumnata sa, Ilici Nicoleta.
Conform raportului medico-legal nr. 487/AUT/04.05.1990, numita Ilici Marioara, a
decedat ca urmare a zdrobirii organelor interne toraco-abdominale consecutivă pătrunderii
glonţului unei arme de foc.
La data de 18.01.2006, Ilici Nicolae (socrul victimei), domiciliat în Braşov, str.
Alexandru cel Bun, nr. 22A, bl. F6A, sc. A, ap.9, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în
cauză.
44. Persoană vătămată Gheorghe Mircea (Braşov-Vol.16 Victime Zona Parc
Poşta) - rănit
Numitul Gheorghe Mircea, fiul lui Dumitru şi Elisabeta, născut la data de 03.07.1945
în Braşov, domiciliat în Braşov, str. Bronzului, nr. 1A, bl. 38, sc. C, ap. 3, judeţul Braşov, în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla apropierea Teatrului Dramatic, a fost surprins de
schimbul de focuri de armă dintre militarii aflaţi în dispozitivul de pază al teatrului şi trăgători
amplasaţi în clădirile Hotel Capitol, Poştă şi Primărie.
În aceste împrejurări a fost rănit prin împuşcare la nivelul membrelor inferioare.
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Conform raportului medico-legal nr. 328/E/02.02.1990, numitul Gheorghe Mircea a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale, prezentând o
plagă prin împuşcare, transfixiantă ambe coapse cu retenţie de corp străin – glonţ-coapsă
dreaptă, şoc traumatic. S-a constituit parte civilă în cauză.
45. Persoană vătămată Gorgoş Ioan (Braşov-Vol.16 Victime Zona Parc Poşta)
– rănit
Numitul Gorgoş Ioan, fiul lui Ion şi Zamfira, născut la data de 05.06.1955 în comuna
Răducăneni, judeţul Iaşi, domiciliat în sat Bohotin, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi, a fost
rănit prin împuşcare la mâna stângă, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla zona
parcului din zona Primăriei.
Conform raportului medico-legal nr. 543/E/20.02.1990, numitul Gorgoş Ioan a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 85-90 zile de îngrijiri medicale, prezentând o plagă
împuşcată antebraţ drept 1/3 medie cu fractură radius.
S-a constituit parte civilă în cauză.
46. Persoană vătămată Mureşan Petru Daniel (Braşov-Vol.16 Victime Zona
Parc Poşta) - rănit
Numitul Mureşan Radu Daniel, fiul lui Vasile şi Tanţa, născut la data de 03.03.1966 în
Braşov, domiciliat în Braşov, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, bl. 4, sc. B, ap. 2, judeţul Braşov,
a fost rănit prin împuşcare la coapsa stângă, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla
zona Parcului Central, unde acorda ajutor militarilor aflaţi în dispozitivul de pază.
Conform raportului medico-legal nr. 440/E/12.02.1990, numitul Mureşan Radu Daniel
a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 50-55 zile de îngrijiri medicale, prezentând
o plagă împuşcată penetrantă 1/3 superioară coapsa stângă.
S-a constituit parte civilă în cauză.
47. Persoană vătămată Boldeanu Aurel (Braşov-Vol.16 Victime Zona Parc
Poşta) - rănit
Numitul Boldeanu Aurel, fiul lui Apostu şi Magdalena, născut la data de 08.04.1963 în
Braşov, domiciliat în Braşov, sat Bod, comuna Bod, str. Ariuşdului, nr. 107, judeţul Braşov,
în noaptea de 22/23.12.1989, împreună cu alţi civili înarmaţi cu carabine, au plecat să verifice
zona Parcului, unde au fost observate mai multe persoane.
La un moment dat, din zona în care au fost observate persoanele menţionate anterior,
s-a tras asupra lor, numitul Boldeanu Aurel fiind rănit la piciorul drept.
Conform raportului medico-legal nr. 510/E/16.02.1990, numitul Boldeanu Aurel a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 3 luni îngrijiri medicale cu plagă bipolară
prin împuşcare coapsa dreaptă cu leziune parţială a nervului sciatic şi leziune traumatică nerv
sciatic drept prin plagă împuşcată coapsa dreaptă.
S-a constituit parte civilă în cauză.
48. Persoană vătămată Albu Victor (Braşov-Vol.16 Victime Zona Parc Poşta)
- rănit
Numitul Albu Victor, fiul lui Gheorghe şi Olimpia, născut la data de 10.06.1946 în
judeţul Buzău, domiciliat în Braşov, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 59, sc. D, ap.28, judeţul
Braşov, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în faţa sediului Consiliului Judeţean, a
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ajutat pe unul din militarii din dispozitivul de pază, arătându-i cum se foloseşte puşca
mitralieră. După ce militarul a fost rănit, susnumitul a continuat să tragă cu puşca militarului
în direcţia Oficiului Poştal, în aceste împrejuri fiind rănit la nivelul fesei.
Conform certificatului medico-legal nr. 239/C/03.02.1990, numitul Albu Victor a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 3-4 luni de îngrijiri medicale prezentând o
plagă împuşcată transfixiantă fesa dreaptă, fractură coccis.
S-a constituit parte civilă în cauză.
49. Persoană vătămată Constantin Ion (Braşov-Vol.16 Victime Zona Parc
Poşta) - rănit
Numitul Constantin Ion, fiul lui Petru şi Maria, născut la data de 01.08.1966 în
Botoşani, domiciliat în Braşov, str. Serii, nr. 2, bl. 1, ap. 104, judeţul Braşov, în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în faţa sediului Consiliului Judeţean, a fost rănit prin
împuşcare la nivelul membrelor inferioare, focul fiind executat din direcţia Casei de Modă.
Conform raportului medico-legal nr. 977/E/20.03.1990, numitul Constantin Ion a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 6-8 luni îngrijiri medicale prezentând o
leziune fractură deschisă prin împuşcare cominutivă femur stâng operat-osteosinteză.
50. Persoană vătămată Druia Traian (Braşov-Vol.16 Victime Zona Parc
Poşta) - rănit
Numitul Druia Traian (decedat în anul 2001), fiul lui Traian şi Maria, născut la data de
16.07.1936 în Braşov, domiciliat în Braşov, str. Alexandru cel Bun, nr. 20 B, bl. B12, sc. B,
ap. 4, judeţul Braşov, se afla, în seara zilei de 22.12.1989, în apropierea hotelului Parc. În
direcţia acestuia a fost deschis foc de către o persoană necunoscută din incinta Oficiului
Poştal, împrejurare în care a fost rănit la braţul stâng.
Conform raportului medico-legal nr. 576/E/03.05.1990, numitul Druia Traian a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 6 luni de îngrijiri medicale, prezentând o plagă prin
împuşcare humerus stâng cu fractură cominutivă.
51. Persoană vătămată Fogoraş Radu (Braşov-Vol.16 Victime Zona Parc
Poşta) - rănit
Numitul Fogoraş Radu, fiul lui Radu şi Maria, născut la data de 04.06.1965 în Braşov,
domiciliat în Braşov, str. Pe Tocile, nr. 55, judeţul Braşov, a fost împuşcat în şold, în seara
zilei de 22.12.1989, de un trăgător amplasat în clădirea Modarom, în timp ce se afla în
apropierea clădirii Oficiului Poştal, unde acorda ajutor unui militar rănit.
Conform raportului medico-legal nr. 465/E/14.02.1990, numitul Fogoraş Radu a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 5-6 luni de îngrijiri medicale prezentând o
plagă prin împuşcare transfixiantă şold stâng cu corespondenţă în rect.
S-a constituit parte civilă în cauză.
52. Persoană vătămată Micu Traian (Braşov-Vol.16 Victime Zona Parc Poşta)
- rănit
Numitul Micu Traian (decedat în anul 1996), fiul lui Traian şi Rafira, cu ultimul
domiciliu în Braşov, str. Dr. Petru Groza, nr. 26, bl. 4, sc. A, ap. 1, judeţul Braşov, în
dimineaţa zilei 23.12.1989, împreună cu mai mulţi militari, s-a deplasat către parcul din faţa
Oficiului Poştal, pentru a ajuta mai multe persoane rănite.
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Când au intrat în parc, asupra lor a fost deschis focul din toate direcţiile, atât de către
militari, cât şi de către civili. Conform declaraţiei susnumitului, ,,toată lumea care avea armă
declanşa focul... foarte mulţi tineri civili de 17-18 ani trăgeau fără a avea o direcţie precisă şi
astfel se împuşcau din confuzie, greşeală”. În aceste împrejurări, numitul Micu Traian a fost
rănit prin împuşcare în braţul drept.
Conform raportului medico-legal nr. 3950/E/09.10.1990, numitul Micu Traian a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 21-22 zile de îngrijiri medicale.
La data de 16.10.2008, Micu Maria (soţia victimei), domiciliată în Braşov, str.
Octavian Goga, nr. 26, bl. 4, sc. A, ap. 1, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză.
53. Persoană vătămată Sava Ioan (Braşov-Vol. Victime16 Zona Parc Poşta) rănit
Numitul Sava Ioan, fiul lui Gheorghe şi Aglaia, domiciliat în Braşov, str. Deda, nr. 5,
bl. 36, sc. B, ap. 8, judeţul Braşov, a fost împuşcat în piciorul drept, în noaptea de
22/23.12.1989, de către trăgători amplasaţi în Clădirea Modarom, în timp ce se afla în zona
Consiliului Judeţean, unde ajuta la transportarea răniţilor.
Conform raportului medico-legal nr. 471/E/15.02.1990, numitul Sava Ioan a suferit
leziuni care au necesitat 21-22 zile de îngrijiri medicale prezentând o plagă împuşcată în
gamba dreaptă.
54. Atomei George Eduard (Braşov-Vol.16 Victime Zona Parc Poşta) decedat
Numitul Atomei George Eduard, fiul lui Ioan şi Aneta, născut la data de 31.01.1973 în
Tulcea,cu ultimul domiciliu în Tulcea, str. Isaccea, nr. 18, judeţul Constanţa, a fost împuşcat
mortal, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în faţa clădirii Consiliului Judeţean.
Conform raportului medico-legal nr. 545/AUT/05.05.1990, numitul Atomei George
Eduard a decedat ca urmare a hemoragiei externe produsă prin pătrunderea glonţului unei
arme de foc în regiunea cervicală cu lezarea vaselor sanguine mari ale gâtului.
La data de 01.11.2006 a fost audiată mama victimei, Ţintea Aneta, domiciliată în
Braşov, B-dul. Griviţei, nr. 69, bl. 49, sc. A, ap. 9, jud. Braşov, care a declarat că se constituie
parte civilă.
55. Persoană vătămată Ciupea Onoriu (Braşov-Vol.15 Victime Zona
Modarom) - rănit
Numitul Ciupea Onoriu (decedat în anul 2000), fiul lui natural şi Elena, cu ultimul
domiciliu în Braşov, Calea Bucureşti, nr. 76, bl. A6, sc. A, ap. 35, judeţul Braşov, a fost rănit
prin împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în faţa sediului Consiliului
Judeţean, focul fiind executat din direcţia clădirii Modarom.
Conform raportului medico-legal nr. 914/E/15.03.1990, numitul Ciupea Onoriu a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-32 zile de îngrijiri medicale cu o plagă
împuşcată hemitorace drept posterior.
La data de 16.10.2008, Ciupea Marius (fiul victimei), domiciliat în Braşov, Calea
Bucureştilor, nr. 76, bl. A6, sc. A, ap. 35, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză.
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56. Persoană vătămată Ştefan Daniela (Braşov-Vol.15 Victime Zona
Modarom) - rănită
Numita Ştefan Daniela, fiica lui Eugen şi Daniela, născută la data de 19.03.1967 ,
domiciliată în Braşov, str. Rândunicii, nr. 6, bl. 17, sc. A, ap. 3, judeţul Braşov, a fost rănită
prin împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, fiind surprinsă de schimbul de focuri dintre
militarii care asigurau paza clădirii Consiliului Judeţean şi cei aflaţi în parc.
Conform raportului medico-legal nr. 633/E/27.02.1990, numita Ştefan Daniela a
suferit leziuni care au necesitat 5-6 luni de îngrijiri medicale cu incapacitate temporară de
muncă dacă nu survin complicaţii, cu rezecţie de cot stâng pentru fractură cominutivă după
plagă împuşcată transfixiantă cu explozia întregului masiv osos.
S-a constituit parte civilă în cauză.
57. Persoană vătămată Grigore Georgeta (Braşov-Vol.15 Victime Zona
Modarom) - rănită
Numita Grigore Georgeta, fiica lui Dumitru şi Anica, domiciliată în Braşov, str. Barbu
Lăutaru, nr. 2B, ap. 226, judeţul Braşov, a fost rănită prin împuşcare în fesa stângă, în noaptea
de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în faţa sediului Consiliului Judeţean.
Conform certificatului medico-legal nr. 269/C/06.02.1990, numita Grigore Georgeta a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 50-55 zile de îngrijiri medicale, prezentând o
plagă împuşcată fesa stângă şold drept, cu incapacitate temporară de muncă.
S-a constituit parte civilă în cauză.
58. Persoană vătămată Vasilache Constantin (Braşov-Vol.15 Victime Zona
Modarom) - rănit
Numitul Vasilache Constantin, fiul lui Valeriu şi Zoiea, născut la data de 23.01.1953
în Telega, judeţul Prahova, domiciliat în comuna Telega, sat Telega, nr. 832, judeţul Prahova,
a fost rănit prin împuşcare la mâna stângă, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
faţa sediului Consiliului Judeţean,.
Conform certificatului medico-legal nr. 244/C/03.02.1990, numitul Vasilache
Constantin a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 3 luni de îngrijiri medicale
prezentând o plagă împuşcată în zona parietală dreaptă, regiunea deltoidiană stângă şi plagă
transfixiantă mâna stângă, incapacitate temporară de muncă.
S-a constituit parte civilă în cauză.
59. Persoană vătămată Andrieş Gheorghe Valentin (Braşov-Vol.15 Victime
Zona Modarom) - rănit
Numitul Andrieş Gheorghe Valentin, fiul lui Mihai şi Nina, născut la data de
19.02.1971 în judeţul Botoşani, domiciliat în sat Păsăteni, comuna Truşeşti, judeţul Botoşani,
în noaptea de 22/23.12.1989, s-a aflat printre manifestanţii care au demonstrat în faţa
Consiliului Judeţean.
În jurul orelor 0230-0300 a fost deschis focul din direcţia clădirii Modarom, şi a
parcului. După ce unul din militari a fost rănit, numitul Andrieş Gheorghe Valentin a luat
arma acestuia şi a executat foc cu pistolul mitralieră înspre clădirea oficiului Poştal, de unde
credea că se trage. În aceste împrejurări susnumitul a fost rănit prin împuşcare în abdomen şi
la mâna dreaptă.
Conform raportului medico-legal nr. 989/E/21.03.1990, numitul Andrieş Gheorghe
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Valentin a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 1 an de îngrijiri medicale (plagă
împuşcată hepatică, laparotomie şi hepatoragie, plagă împuşcată cot drept cu imobilizare în
aparat gipsat).
S-a constituit parte civilă în cauză.
60. Banciu Nicu Valentin (Braşov-Vol.15 Victime Zona Modarom) - decedat
Numitul Banciu Nicu Valentin, cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Apollo, nr. 5,
judeţul Braşov, a fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
apropierea Regionalei CFR Braşov, focul fiind executat din direcţia clădirii Modarom.
Conform raportului medico-legal nr. 489/AUT/1989, numitul Banciu Nicu Valentin a
decedat ca urmare a unui traumatism cranio-cerebral, cu fracturi multiple craniene şi
dilacerare cerebrală produsă prin armă de foc.
La data de 05.05.2006, Secară Zinca (mama victimei), domiciliată în Braşov, str.
Ciprian Porumbescu, nr. 11, bl. A9, sc. A, ap. 13, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în
cauză. De asemenea, în cauză s-a constituit parte civilă şi Banciu Simona Adriana (soţia
victimei), domiciliată în Braşov, str. Brânduşelor, nr. 94, bl. 41, sc. a, ap. 10, jud. Braşov.
61. Stanciu Ovidiu (Braşov-Vol.15 Victime Zona Modarom) - decedat
Numitul Stanciu Ovidiu, cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Zizinului, nr. 30, judeţul
Braşov, a fost împuşcat în abdomen, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona
Modarom, unde ajuta la transportarea răniţilor. A decedat ulterior, la data de 04.01.1990, în
Spitalul Judeţean Braşov.
Conform raportului medico-legal nr. 8/AUT/14.03.1991, numitul Stanciu Ovidiu a
decedat ca urmare a unei plăgi împuşcate în fosa iliacă dreaptă cu peritonită generalizată.
La data de 29.06.2006, Pintilie Carmen Ramona (soţia victimei), domiciliată în
Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 18, bl. 1K, sc. C, ap. 11, jud. Braşov, s-a constituit parte
civilă în cauză.
62. Frîncu Dumitru (Braşov-Vol.15 Victime Zona Modarom) - decedat
Numitul Frîncu Dumitru, cu ultimul domiciliu în Braşov, B-dul Victoriei, nr. 10, bl.
43, sc. D, ap. 23, judeţul Braşov, a fost împuşcat mortal, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp
ce se afla în zona Modarom.
Conform raportului medico-legal nr. 525/AUT/05.05.1989, numitul Frîncu Dumitru a
decedat ca urmare a contuziei, hemoragiei şi fracturii cerebrale consecutivă pătrunderii în
craniu a unui glonţ de armă.
În cauză s-au constituit părţi civile Frîncu Constanţa (soţia victimei) şi Frîncu Claudiu
Ştefan (fiul victimei), domiciliaţi în Braşov, str. Hărmanului, nr. 70, bl. 137, sc. B, ap. 13, jud.
Braşov.
63. Vlase Nicolae (Braşov-Vol.13 Deces Vlase Nicolae) – decedat
Numitul Vlase Nicolae, fiul lui Nicolae şi Elena, născut la data de 18.10.1970 în
Braşov, cu ultimul domiciliu în Braşov, str. E. Rădulescu, nr. 27, judeţul Braşov, a fost
împuşcat în piciorul stâng, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Hotelului Capitol.
A decedat în cursul aceleiaşi zile la Spitalul Judeţean Braşov.
Conform raportului medico-legal nr. 529/AUT/1989 din data de 13.03.1991, moartea
numitului Vlase Nicolae a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei externe consecutivă rupturii
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arterei femurale stângi, prin proiectilul unei arme de foc.
Fiind audiată la data de 04.04.2008, Vlase Elena (domiciliată în Braşov, Strada De
Mijloc, nr. 49, jud. Braşov) a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
moartea fiului său Vlase Nicolae şi s-a constituit parte civilă în cauză.
64. Pleşca Ana (Braşov-Vol.33 Deces Pleşca Ana) - decedată
Numita Pleşca Ana, cu ultimul domiciliu în localitatea Stolniceni-Prăjescu, judeţul
Iaşi, a fost împuşcată mortal, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona b-dul
Karl Marx.
Conform raportului medico-legal nr. 508/AUT/04.05.1990, numita Pleşca Ana, a
prezentat leziuni produse prin împuşcare în zona toracică.
La data de 16.10.2008, Pleşca Mihai (fratele victimei), domiciliat în Braşov str. C. D.
Gherea, nr. 74, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză.
65. Persoană vătămată Bacal Tudorică (Braşov-Vol.31 Victime Uzina 2) rănit
Numitul Bacal Tudorică, fiul lui Gheorghe şi Anica, născut la data de 24.12.1956 în
Braşov, domiciliat în Braşov, str. Zizinului, nr. 118, ap. 38, judeţul Braşov, în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în faţa blocului de domiciliu, amplasat în apropierea Uzinei 2, a
observat un autocamion care nu a oprit la barajul organizat de membrii Gărzilor Patriotice.
În direcţia camionului au deschis foc, concomitent, atât luptătorii care alcătuiau filtru,
cât şi cei din faţa Uzinei 2, care au tras mai multe lovituri de tun. În aceste împrejurări, Bacal
Tudorică a fost rănit de schije.
Conform raportului medico-legal nr. 301/C/08.02.1990, numitul Bacal Tudorică a
prezentat o plagă transfixiantă în regiunea calcaniană dreaptă şi subclaviculară dreaptă cu
retenţie de corp străin pentru care a necesitat 30-35 zile îngrijiri medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
66. Persoană vătămată Melinte Nicuşor (Braşov-Vol.31 Victime Uzina 2) rănit
Numitul Melinte Nicuşor, fiul lui Constantin şi Frăsina, născut la data de 13.11.1961
în Bacău, domiciliat în oraşul Moineşti, str. Plopilor, nr. 14, judeţul Bacău, în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Uzinei 2, a observat un autocamion, care nu a
oprit la barajul organizat de membrii Gărzilor Patriotice.
În direcţia autovehiculului au deschis foc, concomitent, atât luptătorii care alcătuiau
filtru, cât şi cei din faţa Uzinei 2, care au tras şi cu tunul antiaerian asupra autocamionului. În
aceste împrejurări, susnumitul a fost rănit, prin împuşcare, la piciorul stâng.
Conform raportului medico-legal nr. 237/C/03.02.1990, numitul Melinte Nicuşor a
prezentat o plagă împuşcată la glezna stângă, pentru care a necesitat 45-50 zile de îngrijiri
medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
67. Persoană vătămată Nica Costică (Braşov-Vol.31 Victime Uzina 2) - rănit
Numitul Nica Costică, fiul lui Andrei şi Anica, născut la data de 27.05.1951 în sat
Moţca, judeţul Iaşi, domiciliat în Braşov, str. Carpaţilor, nr. 59 B, sc. B, ap.13, judeţul Braşov,
se deplasa, în ziua de 23.12.1989, către Întreprinderea de Transporturi Auto – Centrala
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Transporturi Auto Agricole Braşov, cu un autocamion condus de numitul Tincu Ioan.
În apropierea Uzinei 2, asupra autovehiculului în care se afla s-a executat foc de către
luptători din cadrul Gărzilor Patriotice, fiind executate mai multe lovituri de tun. În aceste
împrejurări susnumitul a fost rănit la nivelul membrelor şi toracelui.
Conform raportului medico-legal nr. 451/E/13.02.1990, numitul Nica Costică a
prezentat plăgi prin explozie ale membrului superior drept, hemitorace drept, ambele fese,
coapse şi ambele plante fractură metatarsian picior stâng, contuzie hemitorace stâng, şoc
traumatic şi hemoragic, pentru care a necesitat 6-8 luni îngrijiri medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
68. Persoană vătămată Polcovnicu Georgel (Braşov-Vol.31 Victime Uzina 2) rănit
Numitul Polcovnicu Georgel, fiul lui Alexandru şi Ecaterina, născut la data de
03.08.1965 în Braşov, domiciliat în Braşov, str. Zizinului nr. 124, judeţul Braşov, în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Uzinei 2, a observat un autocamion, care nu a
oprit la barajul organizat de membrii Gărzilor Patriotice.
În direcţia autovehiculului au deschis foc, concomitent, atât luptătorii care alcătuiau
filtru, cât şi cei din faţa Uzinei 2, care au tras şi cu tunul antiaerian asupra autocamionului. În
aceste împrejurări susnumitul a fost rănit, prin împuşcare, la piciorul stâng.
Conform certificatului medico-legal nr. 238/C/03.03.1990, numitul Polcovnicu
Georgel a suferit o leziune prin împuşcare calcaneu stâng corp străin schijă pentru care a
necesitat 45-50 zile îngrijiri medicale.
69. Persoană vătămată Popa Cezar (Braşov-Vol.31 Victime Uzina 2) - rănit
Numitul Popa Cezar, fiul lui Vasile şi Vasilica, născut la data de 06.09.1967 în Braşov,
domiciliat în Braşov, str. Zizinului, nr. 120, bl. 1, ap. 213, judeţul Braşov, în timp ce se afla în
faţa blocului de domiciliu, amplasat în apropierea Uzinei 2, a observat un autocamion care nu
a oprit la barajul organizat de membrii Gărzilor Patriotice.
În direcţia camionului au deschis foc, concomitent, atât luptătorii care alcătuiau filtru,
cât şi cei din faţa Uzinei 2, care au tras mai multe lovituri de tun asupra camionului. În aceste
împrejurări susnumitul a fost rănit, prin împuşcare, în zona capului.
Conform raportului medico-legal nr. 411/E/09.02.1990, numitul Popa Cezar a
prezentat leziuni produse prin împuşcare, care au necesitat pentru vindecare 38-40 zile de
îngrijiri medicale.
70. Persoană vătămată Rusu Neculai (Braşov-Vol.31 Victime Uzina 2) - rănit
Numitul Rusu Neculai, fiul lui Neculai şi Elena, născut la data de 13.02.1961 în
judeţul Botoşani, domiciliat în Braşov, str. Laminoarelor, nr. 2, judeţul Braşov, în ziua de
23.12.1989, se deplasa către Întreprinderea de Transporturi Auto – Centrala Transporturi Auto
Agricole Braşov, cu un autocamion condus de numitul Tincu Ioan.
În apropierea Uzinei 2, s-a executat foc asupra autovehiculului în care se afla de către
luptători din cadrul Gărzilor Patriotice. În aceste împrejurări susnumitul a fost rănit la nivelul
membrelor inferioare şi toracelui.
Conform raportului medico-legal nr. 513/E/16.02.1990, numitul Rusu Neculai a
prezentat leziuni care au necesitat pentru vindecare 45-50 zile îngrijiri medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
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71. Persoană vătămată Soceanu Marin (Braşov-Vol.31 Victime Uzina 2) rănit
Numitul Soceanu Marin, fiul lui Ion şi Ştefana, născut la data de 09.08.1957 în Brăila,
domiciliat în Braşov, str. Ciprian Porumbescu, nr. 3, bl. A16, sc. A, ap. 10, judeţul Braşov, în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se deplasa către Întreprinderea de Transporturi Auto – Centrala
Transporturi Auto Agricole Braşov, cu un autoturism marca Dacia 1300, a fost oprit pentru
control la un filtru organizat de Gărzile Patriotice pe str. Zizinului.
Membrii Gărzilor Patriotice au încercat să oprească şi un autocamion, însă datorită
faptului că nu a oprit, au deschis focul asupra autovehiculului, cu tot armamentul din dotare,
inclusiv cu tunul antiaerian. În aceste împrejurări a fost rănit şi susnumitul la mâna dreaptă.
Conform certificatului medico-legal nr. 229/C/01.021990, numitul Soceanu Marin a
prezentat leziuni care au necesitat pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale cu traumatism
complex prin explozie mâna dreaptă cu întinse defecte de părţi moi la nivelul policelui cu
infirmitate permanentă şi punerea în primejdie a vieţii victimei.
72. Persoană vătămată Stoica Dan Ilie (Braşov-Vol.31 şi Victime Uzina 2) rănit
Numitul Stoica Dan Ilie, fiul lui Comănel şi Valeria, născut la data de 19.07.1970 în
Braşov, domiciliat în Braşov, str. Plugarilor, nr. 3S, judeţul Braşov, în ziua de 23.12.1989, se
deplasa cu un autoturism marca Dacia, condus de numitul Bălan Dumitru.
În zona Uzinei 2, membrii gărzilor patriotice au deschis focul asupra autoturismului,
rănindu-l la piciorul drept, şold şi genunchi.
Conform raportului medico-legal nr. 1093/E/27.03.1990, numitul Stoica Dan Ilie a
prezentat leziuni care au necesitat pentru vindecare 6-8 luni îngrijiri medicale cu fractură
cominutivă pentrohanteriană dreaptă, paralizie de nerv sciatic popliteu extern cu incapacitate
temporară de muncă.
S-a constituit parte civilă în cauză.
73. Bărcuţean Radu Vasile (Braşov-Vol.31 Victime Uzina 2) - decedat
Numitul Bărcuţean Radu Vasile, fiul lui Vasile şi Valerica, născut la data de
17.01.1970 în Braşov, cu ultimul domiciliu în localitatea Şoarş, judeţul Braşov, a fost
împuşcat mortal, în ziua de 23.12.1989, în zona Fabricii de şuruburi, de către membri ai
Gărzilor Patriotice care au deschis focul asupra autosalvării aparţinând Uzinei 2, cu care se
deplasa pentru a ajuta la transportarea răniţilor la spital.
Decesul a fost înregistrat la data de 27.12.1989, la Primăria Municipiului Braşov.
La data de 04.12.2008, Bărcuţean Vasile (tatăl victimei), domiciliat în Făgăraş, str.
Tudor Vladimirescu, bl. 3, ap. 62, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză.
74. Savin Gheorghe (Braşov-Vol.31 Victime Uzina 2) - decedat
Numitul Savin Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Dorina, născut la data de 30.10.1985, cu
ultimul domiciliu în Braşov, str. Prunului, nr. 32, bl. 3, sc. E, ap. 12, jud. Braşov, în ziua de
23.12.1989, se deplasa către Întreprinderea de Transporturi Auto – Centrala Transporturi Auto
Agricole Braşov, cu un autocamion condus de numitul Tincu Ioan.
În apropierea Uzinei 2, luptători din cadrul Gărzilor Patriotice au executat foc asupra
autovehiculului în care se afla, împrejurare în care susnumitul a fost împuşcat mortal.
Conform raportului medico-legal nr. 491/AUT/1989, numitul Savin Gheorghe a
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decedat datorită zdrobirii organelor abdominale consecutivă pătrunderii gloanţelor unei arme
de foc.
La data de 21.04.2006, Savin Dorina (soţia victimei), domiciliată în Braşov, str.
Prunului nr. 32, bl. 3, sc. E, ap. 12, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză.
75. Stoian Victor (Braşov-Vol. 31 Victime Uzina 2) - decedat
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 483/Aut./04.05.1990, moartea
numitului Stoian Victor (născut la data de 30.09.1965 cu ultimul domiciliu în mun. Braşov,
str. C. Porumbescu, nr. 4, sc. B, ap. 27) a fost violentă şi s-a datorat traumatismului toracoabdominal cu hemoragie internă produse prin glonţ de armă de foc. Arma a fost descărcată
înafara factorilor suplimentari ai împuşcării. Glonţul a pătruns în trunchi pe o direcţie dinapoi
înainte, de jos în sus şi de la stânga la dreapta, producând lezarea organelor toracoabdominale, victima fiind surprinsă în ortostatism.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul au fost audiaţi Stoian Mihăilă şi
Stoian Cristinel Marian (domiciliaţi în com. Rica, sat. Adunaţi, jud. Argeş) care au precizat că
tatăl lor a fost împuşcat, în data de 22.12.1989, de către militarii din dispozitivul de apărare al
Uzinei 2 Braşov. Au solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate şi s-au
constituit parte civilă în cauză.
76. Costin Gheorghe (Braşov-Vol. 31 Victime Uzina 2 şi vol. Persoane reţinute
ca suspecte la UM 01107 Braşov) - reţinut
Fiind audiat la data de 20.02.2008, numitul Costin Gheorghe (fiul lui Ioan şi Ioana,
născut la data de 09.09.1940 în com. Vidăcut, jud. Mureş, domiciliat în Braşov, str. Ciprian
Porumbescu, nr. 2, sc. A, ap. 44, jud. Braşov) a precizat că în seara zilei de 23.12.1989 s-a
deplasat la filtrul organizat în zona Restaurantului Ciucaş, situat la intersecţia Calea Bucureşti
cu str. Lunei, şi s-a adresat unor manifestanţi, între care se aflau Soceanu Marin, Stoica Dan şi
Stoian Victor (care avea o puşcă ZB asupra sa), cărora le-a solicitat sprijinul pentru a ajunge
la Autobaza 6, în cartierul Zizin. A fost oprit un autoturism marca Dacia 1300, de culoare
albă, proprietatea numitului Bălan Dumitru, în care s-a urcat împreună cu persoanele
menţionate anterior. Pe traseu, către cartierul Zizin, au fost opriţi la mai multe baraje (pe str.
Traian, str. Saturn etc.), ultimul baraj fiind cel de lângă Combinatul Poligrafic. În momentul
în care li s-a permis să treacă de filtru, asupra autoturismului s-a deschis foc dinspre Poligrafie
şi Uzina nr. 2. Stoica Dan a fost rănit de un glonţ în piciorul drept, Stoian Victor a fost
împuşcat mortal în zona abdomenului iar Soceanu Marin a fost rănit la mâna dreaptă.
Împreună cu Bălan Dumitru a fost imobilizat de către un ofiţer MApN care i-a condus
la punctul acces control Poligrafie fiind consideraţi terorişti. În jurul orei 2330 a sosit un
echipaj al miliţiei şi au fost conduşi în arestul Inspectoratului Judeţean de Miliţie de unde a
fost eliberat în seara zilei de 26.12.1989.
77. Drăgan Iulian (Braşov-Vol. 11 Victime Zona Consiliului Judeţean) decedat
Conform raportului medico legal nr. 532/Aut/13.03.1991, moartea numitul Drăgan
Iulian (născut la data de 24.03.1971, cu ultimul domiciliu în mun. Braşov, str. Neptun, nr. 24)
a fost violentă şi s-a datorat unui politraumatismului produs prin mai multe proiectile de armă
de foc. Arma a fost descărcată în afara factorilor suplimentari ai împuşcării, cu direcţie de
tragere de la dreapta la stânga şi dinainte-înapoi (considerând victima în poziţie de
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ortostatism).
Fiind audiat la data de 20.04.2006, Drăgan Dorian Paul (domiciliat în loc. Zărneşti, str.
Griviţa, nr. 4, jud. Braşov) a precizat că fratele său a fost împuşcat în data de 22.12.1989, în
timp ce participa la manifestaţia din faţa Consiliului Judeţean. A solicitat tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate şi s-a constituit parte civilă în cauză.
78. Drăgan Stan (Braşov-Vol. 11 Victime Zona Consiliului Judeţean) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 531/Aut/07.05.1990, moartea numitul Drăgan
Stan (născut la data de 15.01.1937, cu ultimul domiciliu în mun. Braşov, str. Neptun, nr. 24) a
fost violentă şi s-a datorat zdrobirii organelor interne toracice consecutive pătrunderii
glonţului unei arme de foc. Arma a fost descărcată în afara factorilor suplimentari ai
împuşcării pe o direcţie de la dreapta la stânga, victima fiind surprinsă în ortostatism.
Fiind audiat la data de 20.04.2006, Drăgan Dorian Paul (domiciliat în Zărneşti, str.
Griviţa, nr. 4, jud. Braşov) a precizat că tatăl său a fost împuşcat în data de 22.12.1989, în
timp ce participa la manifestaţia din faţa Consiliului Judeţean. A solicitat tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate şi s-a constituit parte civilă în cauză.
79. Tamaş Iosif (Braşov-Vol. 11 Victime Zona Consiliului Judeţean) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 528/Aut/14.03.1991, moartea numitului Tamaş
Iosif (cu ultimul domiciliu în mun. Braşov, Calea Bucureşti, nr. 106) a fost violentă şi s-a
datorat leziunilor produse prin armă de foc la nivelul abdomenului, cu lezare de organe interne
parenchimatoase şi cavitale, hemoragie internă şi externă consecutivă. Tragerea s-a făcut de la
dreapta la stânga şi de sus în jos, în afara factorilor suplimentari ai împuşcării (considerând
victima în poziţie de ortostatism).
Fiind audiat la data de 05.02.2007, Tamaş Cristian Claudiu (domiciliat în Braşov, str.
Zorilor, nr. 1, bl. D10, sc. 3, et. 6, ap. 21, jud. Braşov şi reşedinţa în Predeal, str. Piatra
mare,nr. 5, jud. Braşov) a precizat că tatăl său a fost împuşcat în noaptea de 22/23.12.1989, în
jurul orei 0200, în timp ce se afla în faţa clădirii Consiliului Judeţean, zonă în care s-au
executat focuri de armă dinspre magazinul Modarom şi Hotel Capitol. A solicitat tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate şi s-a constituit parte civilă în cauză.
80. Dobrin Constantin Tudorel (Braşov-Vol. 11 Victime Zona Consiliului
Judeţean) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 516/Aut/04.05.1990, moartea numitul Dobrin
Constantin Tudorel (fiul lui Spiridon şi Tinca, născut la data de 08.10.1961, cu ultimul
domiciliu în Braşov, str. Jepilor, nr. 21) a fost violentă şi s-a datorat contuziei, fracturii şi
hemoragiei cerebrale consecutive traversării craniului de gloanţele unei arme de foc. Tragerea
s-a făcut în afara factorilor suplimentari ai împuşcării, glonţul a pătruns în craniu în regiunea
frontală stângă şi a ieşit în regiunea parietală dreaptă, victima fiind surprinsă în ortostatism.
Fiind audiat la data de 26.04.2006, Jeler Mircea a precizat că ginerele său Dobrin
Constantin Tudorel a fost împuşcat în noaptea de 22/23.12.1989, în jurul orei 0230, în timp ce
se aflau în zona Consiliului Judeţean, zonă în care s-au executat focuri de armă din direcţia
Poştei sau a hotelului Restaurant Parc. A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate şi s-a constituit parte civilă în cauză. De asemenea s-au constituit părţi civile Dobrin
Lorena Ioana şi Dobrin Răzvan Mircea, copii victimei, ambii cu domiciliul în Braşov, str.
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Măcieşului, nr. 11, bl. A19, sc. A, ap. 23, jud. Braşov.
81. Burjan Ştefan (Braşov-Vol. 11 Victime Zona Consiliului Judeţean) decedat
Conform raportului medico legal nr. 515/Aut/04.05.1989, moartea numitul Burjan
Ştefan (cu ultimul domiciliu în mun. Braşov, str. 7 Noiembrie, nr. 15) a fost violentă şi s-a
datorat hemoragiei externe şi interne consecutivă rupturii arterei carotide drepte şi rupturii de
organe şi hemoragiei interne produsă de gloanţele unei arme de foc. Arma a fost descărcată în
afara factorilor suplimentari ai împuşcării. Gloanţele au pătruns în partea dreaptă a gâtului,
subclavicular drept şi sub omoplatul drept, o parte ieşind pe partea dreaptă a feţei, în timp ce
victima se găsea în autoturism.
Conform actelor aflate la dosarul cauzei, numitul Burjan Ştefan a fost împuşcat în
noaptea de 22/23.12.1989 în timp ce se afla în zona Comitetului Judeţean.
Fiind audiată la data de 20.10.2006, Burjan Estera (domiciliată în Braşov, str.
Iasomiei, nr. 8, sc. D, ap. 12, jud. Braşov) a precizat că l-a găsit pe soţul său Burjan Ştefan, în
data de 24.12.1989, la morga Spitalului Militar Braşov. A solicitat tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate şi s-a constituit parte civilă în cauză.
82. Persoană vătămată Pălăcean Ioan (Braşov-Vol. 11 Victime Zona
Consiliului Judeţean) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 533 /Aut/07.05.1989 moartea numitului Pălăcean
Ioan (născut la data de 08.10.1952, cu ultimul domiciliu în mun. Braşov, str. Prunului, nr. 40)
a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei externe produse de pătrunderea gloanţelor unei arme
de foc în membrele inferioare cu lezarea arterei femurale drepte. Arma a fost descărcată în
afara factorilor suplimentari ai împuşcării pe o direcţie de la dreapta la stânga, dinainte înapoi
şi posibil de sus în jos.
Fiind audiată la data de 17.10.2006, Pălăcean Paulina (domiciliată în Braşov, str.
Lalelelor, nr. 21, bl. 84, sc. 3, ap. 6, jud. Braşov) a precizat că soţul său a fost împuşcat în
noaptea de 22/23.12.1989, în contextul focurilor de armă executate din direcţia Primăriei şi a
Hotelului Capitol. A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate şi s-a
constituit parte civilă în cauză.
83. Nedelcu Vasile (Braşov-Vol. 11 Victime Zona Consiliului Judeţean) decedat)
Conform raportului medico legal nr. 514/Aut/04.05.1990, moartea numitul Nedelcu
Vasile (cu ultimul domiciliu în Zărneşti, str. 1 Decembrie 1918, bl 10, ap. 29, jud. Braşov) a
fost violentă şi s-a datorat hemoragiei interne şi externe după plăgi împuşcate ale toracelui.
Leziunile au fost produse prin pătrunderea în torace a două gloanţe ale unei arme de foc după
direcţii diferite, dinapoi înainte şi dinainte înapoi.
Fiind audiat la data de 27.04.2006, Nedelcu Vasile (domiciliat în Braşov, str. Bogdan
Alexandru, nr. 5, bl. 10,sc. C, ap. 2, jud. Braşov) a precizat că fiul său a fost împuşcat în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Consiliului Judeţean.
84. Negru Adrian Florin (Braşov-Vol. 11 Victime Zona Consiliului Judeţean) decedat
Conform raportului medico legal nr. 522/Aut/14.03.1991, moartea numitului Negru
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Adrian Florin ( în vârstă de 12 ani, cu ultimul domiciliu în mun. Braşov, str. Ion Creangă , nr.
6. Bl. 15, sc. C, ap. 1) a fost violentă şi s-a datorat unui traumatism abdominal cu rupturi de
organe interne şi hemoragie internă şi externă produse prin armă de foc. Tragerea s-a făcut în
afara factorilor suplimentari ai împuşcării, cu o direcţie dinainte-înapoi şi uşor de la dreapta la
stânga.
Fiind audiată la data de 20.01.2006, Militaru Ileana (domiciliată în Braşov, Aleea
Magnoliei, nr. 2, bl. 94, sc. F, et. 4, ap.19,jud. Braşov) a precizat că fiul său a fost împuşcat în
noaptea de 22/23.12.1989. A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate şi
s-a constituit parte civilă în cauză.
85. Brînzea Coman (Braşov-Vol. 11 Victime Zona Consiliului Judeţean) decedat
Conform raportului medico legal nr. 501/Aut/04.05.1990, moartea numitul Brînzea
Coman (cu ultimul domiciliu în mun. Braşov, str. Jepilor, nr. 46) a fost violentă şi s-a datorat
zdrobirii organelor interne toraco-abdominale consecutive pătrunderii gloanţelor unei arme de
foc. Arma a fost descărcată înafara factorilor suplimentari ai împuşcării, pe o direcţie dinapoi
înainte.
Fiind audiată la data de 18.10.2006, Brînzea Maria (domiciliată în Braşov, str. Jepilor,
nr. 46, bl. B46, ap. 6, jud. Braşov) a precizat că soţul său a fost împuşcat în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în zona Consiliului Judeţean. A solicitat tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate şi s-a constituit parte civilă în cauză.
86. Persoană vătămată Pîrvu Liliana (Braşov-Vol. 25 Victime str.
Hărmanului, str. Toamnei) - rănită
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 881/E/13.03.1990, numita Pîrvu
Liliana a prezentat leziuni corporale (plagă plurifocală cu retenţie schije) produse prin
împuşcare cu armă militară, leziuni care pot data din 23.12.1989 şi care au necesitat 28-30 zile
de îngrijiri medicale.
Fiind audiată la data de 27.04.2006, Pîrvu Liliana (fiica lui Emil şi Maria, născută la
data de 25.07.1939 în Braşov, domiciliată în mun. Braşov, str. Hărmanului, nr. 44, bl. 3, sc. D,
ap. 9, jud. Braşov) a precizat că a fost rănită în şoldul stâng, în ziua de 23.12.1989, în timp ce
se afla la domiciliu. Susţine că în direcţia apartamentului său s-a executat foc atât dinspre
blocul situat vis a vis cât şi din zona în care se aflau militari pe str. Hărmanului.
87. Persoană vătămată Cioban Vasile (Braşov-Vol. 43 Victime Braşov) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 2338/E/14.08.1991, numitul Cioban Vasile (fiul
lui Gheorghe şi Victoria, născut la data de 18.01.1957 în com. Vama Buzăului, jud. Braşov,
domiciliat în com. Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, str. Principală, nr. 468, jud. Braşov) a
prezentat leziuni corporale (plagă braţul stâng) produse prin împuşcare cu armă militară,
leziuni care pot data din 23.12.1989 şi care au necesitat 22-24 zile de îngrijiri medicale.
Din cercetările efectuate rezultă că numitul Cioban Vasile a fost rănit prin împuşcare,
la data de 23.12.1989, în timp ce se afla la intersecţia str. Uranus cu b-dul Saturn, din mun.
Braşov.
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88. Persoană vătămată Iosipescu George (Braşov-Vol. 21 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 1355/E/17.04.1990, numitul Iosipescu George
(fiul lui Neculai şi Florica, născut la data de 26.02.1971 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti,
b-dul Basarabia, nr. 222, bl. M 11, sc. 3, ap. 58, sector 2) a prezentat leziuni corporale (plagă
antebraţ drept) produse prin împuşcare cu armă militară, leziuni care au necesitat 12-14 zile de
îngrijiri medicale.
Numitul Iosipescu George, fost militar în termen la UM 01090 Predeal, a făcut parte
dintre militarii care, în noaptea de 22/23.12.1989, au fost aduşi la Consiliul Judeţean Braşov,
fiind repartizaţi într-un dispozitiv pe str. Republicii, Ghe. Ghe. Dej, zona Modarom şi Capitol,
misiunea fiind aceea de a nu permite accesul manifestanţilor spre Consiliul Judeţean.
După ora 0200, când în zonă a început să se execute focuri de armă, s-a refugiat la
intrarea în restaurantul Poiana, lângă Modarom, de unde a răspuns cu focuri de armă în
direcţia PTTR. A fost rănit în mâna dreaptă în timp ce alerga împreună cu mai mulţi militari
pe str. Republicii, apreciind că focurile au fost trase de la etajele superioare ale clădirii
Modarom.
La data de 08.09.2008, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
89. Persoană vătămată Gidofalvi Ioszef (Braşov-Vol. 21 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 725/E/05.03.1990, numitul Gidofalvi Joszef (fiul
lui Iosif şi Etelca, născut la data de 07.12.1969, domiciliat în sat Vălureni, com. Cristeşti, nr.
225, jud. Mureş) a prezentat leziuni corporale (plagă coapsa dreaptă cu distrucţie de părţi moi)
produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au necesitat 45
zile de îngrijiri medicale.
Numitul Gidofalvi Ioszef, fost militar în termen la UM 01090 Predeal, a făcut parte
dintre militarii care, în noaptea de 22/23.12.1989, au fost aduşi la Consiliul Judeţean Braşov,
fiind repartizaţi într-un dispozitiv pe str. Republicii, Ghe. Ghe. Dej, zona Modarom şi Capitol,
misiunea fiind aceea de a nu permite accesul manifestanţilor spre Consiliul Judeţean.
După ora 0200, când în zonă a început să se execute focuri de armă, s-a refugiat în
apropierea PTTR, în parcul din faţa Hotelului Capitol, executând foc, la ordinul mr. Radu, în
direcţia acestui hotel. A fost rănit în piciorul drept, în timp ce se afla în poziţie culcat cu faţa
către Capitol şi Modarom, apreciind că gloanţele au fost trase din direcţia Poştei.
La data de 08.09.2008, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
90. Persoană vătămată Macoveanu Costel (Braşov-Vol. 21 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 748/E/05.03.1990, numitul Macoveanu Costel
(fiul lui Ion şi Salomia, născut la data de 16.11.1968 în com. Smeeni, jud. Buzău, domiciliat
în mun. Buzău, b-dul Unirii, bl. G1, ap. 100, jud. Buzău) a prezentat leziuni corporale (plagă
superficială bipolară 1/3 inferioară faţa posterioară coapsa stângă) produse prin împuşcare cu
armă militară, leziuni care pot data din 23.12.1989 şi au necesitat 12-14 zile de îngrijiri
medicale.
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Numitul Macoveanu Costel, fost militar în termen la UM 01090 Predeal, a făcut parte
dintre militarii care, în noaptea de 22/23.12.1989, au fost aduşi la Consiliul Judeţean Braşov,
fiind repartizaţi într-un dispozitiv pe str. Republicii, Ghe. Ghe. Dej, zona Modarom şi Capitol,
misiunea fiind aceea de a nu permite accesul manifestanţilor spre Consiliul Judeţean.
După ora 0200, când în zonă a început să se execute focuri de armă, s-a refugiat în faţa
Modarom, unde a fost rănit în piciorul stâng, fără să poată preciza din ce direcţie a fost
împuşcat. În aceleaşi împrejurări a fost rănit şi sold. Popeangă Dumitru.
La data de 10.09.2008, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
91. Paranschi Andrei (Braşov-Vol. 21 Răniţi UM 01090 Predeal) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 524/Aut/1989, moartea numitului Paranschi
Andrei a fost violentă şi s-a datorat şocului traumatic şi hemoragic. Leziunile au fost produse
prin pătrunderea în spaţiul retroperitoneal a unui glonţ, posibil prin împuşcare dinapoi-înainte.
A fost internat în Spitalul Judeţean Braşov la data de 23.12.1989, ora 0534, decesul
producându-se la data de 25.12.1989
Numitul Paranschi Andrei, fost militar în termen la UM 01090 Predeal, a făcut parte
dintre militarii care, în noaptea de 22/23.12.1989, au fost aduşi la Consiliul Judeţean Braşov,
fiind repartizaţi într-un dispozitiv pe str. Republicii, Ghe. Ghe. Dej, zona Modarom şi Capitol,
misiunea fiind aceea de a nu permite accesul manifestanţilor spre Consiliul Judeţean.
A fost rănit în aceeaşi noapte, în timp ce se afla între Hotelul Capitol şi Consiliul
Municipal.
La data de 10.11.2005, Niţă Florica, domiciliată în Bucureşti, Şos. Colentina nr. 55, bl.
83, sc. A, et.6, ap. 28, sector 2, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de decesul fiului său Paranschi Andrei şi s-a constituit parte civilă în cauză.
92. Persoană vătămată Vasile Dragoş (Braşov-Vol. 21 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 1094/E/27.03.1990, numitul Vasile Dragoş (fiul
lui Traian şi Ana, născut la data de 07.05.1969 în com. Pătârlagele, jud. Buzău, cu domiciliul
în satul Poienii de Sus, comuna Pătârlagele, judeţul Buzău) a prezentat leziuni corporale
(plagă transfixiantă sub scrotală şi perineo-fesieră stângă) produse prin împuşcare cu armă
militară. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale.
Numitul Vasile Dragoş, fost militar în termen la UM 01090 Predeal, a făcut parte
dintre militarii care, în noaptea de 22/23.12.1989, au fost aduşi la Consiliul Judeţean Braşov,
fiind repartizaţi într-un dispozitiv pe str. Republicii, Ghe. Ghe. Dej, zona Modarom şi Capitol,
misiunea fiind aceea de a nu permite accesul manifestanţilor spre Consiliul Judeţean.
A fost rănit în aceeaşi noapte, dinspre Consiliul Judeţean, în timp ce se afla în faţa
Modarom, unde s-a retras din parcul de vis a vis, întrucât se trăgea de pe clădirea Modarom,
direcţie în care, iniţial, a răspuns şi el cu foc.
93. Persoană vătămată Papară Ciprian (Braşov-Vol. 21 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 864/E/12.03.1990, numitul Papară
Ciprian (fiul lui Daniel şi Stela Cornelia, născut la data de 27.01.1969 în Braşov, domiciliat în
Braşov, b-dul Victoriei, nr. 4, bl. 41, sc. D, ap. 5, jud. Braşov) a prezentat leziuni corporale
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(fractură ambe oase gamba stângă cu deplasare, fractură cominutivă astragal şi calcaneu drept)
produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din noaptea de 22/23.12.1989 şi
au necesitat un an de zile de îngrijiri medicale.
Numitul Papară Ciprian, fost militar în termen la UM 01090 Predeal, a făcut parte
dintre militarii care, în noaptea de 22/23.12.1989, au fost aduşi la Consiliul Judeţean Braşov,
fiind repartizaţi într-un dispozitiv pe str. Republicii, Ghe. Ghe. Dej, zona Modarom şi Capitol,
misiunea fiind aceea de a nu permite accesul manifestanţilor spre Consiliul Judeţean.
A fost rănit în aceeaşi noapte, în timp ce se afla în dispozitiv între Consiliul Judeţean şi
clădirea PTTR, apreciind că a fost împuşcat dinspre clădirea Modarom.
94. Persoană vătămată Panac Gabriel (Braşov-Vol. 21 Răniţi UM 01090
Predeal) – rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 733/E/05.03.1990, numitul Panac
Gabriel (fiul lui Aurelian şi Zamfira, născut la data de 07.04.1967 în Câmpina, jud. Prahova,
domiciliat în com. Poiana Câmpina, sat Poiana Câmpina, nr. 641, bl. 31, sc. A, ap. 1, jud.
Prahova) a prezentat leziuni corporale (plagă coapsa dreaptă şi stângă cu retenţie de corp
străin, plagă superficială la nivelul mandibulei drepte) produse prin împuşcare cu armă
militară, leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Numitul Panac Gabriel, fost ofiţer în cadrul UM 01090 Predeal, a precizat că în ziua
de 20.12.1989, în jurul orei 1100, în calitate de comandant de pluton, a primit ordin de la
comandantul unităţii Vochiţu Nicolae să distribuie muniţie la militarii în termen, fiecare
primind 600 cartuşe de război. În data de 22.12.1989, în jurul orei 1800, a primit ordin (n.r. nuşi aminteşte cine a dat ordinul şi susţine că singurul care putea lua această hotărâre era
generalul Florea Ion) să se deplaseze împreună cu militarii din subordine în faţa Consiliului
Judeţean pentru a asigura paza clădirii.
În jurul orei 2300, tot în zona Consiliului Judeţean au sosit şi alte plutoane din cadrul
UM 01090 Predeal aflate sub comanda Lt. Ciola Armand, lt. Ţînţ Florin, lt. Andrei Iulian şi
cpt. Şovăială Ion (decedat). De asemenea în zona Consiliului Judeţean au fost aduşi militari de
la UM 01028 Ghimbav.
Susţine că primele focuri de armă s-au auzit în jurul orei 0200, în noaptea de
22/23.12.1989, de pe terasa magazinului Modarom.
În ziua de 24.12.1989, lt. Panac Gabriel a rămas în dispozitiv în faţa Consiliului
Judeţean, auzindu-se focuri de armă dinspre Cartierul Răcădău, Poiana Braşov, Dealul
Melcilor etc.
În noaptea de 24/25.12.1989, auzind focuri de armă trase dinspre Restaurantul Cina, lt.
Panac Gabriel împreună cu un militar a verificat zona. Nu a găsit pe nimeni în restaurant, pe
pardoseală, lângă geamurile dinspre parc, găsind mai multe tuburi cartuş cal. 7,62 mm.
În ziua de 25.12.1989, împreună cu militarii din subordine, s-a retras în clădirea
UJCOOP, unde, în timp ce se afla pe palierul de la etajul 1 al clădirii, a fost rănit în ambele
picioare şi la nivelul mandibulei de o rafală trasă de către o persoană rămasă neidentificată.
A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanei vinovată de rănirea sa şi s-a
constituit parte civilă în cauză.
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95. Persoană vătămată Mateuţ Dan Nicolae (Braşov-Vol. 21 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Conform biletului de ieşire din spital nr. 00210/07.02.1990, numitul Mateuţ Dan
Nicolae (fiul lui Simion şi Aurelia, născut la data de 19.12.1970, în com. Gălăuţaş, jud.
Harghita, domiciliat în Satu Mare, str. Ganea, bl. CG 44, ap. 12, jud. Satu Mare) a fost
internat la data de 26.01.1990 cu diagnosticul corp străin, şpan metalic, regiunea zigomatică
stângă.
Numitul Mateuţ Dan Nicolae, fost militar în termen la UM 01090 Predeal, a făcut
parte din plutonul comandat de lt. Panac Gabriel, pluton care, începând cu seara zilei de
22.12.1989, s-a aflat în zona Consiliului Judeţean Braşov, cu misiunea de a nu permite accesul
manifestanţilor.
A fost rănit în noaptea de 22/23.12.1989, în jurul orei 0300, în timp ce, împreună cu
ceilalţi colegi, executau focuri de armă în direcţia unei clădiri aflată în construcţie, situată în
spatele Consiliului Judeţean, clădire din care s-a executat foc către zona în care se aflau.
La data de 18.03.2005 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
96. Persoană vătămată Orban Attila (Braşov-Vol. 21 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 736/E/05.03.1990, numitul Orban
Attila (fiul lui Janos şi Veronika, născut la data de 26.05.1971, domiciliat în Târgu Secuiesc,
str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, sc. B, et. 1, ap. 3, jud. Covasna) a prezentat leziuni corporale
(plagă haluce stâng) produse prin împuşcare cu armă militară, leziuni care au necesitat 22-24
zile de îngrijiri medicale.
Numitul Orban Attila, fost militar în termen la UM 01090 Predeal, a făcut parte dintre
militarii care, în noaptea de 22/23.12.1989, au fost aduşi la Consiliul Judeţean Braşov, fiind
repartizaţi într-un dispozitiv pe str. Republicii, Ghe. Ghe. Dej, zona Modarom şi Capitol,
misiunea fiind aceea de a nu permite accesul manifestanţilor spre Consiliul Judeţean.
Iniţial s-a aflat în zona dintre Modarom şi Hotel Capitol, iar după ce a început să se
tragă în zonă s-a retras, împreună cu ceilalţi militari şi comandantul de pluton lt. Nicolae, în
parcul din faţa Consiliului Municipal, unde, din ordinul comandantului de pluton, a orientat
puşca mitralieră către Hotelul Capitol. Primele cartuşe le-a tras pe deasupra clădirii Poştei iar
ulterior, spunându-i-se că se trage din Hotelul Capitol şi Modarom, a executat foc spre etajele
superioare ale Hotelului Capitol.
A fost rănit în piciorul stâng, în aceeaşi noapte, în jurul orei 0445-500, în timp ce se afla
poziţionat cu faţa spre Hotelul Capitol, culcat pe burtă, în poziţie de tragere, apreciind că a
fost împuşcat dinspre Hotelul Capitol sau Modarom. În aceleaşi împrejurări a fost rănit şi
sold. Gidofalvi Ioszef.
La data de 24.09.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
97. Persoană vătămată Catană Viorel (Braşov-Vol. 38 Victime Magazinul
Universal Tâmpa) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 1354/E/17.04.1990, numitul Catană Viorel (fiul
lui Gheorghe şi Lina, născut la data de 28.02.1957 în Putineiu, jud. Teleorman, domiciliat în
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Braşov, Calea Bucureşti, nr. 78, bl. 5, sc. B, ap. 6, jud. Braşov) a prezentat leziuni corporale
(plagă superficială toracică submamelonar stânga) produse prin împuşcare cu armă militară,
leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Numitul Catană Viorel susţine că, în noaptea de 22/23.12.1989, primele focuri de armă
s-au auzit dinspre Capitol - Modarom, după care au început să tragă şi militarii din
dispozitivul aflat în faţa Consiliului Judeţean şi parcul Titulescu.
Împreună cu mai mulţi manifestanţi s-a deplasat la Centrul Militar Judeţean unde au
primit câte un pistol mitralieră şi 4 încărcătoare cu muniţie, după care s-au întors în zona
Teatrului Dramatic, de unde militarii de pe un TAB executau focuri în direcţia Hotelului
Capitol.
În jurul orei 0530, dinspre Magazinul Universal s-au executat focuri de armă în direcţia
în care se aflau, motiv pentru care, împreună cu militarii aflaţi în zonă, au executat foc în
direcţia din care se trăgea.
Relevante în legătură cu împrejurările în care a fost rănit numitul Catană Viorel sunt
următoarele menţiuni ale acestuia: „ … a apărut o grupă de militari de vânători de munte
condusă de un locotenent pe nume cred Alexandru. Erau 6 soldaţi şi ofiţerul … a vorbit cu
maiorul de pe TAB şi care i-a ordonat să însoţească două femei, asistente medicale, care
aveau un recipient cu sânge pentru a fi dus la maternitate. Eu şi cu încă un coleg pe nume
Gheorghiţă, ne-am alăturat grupei de militari şi am luat-o pe la piaţă, prin spatele
magazinului universal, ocazie cu care s-a deschis foc asupra noastră din magazin. Ne-am
culcat toţi pe burtă, în poziţie de tragere. Ghiţă le-a luat pe cele două asistente ca să le
adăpostească. Am zis să rămânem 3-4 pe loc să tragem foc de acoperire, ca ceilalţi să putem
pătrunde în magazin, ca să vedem cine a tras. Am mers târâş prin lateral împreună cu
locotenentul şi un militar până la uşa magazinului care fusese distrusă … Ofiţerul a zis să
tragem o rafală prin magazin, la etajul 1 şi am tras. Apoi au venit în magazin şi restul
militarilor. Am auzit paşi şi vorbe la parterul magazinului şi ofiţerul s-a aplecat strigând
către parter – cine trage … suntem armata – şi în loc de răspuns de la parter s-a tras către
noi. … un proiectil m-a lovit în zona inimii. A continuat să se tragă. Am ripostat cu foc şi nu
s-a mai tras. …”.
La data de 21.04.2006, Catană Viorel a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
98. Persoană vătămată Ciripoi Valentin (Braşov-Vol. 38 Victime Magazinul
Universal Tâmpa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 672/E/01.03.1990, numitul Ciripoi
Valentin (fiul lui Ioan şi Ana, născut la data de 14.05.1941 în sat Prejmer, jud. Braşov,
domiciliat în mun. Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 43, ap. 1, jud. Braşov) a prezentat leziuni
corporale (plagă antebraţ drept cu fractură cubitus drept 1/3 distală) produse prin împuşcare cu
armă militară, leziuni care pot data din 22/23.12.1989 şi care au necesitat 3-4 luni de îngrijiri
medicale.
Civ. Ciripoi Valentin fost rănit în mâna dreaptă, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp
ce se afla în apropierea Magazinului Universal Braşov.
La data de 21.04.2006, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 10.000 lei RON.
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99. Persoană vătămată Lambuţchi Dan (Braşov-Vol. 38 Victime Magazinul
Universal Tâmpa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1485/E/25.04.1990, numitul
Lambuţchi Dan (fiul lui Ioan şi Finica, născut la data de 27.10.1967 în Braşov, domiciliat în
mun. Braşov, str. Zizinului, nr. 16, bl. 35, sc. E, ap. 20, jud. Braşov) a prezentat leziuni
corporale (plăgi superficiale la nivelul feţei externe a coapsei stângi şi regiunea omoplatului
stâng prin schije) produse prin împuşcare. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au necesitat
12-14 zile de îngrijiri medicale. Direcţia de tragere a fost, posibil, dinapoi-înainte. Tragerea sa efectuat în afara factorilor suplimentari ai împuşcării.
Numitul Lambuţchi Dan a făcut parte dintre persoanele care, în noaptea de
22/23.12.1989, au primit de la Centrul Militar Judeţean, pe bază de buletin de identitate, o
armă ZB şi 60 de cartuşe.
În jurul orei 0400, în timp ce se afla în zona Teatrului Dramatic, o persoană a susţinut
că în Magazinul Universal Braşov au pătruns terorişti, fapt care l-a determinat ca, împreună cu
un alt civil şi mai mulţi militari, să se deplaseze la magazinul în cauză. Au pătruns în magazin
pe intrarea parcării din spate şi, împreună cu un soldat, a luat poziţie de tragere la capătul
scării rulante, context în care, de la etajul 1, a început să se tragă, rănindu-l la picior şi umăr.
La data de 06.11.2006, a solicitat continuarea cercetărilor pentru tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
100.
Persoană vătămată Moisa Ioan (Braşov-Vol. 38 Victime Magazinul
Universal Tâmpa) - rănit
Conform certificatului medico legal nr. 276/C/06.02.1990, numitul Moisa Ioan (fiul lui
Ioan şi Elvira, născut la data de 14.10.2008, domiciliat în mun. Braşov, str. Lalelelor, nr. 1, bl.
10, sc. c, ap. 10, jud. Braşov) a prezentat leziuni corporale (plagă obraz drept cu fractură
arcadă temporo-zigomatică) produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din
23.12.1989 şi au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale.
Numitul Moisa Ioan a făcut parte dintre manifestanţii care au intrat, în data de
23.12.1989, în posesia unor arme (pistol mitralieră cu 60 cartuşe), pe bază de buletin de
identitate, de la Întreprinderea Radiatoare Braşov. A fost rănit la obrazul drept, în timp ce se
afla în apropierea Magazinului Universal, apreciind că s-a tras în direcţia sa dinspre Teatrul
Dramatic şi Modarom. Anterior rănirii a executat focuri de armă către clădirea Modarom.
La data de 14.10.2008 a solicitat continuarea cercetărilor şi tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate de rănirea sa.
101.
Persoană vătămată Buciuman Viorel (Braşov-Vol. 38 Victime
Magazinul Universal Tâmpa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 730/E/05.03.1990, numitul
Buciuman Viorel (fiul lui Octavian şi Floarea, domiciliat în com. Remetea Chioarului, sat
Berchez, jud. Maramureş) a prezentat leziuni corporale (plagă superficială regiunea sacrată)
produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au necesitat 1214 zile de îngrijiri medicale.
Numitul Buciuman Viorel, fost militar în termen în cadrul UM 01199 Ghimbav, a fost
rănit, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla pe platforma din spatele Magazinul Universal
din Braşov, apreciind că s-a tras dinspre Tâmpa.
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102.
Persoană vătămată Alexandru Valentin (Braşov-Vol. 38 Victime
Magazinul Universal Tâmpa) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 731/E/05.03.1990, numitul Alexandru Valentin
(fiul lui Ioan şi Anica, domiciliat în Câmpulung, str. Carpaţi, nr. 68, bl. S2, sc. B, et. 2, ap. 9
jud. Argeş) a prezentat leziuni corporale (plagă bipolară faţa internă a calcaneului drept, fără
leziuni osoase) produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din 25.12.1989 şi
au necesitat 40 zile de îngrijiri medicale.
Numitul Alexandru Valentin, fost militar în termen în cadrul UM 01056 Braşov, a fost
rănit, la data de 25.12.1989, în timp ce se afla pe platforma din spatele Magazinul Universal
din Braşov. Susţine că în cursul nopţii de 23/24.12.1989, aflându-se în parcarea din spatele
Magazinului Universal, împreună cu plutonul din care făcea parte, au executat focuri de armă
spre clădirile din jur, în care se afirma că sunt terorişti.
103.
Persoană vătămată Năstase Vasile (Braşov-Vol. 38 Victime
Magazinul Universal Tâmpa) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 731/E/05.03.1990, numitul Năstase Vasile (fiul
lui Ion şi Eugenia, născut la data de 23.11.1969, domiciliat în Ploieşti, str. Lupeni, nr. 7, bl.
M5, et. 2, ap. 4, jud. Prahova) a prezentat leziuni corporale (plagă braţul stâng 1/3 medie)
produse prin împuşcare cu armă militară, leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri
medicale.
Numitul Năstase Vasile, fost militar în termen în cadrul UM 01199 Ghimbav, a făcut
parte din detaşamentul de militari (25 militari), aflaţi sub comanda lt. Căldăraru Petrea şi cpt.
Precup Constantin, care, în noaptea de 22/23.12.1989, s-au deplasat la Magazinul Universal
Braşov pentru a asigura paza acestui obiectiv, ocupând un dispozitiv în spatele magazinului,
pe platoul parcării auto, în jurul orei 2400.
După ora 0200, când a început să se tragă focuri de armă în zona Consiliului Judeţean,
Hotel Capitol şi Modarom, s-a retras în interiorul Magazinului Universal. A fost rănit la braţul
stâng, în timp ce se afla la etajul 1 al magazinului, în dreptul unei ferestre cu vedere spre
Consiliul Judeţean.
La data de 09.09.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
104.
Persoană vătămată Moarcăş Radu Nicolae (Braşov-Vol. 30 Victime
Zona Centrală) - rănit
Conform certificatului medico legal nr. 263/C/05.02.1990, numitul Moarcăş Radu
Nicolae (fiul lui Nicolae şi Paraschiva, născut la data de 24.03.1963 în Braşov, domiciliat în
mun. Braşov, Calea Făgăraşului, nr. 35, jud. Braşov) a prezentat leziuni corporale produse
prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au necesitat 14-16 zile
de îngrijiri medicale.
La data de 05.05.2006, numitul Moarcăş Radu Nicolae s-a constituit parte civilă în
cauză şi a precizat că a fost rănit în ambele picioare, în noaptea de 22/23.12.1989, în jurul orei
0300, în timp ce se afla în zona Palatului Telefoanelor, pentru a anunţa că în zona După Ziduri
se aud focuri de armă.
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105.
Persoană vătămată Oglindă Doru (Braşov-Vol. 30 Victime Zona
Centrală) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 743/E/05.03.1990, numitul Oglindă Doru (fiul lui
Ion şi Ecaterina, născut la data de 25.06.1965 în Constanţa, domiciliat în mun. Braşov, b-dul
Muncii, nr. 34, bl. E1, sc. D, et. 2, ap. 10, jud. Braşov) a prezentat leziuni corporale (plagă
regiunea fesieră stângă, orificiul de intrare în zona laterală a şoldului stâng, sub creasta iliacă
în regiunea fesieră laterală) produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din
23.12.1989 şi au necesitat 22-24 zile de îngrijiri medicale.
Numitul Oglindă Doru a fost rănit, în noaptea de 22/23.12.1989, în jurul orei 0300, în
timp ce se afla în apropierea Consiliului Judeţean, fiind în poziţie culcat, orientat cu faţa spre
Modarom.
La data de 23.10.2006 s-a constituit parte civilă în cauză.
106.
Persoană vătămată Iov Adrian (Braşov-Vol. 30 Victime Zona
Centrală) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 367/E/06.02.1990, numitul Iov
Adrian (fiul lui Nicolae şi Paraschiva, născut la data de 09.02.1969 în Braşov, domiciliat în
mun. Braşov, str. De Mijloc, nr. 146, bl. 10, sc. A, ap. 15, jud. Braşov) a prezentat leziuni
corporale (plagă transfixiantă coapsa stângă) produse prin împuşcare cu armă militară.
Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale.
Civ. Iov Adrian a transportat, în noaptea de 22/23.12.1989, împreună cu civ. Ciprian
Petraru, mai multe bănci din parcul situat vis a vis de Hotel Capitol, pe care le-a poziţionat pe
strada dintre Palatul Telefoanelor şi Facultatea de Silvicultură, pentru a realiza o baricadă.
A fost rănit în timpul acestei activităţi, apreciind că s-a tras dinspre clădirea
Consiliului Municipal.
107.
Persoană vătămată Iacobuţă Marin (Braşov-Vol. 30 Victime Zona
Centrală) - rănit
Numitul Iacobuţă Marin, fiul lui Niculai şi Maria, domiciliat în Braşov, str. Traian nr.
46, bl. 46, ap. 108, judeţul Braşov, a fost rănit la mâna dreaptă, în noaptea de 22/ 23.12.1989,
în timp ce se afla în apropierea Restaurantului Cina şi executa focuri de armă în direcţia
Teatrului Dramatic din mun. Braşov, folosind un pistol mitralieră luat de la un militar decedat
în apropierea sa.
108.
Varză Gheorghe Constantin (Braşov-Vol. 30 Victime Zona
Centrală) - decedat
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 485/Aut/1989, moartea numitului
Varză Gheorghe Constantin (fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 26.06.1949, cu
ultimul domiciliu în mun. Braşov, Fântâniţei nr. 48, jud. Braşov) a fost violentă şi s-a datorat
zdrobirii de organe interne şi hemoragiei interne produse de glonţul unei arme de foc. Arma a
fost descărcată în afara factorilor suplimentari ai împuşcării, glonţul a pătruns în corp pe o
direcţie dinainte-înapoi.
Cadavrul numitului Varză Gheorghe Constantin a fost identificat, la data de
25.12.1989, la morga Spitalului Judeţean Braşov, de către Bălan Vasile, coleg de serviciu cu
victima în cauză.
În cauză s-a constituit parte civilă Varză Livia (soţia victimei), domiciliată în mun.
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Braşov, Fântâniţei nr. 48, jud. Braşov.
109.
Surdu Gheorghe (Braşov-Vol. 30 Victime Zona Centrală) - decedat
Conform raportului medico-legal nr. 539/Aut/05.05.1990, moartea numitului Surdu
Gheorghe (fiul lui Moise şi Lucreţia născut la data de 03.07.1953 în com. Şirnea, jud. Braşov,
cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Zizin, nr. 110) a fost violentă şi s-a datorat zdrobirii de
organe interne consecutivă pătrunderii glonţului unei arme de foc. Arma a fost descărcată în
afara factorilor suplimentari ai împuşcării pe o direcţie dinapoi înainte, victima găsindu-se în
ortostatism. A fost internat la data de 23.12.1989, ora 1100, în Spitalul Municipal de Obstetrică
Ginecologie Braşov şi a decedat la data de 27.12.1989, ora 1130, prin stop cardio-respirator.
Numitul Surdu Gheorghe a fost împuşcat, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se
afla în imobilul situat pe str. Nicolae Bălcescu, nr. 35, ap. 1, din mun. Braşov, la domiciliul
rudei sale Ţogoe Elena.
În cauză s-a constituit parte civilă Surdu Gabriela (soţia victimei), domiciliată în mun.
Braşov, str. Karl Marx, nr. 61, bl. 1K, sc. E, et. 3, ap. 7, jud. Braşov.
La data de 02.11.2006, s-au constituit părţi civile şi Opriş Claudia Elena (fiica
victimei), domiciliată în mun. Codlea, str. Măgurii, nr. 48, jud. Braşov, respectiv Surdu
Cristian George (fiul victimei), domiciliat în Codlea, str. Primăverii, bl. 15, sc. B, ap. 1, jud.
Braşov.
110.
Persoană vătămată Popa Petru (Braşov-Vol. 30 Victime Zona
Centrală) - rănit
Conform certificatului medico legal nr. 271/C/06.02.1990, numitul Popa Petru (fiul lui
Nicolae şi Dochia, născut la data de 20.12.1935 în Hărman, jud. Braşov, domiciliat în Braşov,
str. Gh. Bariţiu, nr. 18, ap. 12, jud. Braşov) a prezentat leziuni corporale (plagă cu fractură de
femur drept) produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au
necesitat 4-5 luni de îngrijiri medicale.
Numitul Popa Petru (decedat în anul 2006) a fost rănit, în noaptea de 22/23.12.1989, în
timp ce se afla în curtea Regionalei CFR Braşov.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa, a precizat următoarele: „ …
în curtea regionalei CFR am găsit o puşcă mitralieră aruncată. Am luat-o şi în acel moment,
din clădirea regionalei, de la etajele superioare ale acesteia s-a tras înspre curte. Văzând
aceasta, am tras şi eu cu puşca mitralieră pe care o găsisem, în cei care trăgeau în curte.
După această rafală a mea am simţit cum am fost lovit în piciorul drept, în coapsă de către
un glonţ provenit tot de sus, din clădirea regionalei …”.
111.
Persoană vătămată Georgescu Sorin (Braşov-Vol. 30 Victime Zona
Centrală) - rănit
Conform certificatului medico legal nr. 261/C/05.02.1990, numitul Georgescu Sorin
(fiul lui Marian şi Ileana Maria, născut la data de 03.09.1964 în Bucureşti, domiciliat Braşov,
str. Rozelor nr.8, jud. Braşov) a prezentat leziuni corporale (plagă transfixiantă glezna stângă)
produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din 22/23.12.1989 şi au necesitat
5-6 luni de îngrijiri medicale.
Numitul Georgescu Sorin a fost rănit în glezna stângă, în noaptea de 22/23.12.1989, în
timp ce se afla în faţa Hotelului ARO.
La data de 12.01.2006, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
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de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
112.
Persoană vătămată Săuca Marcel (Braşov-Vol. 30 Victime Zona
Centrală) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 1188/E/03.04.1990, numitul Săuca Marcel (fiul
lui Dumitru şi Ana, născut la data de 10.09.1954 în com. Feldioara, jud. Braşov, domiciliat în
mun. Braşov, str. Pârâului, nr. 5, bl. 12, sc. 8, ap. 15, jud. Braşov) a prezentat leziuni
corporale (plagă coapsa stângă) produse prin împuşcare cu armă militară. leziunile pot data
din 23.12.1989 şi au necesitat 5-6 luni de îngrijiri medicale.
Numitul Săuca Marcel a fost rănit în piciorul stâng, în noaptea de 22/23.12.1989, în
timp ce se afla în parcul din faţa Teatrului Dramatic, în contextul în care a observat că se
executau focuri de armă atât din direcţia Magazinului Universal cât şi din direcţia Hotelului
Capitol.
113.
Persoană vătămată Andrei Ion Iulian (Braşov-Vol. 19 Răniţi UM
01090 Predeal) - rănit
Conform certificatului medico legal nr. 3493/C/07.11.1989, numitul Andrei Ion Iulian
(fiul lui Ion şi Dumitra, născut la data de 13.03.1967, domiciliat în Breaza, str. Armoniei, nr.
6, jud. Prahova) a prezentat leziuni corporale (leziune a scalpului la nivelul vertexului produse
prin împuşcare tangenţială), care au necesitat 14 zile de îngrijiri medicale.
Numitul Andrei Ion Iulian (ofiţer cu gradul de lt. în cadrul UM 01090 Predeal) a primit
ordin, în noaptea de 22/23.12.1989, de la cpt. Tomegea Ion, ca împreună cu alţi comandanţi
de plutoane (lt. Nicolae Dorel, lt. Tânţ Florin, lt. maj. Opriş Cornel) să se deplaseze în zona
Consiliului Judeţean Braşov, unde mr. Vaida a stabilit dispozitivul pe care l-a ocupat fiecare
pluton.
Lt. Andrei Ion Iulian, împreună cu plutonul său, a ocupat poziţie în parcul din faţa
Consiliului Judeţean, primind ordin să protejeze civilii de teroriştii care se aflau în Hotel
Capitol, Hotel Aro şi Modarom.
A fost rănit prin împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul ordonat, în poziţie culcat, orientat cu faţa către Hotelul Parc şi spatele spre
clădirea Consiliului Judeţean.
La data de 23.09.2008 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
114.
Persoană vătămată Apostu Valentin (Braşov-Vol. 19 Răniţi UM
01090 Predeal) - rănit
Conform FO nr. 16148/23.12.1989 a Spitalului Judeţean Braşov, numitul Apostu
Valentin (fiul lui Stoian şi Floarea, născut la data de 22.05.1967 în com. Dumbrăveni, jud.
Vrancea, domiciliat în com. Popeşti, jud. Vrancea) a prezentat plagă împuşcată transfixiantă
antebraţ drept.
Numitul Apostu Valentin, fost militar în termen în cadrul UM 01090 Predeal, a făcut
parte dintre militarii aflaţi sub comanda lt. Ţânţ Florin, care, în noaptea de 22/23.12.1989, au
ocupat poziţie în zona Modarom, având misiunea de a nu permite accesul autovehiculelor în
zonă.
În legătură cu împrejurările în care a fost rănit, Apostu Valentin a precizat că în jurul
orei 0230, în timp ce se afla în dispozitiv, a oprit un autoturism Dacia căruia nu i-a permis
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accesul către Consiliul Judeţean. În timp ce vorbea cu şoferul autoturismului, a auzit, dinspre
trotuarul din faţa Modarom, un civil spunând – Uite acesta este securistul – după care a auzit
două focuri de armă dinspre clădirea Modarom. După acest incident a început să se tragă din
toate direcţiile, fapt care l-a determinat să se îndrepte către clădirea Poştei, zonă din care a
tras, în direcţia Hotelului Capitol, cca. 150 cartuşe, „ … începând de la etajul 1 până la
ultimul etaj …” , militarii din jurul său executând de asemenea foc în direcţia hotelului,
motivat de faptul că de la un geam s-ar fi tras în zona în care se aflau.
În timp ce executa focuri de armă spre Hotelul Capitol a fost rănit în antebraţul drept.
La data de 08.03.2007 s-a constituit parte civilă în cauză.
115.
Persoană vătămată Băjan Cristinel (Braşov-Vol. 19 Răniţi UM
01090 Predeal) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 724/E/05.03.1990, numitul Băjan
Cristinel (fiul lui Vasile şi Georgeta, născut la data de 06.10.1969, în Domneşti, jud. Argeş,
domiciliat în com. Pietroşani, jud. Argeş) a prezentat leziuni corporale (plagă ambele fese)
produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile au necesitat 40-45 zile de îngrijiri
medicale.
Numitul Băjan Cristinel, fost militar în termen în cadrul UM 01090 Predeal, a făcut
parte dintre militarii aflaţi sub comanda lt. maj. Opriş Cornel, care, în noaptea de
22/23.12.1989, au ocupat poziţie în zona Consiliului Judeţean.
A fost rănit, în ambele fese, în timp ce se afla în dispozitiv, orientat cu faţa către parc,
în poziţie de tragere culcat. La rândul său împreună cu ceilalţi militari au executat focuri de
armă în direcţia parcului din faţa Consiliului Judeţean.
La data de 06.07.2006 a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
116.
Persoană vătămată Chiţu Gabriel (Braşov-Vol. 19 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 722/E/05.03.1990, numitul Chiţu
Gabriel (fiul lui Filian şi Stana, născut la data de 04.01.1970 în com. Bărbuleţu, jud.
Dâmboviţa, domiciliat în com. Râu Alb, jud. Dâmboviţa) a prezentat leziuni corporale (plagă
1/3 superioară coapsa stângă) produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din
23.12.1989 şi au necesitat 6 luni de îngrijiri medicale.
Numitul Chiţu Gabriel, fost militar în termen în cadrul UM 01090 Predeal, a făcut
parte dintre militarii aflaţi sub comanda lt. maj. Opriş Cornel, care, în noaptea de
22/23.12.1989, au ocupat poziţie în zona Consiliului Judeţean.
A fost rănit în piciorul stâng, în timp ce executa focuri de armă în direcţia Modarom.
La data de 29.11.2006, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
117.
Persoană vătămată Ciola Armand Hugo (Braşov-Vol. 19 Răniţi UM
01090 Predeal) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 1091/E/27.03.1990, numitul Ciola Armand Hugo
(fiul lui Giovani şi Aurica, născut la data de 10.06.1958, domiciliat în Azuga, str. Victoriei,
nr. 61, bl. A, ap. 4, jud. Prahova) a prezentat leziuni corporale (plăgi multiple transfixiante
coapsa dreaptă) prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au
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necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale.
Numitul Ciola Armand Hugo, fost ofiţer cu grad de lt. în cadrul UM 01090 Predeal, în
noaptea de 22/23.12.1989, s-a aflat în dispozitivul din faţa Teatrului Dramatic.
A fost rănit în piciorul drept, în timp ce se afla în dispozitiv, apreciind că a fost
împuşcat dinspre Consiliul Judeţean.
La data de 14.10.2008, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
118.
Persoană vătămată Deaconescu Cristian (Braşov-Vol. 19 Răniţi UM
01090 Predeal) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1087/E/27.03.1990, numitul
Deaconescu Cristian (fiul lui Gheorghe şi Ana, născut la data de 29.09.1969, domiciliat în sat
Golotreni, jud. Vâlcea) a prezentat leziuni corporale (fractură deschisă peroneu stâng şi plagă
coapsa dreaptă) produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi
au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale.
Numitul Deaconescu Cristian, fost militar în termen în cadrul UM 01090 Predeal, a
făcut parte dintre militarii aflaţi sub comanda lt. Ţînţ Florin, care, în noaptea de
22/23.12.1989, au ocupat poziţie în zona Modarom, având misiunea de a nu permite accesul
către Consiliul Judeţean.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Deaconescu
Cristian a precizat: „ … În noaptea de 22 spre 23.12.1989, în jurul orei 0230- 0245, în timp ce
mă aflam în faţa Modarom, pe str. Republicii, s-a auzit o rafală de foc automat de la etajele
superioare ale Modarom. Focurile au fost trase în direcţia Consiliului Judeţean. Văzând
flacără la gura ţevii la etajele superioare ale Modarom am tras în acea direcţie, moment în
care am fost rănit prin împuşcare în piciorul stâng şi piciorul drept. …”
La data de 19.12.2008, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate
de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
119.
Persoană vătămată Dragovei Ion (Braşov-Vol. 19 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 723/E/05.03.1990, numitul Dragovei Ion (fiul lui
Gheorghe şi Constanţa, născut la data de 02.07.1968 în Bucureşti, domiciliat în mun.
Bucureşti, Aleea Valea Prahovei, nr. 3, bl. 8S14, sc. 1, et. 6, ap. 74, sector 6) a prezentat
leziuni corporale (plagă bipolară regiunea deltoidiană dreaptă cu glonţ reţinut) produse prin
împuşcare cu armă militară, leziuni care au necesitat 26-28 zile de îngrijiri medicale.
Numitul Dragovei Ion, fost militar în termen în cadrul UM 01090 Predeal, a făcut
parte dintre militarii aflaţi sub comanda lt. Andrei Ion Iulian, care au ocupat poziţie în
lateralul Consiliului Judeţean Braşov.
A fost rănit în umărului drept, în jurul orei 0230-0300, în timp ce executa foc în direcţia
Modarom şi Poştă.
120.
Constantinescu Costel (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate) - decedat
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 518/Aut/04.05.1990, moartea
numitului Constantinescu Costel (fiul lui Spiridon şi Elena, născut la data de 02.07.1967 în
com. Mihăieşti, jud. Argeş, cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Memorandului, nr. 15, bl. 1,
ap.73) a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei externe consecutive ruperii arterei axilare.
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Glonţul a pătruns în corp prin regiunea axilară dreaptă şi a ieşit în regiunea pectorală dreaptă.
Tragerea s-a efectuat de la dreapta la stânga şi uşor înclinat dinapoi-înainte, victima găsinduse în ortostatism.
Constantinescu Costel a fost găsit decedat în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în
apropierea Spitalului Militar Braşov.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Constantinescu
Costel, a fost audiată Constantinescu Elena (mama victimei), domiciliată în Câmpulung, str.
D. Gherea, bl. 5, sc. A, et. 2, ap. 12, jud. Argeş.
121.
Persoană vătămată Ţuţui Silviu (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate) rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 601/E/24.02.1990, numitul Ţuţui
Silviu (fiul lui Nicolae şi Irina născut la data de 08.05.1970 în Turda, jud. Cluj, domiciliat în
mun. Braşov, str. Bobului, nr. 8, bl. 47, sc. A, ap. 14, jud. Braşov) a prezentat leziuni
corporale (fractură trohanteriană şi intercondiliană femur drept) produse, în noapte de
22/23.12.1989, prin împuşcare cu armă militară, leziuni care au necesitat 1 an îngrijiri
medicale.
Numitul Ţuţui Silviu a fost rănit în piciorul drept, în noaptea de 22/23.12.1989, în jurul
00
orei 03 , în timp ce se afla în zona Palatului Telefoanelor din mun. Braşov.
122.
Persoană vătămată Murgoci Lucian (Braşov-Vol. 26 Părţi
Vătămate) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 720/E/08.03.1990, numitul
Murgoci Lucian (născut la data de 14.10.1967 în Sinaia, jud. Prahova, domiciliat în mun.
Braşov, str. Hărman, nr. 70, bl. 134, sc. A, ap. 26, jud. Braşov) a prezentat leziuni corporale
(plagă picior drept faţă dorsală) produse prin împuşcare cu armă militară, leziuni care au
necesitat 52-54 zile de îngrijiri medicale.
Numitul Murgoci Lucian a făcut parte dintre persoanele care, în noaptea de
22/23.12.1989, au intrat în posesia unor arme militare (pistol mitralieră). A fost rănit în picior
în timp ce executa foc, împreună cu alţi militari şi civili, către pădurea din zona Tâmpa.
123.
Persoană vătămată Viseroiu Viorel (Braşov-Vol. 26 Părţi
Vătămate) - rănit
Conform FO nr. 18643/1989, numitul Viseroiu Viorel (născut la data de 22.08.1947,
domiciliat în mun. Braşov, str. Hărmanului, nr. 44) a fost internat în Spitalul Judeţean Braşov
la data de 23.12.1989, ora 1200, cu diagnosticul plagă împuşcată transfixiantă faţă anterioară
gamba stângă.
Numitul Viseroiu Viorel a fost rănit, la data de 23.12.1989, în zona Gării Bartolomeu,
în contextul în care s-au executat focuri de armă asupra autocamionului cu care se întorcea de
la Întreprinderea Radiatoare Braşov către Întreprinderea Energo Reparaţii, împreună cu alţi
colegi de serviciu.
124.
Persoană vătămată Colţ Rodica (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate) rănită
Numita Colţ Rodica a fost rănită, la data de 25.12.1989, în contextul focurilor de armă
trase, în direcţia autoturismului cu care se deplasa, de către membrii gărzilor patriotice care
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constituiseră un filtru la intrarea în comuna Chichiş.
125.
Persoană vătămată Vlad Ioan (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate) rănit
Conform F.O. nr. 16122/23.12.1989, numitul Vlad Ioan (de 27 ani, domiciliat în
Braşov, str. Carpaţilor, nr. 64, electrician la I.A.Bv.) a fost internat în Spitalul Judeţean
Braşov cu diagnosticul plagă împuşcată superficială lombar stânga.
126.
Persoană vătămată Vainaş Iosif (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate) rănit
Numitul Vainaş Iosif (de 32 ani, domiciliat în Sf. Gheorghe, str. D. Petrescu, nr. 17,
angajat la ITA Sf. Gheorghe) a fost înregistrat în Spitalul Judeţean Braşov sub nr.
16197/23.12.1989 cu diagnosticul plagă împuşcată transfixiantă superficială regiunea fesieră
stângă, plagă împuşcată superficială col. dorsală.
127.
Persoană vătămată Călugăr Florea (Braşov-Vol. 26 Părţi
Vătămate) - rănit
Numitul Călugăr Florea (de 22 ani, din Braşov, str. Măceşului, nr. 15, angajat
TAGCMR Braşov) a fost înregistrat la Spitalul Judeţean Braşov sub nr. 16122/23.12.1989 cu
diagnosticul plăgi superficiale împuşcate torace, braţ şi antebraţ drept.
128.
Persoană vătămată Picio Angelo (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate) rănit
Numitul Picio Angelo (născut la data de 20.02.1949 în Orzimuovi, Italia, paşaport
361240G) a fost înregistrat la Spitalul Judeţean Braşov, sub nr. 16222/24.12.1989, cu
diagnosticul plagă superficială antebraţ stâng, plagă excoriată pavilionul urechii stângi, plagă
perforantă corneeană cu retenţie de corp străin.
129.
Persoană vătămată Clinciu Viorel (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate)
- rănit
Conform FO nr. 18833/1924/1989, numitul Clinciu Viorel, născut la data de
31.10.1970, domiciliat în Moieciu de Sus, nr. 52, jud. Braşov, militar în termen în cadrul UM
01107 Braşov, a fost internat în Spitalul Judeţean Braşov, la data de 29.12.1989, cu
diagnosticul plagă împuşcată popliteu stâng, plagă împuşcată genunchi drept.
130.
Persoană vătămată Labiş Vasile (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate) rănit
Conform Foii de observaţie întocmită de Spitalul Militar Braşov, numitul Labiş Vasile,
fiul lui Ion şi Ana, născut la data de 30.05.1969, domiciliat în com. Ruşcova, nr. 477, jud.
Maramureş, militar în termen la UM 01199 Ghimbav, a fost internat la data de 31.12.1989 cu
diagnosticul plagă tăiată faţa laterală în 1/3 inferioară coapsa dreaptă.
131.
Persoană vătămată Dediu Octavian (Braşov-Vol. 26 Părţi
Vătămate) - rănit
Numitul Dediu Octavian a făcut parte dintre manifestanţii care, în dimineaţa zilei de
23.12.1989, au primit, de la Centrul Militar Judeţean Braşov, arme ZB şi muniţia aferentă. Au
fost îmbarcaţi în două camioane şi transportaţi în zona Magazinului Universal, unde s-au
alăturat militarilor din zonă.
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A fost rănit superficial în zona tâmplei drepte, în timp ce executau focuri de armă în
direcţia Liceului Unirea.
132.
Persoană vătămată Gabor Iulian (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate) rănit
Numitul Gabor Iulian (fiul lui Petre şi Natalia, domiciliat în com. Brusturoasa, sat
Camenca, jud. Bacău), fost militar în termen în cadrul UM 01199 Ghimbav, a făcut parte
dintre militarii care, în noaptea de 22/23.12.1989, s-au aflat în dispozitivul din zona
Magazinului Universal Braşov. Întrucât în jurul orei 0230, a început să se tragă focuri de armă,
inclusiv dinspre Tâmpa, s-au retras în interiorul magazinului, la etajul 1.
A fost rănit la genunchiul drept, în ziua de 23.12.1989, în jurul orei 1500, în timp ce se
afla în dispozitivul de la etajul 1 al magazinului.
133.
Persoană vătămată Cepraga Ionel (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate)
- rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 524/E/19.02.1990, numitul
Cepraga Ionel a prezentat leziuni corporale (plăgi contuze 1/3 superioară coapsa dreaptă faţa
laterală) produse prin schije posibil provenite de la gloanţele unei arme militare. Leziunile pot
data din 23.12.1989 şi au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
134.
Persoană vătămată Lupaşcu Radu (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate)
- rănit
Numitul Lupaşcu Radu a fost rănit în piciorul drept, în noaptea de 22/23.12.1989, în
timp ce se afla în zona Teatrului Dramatic.
135.
Persoană vătămată Fugaciu Dan Marian (Braşov-Vol. 26 Părţi
Vătămate) - rănit
Numitul Fugaciu Dan Marian (fiul lui Victor şi Maria, domiciliat în mun. Braşov, str.
Carpaţilor, nr. 63, bl. P2, et. 4, ap.18, jud. Braşov) a fost rănit în piciorul stâng, în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în clădirea Oficiului Poştal nr.1 Braşov.
136.
Persoană vătămată Drăgan Remulus (Braşov-Vol. 26 Părţi
Vătămate) - rănit
Numitul Drăgan Remulus (fiul lui Constantin şi Ana, domiciliat în Piatra Neamţ, str.
Ecoului, nr. 19, bl. F3, sc. C, parter, ap.77, jud. Neamţ), fost militar în termen din cadrul UM
01184 Braşov, a fost rănit, în piciorul stâng, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
zona Consiliului Judeţean.
137.
Persoană vătămată Căpăţînă Vasile (Braşov-Vol. 26 Părţi
Vătămate) - rănit
Lt. maj. Căpăţînă Vasile, din cadrul UM 01107 Braşov, a fost rănit în mâna stângă, în
dimineaţa zilei de 24.12.1989, în timp ce executa o misiune de patrulare pe b-dul Lenin din
mun. Braşov.
138.
Persoană vătămată Păun Ilie (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate) rănit
Mr. Păun Ilie (fiul lui Ilie şi Maria, domiciliat în mun. Braşov, str. Valea Cetăţii, nr.
32, bl. B28, ap. 35, jud. Braşov), din cadrul UM 0391 Braşov, a fost rănit în piciorul drept, la
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data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Hotelului Capitol, în misiune de patrulare, cu un
ABI.
139.
Persoană vătămată Grigore Alexandru (Braşov-Vol. 26 Părţi
Vătămate) - rănit
Numitul Grigore Alexandru (fiul lui Ghiorghe şi Margareta, născut la data de
04.07.1943, în com. Cristeşti, jud. Iaşi, domiciliat în com. Cristeşti, sat Homiţa, jud. Iaşi) a
fost rănit în piciorul stâng, la data de 25.12.1989, în timp ce se afla în zona Poligonului
Măgurele de lângă mun. Braşov.
140.
Persoană vătămată Nae Elena (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate) rănită
Numita Nae Elena (fiica lui Nicolae şi Ioana, domiciliată în mun. Braşov, str.
Castelului, nr. 114, ap. 1, jud. Braşov, administrator al hotelului Capitol) a fost rănită la
piciorul stâng, în noaptea de 22/23.12.1989 în timp ce se afla în interiorul Hotelului Capitol,
apreciind că s-a tras dinspre Consiliul Judeţean.
141.
Persoană vătămată Aniţa Teodora (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate)
- rănită
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 673/E/01.03.1990, numita Aniţa
Teodora (fiica lui Emilian şi Virginia, născută la data de 14.07.1959 în com. Secuieni, jud.
Bacău, domiciliată în mun. Braşov, str. Nucului, nr. 43, bl. 3A, sc. E, ap. 7, jud. Braşov) a
prezentat leziuni corporale produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din
24.12.1989 şi au necesitat 28-30 zile de îngrijiri medicale.
Numita Aniţa Teodora a fost rănită în piciorul stâng, în seara zilei de 24.12.1989, în
timp ce se afla la domiciliu.
142.
Stanciu Olimpia (Braşov-Vol. 26 Părţi Vătămate) - decedată
Conform FO nr. 18288/1166/1989, numita Stanciu Olimpia (născută la data de
09.01.1957, cu ultimul domiciliu în oraş Victoria, str. Primăverii, bl. 6, ap. 18) a fost internată
în Spitalul Judeţean Braşov, la data de 16.12.1989, ora 1447, cu diagnosticul colicistă acută,
litiază biliară.
A decedat la data de 23.12.1989, ora 0800, ca urmare a unui şoc peritoneal, colaps
vascular.
La data de 08.05.2008 Stanciu Claudia Maria (fiica victimei), domiciliată în com.
Ucea de Jos, nr. 48, jud. Braşov, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de decesul mamei sale şi s-a constituit parte civilă în cauză.
143.
Rancati Francesco (vol. 41 Victime str. Lungă, Casa Armatei) decedat
144.
Persoană vătămată Cavaleri Giancarlo Pietro (vol. 41 Victime str.
Lungă, Casa Armatei) - rănit
145.
Persoană vătămată Cavaleri Angelo (Vol. 41 Victime str. Lungă,
Casa Armatei) – rănit
După ziua de 22.12.1989, în mun. Braşov s-au format mai multe filtre pe principalele
artere rutiere, cu scopul de a verifica autoturismele care circulau în oraş în acele zile. Astfel,
în ziua de 23.12.1989, în dreptul sediului Întreprinderii I.C.S.I.T.M.U.A. Braşov, situat pe str.
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Lungă, nr. 79, a fost format un filtru la care au participat numiţii Laszlo Imre Csaba, Hanc
Vasile, Vrânceanu Ioan, Szocs Iosif, Asoltanei Vasile ş.a., toţi membrii ai gărzilor patriotice,
aceştia având asupra lor arme distribuite de către formaţiunile de gărzi patriotice.
În noaptea de 23/24.12.1989, numiţii Rancati Francesco, Cavaleri Giancarlo Pietro şi
Cavaleri Angelo, cetăţeni italieni, se deplasau pe str. Lungă cu autoturismul marca Alfa
Romeo, înmatriculat în Italia.
Când au ajuns în dreptul imobilului cu nr. 79, conducătorul auto a fost somat de către
luptătorii din gărzile patriotice să oprească autoturismul. Rancati Francesco, care se afla la
volan, a oprit maşina, iar când au fost somaţi să coboare din vehicul, acesta a stins luminile
autoturismului şi a început să meargă înapoi, încercând să se îndepărteze.
În aceste împrejurări, toţi componenţii filtrului de circulaţie au deschis foc asupra
vehiculului. În urma focurilor de armă, vehiculul s-a oprit, cei trei cetăţeni italieni au coborât
din maşină şi au încercat să se îndepărteze în fugă, moment în care luptătorii din gărzile
patriotice au executat foc asupra acestora, ocazie cu care Rancati Francesco a fost împuşcat
mortal, iar Cavaleri Giancarlo Pietro şi Cavaleri Angelo au suferit leziuni produse prin
împuşcare în zona omoplatului, respectiv a scalpului.
146.
Persoană vătămată Pană Constantin (vol. 20 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Numitul Pană Constantin, fiul lui Vasile şi Georgeta, ns. la 05.04.1968, domiciliat în
com. Săgeata, jud. Buzău, fost militar în termen la U.M. 01090 Predeal, a făcut parte din
dispozitivul constituit în faţa clădirii Modarom şi a Hotelului Capitol.
În noaptea de 22/23.12.1989, jurul orelor 0230-0300, militarii constituiţi în dispozitivul
de pază din faţa sediului Consiliului Judeţean au deschis focul, împrejurări în care cel în cauză
a fost rănit în zona picioarelor şi a mâinii stângi, suferind leziuni care au necesitat 28-30 de
zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 737/E/1990 al LML Braşov).
147.
Persoană vătămată Popeangă Dumitru (vol. 20 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Numitul Popeangă Dumitru, fiul lui Dumitru şi Floarea, ns. la 25.03.1969, domiciliat
în Tg. Jiu, str. Pajiştei, nr. 33, jud. Gorj, fost militar în termen la U.M. 01090 Predeal, a făcut
parte din dispozitivul constituit în faţa clădirii Modarom şi a Hotelului Capitol.
În noaptea de 22/23.12.1989, jurul orelor 0230-0300, militarii constituiţi în dispozitivul
de pază din faţa sediului Consiliului Judeţean au deschis focul, împrejurări în care cel în cauză
a fost rănit în regiunea cervicală posterioară, suferind leziuni ce au necesitat 28-30 de zile de
îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 738/E/1990 al LML Braşov).
148.
Persoană vătămată Răducanu Şoimar (vol. 20 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Numitul Răducanu Şoimar, fiul lui Gheorghe şi Brebenica, ns. la 17.03.1968,
domiciliat în Buzău, str. Răchitei, nr. 71, jud. Buzău, fost militar în termen la U.M. 01090
Predeal, a făcut parte din dispozitivul de pază constituit în faţa sediului Consiliului Judeţean
Braşov.
Acesta a declarat că în cursul nopţii a auzit primele focuri de armă „…trase din zona
Hotelului Capitol şi Modarom spre Consiliul Judeţean…”. De asemenea a declarat că
militarii din dispozitivul de la sediul Consiliului Judeţean au tras „…spre Hotelul Capitol, în
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stâlpii de beton şi la parter, deoarece am văzut foc la gura ţevii…”. În urma acestor
schimburi de focuri, a fost rănit prin împuşcare, suferind leziuni care au necesitat pentru
vindecare 14-16 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 727/E/1990 al LML
Braşov).
149.
Persoană vătămată Ştefancu Marcel (vol. 20 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Numitul Ştefancu Marcel, fiul lui Gheorghe şi Maria, ns. la 17.03.1969, domiciliat în
Timişoara, aleea Martir Octavian Ţânţaru, nr. 3, sc. B, ap. 2, jud. Timiş, fost militar în termen
la U.M. 01090 Predeal, a făcut parte din dispozitivul de pază constituit în faţa sediului
Modarom.
Militarul a declarat că în cursul nopţii de 22/23.12.1989 „…s-a deschis focul asupra
noastră din direcţia consiliului judeţean”.
În urma acestor schimburi de focuri, cel în cauză a fost rănit prin împuşcare, suferind
leziuni care au necesitat pentru vindecare 50-55 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal
nr. 1095/E/1990 al LML Braşov).
150.
Persoană vătămată Tomiţă Sebastian (vol. 20 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Numitul Tomiţă Sebastian, fiul lui Gheorghe şi Veronica, ns. la 18.09.1970, domiciliat
în loc. Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 87, jud. Prahova, fost militar în termen la U.M.
01090 Predeal, a făcut parte din dispozitivul de pază constituit în ziua de 22.12.1989, în faţa
sediului Consiliului Judeţean.
Militarul a declarat că „…am format un cordon pe un singur rând, în jurul C.J….” iar
după miezul nopţii a auzit primele focuri de armă, „…colegii mei erau pe burtă şi trăgeau
rafale spre parc…”.
În urma acestor schimburi de focuri, cel în cauză a fost rănit prin împuşcare în gamba
stângă, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 3-4 luni de zile de îngrijiri medicale
(raport medico-legal nr.744/E/1990).
151.
Persoană vătămată Trif Viorel (vol. 20 Răniţi UM 01090 Predeal) rănit
Numitul Trif Viorel, fiul lui Toader şi Ioana, ns. la 13.05.1969, domiciliat în Braşov,
str. Drumul Cernatului, bl. C5, ap. 55, jud. Braşov, fost militar în termen la U.M. 01090
Predeal, a făcut parte din dispozitivul amplasat în parcul din zona centrală a oraşului Braşov.
Militarul a declarat că în jurul orelor 0230-0300 „…s-au auzit focuri de armă de undeva
din parc…”. La un moment dat „…s-a tras cu arma în direcţia noastră, de undeva din faţă,
dinspre Comitet…”, împrejurări în care cel în cauză a fost rănit la mâna dreaptă.
Leziunile produse au necesitat pentru vindecare 3 luni de zile de îngrijiri medicale cu
incapacitate temporară de muncă (raport medico-legal nr.741/E/1990 al LML Braşov).
152.
Persoană vătămată Ţînţ Florin Iulian (vol. 20 Răniţi UM 01090
Predeal) - rănit
Numitul Ţînţ Florin Iulian, fiul lui Florică şi Stanca, ns. la 28.12.1965, domiciliat în
Bucureşti, str. Dealul Ţugulea, nr. 72, bl. G2, ap. 2, sector 6, era în luna decembrie 1989 ofiţer
cu gradul de locotenent la U.M. 01090 Predeal şi comanda un pluton de militari care, în
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noaptea de 22/23.12.1989, au alcătuit o parte a dispozitivului din jurul clădirii Modarom.
În jurul orelor 0200, a auzit primele focuri de armă, trase dinspre parcul central şi
sediul Consiliului Judeţean. În aceste împrejurări, ofiţerul a fost rănit prin împuşcare, suferind
leziuni care au necesitat pentru vindecare 11-12 luni de zile de îngrijiri medicale cu
incapacitate permanentă de muncă (certificat medico-legal nr. 280/C/1990 al LML Braşov).
153.
Brăguţă Nicolae (vol. 39 victime U.M. 01107 Braşov) - decedat
Numitul Brăguţă Nicolae, ns. la data de 16.10.1932, cu ultimul domiciliu în Braşov,
b-dul. Victoriei, nr. 9, jud. Braşov, a fost grav rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în
timp ce se deplasa în zona Spitalului C.F.R.
A fost transportat la Spitalul Judeţean, internat şi supus unei intervenţii chirurgicale.
Ulterior, urmare leziunilor suferite prin împuşcare, a decedat.
La data de 26.04.2006, Brăguţă Maria Adriana (soţia victimei), domiciliată în mun.
Braşov, b-dul Victoriei, nr. 9, bl. 36, sc. B, ap. 38, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în
cauză.
154.
Bălan Valerică (vol. 18 Decedaţi UM 01090 Predeal) - decedat
Numitul Bălan Valerică, fiul lui Gheorghe şi Ioana, născut la data de. la 03.01.1969, cu
ultimul domiciliu în com. Căneşti, jud. Buzău, fost militar în termen la U.M. 01090 Predeal, a
fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de
apărare constituit la sediul Consiliului Judeţean.
În cauză s-a constituit parte civilă Bălan Ioana (mama victimei), domiciliată în com.
Căneşti, jud. Buzău.
155.
Digulescu Gheorghe (vol. 18 Decedaţi UM 01090 Predeal) - decedat
Numitul Digulescu Gheorghe, ns. la data de 31.01.1968, cu ultimul domiciliu în com.
Bumbeşti Piţic, jud. Gorj, fost militar în termen la U.M. 01090 Predeal, a fost împuşcat mortal
în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul constituit în zona parcului
central din mun. Braşov.
La data de 20.09.2008, Digulescu Silvia (mama victimei), domiciliată în comuna
Bumbeşti Piţic, jud. Gorj,s-a constituit parte civilă în cauză.
156.
Imecz Laszlo (vol. 18 Decedaţi UM 01090 Predeal) - decedat
Numitul Imecz Laszlo, fiul lui Laszlo şi Ana, ns. la 24.05.1971, cu ultimul domiciliu
în loc. Odorhei, str. 1 Mai, nr. 34, jud. Harghita, fost militar în termen la U.M. 01090 Predeal,
a fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul
constituit în zona centrală a mun. Braşov.
La data de 05.10.2007, Stoicescu Costică (unchiul victimei), domiciliat în Bucureşti,
str. Liviu Rebreanu nr. 16, bl. A4, et. 3, ap. 58, sector 3, s-a constituit parte civilă în cauză.
De asemenea, în cauză s-a constituit parte civilă Imecz Laszlo (tatăl victimei),
domiciliat în Odorheiu Secuiesc, Bd. 1 Mai nr. 34, jud. Harghita.
157.
Ivan Constantin Daniel (vol. 18 Decedaţi UM 01090 Predeal) decedat
Numitul Ivan Constantin Daniel, fiul lui Ştefan şi Florica, ns. la 24.03.1968, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, şos. Pantelimon, nr. 286, bl. 41, s. 4, ap. 128, sector 2, fost militar în
termen la U.M. 01090 Predeal, a fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce
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făcea parte din dispozitivul constituit în zona centrală a mun. Braşov.
În cauză s-a constituit parte civilă Ivan Alexandru Eduard Ionuţ, domiciliat în
Bucureşti, şos. Viilor, bl. 4A, sc. 3, ap. 73, sector 5.
158.
Ganea Silviu (vol. 18 Decedaţi UM 01090 Predeal) - decedat
Numitul Ganea Silviu, ns. la 16.10.1969, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, bd. Păcii,
bl. 22/B, sc. B, ap. 89, sector 6, a fost militar în termen la U.M.01090 Predeal.
În dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul constituit în faţa
sediului Consiliului Judeţean a auzit vocea unei persoane, care se afla în parcul din zonă,
strigând după ajutor.
Militarul, în pofida faptului că în zonă se executau trageri cu arme, a plecat să acorde
ajutor acelei persoane, însă a fost împuşcat mortal de persoane rămase neidentificate.
La data de 22.01.1999, s-a constituit parte civilă Ganea Romeo (tatăl victimei),
domiciliat în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 22B, et. 11, ap. 89, sector 6.
159.
Muler Laszlo (vol. 18 Decedaţi UM 01090 Predeal) - decedat
Numitul Muler Laszlo, fiul lui Rudolf şi Gizela, ns. la 24.06.1971, cu ultimul
domiciliu în mun. Miercurea-Ciuc, str. Frăţiei, nr. 19, ap. 17, jud. Harghita, fost militar în
termen la U.M. 01090 Predeal, a fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce
făcea parte din dispozitivul constituit în apropierea sediului Consiliului Judeţean Braşov.
La data de 29.09.2000, Lukacs Gizela (mama victimei), domiciliată în Miercurea Ciuc,
Bd. Frăţiei nr. 19,sc. B, ap. 4, jud. Harghita, s-a constituit parte civilă în cauză.
160.
Neagu Sebastian Cătălin (vol. 18 Decedaţi UM 01090 Predeal) decedat
Numitul Neagu Sebastian Cătălin, ns. la 24.03.1970, cu ultimul domiciliu în oraş
Buşteni, str. Valea Albă, nr. 74, jud. Prahova, fost militar în termen la U.M. 01090 Predeal, a
fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul constituit
în zona Consiliului Judeţean Braşov, în apropierea parcului central.
La data de 30.10.2000, Neagu Radu (tatăl victimei), domiciliat în Buşteni, str. Valea
Albă, nr. 74, jud. Prahova, s-a constituit parte civilă în cauză.
161.
Toader Iulian Cătălin (vol. 18 Decedaţi UM 01090 Predeal) decedat
Numitul Toader Iulian Cătălin, ns. la 29.06.1971, cu ultimul domiciliu în com.
Cozieni, jud. Buzău, fost militar în termen la U.M. 01090 Predeal, a fost împuşcat mortal în
noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul constituit în zona Consiliului
Judeţean Braşov.
În cauză, s-a constituit parte civilă Toader Gheorghe (tatăl victimei), domiciliat în
com. Cozieni, sat Cocârceni, jud. Buzău.
162.
Vlaicu Marian Cătălin (vol. 18 Decedaţi UM 01090 Predeal) decedat
Numitul Vlaicu Marian Cătălin, ns. la 29.09.1970, cu ultimul domiciliu în com.
Zâmbreasca, jud. Teleorman, fost militar în termen la U.M.01090 Predeal, a fost împuşcat
mortal, în timp ce se afla în dispozitivul constituit în zona centrală a mun. Braşov.
La data de 16.09.2008, Vlaicu Ilie (tatăl victimei , domiciliat în com Zâmbreasca, sat
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Zâmbreasca, jud. Teleorman, s-a constituit parte civilă în cauză.
Cu ocazia audierilor efectuate în prezenta cauză, următoarele persoane au declarat că
în intervalul 22.12.1989-26.12.1989, pe perioade diferite de timp, „….din ordinul generalului
Florea…”, au fost reţinute într-o încăpere din clădirea Consiliului Judeţean Braşov (vol. 66
Persoane reţinute în sediul Consiliului Judeţean Braşov):
163. Persoană vătămată Alungei Gheorghiţă fiul lui Mihai şi Floarea, ns.
la 03.12.1964, domiciliat în Braşov, b-dul Ştefan cel Mare, nr. 14, ap. 7, jud.
Braşov;
164. Bogdan Camelia fiica lui Mihai şi Eugenia, ns. la 01.07.1969,
domiciliată în Braşov, str. G-ral Mociulschi, nr. 7, bl. 269, sc. C, ap. 5, jud.
Braşov;
165. Bîrsan Ioan fiul lui Bucur şi Alexandra, ns. la 04.09.1963, domiciliat în
Braşov, str. Măceşului, nr. 17, bl. A19D, sc. A, ap. 6, jud. Braşov;
166. Bărdan Mariana fiica lui Traian şi Silvia, ns. la 05.1.1947, domiciliată
în Braşov, Strada De Mijloc, nr. 150-152, sc. C, ap. 13, jud. Braşov;
167. Bărdan Niculae fiul lui Gheorghe şi Paraschiva, ns. la 28.10.1932,
domiciliat în Braşov, Strada De Mijloc, nr. 150-152, sc. C, ap. 13, jud. Braşov;
168. Chiper Marius, fiul lui Gheorghe şi Ştefana, ns. la 31.05.1973,
domiciliat în Braşov, str. Cosmos, nr. 19, sc. B, ap. 4, jud. Braşov;
169. Cruşitu Ioan Doru fiul lui Ioan şi Alexandrina, ns. la 15.11.1956,
domiciliat în Braşov, str. Zizinului, nr. 30, bl. 33, et. 8, ap. 27, jud. Braşov;
170. Chirvase Costică fiul lui Ioan şi Maria, ns. la 28.09.1958, domiciliat în
Braşov, bd. Saturn, nr. 19, sc. C, ap. 7, jud. Braşov;
171. Costin Marius Septimiu fiul lui Gheorghe şi Maria, ns. la 02.08.1946,
domiciliat în Braşov, str. Ciucaş, nr. 11, ap. 4, jud. Braşov;
172. Fedciuc-Haraga Ştefan fiul lui Haralambie şi Maria, ns. la 26.11.1953,
domiciliat în Braşov, str. Prunului, nr. 12, bl. E2, sc. B ap. 4, jud. Braşov;
173. Ivaşcu Emil fiul lui natural şi Cireşica, ns. la 04.09.1957, domiciliat în
Braşov, str. Lungă, nr. 8, ap. 6, jud. Braşov;
174. Iordache Ion fiul lui Alexandru şi Elena, ns. la 24.01.1949, domiciliat
în Bucureşti, şos. Pantelimon, n. 76, bl. 10, sc. 1, ap. 2, sector 2
175. Milea Ionel fiul lui Gheorghe şi Anghelina, ns. la 01.01.1954,
domiciliat în Braşov, str. Saturn, nr. 19, ap. 3, jud. Braşov;
176. Mocanu Ionel fiul lui Vasile şi Natalia, ns. la 12.11.1956, domiciliat în
Braşov, str. Eftimie Murgu, nr. 8, bl. D2, sc. A, ap. 1, jud. Braşov;
177. Neagu Laurenţiu fiul lui Petru şi Maria, ns. la 27.04.1939, domiciliat
în Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 22, jud. Braşov;
178. Onişor Sorin Ioan fiul lui Ion şi Rozalia, ns. la 15.05.1967, domiciliat
în Braşov, str. Zizinului, nr. 85, bl. 49, sc. A, ap. 8, jud. Braşov;
179. Pospai Doru fiul lui Stan şi Maria, ns. la 08.07.1953, domiciliat în
Braşov, str. Cosmos, nr. 3, bl. 22, ap. 36, jud. Braşov;
180. Paraschiv Nicolae fiul lui Ion şi Elena, ns. la 25.01.1952, domiciliat în
Braşov, str. Nicolae Iorga, nr. 18, ap. 3,jud. Braşov;
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181. Samson Nicolae fiul lui Nicolae şi Rozalia, ns. la 24.02.1954,
domiciliat în Braşov, str. Mihai Viteazu, nr. 6, bl. 3, ap. 14, jud. Braşov;
182. Tabacu Teodor fiul lui Teodor şi Lucia, ns. la 31.10.954, domiciliat în
Braşov, str. Livada Vulturului, nr. 9, ap. 13, jud. Braşov;
183. Todoru Lucian fiul lui Ion şi Augustina, ns. la 21.08.1964, domiciliat
în Braşov, str. Podul Creţului, nr. 57, jud. Braşov;
184. Tigoiu Tiberiu Lucian fiul lui Tiberiu şi Margareta, ns la 23.03.1950,
domiciliat în Braşov, Strada De Mijloc, nr. 155, ap. 2, jud. Braşov.
Cu ocazia audierilor efectuate în prezenta cauză, următoarele persoane au declarat că,
după data de 22.12.1989, pe perioade diferite de timp, au fost reţinute la sediul U.M. 01107
Braşov sau la sediul Miliţiei Braşov, fiind considerate suspecte (vol. Persoane reţinute ca
suspecte la U.M. 01107 Braşov):
185. Persoană vătămată Andriesei Dănuţ fiul lui Ion şi Floarea, ns. la
20.0.1961, domiciliat în Braşov, str. Zizinului, nr. 30, bl. 33, ap. 13, jud. Braşov;
186. Persoană vătămată Avram Liviu Nicolae fiul lui Toader şi Ileana, ns.
la 01.10.1949, domiciliat în Braşov, str. Brânduşelor, nr. 37, bl. 114, ap. 43, jud.
Braşov;
187. Persoană vătămată Avram Veronica fiica lui Gheorghe şi Maria, ns.
la 14.12.1948, domiciliată în Braşov, str. Brânduşelor, nr. 37, bl. 114, ap. 43,
jud. Braşov;
188. Persoană vătămată Ana Cătălin Paul fiul lui Constantin şi Ana, ns. la
01.07.1971, domiciliat în Braşov, str. Minerva, nr. 6, bl. 44, sc. C, ap. 1, jud.
Braşov;
189. Persoană vătămată Ambrozi Marian fiul lui Ion şi Tudora, ns. la
13.05.1961, domiciliat în Braşov str. Ciceu, nr. 4, bl. 21, sc. B, ap. 5, jud.
Braşov;
190. Persoană vătămată Ambrozi Dorin fiul lui Petre şi Victoria, ns. la
27.03.1969, domiciliat în Braşov, str. Ştefan cel Mare, nr. 21, sc. 3, ap. 3, jud.
Braşov;
191. Persoană vătămată Ceapă-Dobre Mihail fiul lui Ioan şi Maria, ns. la
06.11.1940, domiciliat în Braşov, str. Alexandru cel Bun, nr. 7, bl. E37, sc. B,
ap. 1, jud. Braşov;
192. Persoană vătămată Chiricheş Carmen fiul lui Neculai şi Elena, ns. la
01.05.1962, domiciliat Braşov, str. Traian, nr. 44, bl. 1, sc. A, ap. 53, jud.
Braşov;
193. Persoană vătămată Cristian Vasile fiul lui Petrache şi Ecaterina, ns. la
22.07.1952, domiciliat în Braşov, str. Albăstrelelor, nr. 8, jud. Braşov;
194. Persoană vătămată Donova Titus-Dan fiul lui Ioan şi Victoria, ns. la
22.05.1966, domiciliat în Braşov, str. Toamnei, nr. 4, bl. 1, ap. 27, jud. Braşov;
195. Persoană vătămată Dumitraşcu Ioan fiul lui Ion şi Ştefana, ns. la
14.11.1959, domiciliat în Braşov, bd. Gării, nr. 22, bl. 7, sc. F, ap. 15, jud.
Braşov;
196. Persoană vătămată Voina Aurel fiul lui Gheorghe şi Aurelia, ns. la
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31.10.1940, domiciliat în Braşov, str. Stâncii, nr. 26, jud. Braşov;
197. Persoană vătămată Elges Elyodor fiul lui Eliodor şi Elisabeta, ns. la
10.09.1959, domiciliat în Braşov, str. Nicolae Titulescu, nr. 24, ap. 2, jud.
Braşov;
198. Persoană vătămată Hopărteanu Ion-Sorin fiul lui Ion şi Anastasia,
ns. la 23.02.1973, domiciliat în Braşov, str. Parcul Mic, nr. 15, bl. K, sc. A, ap. 8,
jud. Braşov;
199. Persoană vătămată Grădinaru Mircea fiul lui Costache şi Anica, ns.
la 30.06.1935, domiciliat în Braşov, str. Hărmanului, nr. 29, bl. 2, sc. A, ap. 10,
jud. Braşov;
200. Persoană vătămată Jelcu Jean fiul lui Ioan şi Dumitra, ns. la
08.09.1929, domiciliat în Braşov, bd. 15 Noiembrie, nr. 2, sc. A, ap. 9, jud.
Braşov;
201. Persoană vătămată Mureşan Mircea fiul lui Teodor şi Floare, ns. la
14.03.1960, domiciliat în Bucureşti, str. Lev Nicolaevici Tolstoi, nr. 6, et. 3, ap.
13, sector 1;
202. Persoană vătămată Niţescu Dragoş-Sorin fiul lui Emilian şi Elena,
ns. la 02.06.1972, domiciliat în Braşov, st. Dorobanţilor, nr. 9, jud. Braşov;
203. Persoană vătămată Olovinar Gheorghe fiul lui Gheorghe şi Cristina,
ns. la 24.04.1924, domiciliat în Braşov, bd. 15 Noiembrie, nr. 43, sc. A, ap. 3,
jud. Braşov;
204. Persoană vătămată Oltean Teofil fiul lui Teofil şi Aurica, ns. la
14.04.1948, domiciliat în Braşov, str. Arinului, nr. 1, bl. B39B, ap. 1, jud.
Braşov;
205. Persoană vătămată Popa Horia Radu fiul lui Gheorghe şi LuciVictoria, ns. la 09.05.1964, domiciliată în Braşov, str. Jepilor, nr. 46, bl. B46, et.
6, ap. 23, jud. Braşov;
206. Persoană vătămată Papp Gabriel fiul lui Ştefan şi Maria, ns. la
02.10.1963, domiciliat în Braşov, str. Sitarului, nr. 5, bl. C5, ap. 9, jud. Braşov;
207. Persoană vătămată Moraru Ilie Dorel fiul lui Ilie şi Victoria, ns. la
12.11.1954, domiciliat în Braşov, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 76, bl. B8B,
et. 3, ap. 15, jud. Braşov;
208. Persoană vătămată Rîşnoveanu Ilie-Virgil fiul lui Pavel şi Maria, ns.
la 19.0.1972, domiciliat în Bragadiru, str. Dantelei, nr. 54, jud. Ilfov;
209. Persoană vătămată Savu Răducu-Leonard fiul lui Ion şi Marioara,
ns. la 16.05.1961, domiciliat în Braşov, str. Ecaterina Varga, nr. 12, jud. Braşov;
210. Persoană vătămată Şerban Dumitru fiul lui Ion şi Maria, ns. la
30.06.1956, domiciliat în Braşov, str. Neptun, nr. 3, sc. C, ap. 6, jud. Braşov;
211. Persoană vătămată Savu Ovidiu fiul lui Ioan şi Maria, ns. la
17.09.1956, domiciliat în Braşov, str. Castelului, nr. 9, jud. Braşov;
212. Persoană vătămată Stinghie Gheorghe fiul lui Gheorghe şi Ileana, ns.
la 19.01.1956, domiciliat în Braşov, str. Pajiştei, nr. 48, jud. Braşov;
213. Persoană vătămată Şerbănescu Aristide-Alexandru fiul lui
Alexandru şi Carolina, ns. la 08.02.1934, domiciliat în Braşov, (nu se
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menţionează strada) nr. 49, bl. 36, sc. C, ap. 24, jud. Braşov;
214. Persoană vătămată Vajda Sandor fiul lui Sandor şi Vilma, ns. la
21.01.1957, domiciliat în Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 34, ap. 1A, jud. Braşov;
215. Persoană vătămată Vlad Neculae fiul lui Niculae şi Maria, ns. la
03.07.1941, domiciliat în Braşov, bd. Saturn, sc. E, ap. 2, jud. Braşov;
216. Persoană vătămată Vancea Valeria fiica lui Marin şi Georgeta, ns. la
07.05.1936, domiciliată în Braşov, str. Pârâului, nr. 5, bl. 12, ap. 11, jud. Braşov.
*
*
*
În legătură cu evenimentele din municipiul Braşov din luna decembrie 1989, la dosarul
cauzei sunt ataşate mai multe dosare soluţionate, după cum urmează:
Tibescu Gheorghe (Braşov-Vol. Avram Toma) - decedat
Numitul Tibescu Gheorghe, la data de 26.12.1989 a fost reţinut în sediul Consiliului
Judeţean, existând indicii că ar fi executat foc asupra mai multor persoane, ucigând pe două
dintre acesteia, iar pe cea de-a treia rănind-o. În timp ce se afla sub escortă, s-a îndreptat în
fugă către unul din militari, împrejurare în care a fost împuşcat mortal de serg. (rez.) Avram
Toma.
Prin rechizitoriul nr. 70/P/1996 din data de 16.12.1997 al Secţiei Parchetelor Militare
s-a dispus trimiterea în judecată a serg. (rez) Avram Toma pentru săv. infr. prev. de art. 174
C.pen.
Boga Carol (Braşov-Vol.8-Victime Consiliul Judeţean) – decedat
Lupu Eugen (Braşov-Vol.8-Victime Consiliul Judeţean) – decedat
Persoană vătămată Filip (fostă Sărăţeanu) Adriana Magda (Braşov-Vol.8Victime Consiliul Judeţean) - rănită
La data de 23.12.1989, numiţii Boga Carol (cu ultimul domiciliu în Braşov, b-dul
Griviţei, nr. 47, judeţul Braşov), Lupu Eugen (cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Gr.
Ureche, nr. 15, judeţul Braşov) şi Filip (fostă Sărăţeanu) Adriana Magda (fiica lui Costel şi
Clari, născută la data de 27.12.1967 în Braşov, domiciliată în Braşov, str. Mircea cel Bătrân,
nr. 49, bl. 36, sc. C, ap. 43, judeţul Braşov) se aflau în autoturismul cu numărul de
înmatriculare 1-BV-3493, proprietatea numitului Boga Carol, şi se deplasau pe b-dul
Gheorghe Gheorghiu Dej, dinspre Hotelul Capitol către Teatrul Dramatic.
Când au ajuns în zona Consiliului Judeţean, întrucât nu au oprit la somaţie, asupra
autoturismului s-au executat focuri de armă de către militarii aflaţi în dispozitivul de apărare.
Concomitent a răspuns cu foc şi numitul Lupu Eugen, din interiorul autoturismului, care avea
asupra sa un pistol mitralieră. În aceste împrejurări a rezultat decesul numiţilor Boga Carol,
Lupu Eugen şi rănirea uşoară a numitei Sărăţeanu Magda.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 544/AUT/1989 din data de
13.03.1991, moartea numitului Lupu Eugen a fost violentă şi s-a datorat fracturii, hemoragiei
şi dilacerării cerebrale consecutiv pătrunderii gloanţelor unei arme de foc în craniu.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 513/1989, moartea numitului Boga
Carol a fost violentă. Ea s-a datorat politraumatismului consecutiv pătrunderii gloanţelor unei
arme de foc în corp.
Numita Filip (fostă Sărăţeanu) Adriana Magda nu a prezentat acte medicale care să
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ateste existenţa unor leziuni produse în împrejurările arătate.
Prin rezoluţia nr.122/P/1990, din data de 10.03.1990, a Parchetului Militar Braşov sa dispus neînceperea urmăririi penale, reţinându-se incidenţa în cauză a disp. art. 51 C.p.,
privind eroarea de fapt.
La data de 20.04.2006, Boga Ileana (soţia victimei Boga Carol), domiciliată în Braşov,
str. Griviţei, nr. 47, bl. 32A, ap. 35, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză.
De asemenea, la data de 18.01.2006, respectiv 05.05.2006, Lupu Liliana (soţia
victimei Lupu Eugen), domiciliată în mun. Braşov, str. Avram Iancu, nr. 116, jud. Braşov, şi
Lupu Adrian (fratele victimei Lupu Eugen), domiciliat în Braşov, str. G-ral Dumitrache, nr.
25, bl. 279, sc. B, ap. 2, jud. Braşov, s-au constituit părţi civile în cauză.
Persoană vătămată Ciure Florin Dan (Braşov-Vol.8-Victime Consiliul Judeţean)
- rănit
Numitul Ciure Florin Dan, fiul lui Gavril şi Roza, născut la data de 23.09.1970 în
localitatea Jibou, judeţul Sălaj, domiciliat în Jibou, str. Garoafelor, nr. 13, bl. A12, ap. 8,
judeţul Sălaj, militar în termen la U.M. 01932 Braşov, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în
timp ce se afla în dispozitivul de pază organizat în incinta sediului Consiliului Judeţean, a fost
rănit prin împuşcare de către colegul său, frt. Munteanu Ştefan, care a manevrat imprudent
armamentul din dotare.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1351/E/17.04.1990, numitul Ciure
Florin Dan a prezentat leziuni care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri
medicale prezentând o plagă împuşcată în şoldul stâng.
Prin rezoluţia nr. 186/P/1990, din data de 04.05.1990, a Parchetului Militar Braşov sa dispus neînceperea urmăririi penale faţă de frt. Munteanu Ştefan, reţinându-se că persoana
vătămată nu a formulat plângere.
Persoană vătămată Oaie Daniel (Braşov-Vol.14 Victime Zona Capitol) - rănit
La data de 24.12.1989, numitul soldat Oaie Daniel, fiul lui Ion şi Aurelia, născut la
data de 05.05.1969, domiciliat în oraşul Breaza, b-dul Eroilor, nr. 31, judeţul Prahova, fost
militar în termen la UM 01199 Ghimbav, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al
Hotelului Capitol, s-a autovătămat prin manevrarea imprudentă a armamentului din dotare,
împuşcându-se în zona gâtului.
Prin rezoluţia nr. 125/P/1990, din data de 14.02.1990, a Parchetului Militar Braşov sa dispus neînceperea urmăririi penale, reţinându-se că vătămarea se datorează culpei
exclusive a sold. Oaie Daniel.
Lepădatu Gheorghe (Braşov-Vol.37 Victime Uzina 2 Tipografie, str.
Hărmanului, Toamnei, Zizinul) – decedat
Persoană vătămată Lorincz Ladislau (Braşov-Vol.37 Victime Uzina 2
Tipografie, str. Hărmanului, Toamnei, Zizinul) - rănit
Numiţii plt. maj. Lepădatu Gheorghe (fiul lui Ion şi Anuţa, născut la data de
26.08.1950 în judeţul Vrancea, cu ultimul domiciliu în Predeal, str. Vulturilor, nr. 2, ap. 14,
judeţul Braşov), din cadrul Poliţiei Oraşului Predeal şi civ. Lorincz Ladislau (fiul lui Moise şi
sabina, născut la 30.07.1953 în Braşov, domiciliat în Predeal, Str. Poiana Narciselor, bl. 5, ap.
6, judeţul Braşov) s-au aflat în seara zilei de 23.12.1989 în fruntea unui convoi de
autovehicule cu ajutoare acordate din străinătate, care se deplasa în zona cartierului Zizin.
În momentul în care au ajuns la podul pasarelă de la Uzina 2 s-a deschis foc de către
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elevii Şcolii Militare U.M. 01932 Braşov, care se aflau amplasaţi în zona Întreprinderii
Poligrafice. În aceste împrejurări plt. maj. Lepădatu Gheorghe a fost împuşcat mortal, iar civ.
Lorincz Ladislau a fost rănit.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 499/AUT/1989, moartea numitului
Lepădatu Gheorghe a fost violentă şi s-a datorat dilacerării cerebrale consecutive pătrunderii
gloanţelor în cutia craniană.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1082/E/27.03.1990, numitul
Lorincz Ladislau, a suferit leziuni la nivelul gambei drepte care au necesitat pentru vindecare
40-45 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 98/P/1990, din data de 28.04.1990, a Procuraturii Militare Braşov,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la decesul numitului Lepădatu Gheorghe şi
rănirea numitului Lorincz Ladislau, reţinându-se că militarii au acţionat fără vinovăţie.
La data de 04.05.2006, Lepădatu Mariea (soţia victimei Lepădatu Gheorghe),
domiciliată în Predeal, str. Vulturilor, nr. 2, bl. 8, et. 2, ap. 14, judeţul Braşov, s-a constituit
parte civilă în cauză.
Roşca Corina (Braşov-Vol. 37 Victime Uzina 2 Tipografie, str. Hărmanului,
Toamnei, Zizinul) - decedată
Numita Roşca Corina, minoră în vârstă de 6 ani, cu ultimul domiciliu în Braşov, str.
Traian, nr. 3, bl. 33, sc. E, ap. 22, judeţul Braşov, a fost împuşcată mortal, în seara zilei de
24.12.1989, în timp ce se afla împreună cu părinţii în locuinţă, focul fiind executat de către
luptători din cadrul gărzilor patriotice aflaţi la intersecţia str. Zizinului cu str. Toamnei.
Conform raportului medico-legal nr. 494/AUT/1991, moartea numitei Roşca Corina a
fost violentă şi s-a datorat fracturii, hemoragiei şi dilacerării cerebrale.
Împrejurările în care s-a produs decesul numitei Roşca Corina au făcut obiectul
dosarului nr. 344/P/1990 al Procuraturii Militare Braşov, care a dispus declinarea
competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Procuraturii Locale Braşov, reţinându-se că
făptuitorii, respectiv civilii Dănilă Octavian, Oprea Claudiu, Oprea Aurelian şi Oprea Aurel,
erau luptători în Gărzile Patriotice.
La data de 23.11.2006, Roşca Gheorghe (tatăl victimei), domiciliat în Braşov, str.
Traian, nr. 3, bl. 33, sc. E, ap. 22, judeţul Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Paraschiv Lucreţia (Braşov-Vol. 37 Victime Uzina 2
Tipografie, str. Hărmanului, Toamnei, Zizinul) - rănită
Numita Paraschiv Lucreţia, fiica lui natural şi Ana, născută la data de 09.06.1938 în
Braşov, domiciliată în Braşov, str. Zizinului nr. 31, bl. 9, sc. D, ap. 15, judeţul Braşov, a fost
împuşcată în cap, în seara zilei de 24.12.1989, în timp ce se afla în bucătăria din locuinţa
proprietate personală, situată în str. Zizinului nr. 31, focul fiind executat din stradă, de mai
multe persoane civile.
Conform raportului medico-legal nr. 346/E/05.02.1990, numita Paraschiv Lucreţia a
necesitat 50 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 173/P/1991, din data de 13.06.1996, a Parchetului Militar Braşov sa dispus neînceperea urmăririi în cauză sub aspectul infr. prev. de art.181 C.P., reţinându-se
că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Perţache Cătălin (Braşov-Vol.12 Victime) - decedat
Numitul Perţache Cătălin, cu ultimul domiciliu în Braşov, b-dul 8 Mai, nr. 58, se
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deplasa în seara zilei de 23.12.1989 pe str. Sitei, fiind însoţit de numiţii Bejenaru Ştefan,
Stoian Marian şi Gîscă Adrian, precum şi de alţi civili, având asupra sa o armă tip AKM, (pe
care o primise în cursul zilei respective de la unitatea militară din Halchiu). În apropierea
staţiei de salvare a fost implicat într-un schimb de focuri cu un grup de militari, împrejurare în
care numitul Perţache Cătălin a fost împuşcat mortal.
Conform raportului medico-legal nr. 506/04.05.1990, numitul Perţache Cătălin a
decedat ca urmare a contuziei, fracturii şi hemoragiei cerebrale produse prin lovire cu
gloanţele unei arme de foc.
Prin rezoluţia nr. 175/P/1990 din data de 02.12.1991, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Perţache Cătălin şi
rănirea numiţilor Bejenaru Ştefan, Stoian Marian şi Gîscă Adrian, reţinându-se că sunt
incidente disp. art. 45 C.pen., privind starea de necesitate.
La data de 24.10.2006, Perţache Leontina (mama victimei), domiciliată în Brăila, str.
Mihail Sebastian, nr. 5, jud. Brăila, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Bejenaru Ştefan (Braşov-Vol.12 Victime) - rănit
Numitul Bejenaru Ştefan, fiul lui Gheorghe şi Ruxandra, născut la data de 06.10.1948
în Tg. Ocna, judeţul Bacău, domiciliat în municipiul Câmpu-Lung, str. Intr. 30 Decembrie, nr.
9, bl. D17, sc. A, ap. 15, judeţul Braşov, se deplasa pe str. Sitei, în seara zilei de 23.12.1989,
fiind însoţit de numiţii Perţache Cătălin, Stoian Marian şi Gîscă Adrian, precum şi de alţi
civili. În apropierea staţiei de salvare, numitul Perţache Cătălin, care avea asupra sa o armă tip
AKM, a fost implicat într-un schimb de focuri cu un grup de militari, împrejurare în care
numitul Bejenaru Ştefan a fost rănit prin împuşcare.
Conform raportului medico-legal nr. 669/E/01.03.1990, numitul Bejenaru Ştefan a
suferit o plagă împuşcată transfixiantă în regiunea dorsală dreaptă, necesitând 12-14 zile
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 175/P/1990, din data de 02.12.1991, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Perţache Cătălin şi
rănirea numiţilor Bejenaru Ştefan, Stoian Marian şi Gîscă Adrian, reţinându-se că sunt
incidente disp. art. 45 C.pen., privind starea de necesitate.
Persoană vătămată Stoian Marian (Braşov-Vol.12 Victime) - rănit
Numitul Stoian Marian, fiul lui Daniel şi Angela, născut la data de 18.05.1967 în
comuna Ruşeţu, judeţul Buzău, domiciliat în Braşov, comuna Feldioara, str. Petru Rareş, nr.
64, judeţul Braşov, se deplasa, în seara zilei de 23.12.1989, pe str. Sitei, fiind însoţit de
numiţii Perţache Cătălin, Bejenaru Ştefan şi Gîscă Adrian, precum şi de alţi civili. În
apropierea staţiei de salvare numitul Perţache Cătălin, care avea asupra sa o armă tip AKM, a
fost implicat într-un schimb de focuri cu un grup de militari, împrejurare în care numitul
Stoian Marian a fost rănit prin împuşcare.
Conform certificatului medico-legal nr. 289/C/07.02.1990, numitul Stoian Marian a
fost rănit la genunchiul stâng şi coapsa stângă necesitând 50 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 175/P/1990 din data de 02.12.1991, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Perţache Cătălin şi
rănirea numiţilor Bejenaru Ştefan, Stoian Marian şi Gîscă Adrian, reţinându-se că sunt
incidente disp. art. 45 C.pen, privind starea de necesitate.
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Persoană vătămată Gîscă Adrian (Braşov-Vol.12 Victime) - rănit
Numitul Gîscă Adrian, născut la data de 01.07.1955 în comuna Cristian, judeţul
Braşov, domiciliat în Braşov, str. Neptun, nr. 11, sc. A, ap. 18, judeţul Braşov, se deplasa pe
str. Sitei, în seara zilei de 23.12.1989, fiind însoţit de numiţii Perţache Cătălin, Bejenaru
Ştefan şi Stoian Marian, precum şi de alţi civili. În apropierea staţiei de salvare numitul
Perţache Cătălin, care avea asupra sa o armă tip AKM, a fost implicat într-un schimb de focuri
cu un grup de militari, împrejurare în care numitul Gîscă Adrian a fost rănit prin împuşcare.
Conform raportului medico-legal nr. 1085/E27.03.1990, numitul Gîscă Adrian a
prezentat o plagă transfixiantă umăr stâng cu interesare subosoasă, pentru care a necesitat 4-5
luni de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 175/P/1990 din data de 02.12.1991, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Perţache Cătălin şi
rănirea numiţilor Bejenaru Ştefan, Stoian Marian şi Gîscă Adrian, reţinându-se că sunt
incidente disp. art. 45 C.pen, privind starea de necesitate.
Molan Tudor (Braşov-Vol.35 Deces Molan Tudor) - decedat
Numitul Molan Tudor, fiul lui Tudor şi Elena, născut la data de 08.09.1946 în judeţul
Mehedinţi, cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Operetei, nr. 57, judeţul Braşov, la data de
23.12.1989, a fost imobilizat de către manifestanţi, în timp ce se afla în zona centrală a
Braşovului, întrucât avea asupra sa o armă cu lunetă, iar pe cap purta o caschetă cu emblemă
asemănătoare cu cele purtate de ofiţerii de securitate (aceasta făcând parte din uniforma de
factor poştal primită de la serviciu). A fost predat organelor de miliţie, iar ulterior arestat.
În noaptea de 08/09.01.1990, susnumitul a decedat în arest.
În dosarul nr. 301/P/1989 al Procuraturii Militare Braşov s-a dispus încetarea
urmăririi penale faţă de civ. Molan Tudor pentru săvârşirea infr. prev. de art. 279 alin 2 lit. a
C.p., întrucât a intervenit decesul acestuia.
În urma cercetărilor, nu s-au putut stabili cauzele care au condus la decesul numitului
Molan Tudor.
Zăbavă Ioan (Braşov-Vol.36 Victime UM1107 BV-Cinema Patria-Carpatex,
Spitalul CFR) – decedat
Persoană vătămată Fecioru Ştefan (Braşov-Vol.36 Victime UM1107 BV-Cinema
Patria-Carpatex, Spitalul CFR) - rănit
Numitul Zăbavă Ioan, cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Crişan, nr. 17, judeţul
Braşov, a fost împuşcat mortal în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în contextul în care în
direcţia autoturismului cu care se deplasa pe str. Mihai Viteazu din mun. Braşov s-au executat
focuri de armă de către elevii Şcolii Militare U.M. 01932 Braşov.
În aceleaşi împrejurări a fost rănit prin împuşcare şi numitul Fecioru Ştefan (fiul lui
Ştefan şi Ortansa, născut la data de 22.07.1956 în comuna Roşcani, judeţul Iaşi, domiciliat în
Braşov, str. Aleea Magnoliei, nr. 3, bl. 66, sc. B, ap. 20, judeţul Braşov) care se afla în zona
respectivă şi a fost surprins de focurile de armă trase de elevii militari.
Conform raportului medico-legal nr. 497/AUT/04.05.1990, moartea numitului Zăbavă
Ioan a fost violentă şi s-a datorat zdrobirii organelor interne abdominale, consecutiv
pătrunderii gloanţelor unei arme de foc. Fiul victimei, numitul Zăbavă Iancu Dumitru, s-a
constituit parte civilă în cauză
Conform raportului medico-legal nr. 755/E/03.03.1990, numitul Fecioru Ştefan a
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suferit o leziune împuşcată toraco-abdominală cu delabrare de perete abdominal şi a necesitat
80-85 zile de îngrijiri medicale. Nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Prin rezoluţia nr. 106/P/1990, din data de 18.05.1990, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la decesul numitului Zăbavă Ioan şi
vătămarea numitului Fecioru Ştefan, reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 51
C.pen., privind eroarea de fapt.
La data de 06.11.2006, Zăbavă Iancu (fiul victimei Zăbavă Ioan), domiciliat în Braşov,
str. Agrişelor, nr. 7, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Bîzgu Ionel (Braşov-Vol.36 Victime UM1107 BV-Cinema
Patria-Carpatex, Spitalul CFR) - rănit
Numitul Bîzgu Ionel, fiul lui Aurel şi Elena, născut la data de 13.12.1956 în comuna
Lipovăţ, judeţul Vaslui, domiciliat în Braşov, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, bl. 3, sc. A, ap. 2,
judeţul Braşov, a fost rănit prin împuşcare în coapsa stângă, în dimineaţa zilei de 23.12.1989,
în timp ce se afla în faţa Consiliului Judeţean.
Conform raportului medico-legal nr. 880/E/13.03.1990, numitul Bîzgu Ionel a suferit o
leziune de nerv sciatic, pentru care a necesitat 3 luni de îngrijiri medicale. Nu s-a constituit
parte civilă în cauză.
Prin rezoluţia nr. 1144/P/2001, din data de 17.08.2001, Parchetul Militar Teritorial
Bucureşti a dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la vătămarea numitului Bîzgu
Ionel, reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 47 C.p., privind cazul fortuit.
Persoană vătămată Bogdan Elena (Braşov-Vol.36 Victime UM1107 BV-Cinema
Patria-Carpatex, Spitalul CFR) - rănită
Numita Bogdan Elena, fiica lui Eugen şi Marioara, născută la data de 19.12.1964 în
Municipiul Târnăveni, judeţul Mureş, domiciliată în Braşov, str. Parcul Mic, nr. 14, bl. 13, sc.
B, ap. 1, judeţul Braşov, a fost rănită prin împuşcare, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp
ce se deplasa pe b-dul Eroilor din mun. Braşov, fiind surprinsă într-un schimb de focuri dintre
militarii care se găseau într-un tanc şi trăgători amplasaţi în podul unui imobil.
Conform raportului medico-legal nr. 1000/E/21.03.1990, numita Bogdan Elena a
suferit a o fractură la gamba dreaptă prin împuşcare, pentru care a necesitat 4-5 luni îngrijiri
medicale.
S-a constituit parte civilă în cauză.
Prin rezoluţia nr. 202/P/1992, din data de 17.06.1996, a Parchetului Militar Braşov,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale privind vătămarea numitei Bogdan Elena, reţinânduse că în cauză sunt incidente disp art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Şandor Emma (Braşov-Vol.36 Victime UM1107 BV-Cinema
Patria-Carpatex, Spitalul CFR) - rănită
Numita Şandor Emma, fiica lui Pal şi Estera, născută la data de 22.01.1955 în comuna
Ocland, judeţul Harghita, domiciliată în Braşov, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 50,
judeţul Braşov, a fost rănită prin împuşcare la nivelul membrelor inferioare, în ziua de
23.12.1989, în timp ce se deplasa pe b-dul 15 Noiembrie (fost Karl Marx), în apropierea U.M.
1107 Braşov.
Conform raportului medico-legal nr. 415/E/09.02.1990, numita Şandor Emma a suferit
a o plagă împuşcată gamba stângă şi coapsa dreaptă pentru care a necesitat 40-45 zile de
îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia nr. 194/P/1992 din data de 27.07.1992 a Procuraturii Militare Braşov,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale privind vătămarea numitei Şandor Emma, reţinânduse că persoana vătămată nu a formulat plângere.
Fiind audiată cu ocazia cercetărilor efectuate în dosar nr. 97/P/1990, numita Şandor
Emma s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Bereş Bela (Braşov-Vol.34 Rănit Bereş Bela) - rănit
Numitul Bereş Bela, fiul lui Bela şi Roza, născut la data de 27.09.1948 în Braşov,
domiciliat în Braşov, str. Barbu Lăutaru, nr. 6, bl. 23, sc. B, ap. 18, judeţul Braşov, a fost
împuşcat în piciorul stâng, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în clădirea
Şcolii Interjudeţene de Partid.
Conform certificatului medico-legal nr. 242/C/03.02.1990, numitul Bereş Bela a
suferit o leziune în zona antepiciorului stâng lateral epifiză distală cu fracturi cominutive,
fiind necesară amputarea antepiciorului stâng şi necesitând 3 luni îngrijiri medicale cu
incapacitate temporară de muncă.
S-a constituit parte civilă în cauză
Prin rezoluţia cu nr.83/P/1991 din 14.06.1996 a Parchetului Militar Braşov, s-a
dispus neînceperea urmăririi penale privind vătămarea numitului Bereş Bela, reţinându-se că
în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.p., privind eroarea de fapt.
Ţincu Ioan (Braşov-Vol. 31 Victime Uzina 2) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 504/AUT/13.03.1991, moartea numitului Ţincu
Ioan (fiul lui Ioan şi Maria, născut la data de 28.06.1957, în Cotnari, jud. Iaşi, cu ultimul
domiciliu în com. Cotnari, sat Zbereni, jud. Iaşi) a fost violentă şi s-a datorat
politraumatismului consecutiv lovirii de gloanţe şi posibil schijele unui obuz, ca şi strivirii
gambei stângi. Distanţa de tragere a fost înafara factorilor suplimentari ai împuşcării,
proiectilele au pătruns în trunchi şi membre din direcţia dinainte-înapoi, de la dreapta la
stânga şi de sus în jos.
Prin rezoluţia nr. 110/P/1990, din data de 02.07.1990, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul prin împuşcare a numiţilor
Abramov Filip, Ţincu Ioan, Savin Gheorghe ş.a.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul a fost audiată, la data de
20.04.2006, Ţincu Maria (domiciliată în mun. Braşov, str. Calea Bucureştilor, nr. 22, bl. S4,
sc. E, ap. 13, judeţul Braşov) care a precizat că soţul său a fost împuşcat în seara zilei de
23.12.1989, în apropierea bisericii catolice din Cristian, în contextul în care asupra
autocamionului în care se afla s-au executat focuri de armă, în aceleaşi împrejurări fiind rănit
Lovin Gheorghe şi alţi 3 colegi de la Uzina 2. A solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Coţofan Mihail (Braşov-Vol. 32 Rafinărie) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 82/E/09.01.1991, numitul Coţofan Mihail (fiul lui
Nicolae şi Victoria, născut la data de 21.02.1943, în mun. Iaşi, domiciliat în Braşov, b-dul
Victoriei, nr. 10, bl. 43, sc. E, ap. 12, jud. Braşov) a prezentat leziuni corporale produse prin
împuşcare cu armă militară care pot data din 24.12.1989 şi au necesitat 12-14 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 439/P/1990, din data de 11.10.1991, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de sold. (r) Marin Marin, sold. (r) Olar Adrian,
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sold. (r) Vlad Anton, cap. (r) Ungureanu Cristian, sol. (r) Ruja Alexandru, sold. (r) Floroiu
Ioan şi sold (r) Chivu Ioan cu privire la vătămarea corporală a civ. Coţofan Mihail.
În fapt s-a reţinut că, în dimineaţa zilei de 23.12.1989, militari din cadrul UM 01199
Ghimbav, sub comanda cpt. Venz I., s-au deplasat la Rafinăria Braşov cu misiunea de a
asigura paza acestui obiectiv.
În jurul orei 1500 în zona Rafinăriei s-au auzit focuri de armă fapt ce a determinat
militarii care asigurau paza să execute, la rândul lor, foc, consumând în acest sens 12 lăzi de
muniţie deşi în direcţia Rafinăriei nu s-au executat focuri de armă.
În contextul focurilor de armă trase de militarii din UM 01199 Ghimbav a fost rănit
numitul Coţofan Mihail care se afla pe terasa blocului de domiciliu.
Grîu Alexandru (Braşov-Vol. 22 Piaţa Teatrului) - decedat
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 480/Aut/04.05.1990, moartea
numitului Grîu Alexandru (fiul lui Ioan şi Ana, născut la data de 21.12.1930 în com. Tiha
Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud, cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Piaţa Teatrului, nr. 2, jud.
Braşov) a fost violentă şi s-a datorat traumatismului cranio-cerebral, cu fractură, hemoragie şi
dilacerare cerebrală, produs de glonţul unei arme de foc. Tragerea s-a făcut înafara factorilor
suplimentari ai împuşcării, glonţul pătrunzând în craniu pe o direcţie dinainte-înapoi, victima
găsindu-se în ortostatism.
În legătură cu decesul numitului Grîu Alexandru, a fost audiată Grîu Ioana (soţia
victimei), domiciliată în Braşov, str. Piaţa Teatrului, nr. 2, sc. P, et. 3, ap. 9, jud. Braşov.
Prin rezoluţia nr. 407/P/1991, din data de 01.03.1993, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind moartea violentă prin împuşcare a civ.
Grîu Alexandru. În fapt s-a reţinut că, în data de 23.12.1989, Grîu Alexandru a urcat pe
terasa blocului de domiciliu. Prezenţa sa pe terasă a fost remarcată de către o grupă de
militari, din cadrul UM 01028 Hălchiu, dispusă în intersecţia str. N. Bălcescu cu b-dul V.I.
Lenin, care a executat focuri de armă în direcţia sa, considerându-l suspect.
Persoană vătămată Corobian Aurel (Braşov-Vol. 25 Victime str. Hărmanului,
str. Toamnei) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 670/E/01.03.1990, numitul Corobian Aurel a
prezentat leziuni corporale (plagă transfixiantă cervicală anterioară) produse prin împuşcare
cu armă militară, leziuni care pot data din 23.12.1989 şi care au necesitat 22-24 zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 195/P/1992, din data de 04.08.1992, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a numitului
Corobian Aurel, reţinându-se că a fost victima schimbului de focuri care a avut loc între
luptătorii gărzilor patriotice aflaţi în Blocul Aprozar şi cei din sediul O.J.T şi că nu a
formulat plângere prealabilă.
Fiind audiat la data de 24.10.2006, Corobian Aurel (fiul lui Francisc şi Lucia, născut la
data de 14.07.1958 în Braşov, domiciliat în mun. Braşov, str. Neptun, nr. 3, bl. 110, sc. B, ap.
11) a precizat că a fost rănit în partea stângă a gâtului, în noaptea de 23/24.12.1989, în
momentul în care a ajuns la intersecţia str. Hărmanului cu str. Toamnei.
Persoană vătămată Olăianoş Ioan (Braşov-Vol. 25 Victime str. Hărmanului, str.
Toamnei) - rănit
Conform certificatului medico legal nr. 262/C/05.02.1990, numitul Olăianoş Ioan (fiul
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lui Ioan şi Ileana, născut la data de 26.11.1952 în Braşov, domiciliat în com. Dumbrăviţa, nr.
1129, jud. Braşov) a prezentat leziuni corporale (plagă transfixiantă toraco-abdominală cu
fractura coastelor 4, 5, 6, plagă pulmonară şi plagă hepatică) produse prin împuşcare cu armă
militară care pot data de 23.12.1989 şi care au necesitat 3 luni îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 197/P/1992, din data de 13.06.1996, Parchetul Militar Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a civ. Olăianoş
Ioan, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.pen, privind eroarea de fapt.
În fapt s-a constatat că în data de 23.12.1989, în jurul orei 1300, Olăianoş Ioan s-a
deplasat la locuinţa prietenului său Dejo Petre, situată într-o baracă din apropierea intersecţiei
str. Hărman cu Aleea Vlahuţă. La scurt timp a auzit zgomot de armă în apropiere şi a ieşit în
curtea imobilului pentru a vedea ce se întâmplă. În curtea imobilului se aflau doi militari în
termen şi doi membri ai gărzilor patriotice care executau foc către staţia de tramvai din
apropiere. Olăianoş Ioan a reintrat în locuinţa prietenului său şi s-a uitat pe o fereastră spre
cartierul de blocuri Vlahuţă, moment în care a fost rănit prin împuşcare, urmare focurilor de
armă executate de către militarii aflaţi pe str. Zizinului, care, auzind focuri de armă, au
ripostat la rândul lor, considerând că sunt atacaţi de terorişti.
Fiind audiat la data de 05.05.2006, Olăianoş Ioan a afirmat că a participat la un filtru
organizat în zona Modarom şi a fost rănit în timp ce controla o casă din direcţia căreia se
trăsese.
Căpriţă Nicolae (Braşov-Vol. 23 Victime Spitalul Judeţean-Calea Bucureşti) decedat
Conform raportului medico legal nr. 488/Aut/04.05.1990, moartea numitului Căpriţă
Nicolae (născut la data de 05.08.1967) a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei externe
consecutivă lezării vaselor sanghine ale gâtului prin glonţul unei arme de foc. Tragerea s-a
efectuat înafara factorilor suplimentari ai împuşcării, glonţul pătrunzând în gât, pe o direcţie
dinainte-înapoi.
Prin rezoluţia nr. 105/P/1990, din data de 24.02.1990, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind moartea violentă a civ. Căpriţă Nicolae.
În fapt s-a reţinut că în seara zilei de 23.12.1989, în jurul orei 1730-1800, Căpriţă
Nicolae a coborât din apartamentul sorei sale, Dănilă Felicia (Braşov, Calea Bucureşti, nr. 48,
bl. S 22, ap. 34). A vorbit cu prietena sa de la un telefon public iar în momentul în care se
întorcea a fost împuşcat, în contextul în care persoane civile înarmate şi membri ai gărzilor
patriotice, care controlau circulaţia autovehiculelor pe Calea Bucureşti, au executat foc în
direcţia unui autoturism care nu a oprit la barajul din dreptul Spitalului Judeţean. S-a executat
foc atât din direcţia barajului din dreptul Spitalului Judeţean cât şi din direcţia Restaurantului
Ciucaş, unde de asemenea se aflau persoane înarmate.
La data de 23.10.2008, Dănilă Felicia, domiciliată în mun. Sibiu, Str. Eduard Albert
Bieltz nr. 23, judeţul Sibiu, a solicitat continuarea cercetărilor cu privire la împrejurările în
care a decedat fratele său, Căpriţă Nicolae şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Cristian Radu (Braşov-Vol. 23 Victime Spitalul JudeţeanCalea Bucureşti) - rănit
Conform certificatului medico legal nr. 2232/C/21.07.1993, numitul Cristian Radu
(fiul lui Ioan şi Stanca, născut la data de 21.04.1958 în com. Bordei Verde, jud. Brăila,
domiciliat în Braşov, str. Liviu Cornel Babeş, nr. 5, bl. 11, sc. B, ap. 10, jud. Braşov) a
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prezentat leziuni corporale (plagă atonă gamba dreaptă faţa anterioară, 1/3 distală) produse
prin împuşcare cu armă militară, leziuni care pot data din 24.12.1989 şi care au necesitat cca.
30 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 207/P/1993, din data de 14.06.1996, Parchetul Militar Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a civ. Cristian
Radu, reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale. În fapt s-a
constatat că a fost rănit pe Calea Bucureşti, în apropierea intersecţiei cu str. Pârâului, unde se
aflau militari, membri ai gărzilor patriotice şi civili înarmaţi care controlau circulaţia în zonă.
Persoană vătămată Ţap Livia (Braşov-Vol. 23 Victime Spitalul Judeţean-Calea
Bucureşti) - rănită
Conform certificatului medico legal nr. 236/C/02.021990, numita Ţap Livia (fiica lui
Gherasim şi Floarea, domiciliată în mun. Braşov, str. Zorilor, nr. 5, bl. D5, sc. A, ap. 9) a
prezentat leziuni corporale (plagă coapsa stângă) produse prin împuşcare cu armă militară la
23.12.1989. Leziunile au necesitat 21-22 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 201/P/1992, din data de 13.06.1996, Parchetul Militar Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a civ. Ţap Livia.
În fapt s-a reţinut că a fost rănită în data de 24.12.1989 în timp ce se afla pe Calea
Bucureşti, în dreptul Spitalului Steagu Roşu.
Persoană vătămată Solomon Sebastian (Braşov-Vol. 23 Victime Spitalul
Judeţean-Calea Bucureşti) - rănit
Conform certificatului medico legal nr. 304/C/08.02.1990, numitul Solomon Sebastian
(fiul lui Costache şi Ioana, născut la data de 25.01.1960 în Ivăneşti, jud. Vaslui, domiciliat în
mun. Braşov, str. Pârâului, nr. 14, bl. E12, sc. B, ap. 6, jud. Braşov) a prezentat leziuni
corporale (amputaţie degete 3-4-5, mâna stângă) produse prin împuşcare cu armă militară.
Leziunile pot data din noaptea de 23/24.12.1989 şi au necesitat 38-40 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 445/P/1990, din data de 13.06.1996, Parchetul Militar Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a plt. Solomon
Sebastian, din cadrul Miliţiei mun. Braşov.
În fapt s-a reţinut că în data de 23.12.1989, în jurul orei 1400, plt. Solomon Sebastian a
fost introdus în dispozitivul de apărare al Spitalului Judeţean Braşov, fiind repartizat să
supravegheze latura dinspre str. Zizinului. Împreună cu el se mai aflau trei tineri civili
înarmaţi cu carabine ZB. Pe toate clădirile din jurul spitalului erau postate persoane civile
înarmate, care, din proprie iniţiativă, asigurau, la rândul lor paza spitalului. În cursul nopţii de
23/24.12.1989, după ce a efectuat o verificare a autovehiculelor parcate în spatele spitalului,
plt. Solomon Sebastian a fost rănit la degetele de la mâna stângă, apreciind, faţă de poziţia în
care se afla, că a fost împuşcat din zona Liceului Sanitar sau a blocurilor din apropierea
acestuia.
La data de 29.06.2006 a solicitat continuarea cercetărilor şi s-a constituit parte civilă în
cauză.
Persoană vătămată Baidoc Dumitrel (Braşov-Vol. 23 Victime Spitalul JudeţeanCalea Bucureşti) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 674/E/01.03.1990, numitul Baidoc
Dumitrel (fiul lui Dumitru şi Violica, născut la data de 18.11.1955 în Braşov, domiciliat în
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mun. Braşov, Calea Bucureşti, bl. 206, sc. B, ap. 34) a prezentat leziuni corporale produse
prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au necesitat 12-14 zile
de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 198/P/1992, din data de 13.06.1996, Parchetul Militar Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a civ. Baidoc
Dumitrel.
În fapt s-a reţinut că a fost împuşcat în data de 23.12.1989 în timp ce se afla în staţia
de troleibuz de lângă Spitalul Judeţean Braşov.
Persoană vătămată Stan Gheorghe (Braşov-Vol. 24 Victime Braşov) - rănit
Persoană vătămată Buzaşiu Gheorghe (Braşov-Vol. 24 Victime Braşov) - rănit
Agache Sabin Fănică (Braşov-Vol. 24 Victime Braşov) - decedat
Conform raportului medico legal nr. 1088/E/27.03.1990, numitul Stan Gheorghe (fiul
lui Gheorghe şi Ilinca, născut la data de 12.07.1941, domiciliat în oraş Fieni, str. Republicii,
nr. 121, jud. Dâmboviţa) a prezentat leziuni corporale (plagă braţ stâng, cot stâng, axilă
dreaptă, plagă abdomino-pelvină cu leziuni multiple ileale şi ale colonului sigmoid, fistulă
vezico-rectală, fistulă ster-corală, plagă fesieră) produse prin împuşcare. Leziunile pot data
din 24.12.1989 şi au necesitat circa 6-8 luni de îngrijiri medicale.
Conform raportului medico legal nr. 863/E/12.03.1990, numitul Buzaşiu Gheorghe
(fiul lui Ion şi Maria, domiciliat în Vulcan, str. Holbavului, nr. 602, jud. Braşov) a prezentat
leziuni corporale (antebraţ drept 1/3 proximală şi torace, suprascapular stâng) produse prin
împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au necesitat 3 luni îngrijiri
medicale.
Conform raportului medico legal nr. 502/Aut/1989, moartea numitului Agache Sabin
Fănică (cu ultimul domiciliu în Râşnov, str. Florilor, bl. 2, sc. A, et. 3, ap. 9) a fost violentă şi
s-a datorat zdrobirii organelor interne cu hemoragie internă consecutivă pătrunderii gloanţelor
unei arme. Arma a fost descărcată în afara factorilor suplimentari ai împuşcării pe o direcţie
dinainte-înapoi şi de la stânga la dreapta.
Prin rezoluţia nr. 415/P/1991, din data de 11.05.1993, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Agache Sabin Fănică
şi rănirea numiţilor Stan Gheorghe şi Buzaşiu Gheorghe, reţinându-se că sunt incidente disp.
art. 51 C.pen.
În fapt s-a constatat că, la data de 23.12.1989, conducerea UM 01751 Râşnov a luat
măsura organizării unui punct de control şi apărare în apropierea unităţii, la bifurcaţia şoselei
Braşov –Râşnov. Militarii repartizaţi în obiectiv, aflaţi sub comanda mr. Caseti George, aveau
în consemn verificarea tuturor autovehiculelor care circulau în zonă.
În jurul orei 1800, în zona dispozitivului a apărut, dinspre Braşov, un camion de mare
tonaj în direcţia căruia s-au executat focuri de armă, întrucât nu a oprit la semnalul şi somaţiile
militarilor. În acest context a fost rănit Stan Gheorghe care se afla în autovehicul.
Ulterior, în zona aceluiaşi dispozitiv, tot dinspre Braşov, a apărut un autovehicul TV,
care, de asemenea, nu a oprit la semnalul şi somaţiile militarilor. În contextul evenimentelor
din acea perioadă, militarii, considerând autovehiculul ca fiind suspect, au executat focuri de
armă în direcţia acestuia, rezultând rănirea numitului Buzaşiu Gheorghe şi decesul numitului
Agache Sabin Fănică.
La data de 19.10.2006, Agache Maria (domiciliată în Râşnov, str. Florilor, bl. 2, sc. A,
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et. 3, ap. 9) a solicitat continuarea cercetărilor cu privire la împrejurările în care a decedat
soţul său, Agache Sabin Fănică, şi s-a constituit parte civilă în cauză.
De asemenea, la data de 06.09.2000, respectiv 18.09.2008, numiţii Buzaşiu Gheorghe
şi Stan Gheorghe au solicitat continuarea cercetărilor cu privire la împrejurările în care au fost
răniţi şi s-au constituit părţi civile în cauză.
Onofrei Liviu (Braşov-Vol. 24 Victime Braşov) – rănit
Prin rezoluţia nr. 162/P/1990, din data de 02.04.1990, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind autoaccidentarea prin împuşcare a lt.
Onofrei Liviu, din cadrul UM 01751 Râşnov. În fapt s-a constatat că în data de 23.12.1989, în
jurul orei 1200, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al UM 01751 Râşnov, pe latura de NE, lt. Onofrei Liviu s-a dezechilibrat şi a acţionat trăgaciul armei din dotare, rănindu-se în
piciorul drept.
Onofrei Liviu, fiul lui Simion şi Rozalia, născut la data de 28.09.1966, domiciliat în
mun. Sf. Gheorghe, str. Nicolae Iorga, nr. 20,bl. 34, sc. C, ap. 10, jud. Covasna, a fost audiat,
la data de 22.09.2008, în calitate de persoană vătămată şi a solicitat aflarea adevărului cu
privire la evenimentele din decembrie 1989.
Horlaci Traian (Braşov-Vol. 43 Victime Braşov) - decedat
Conform raportului medico-legal nr. 490/Aut/04.05.1990, moartea numitului Horlaci
Traian (cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 6, bl. 14, sc. E, ap. 3,
judeţul Braşov) a fost violentă şi s-a datorat zdrobirii organelor interne abdominale şi
hemoragiei interne produse de gloanţele unei arme de foc. tragerea s-a efectuat în afara
factorilor suplimentari ai împuşcării, gloanţele pătrunzând în corp pe o direcţie dinapoiînainte, de la stânga la dreapta şi uşor înclinat de sus în jos.
Prin rezoluţia nr. 140/P/1990, din data de 06.03.1990, Procuratura Militară Braşov a
dispus declinarea cauzei privind decesul lt.col. Horlaci Traian, din cadrul Securităţii Braşov,
în favoarea Procuraturii Judeţene Braşov, reţinându-se că a fost împuşcat de civ. Iordache
Gheorghe, în timp ce se afla în zona complexului Turist, din mun. Braşov.
Din adresa nr. 1898/II-6/2008, din data de 04.04.2008, a Parchetului de pe lângă
Tribunalul Braşov rezultă că dosarul a fost înregistrat sub nr. 57/P/1990, în cauză dispunânduse neînceperea urmăririi penale.
Persoană vătămată Arsene Melania (Braşov-Vol. 43 Victime Braşov) - rănită
Conform raportului medico legal nr. 2017 /E/14.02.1990, numita Arsenie Melania
(fiica lui Pavel şi Floarea, născută la data de 27.10.1914 în Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud) a
prezentat leziuni corporale (plagă ½ medie gamba stângă) produse prin împuşcare cu schije
provenite de la o armă militară. Poziţia victimei în momentul împuşcării a fost în ortostatism,
tragerea efectuându-se de la stânga la dreapta. Leziunile pot data din 24.12.1989 şi au
necesitat cca. 45 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 254/P/1992, din data de 24.08.1992, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitei Arsene Melania. În fapt
s-a reţinut că a fost rănită în piciorul stâng, la data de 24.12.1989, în jurul orei 1900, în timp ce
se afla în faţa sediului Comitetului Judeţean Braşov.
La data de 16.10.2008, Arsene Romeo Horea, domiciliat în Braşov, Str. Neagoe
Basarab nr. 4, judeţul Braşov, a solicitat continuarea cercetărilor cu privire la împrejurările în
care a fost rănită mama sa, Arsene Melania, care a decedat în anul 2002, şi s-a constituit parte
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civilă în cauză.
Sandu Iancu (Braşov-Vol. 43 Victime Braşov) - decedat
Prin rechizitoriul nr. 47/P/2000, din data de 24.01.2000, Parchetul Militar de pe
lângă tribunalul Militar Teritorial a dispus trimiterea în judecată a inc. cpt. Semeş Mihai, din
cadrul UM 01615 Braşov, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 174 C.pen, reţinându-se
în sarcina ofiţerului în cauză faptul că, la data de 24.12.1989, l-a împuşcat pe numitul Sandu
Iancu, care se afla internat în Spitalul Mîrzescu din mun. Braşov.
Persoană vătămată Schneider Martin (Braşov-Vol. 43 Victime Braşov) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 452/E/13.02.1990, numitul Schneider Martin (fiul
lui Gheorghe şi Ecaterina, născut la data de 18.07.1967 în Braşov, domiciliat în mun. Braşov,
str. Saturn, nr. 41, sc. B, ap. 28, jud. Braşov) a prezentat leziuni corporale (plăgi antebraţul
drept transfixiante cu mare defect de tegument, rupturi musculo-tendinoase, fractură
cominutivă radius, plăgi penetrante ambele coapse) produse prin împuşcare cu armă militară.
leziunile pot data din 23.12.1989 şi au necesitat 6-8 luni de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 1145/P/2001, din data de 17.08.2001, Parchetul Militar de pe lângă
tribunalul Militar Teritorial Bucureşti a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind
rănirea prin împuşcare a civ. Schneider Martin, reţinându-se incidenţa art. 51 C.pen.
În fapt s-a constatat că, în noaptea de 22/23.12.1989, Schneider Martin a făcut parte
dintr-un grup de revoluţionari, înarmaţi cu arme tip ZB, care au acţionat de pe veranda
imobilul situat pe str. M. Eminescu, nr. 6, jud. Braşov. executând focuri de armă. Schneider
Martin a fost rănit în mâna dreaptă, în timp ce cobora din podul clădirii respective.
Persoană vătămată Şendrulescu Victor (Braşov-Vol. 43 Victime Braşov) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 545/E/20.02.1990, numitul Şendrulescu Victor a
prezentat leziuni corporale (plagă transfixiantă 1/3 medie braţ stâng, angor pectoral la efort,
cardiopatie ischemică cronică dureroasă) produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile
pot data din 23.12.1989 şi au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale
Prin rezoluţia nr. 1143/P/2001, din data de 17.08.2001, Parchetul Militar de pe lângă
Tribunalul Militar Teritorial a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea
prin împuşcare a numitului Şendrulescu Victor, reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51
C.pen.
În fapt s-a constatat că Şendrulescu Victor a fost rănit prin împuşcare, în data de
23.12.1989, în timp ce se afla la domiciliu, în imobilul de pe str. Agrişelor, nr. 15, din mun.
Braşov, în contextul focurilor de armă trase de militarii aflaţi în zonă în direcţia imobilului
respectiv, convinşi fiind că s-a tras, în direcţia lor, din acel loc.
Persoană vătămată Teghiu Virgil (Braşov-Vol. 43 Victime Braşov) - rănit
Conform raportului medico legal nr. 729/E/05.03.1990, numitul Teghiu Virgil (fiul lui
Dumitru şi Maria, născut la data de 10.04.1956 în sat Rogova, jud. Mehedinţi, domiciliat în
mun. Braşov, str. Urziceni, nr. 1, bl. 18, sc. D, ap. 9, jud. Braşov) a prezentat leziuni corporale
(plagă ambe coapse) produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile au necesitat 22-24
zile de îngrijiri medicale.
Fiind audiat la data de 05.05.2006, Teghiu Virgil a precizat că, în decembrie 1989 era
ofiţer cu gradul de căpitan la Academia Forţelor Aeriene Braşov (UM 01932 Braşov). În
dimineaţa zilei de 24.12.1989, între orele 1000-1100, s-a primit un telefon prin care se
comunica că la Întreprinderea Poligrafică Braşov a fost prins un ofiţer de securitate. S-a
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deplasat la faţa locului împreună cu cpt. Antohe Ion, cu un Aro condus de către un militar în
termen. S-au deplasat apoi la domiciliul socrului ofiţerului de securitate unde acesta din urmă
a adus arma pe care o avea în dotare şi a predat-o cpt. Antohe Ion care, manevrând-o
imprudent, l-a împuşcat în piciorul stâng.
Prin rezoluţia cu nr. 190/P/1990 din data de 07.05.1990 a Procuraturii Militare
Braşov s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de mr. Antohe Ioan sub aspectul infr.
prev. de art. 184 alin. 1 şi 3 C.pen, reţinându-se că mr. Teghiu Virgil nu a formulat plângere.
Persoană vătămată Andrei Vasile (Braşov-Vol. 43 Victime Braşov)
Conform certificatului medico legal nr. 402/C/12.02.1992, numitul Andrei Vasile (fiul
lui Vasile şi Maria, născut la data de 13.05.1949, în com. Sascut, jud. Bacău, domiciliat în
mun. Braşov, str. Frasinului, nr. 5, bl. D1, sc. B, ap. 15, jud. Braşov) a prezentat leziuni
corporale produse posibil în cadrul unui accident de trafic rutier, leziuni care au necesitat 45
zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 446/P/1990 din data de 19.12.1991, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind accidentul de circulaţie în care a fost
implicat plt. Andrei Vasile, din cadrul Miliţiei mun. Braşov.
În fapt s-a constatat că în seara zilei de 26.12.1989, în jurul orei 1900, în timp ce
conducea autoturismul personal marca Dacia 1300 pe str. Bucureşti, a pierdut controlul
autoturismului şi a părăsit partea carosabilă izbindu-se de un copac de pe partea dreaptă a
drumului.
Atât cu ocazia cercetărilor efectuate de către Procuratura Militară Braşov cât şi la data
de 03.01.2006, când a fost audiat în prezenta cauză, Andrei Vasile a susţinut că a fost urmărit
de către un autoturism înmatriculat în judeţul Prahova din care s-a executat foc, spărgându-i
“parbrizul din stânga”. De asemenea la data de 03.01.2006 a solicitat efectuarea de cercetări
pentru tentativă de omor.
Daia Titu (Braşov-Vol. 40 Deces str. Colinei, civil Daia Titu) - decedat
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 498/Aut/1989, moartea numitului
Daia Titu a fost violentă şi s-a datorat zdrobirii organelor interne şi hemoragiei consecutive
pătrunderii gloanţelor unei arme de foc. Arma a fost descărcată în afara factorilor suplimentari
ai împuşcării pe o direcţie dinainte-înapoi.
În fapt se reţine că, la data de 24.12.1989, civil Daia Titu a fost împuşcat mortal de
persoane necunoscute, în timp ce se afla la domiciliul său din mun. Braşov, str. Colinei, nr.
2A, ap. 10, şi se uita cu un binoclu spre centrul oraşului pentru a observa de unde se trage.
Pe parcursul cercetărilor au fost identificaţi numiţii Todoru Lucian şi Ivaşcu Emil,
persoane civile care au avut asupra lor o puşcă semiautomată cu lunetă şi care, aflându-se în
zona Consiliului Judeţean au executat foc în direcţia imobilului în care locuia Daia Titu.
Prin rezoluţia cu nr. 1163/P/1996, din data de 27.04.1999, Parchetul Militar de pe
lângă Tribunalul Militar Teritorial a dispus scoaterea de sub urmărire penală a înv. civ.
Todoru Lucian şi înv. civ. Ivaşcu Emil sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 174 C.pen,
reţinându-se că sunt incidente în cauză disp. art. 45 C.pen, referitoare la starea de necesitate.
Prin ordonanţa cu nr. 2170/1997, din data de 30.06.1999, Secţia Parchetelor Militare
a dispus infirmarea rezoluţiei nr. 1163/P/1996, din data de 27.04.1999, a Parchetului Militar
de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial şi redeschiderea urmăririi penale faţă de înv. civ.
Todoru Lucian şi înv. civ. Ivaşcu Emil. De asemenea s-a dispus declinarea competenţei de
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soluţionare a cauzei privind pe înv. civ. Todoru Lucian, cercetat pentru săvârşirea
infracţiunii de omor, prev. de art. 174 alin. 1 C.pen (victimă Daia Titu) şi înv. civ. Ivaşcu
Emil, cercetat pentru săvârşirea a două infracţiuni de tentativă de omor, prev. de art. 20 rap.
la art. 174 C.pen, în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.
La data de 05.06.2006, Daia Eugenia (soţia victimei), domiciliată în Braşov, str.
Colinei, nr. 2A, Vila C3, sc. A, ap. 10, jud. Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză.
Covaşă Neculai (Braşov-Vol. 38 Victime Magazinul Universal Tâmpa) - decedat
Conform raportului de constatare medico legală nr. 537/Aut/1989, moartea numitului
Covaşă Neculai a fost violentă şi s-a datorat traumatismului cranian şi toraco-abdominal cu
hemoragie internă produse prin gloanţele unei arme de foc. Arma a fost descărcată înafara
factorilor suplimentari ai împuşcării. Gloanţele au pătruns în craniu şi trunchi de pe o direcţie
dinainte-înapoi producând lezarea creierului şi organelor toraco-abdominale.
Împrejurările în care s-a produs decesul civ. Covaşă Neculai au făcut obiectul
dosarului nr. 184/P/1995 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial,
prin rechizitoriul din data de 21.10.1998 dispunându-se trimiterea în judecată a inc. cpt.
Grigore (fost Căldăraru) Petrea şi sold. Purcaru Ion, ambii din cadrul UM 01199 Ghimbav,
pentru săv. infr. prev. de art.174 rap. la art.175 alin. 1 lit. d C.pen. În fapt s-a reţinut că, în
data de 25.12.1989, în incinta Complexului Comercial Universal Braşov, l-au împuşcat mortal
pe civ. Covaşă Neculai.
Persoană vătămată Popescu Stelică (Braşov-Vol. 27 Victime Braşov) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 740/E/05.03.1990, numitul
Popescu Stelică (fiul lui Sebastian şi Aristiţa, născut la data de 01.02.1934, domiciliat în mun.
Braşov, b-dul Griviţei, nr. 51, bl. 35, sc. A, ap. 17, jud. Braşov), a prezentat leziuni corporale
produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile au necesitat 45 zile de îngrijiri medicale.
Numitul Popescu Stelică, fost ofiţer în cadrul Comandamentului Apărării Civile cu
grad de lt. col., a fost rănit în cotul drept şi umărul drept, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp
ce se afla în apropierea punctului de comandă ALA Braşov, situat pe str. După Ziduri, pentru
punerea în funcţiune a staţiilor de alarmare.
Prin rezoluţia nr. 113/P/1991, din data de 01.08.1991, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 181 C.pen faţă de cap.
Onicel Daniel, din cadrul UM 01181 Braşov, reţinându-se că lt. col. Popescu Stelică şi
persoanele care îl însoţeau s-au deplasat la punctul de comandă de pe str. După Ziduri, fără
ca în prealabil să ia vreo măsură privind înştiinţarea militarilor care asigurau paza
obiectivului respectiv.
La data de 15.10.2008, Popescu Stelică, fiind audiat, s-a constituit parte civilă în
cauză.
Cramăr Ioan (Braşov-Vol. 27 Victime Braşov) - decedat
Mr. Cramăr Ioan, ofiţer în cadrul în cadrul Securităţii Braşov, a decedat, în dimineaţa
zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Trustului de Construcţii Industriale Braşov,
fiind agresat şi înjunghiat de manifestanţii care se aflau în zonă.
Prin rezoluţia nr. 155/P/1990, din data de 07.12.1990, Procuratura Militară Braşov a
dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei privind decesul mr. Cramăr Ioan în
favoarea Procuraturii Judeţene Braşov.
Conform adresei nr. 1898/II-6/2008 din data de 24.04.2008 a Parchetului de pe lângă
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Tribunalul Braşov, dosarul privind decesul mr. Cramăr Ioan a fost înregistrat sub nr.
487/P/1990, în cauză dispunându-se neînceperea urmăririi penale.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Cramăr Ioan, la data de 15.10.2008, a
fost audiată soţia acestuia, Cramăr Maria Livia, domiciliată în Braşov, str. Dobrogea nr. 1, bl.
13, sc. D, ap. 11, judeţul Braşov.
Persoană vătămată Paşca Valentin (Braşov-Vol. 27 Victime Braşov)
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 747/E/05.03.1990, numitul Paşca
Valentin (fiul lui Vasile şi Victoria, născut la 25.12.1970, domiciliat în comuna Ocoliş, sat
Lunca Largă, judeţul Alba) a prezentat leziuni corporale (plagă bipolară picior drept) produse
prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din 27.12.1989 şi au necesitat 45 zile de
îngrijiri medicale.
Numitul Paşca Valentin, fost militar în termen în cadrul UM 01699 Braşov, s-a
împuşcat în piciorul drept, la data de 27.12.1989, ca urmare a manipulării imprudente a
armamentului din dotare, în timp ce se afla în misiune de patrulare pe str. Carierei din mun.
Braşov.
Prin rezoluţia nr. 199/P/1992, din data de 04.03.1992, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea sold. Paşca Valentin, reţinânduse că s-a produs din culpa exclusivă a acestuia.
Persoană vătămată Nistor Daniel Marius (Braşov-Vol. 27 Victime Braşov) rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1310/E/10.04.1990, numitul Nistor
Daniel Marius (fiul lui Cornel şi Mariana, născut la data de 13.02.1966, în Braşov, domiciliat
în mun. Braşov, str. Toporaşului, nr. 14, jud. Braşov) a prezentat leziuni corporale (plagă
transfixiantă transpleuro-freno-hepato-renală dreapta) produse prin împuşcare cu armă
militară. Leziunile pot data din 28.12.1989 şi au necesitat cca. 6 luni de îngrijiri medicale.
Numitul Nistor Daniel Marius a fost rănit în abdomen, la data de 28.12.1989, în timp
ce se afla în sediul întreprinderii METROM, de către colegul său civ. Popescu Marius Vasile,
membru al gărzilor patriotice, care a manipulat imprudent armamentul din dotare.
Prin rezoluţia nr. 182/P/1990, din data de 12.04.1990, Procuratura Militară Braşov a
dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei privind pe civ. Popescu Marius Vasile
în favoarea Procuraturii Braşov.
La data de 16.10.2008, Nistor Daniel Marius s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Butuc Costică (Braşov-Vol. 27 Victime Braşov)
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 719/E/05.03.1990, numitul Butuc
Costică (fiul lui Petrache şi Maria, născut la dat de 11.08.1969, domiciliat în sat Străoane, jud.
Vrancea) a prezentat leziuni corporale (plagă antebraţ stâng cu fractură cominutivă 1/3 medie
a radiusului) produse prin împuşcare cu armă militară, leziuni care au necesitat 3 luni de
îngrijiri medicale.
Numitul Butuc Costică, fost militar în termen în cadrul UM 01090 Predeal, s-a
autoaccidentat prin împuşcare, la data de 31.12.1989, în timp ce se afla în incinta unităţii, ca
urmare a manevrării imprudente a armamentului din dotare.
Prin rezoluţia nr. 184/P/1990, din data de 18.04.1990, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a sold. Butuc
Costică, reţinându-se că rănirea sa datorat culpei sale exclusive.
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La data de 19.09.2008, Butuc Costică a fost audiat în calitate de persoană vătămată şi a
solicitat „să se afle adevărul cu privire la împrejurările în care au decedat şi au fost răniţi
prin împuşcare colegi … din unitate.”
Persoană vătămată Penelea Sorin (Braşov-Vol. 27 Victime Braşov)
Numitul Penelea Sorin (fiul lui Ioan şi Fănica, născut la data de 27.04.1966 în Braşov,
domiciliat în Braşov, b-dul Victoriei, bl. 42, sc. E, ap. 24, judeţul Braşov) fost ofiţer în cadrul
01199 Ghimbav, s-a rănit în palma stângă, la data de 29.12.1989, în timp ce se afla în Corpul
de gardă al unităţii, ca urmare a manipulării imprudente a armamentul din dotare.
Prin rezoluţia nr.126/P/1990, din data de 14.02.1990, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a lt. Penelea
Sorin, din cadrul UM 01199 Ghimbav, reţinându-se că rănirea s-a datorat culpei sale
exclusive.
Haidău Grigore Cătălin (Braşov-Vol. 27 Victime Braşov) - decedat
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 482/Aut/1989, moartea numitului
Haidău Grigore Cătălin a fost violentă şi s-a datorat traumatismului cranio-cerebral cu
hemoragie şi dilacerare cerebrală produse prin gloanţele unei arme militare. Arma a fost
descărcată în afara factorilor suplimentari ai împuşcării, glonţul pătrunzând în craniu pe o
direcţie dinapoi-înainte şi de la stânga la dreapta.
Haidău Grigore Cătălin, fost elev militar la Şcoala de Ofiţeri Leontin Sălăjan Braşov
(UM 01932 Braşov) a fost împuşcat, în seara zilei de 23.12.1989, de către elevul militar
Şerban Adrian, din cadrul aceleaşi unităţi militare, sub imperiul temerii că sunt atacaţi de
terorişti, în contextul în care elevul Şerban Adrian se afla pe holul pavilionului în care erau
cazaţi elevii şcolii, iar victima a ieşit brusc din garsoniera sa.
Prin rezoluţia nr 844/P/1995, din data de 26.04.1999, Parchetul Militar de pe lângă
Tribunalul Militar Teritorial a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de elev caporal
Şerban Adrian, reţinându-se că în cauză sunt incidente disp. art. 51 C.pen, privind eroarea de
fapt.
La data de 07.05.2007, Haidău Grigore, domiciliat în Târgu Jiu, str. slt. Grigore
Haidău, bl. 4, sc. 2, ap. 16, judeţul Gorj, tatăl victimei Haidău Grigore Cătălin, a solicitat
tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de uciderea fiului său şi s-a constituit
parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Petre Liviu (Braşov-Vol. 27 Victime Braşov) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 721/E/05.03.1990, numitul Petre
Liviu (fiul lui Nicolae şi Adriana, născut la data de 11.02.1970, domiciliat în com. Berca, bl.
2, sc. 1, et. 1, ap. 6, jud. Buzău) a prezentat leziuni corporale (plagă regiunea scapulară
dreaptă prin proiectil secundar) produse prin împuşcare cu armă militară, leziuni care au
necesitat 26-28 zile de îngrijiri medicale.
Petre Liviu, fost militar în termen în cadrul UM 01932 Braşov a fost rănit, la data de
24.12.1989, în jurul orei 1300, în timp ce se afla în clubul unităţii, de către sold. Macoveiciuc
Valentin, care a manevrat imprudent armamentul din dotare.
Prin rezoluţia nr. 185/P/1990, din data de 02.07.1990, Procuratura Militară Braşov a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 184 alin. 1 şi 3 C.pen faţă
de sold. Macoveiciuc Valentin, reţinându-se că sold. Petre Liviu nu a formulat plângere.
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Filip Ioan (Braşov-Vol. 27 Victime Braşov) - decedat
Persoană vătămată Sandu Ioan (Braşov-Vol. 27 Victime Braşov) - rănit
Persoană vătămată Cobianu Aurel (Braşov-Vol. 27 Victime Braşov I) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 4/Aut/1990, moartea numitului
Filip Ioan (născut la data de 05.01.1920, cu ultimul domiciliu în mun. Braşov, str. Buzeşti, nr.
7) a fost violentă şi s-a datorat traumatismului cranio-cerebral cu fractură, contuzie şi
hemoragie cerebrală. Leziunile au fost produse de gloanţele unei arme de foc, tragerea
făcându-se în afara factorilor suplimentari ai împuşcării.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 274/C/06.02.1990, numitul Sandu
Ioan (fiul lui Toader şi Aneta, născut la data de 26.05.1934 în sat Pupezeni, jud. Galaţi,
domiciliat în mun. Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 80, bl. H9, sc. A, et. 2, ap.10, jud. Vaslui) a
prezentat leziuni corporale produse prin împuşcare cu armă militară în afara factorilor
suplimentari ai împuşcării. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au necesitat 45-50 zile de
îngrijiri medicale. Leziunile s-au vindecat cu constituirea unei infirmităţi permanente,
respectiv pierderea falangelor II-III medius mâna dreaptă.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 718/E/05.03.1990, numitul
Cobianu Aurel (fiul lui Marin şi Ioana, născut la data de 29.11.1970 în Bucureşti, domiciliat
în Bucureşti, str. Oboga, nr. 5, bl. 160, sc. 2, et. 2, ap.54, sector 6) a prezentat leziuni
corporale (plagă braţ stâng cu fractură humerus, plagă toracică, fisură omoplat stâng produse
prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au necesitat 3 luni zile
de îngrijiri medicale.
Împrejurările în care s-a produs decesul numitului Filip Ioan, respectiv rănirea prin
împuşcare a numitului Sandu Ioan şi frt. Cobianu Aurel au făcut obiectul dosarului nr.
108/P/1990 al Procuraturii Militare Braşov, prin rezoluţia din data de 02.07.1990,
dispunându-se neînceperea urmăririi penale, reţinându-se incidenţa în cauză a disp. art. 51
C.pen, referitoare la eroarea de fapt.
În fapt s-a reţinut că în dimineaţa zilei de 23.12.1989, elev. frt. Cobianu Aurel făcea
parte din dispozitivul de apărare al UM 01932 Braşov – local 2. În jurul orei 0700, militarii din
dispozitiv au primit informaţia că la localul 1 al unităţii, pe şoseaua ce trece pe lângă cazarmă,
s-ar fi tras focuri de armă dintr-un autoturism. Ulterior, mai mulţi militari, observând că pe
şoseaua de lângă localul 2 al UM 01932 Braşov se apropie, din direcţia Stupini, un autoturism
Dacia 1300, au considerat că era autoturismul semnalat anterior şi au executat foc în direcţia
acestuia, producând rănirea numiţilor Sandu Ioan şi Filip Ioan. În aceleaşi împrejurări a fost
rănit şi elev fruntaş Cobianu Aurel, aflat în apropierea militarilor care au executat focuri de
armă. Filip Ioan a decedat la data de 03.01.1990 în Spitalul Judeţean Braşov, urmare
leziunilor suferite prin împuşcare.
La data de 20.04.2006, 04.05.2006, respectiv 17.09.2008, Filip Eugen (fiul victimei
Filip Ioan), domiciliat în Braşov, str. Mircea cel Bătrân, nr. 49, bl. 36, sc. C, ap. 43, jud.
Braşov, Sandu Ioan şi Cobianu Aurel au solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate şi s-au constituit părţi civile în cauză.
Persoană vătămată Bîtlan (fostă Popescu) Reza Constanţa (vol. 42 Victime
Braşov II) - rănită
Numita Bîtlan (Popescu) Reza Constanţa, fiica lui Paul şi Angela-Dorina, ns. la
01.01.1967, domiciliată în Bucureşti, str. Emil Racoviţă, nr. 14, bl. U2, sc. 2, ap. 22, sector 4,
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s-a aflat în concediu de odihnă în staţiunea Predeal, fiind cazată din data de 18.12.1989 la
hotelul Uniunii Generale a Sindicatelor din România.
Partea vătămată a declarat că după data de 22.12.1989 „…personalul angajat de la
hotelul Sindicatelor din România a primit arme, nu cunosc de la cine”. În noaptea de
25/26.12.1989, se afla în biroul directorului hotelului, împreună cu mai multe persoane,
„…urmărind la TV procesul soţilor Ceauşescu”. La un moment dat, a intrat în birou numitul
Petrescu Dorel, care avea o armă asupra sa „…şi a început să se joace cu arma, cred că a
armat-o”. Imediat s-a auzit un zgomot puternic de armă, iar partea vătămată a fost împuşcată
în ambele picioare. În urma acestui incident, victima a suferit leziuni care au necesitat pentru
vindecare 28-30 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 1083/E/27.03.1990 al LML
Braşov).
Prin rezoluţia nr. 181/P/1990 din 12.04.1990 Procuratura Militară Braşov a dispus
declinarea competenţei de soluţionare a cauzei privind pe civ. Petrescu Dorel în favoarea
Procuraturii Locale Braşov.
Persoană vătămată Levinte Valentina (vol.42 Victime Braşov II)-rănită
Numita Levinte Valentina, ns. la 04.02.1965, angajată la cabana Trei Brazi, din
staţiunea Predeal, a fost rănită prin împuşcare, la data de 25/26 12.1989 de numitul Lazăr
Liviu.
Prin rezoluţia nr. 181/P/1990 din 12.04.1990 Procuratura Militară Braşov a dispus
declinarea competenţei de soluţionare a cauzei privind pe civ. Lazăr Liviu în favoarea
Procuraturii Locale Braşov.
Persoană vătămată Robu Ion (vol. 42 Victime Braşov II) - rănit
Numitul Robu Ion, fiul lui Ion şi Maria, ns. la 10.07.1951, domiciliat în sat Valea
Bădenilor, com. Stoeneşti, jud. Argeş, îndeplinea în luna decembrie 1989 funcţia de şef al
postului de poliţie din com. Hălchiu, jud. Braşov.
În seara zilei de 24.12.1989, în timp ce se afla în clădirea postului de poliţie a fost rănit
prin împuşcare, suferind leziuni ce au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale (raport
medico-legal nr. 623/E/1990 al LML Braşov.
Din cercetările efectuate de Procuratura Militară Braşov, în dosarul nr. 444/P/1990, a
rezultat că în seara zilei de 24.12.1989, o formaţiune compusă din cadre şi salariaţi civili din
U.M. 01028, sub conducerea lt.col. Pârvu Constantin, s-a deplasat în centrul comunei, pentru
a verifica o informaţie, potrivit căreia trei persoane suspecte au pătruns în clădirea şcolii
generale situată lângă primărie. Când au ajuns în centrul comunei, s-au întâlnit cu mai mulţi
locuitori ai comunei, care aveau asupra lor arme distribuite de la unitatea militară. La un
moment dat, au observat un bărbat îmbrăcat cu o geacă neagră, despre care au crezut că este
unul dintre suspecţi, astfel încât l-au somat să se oprească. Acesta a fugit şi a escaladat gardul
postului de poliţie, condiţii în care lt.col. Pârvu Constantin şi unul dintre localnicii înarmaţi au
deschis focul în direcţia postului de poliţie, cu intenţia de a-l imobiliza pe cel care fugise. În
aceste împrejurări, a fost rănit numitul Robu Ion, care se afla în clădirea postului de poliţie.
Prin rezoluţia cu nr.444/P/1990 din data de 17.06.1991 a Procuraturii Militare
Braşov s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de lt. col. Pîrvu Constantin din cadrul
UM 01107 Braşov pentru săv. infr. prev. de art.180 alin. 2 C.pen., în legătură cu rănirea prin
împuşcare a numitului Robu Ion.
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Persoană vătămată Andrişoaia Ion (vol.42 Victime Braşov II) - rănit
Numitul Andrişoaia Ion, fiul lui Petru şi Ana, ns. la 01.12.1949, domiciliat în Braşov,
str. Maior Cranţă, nr. 30, jud. Braşov, era în luna decembrie 1989 preot paroh în comuna
Sânpetru, jud. Braşov.
După căderea regimului comunist, în loc. Sânpetru s-a constituit un consiliu local al
Frontului Salvării Naţionale, care a avut sediul în clădirea postul de poliţie din comună. În
seara zilei de 23.12.1989, plt. maj. Dima Dumitru, şeful postului de poliţie, a venit la sediul
postului, fiind într-o stare avansată de nervozitate şi irascibilitate. Cu toată intervenţia
celorlalte persoane aflate la acea oră în sediul postului de poliţie, acesta nu s-a liniştit. În
aceste condiţii, preotul Andrişoaia Ion i-a propus subofiţerului să meargă în clădirea
consiliului comunal, pentru a discuta fără a fi deranjaţi de alte persoane. Astfel, cei doi,
însoţiţi de numiţii Safta Cristian Eduard şi Illieş Jagab Ştefan, s-au deplasat către clădirea
consiliului comunal. La un moment dat, în timp ce mergeau către sediul consiliului comunal,
fără nici o motivaţie, plt. maj. Dima Dumitru a tras mai multe focuri de armă asupra preotului
Andrişoaia Ion, pe care l-a rănit în zona pectorală şi în antebraţul stâng, leziuni care au
necesitat 85-90 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 671/E/1990 al LML Braşov).
Imediat după ce a tras asupra preotului, subofiţerul s-a împuşcat în zona abdominală, ceea ce a
provocat o hemoragie internă prin zdrobirea splinei, în urma căreia acesta a decedat.
Prin rezoluţia cu nr. 94/P/1990 din data de 27.04.1990 a Procuraturii Militare Braşov
s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de plt. maj. Dima Dumitru de la Poliţia
Sânpetru, jud. Braşov pentru săv. infr. prev. de art. 20 C.pen. rap. la art. 174 alin. 1 C.pen .
Mare Adrian (Vol. 42 victime Braşov II) - decedat
Numitul Mare Adrian, fiul lui Vasile şi Angela, ns. la 06.12.1970, cu ultimul domiciliu
în mun. Tg. Mureş, str. Moldovei, nr. 11/F, jud. Mureş, a fost militar în termen la U.M. 01915
Cristian, jud. Braşov. În ziua de 23.12.1989 acesta a făcut parte din dispozitivul de apărare a
unităţii, executând misiunea la postul nr. 5, în apropierea porţii de acces. Pe fondul zvonurilor
privind prezenţa în zonă a unor terorişti, toţi militarii din dispozitivul de pază au executat foc
cu armamentul din dotare, context în care sold. Mare Adrian a fost împuşcat mortal, suferind
un traumatism cranio-cerebral cu dilacerare cerebrală.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Mare Adrian, a fost
audiat Mare Vasile (tatăl victimei), domiciliat în Tg. Mureş, str. Someşului, nr. 44, jud.
Mureş.
Prin rezoluţia cu nr. 35/P/1990 din data de 01.06.1999 a Parchetului Militar Braşov
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul sold. Mare Adrian, din
cadrul UM 01915 Cristian.
Persoană vătămată Istudor Vasile (vol. 42 Victime str. Lungă, Casa Armatei) rănit
Numitul Istudor Vasile, fiul lui Mihalache şi Tudora, ns. la 17.01.1948, domiciliat în
Braşov str. Kogălniceanu, nr. 8, bl. 14, sc. D, ap. 8, jud. Braşov, lucra în luna decembrie 1989
ca şofer la I.C.S.A.P. Braşov.
În dimineaţa zilei de 23.12.1989, în jurul orelor 0600, partea vătămată se deplasa cu
autoturismul de serviciu al unităţii pe str. Lungă, din mun. Braşov, din direcţia Bartolomeu
către centrul oraşului. În autoturism se afla şi numitul Suciu Ioan Iosif, directorul I.C.S.A.P.
Braşov.
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Când vehiculul a ajuns în apropierea sediului Casei Armatei, un detaşament de militari
care bloca circulaţia i-a solicitat şoferului să întoarcă autoturismul, cu motivarea că nu se
poate circula spre centrul municipiului. Istudor Vasile a întors autoturismul şi, după ce s-a
îndepărtat cca. 30 de metri de grupul de militari care îi oprise anterior, în direcţia lor s-a
deschis focul, unul din gloanţe lovindu-l pe Istudor Vasile în zona omoplatului drept, leziune
care a necesitat 4-5 luni de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 459/E/1990 al LML
Braşov).
Prin rezoluţia cu nr. 203/P/1992 din data de 13.06.1996 a Parchetului Militar Braşov
s-a dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la împrejurările în care a fost rănit
numitul Istudor Vasile.
Persoană vătămată Mărginean Augustin (vol. 42 Victime str. Lungă, Casa
Armatei) - rănit
Persoană vătămată Sandu Ioan Sorin (vol. 42 Victime str. Lungă, Casa
Armatei) - rănit
Numitul Mărginean Augustin, fiul lui Ioan şi Saveta, ns. la 22.02.1941, domiciliat în
Braşov, b-dul Ştefan cel Mare, nr. 9, bl. 9, sc. C, ap. 6, jud. Braşov, era angajat în luna
decembrie 1989 ca maistru la Întreprinderea de distribuţie a gazului metan din Braşov.
În seara zilei de 24.12.1989, fiind chemat telefonic de către directorul întreprinderii,
susnumitul a plecat spre serviciu cu autoturismul proprietate personală, marca Dacia 1300, cu
nr. 1-BV-6282. În apropierea intersecţiei şos. Codlea cu şos. Cristianului, instalaţia electrică a
autovehiculului s-a defectat, astfel încât Mărginean Augustin şi-a continuat deplasarea cu
luminile stinse. Acest lucru a părut suspect membrilor gărzilor patriotice care constituiseră un
filtru de control la intersecţia în cauză, motiv pentru care au executat focuri de armă în direcţia
autoturismului. De teamă, Mărginean Augustin nu a oprit maşina, continuându-şi deplasarea,
dar când a ajuns în apropierea filtrului organizat în zona depozitelor I.C.R.A., I.L.F. şi
I.C.R.T.I., luptătorii din gărzile patriotice au deschis şi ei focul asupra maşinii. În aceste
împrejurări, Mărginean Augustin a fost rănit grav, suferind leziuni care au necesitat 3 luni de
îngrijire medicală (raport medico-legal nr. 500/E/1990 al LML Braşov).
În contextul focurilor de armă trase din direcţii opuse de către membrii gărzilor
patriotice din componenţa celor două filtre şi datorită modului defectuos în care au fost
dispuşi, aceştia fiind amplasaţi pe perimetre aflate faţă în faţă, a fost rănit prin împuşcare şi
numitul Sandu Ioan Sorin, fiul lui Anghel şi Constanţa, ns. la 13.11.1966, domiciliat în
Braşov, aleea Violetelor, nr. 4, bl. 71, sc. B, ap. 7, jud. Braşov, care făcea parte din filtrul
organizat pe str. Bartolomeu, acesta suferind leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr. 500//1990 al LML Braşov).
Prin rezoluţia nr. 123/P/1990 din 12.02.1990 a Procuraturii Militare Braşov s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a numiţilor
Mărginean Augustin şi Sandu Ioan Sorin.
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Persoană vătămată Găitan Gabriel Sorin (vol. 39 Victime UM 01107 Braşov) rănit
Persoană vătămată Predescu Aurel (vol. 39 Victime UM 01107 Braşov) - rănit
Persoană vătămată Rădoi Gheorghe (vol. 39 Victime UM 01107 Braşov) - rănit
Persoană vătămată Calancea Neculai (vol. 39 Victime UM 01107 Braşov) - rănit
Persoană vătămată Iacob Iulian (vol. 39 Victime UM 01107 Braşov) - rănit
În ziua de 23.12.1989 mai mulţi cetăţeni care se aflau pe fostul b-dul Lenin din mun.
Braşov au relatat militarilor care se aflau în dispozitivul U.M. 01107 Braşov că din podul unui
imobil aflat vis-a-vis de unitate se trage spre stradă.
În aceste condiţii, mr. Rusu Cornel, însoţit de sg. maj. Găitan Gabriel (fiul lui Aurel şi
Maria, născut la 15.11.1965, domiciliat în Braşov, str. Hărmanului, nr. 17 B, bl. 213, sc. A,
ap. 8, judeţul Braşov), ambii din cadrul U.M. 01107 Braşov şi sold. Rădoi Gheorghe (fiul lui
Gheorghe şi Petruţa, născut la 15.01.1970, domiciliat în oraşul Mioveni, str. Petre Jugravu, bl.
C3I, sc. D, ap. 15, judeţul Argeş), din cadrul U.M. 01028 Hălchiu Braşov, au urcat spre podul
imobilului pentru a verifica cele relatate de cetăţeni. Acestora li s-au alăturat civilii Calancea
Neculai (fiul lui natural şi Marghioala, născut la 25.05.1967, în comuna Puieşti, jud. Vaslui,
domiciliat în Braşov, str. Grigore Ureche nr. 21, ap. 27, judeţul Braşov) şi Iacob Iulian (fiul
lui natural şi Catinca, născut la 21.07.1972, în oraş Târgu Neamţ, domiciliat în Braşov, Aleea
Constructorilor nr. 8, bl. 8, sc. A, ap. 420, judeţul Braşov).
Ajungând la ultimul etaj, militarii au solicitat ca toate persoanele din pod să părăsească
încăperea şi, neprimind nici un răspuns, au executat foc asupra uşii cu armele din dotare.
După aceasta, mr. Rusu Cornel a solicitat să vină şi un militar care are montat pe armă
dispozitivul de lansare grenade.
Astfel, la ultimul etaj al imobilului a urcat şi sg. maj. Predescu Aurel (fiul lui Florea şi
Victoria, născut la 30.11.1968, domiciliat în Piteşti, b-dul Petrochimiştilor nr. 5, bl. 1, sc. A,
ap. 8, judeţul Argeş), la acea dată subofiţer la U.M. 01199 Ghimbav, care a lansat o grenadă în
direcţia uşii podului. Lansarea grenadei sub un unghi neadecvat asupra unei uşi din material
lemnos, cu o relativă elasticitate, a avut ca urmare ricoşarea grenadei la impactul cu uşa şi
rostogolirea acesteia pe scări, grenada explodând pe palierul de la ultimul etaj al clădirii.
În urma exploziei, schijele rezultate au rănit pe sg. maj. Găitan Gabriel (care a suferit
leziuni ce au necesitat pentru vindecare 28-30 zile de îngrijiri medicale raport medico-legal nr.
1350/E/16.04.1990 al LML Braşov), sg. maj. Predescu Gabriel (care a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 14-16 zile de îngrijiri medicale-raport medico-legal nr.
742/E/05.03.1990 al LML Braşov), sold. Rădoi Gheorghe (care a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 50 zile de îngrijiri medicale-raport medico-legal nr.
728/E/05.03.1990 al LML Braşov), civil Calancea Neculai (care a suferit leziuni ce au
necesitat pentru vindecare 55 zile de îngrijiri medicale-raport medico-legal nr.
1157/E/31.03.1990 al LML Braşov) şi civil Iacob Iulian (care a suferit leziuni ce au necesitat
pentru vindecare 11-12 zile de îngrijiri medicale-raport medico-legal nr. 558/E/19.03.1993 al
LML Braşov).
Prin rezoluţia cu nr. 127/P/1990 a Procuraturii Militare Braşov din data de
01.03.1993 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de sg. maj. Predescu Aurel din
cadrul U.M. 01199 Ghimbav sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 184 alin. 3 C.pen.
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Persoană vătămată Maier George (vol. Reţinuţi ca suspecţi)
Persoană vătămată Neagu Gheorghe (vol. Reţinuţi ca suspecţi)
La data de 04.01.1990 sold. Suciu Ioan, la acea dată militar în termen la U.M. 01199
Ghimbav a sesizat organele de cercetare penală cu privire la faptul că, în noaptea de
22/23.12.1989, o persoană înarmată, care circula cu un autoturism marca Dacia de culoare
albastră, ar fi împuşcat mortal trei persoane aflate în faţa Hotelului Capitol.
În urma cercetărilor efectuate a rezultat că, în noaptea respectivă, în faţa Hotelului
Capitol a fost oprit autoturismul Dacia cu nr. 1-BV-843, vehicul ce aparţinea Inspectoratului
de Miliţie Braşov. S-a stabilit că autoturismul era folosit de numiţii Maier George (fiul lui
Ioan şi Maria, născut la 22.01.1950, în oraşul Mediaş, jud. Sibiu, domiciliat în Braşov, str.
Podul Creţului, nr. 51, jud. Braşov) şi Neagu Gheorghe (fiul lui Ştefan şi Ana, născut la
15.05.1956, domiciliat în Braşov, Bd. St. Roşu, nr. 11, sc. c, ap. 2, jud. Braşov) în scopul
transportării de alimente (pâine), având aprobarea cadrelor de miliţie în acest sens. Numitul
Maier George a avut asupra sa un pistol calibru 7,62 mm şi un încărcător cu 6 (şase cartuşe),
armă şi muniţie primite anterior de la cadrele MI, în scopul asigurării pazei unităţii.
Cei doi civili nu au executat focuri de armă în zona hotelului Capitol şi nu au rezultat
alte date cu privire la comiterea unor fapte prevăzute de legea penală.
Prin ordonanţa cu nr. 434/P/1990 din data de 05.11.1990 a Procuraturii Militare
Braşov s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală faţă de civ. Maier George şi civ. Neagu
Gheorghe pentru săv. infr. prev. de art. 176 alin 1 lit. b C.pen.

IV.2.J Situaţie victime Călăraşi
În legătură cu evenimentele din luna Decembrie 1989 din judeţul Călăraşi, la prezentul
dosar este ataşată urma dosarului penal nr. 214/P/1990 al Procuraturii Locale Călăraşi, dosar
în care au fost efectuate cercetări cu privire la decesul numitului Dumitru Valeriu Anton,
victimă a unui accident rutier produs în seara zilei de 22.12.1989, în mun. Călăraşi, după cum
urmează:
Dumitru Valeriu Anton (Călăraşi-Vol. Declaraţii martori, cereri) - decedat
Numitul Dumitru Valeriu Anton, fiul lui Traian şi Maria, născut la data de 07.07.1950
în Călăraşi, cu ultimul domiciliu în Călăraşi, b-dul Republicii, bl. N29, fost A5, ap. 7, judeţul
Călăraşi, se afla, în seara zilei de 22.12.1989, în autoturismul condus de numitul Filip Tănase.
În timp ce circulau pe strada Bucureşti, conducătorul auto, pe fondul consumului de băuturi
alcoolice, a pierdut controlul direcţiei, astfel încât autoturismul a intrat în coliziune cu un alt
autovehicul, accident în urma căruia a survenit decesul numitului Dumitru Valeriu Anton.
Prin rechizitoriul nr. 214/P/1990, din data de 09.04.1990, Procuratura Locală
Călăraşi a dispus trimiterea în judecată a inc. Filip Tănase sub aspectul infr. prev. de art.
178 alin. 2 din C.p., iar prin sentinţa penală nr. 159 din data de 20.06.1990, Judecătoria
Călăraşi a dispus condamnarea inculpatului la o pedeapsă de 2 ani închisoare, constatând că
pedeapsa a fost graţiată în totalitate prin Decretul nr. 23/1990 al CFSN.
Totodată, instanţa a luat act că partea vătămată Dumitru Cecilia, soţia victimei, nu
s-a constituit parte civilă.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul numitului Dumitru Valeriu
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Anton, a fost audiată, la data de 02.07.2007, Dumitra Maria (mama victimei), domiciliată în
Călăraşi, b-dul Republicii, bl. N29 (fost A5), et.1, ap. 7, judeţul Călăraşi.

IV.2.K Situaţie victime Arad
În municipiul Arad, începând din seara zilei de 22.12.1989, pe fondul vidului de
comandă, la nivel naţional, şi al lipsei de coordonare unitară a acţiunilor unităţilor militare, s-a
creat o stare generală de confuzie şi suspiciune privind iminenţa unui atac al unor elemente
teroriste asupra unităţilor militare, fapt care a condus la executarea necontrolată de focuri de
armă de către militarii din dispozitivele de apărare ale diferitelor obiective din municipiu.
Peste ripostele militarilor şi chiar schimburile accidentale de focuri dintre militarii în
termen şi alte cadre ale armatei, s-a suprapus acţiunea individuală a mai multor manifestanţi
care, purtaţi de valul entuziasmului popular şi sub impactul provocat de psihoza terorismului,
întrând în posesia unor arme, au reacţionat necontrolat şi au executat focuri de armă, având
convingerea că luptă cu forţe ostile Revoluţiei.
Zvonurile cu privire la existenţa teroriştilor în zonă au fost mult amplificate de
prezenţa iniţială la Arad a generalilor Nuţă si Mihalea şi a grupului care îi însoţea.
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs decesul sau rănirea următoarelor persoane:
1. Persoană vătămată Drimbău Nistor (Arad) - rănit
Numitul Drimbău Nistor, fiul lui Petru şi Viorica, ns. la 19.10.1952, domiciliat în
Arad, str. Mioriţei, nr. 51, bl. 203, ap. 7, jud. Arad, afirmă că a fost rănit prin împuşcare, în
ziua de 27.12.1989, în timp ce se deplasa în misiune cu un TAB al Regimentului 19
Mecanizate Arad.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste prezenţa unor leziuni traumatice.
2. Persoană vătămată Ieran Nicolae Ilie (Arad)
Numitul Ieran Nicolae Ilie, fiul lui Nicolae şi Zamfira, ns. la 20.07.1956, domiciliat în
Arad, str. Predeal, nr. 10A, bl. 2B, ap. 17, jud. Arad, afirmă că a fost rănit, în ziua de
24.12.1989, în cursul evenimentelor revoluţionare din mun. Arad.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste prezenţa unor leziuni traumatice.
3. Persoană vătămată Lungu Ionel (Arad) - rănit
Numitul Lungu Ionel, fiul lui Vasile şi Aneta, ns. la 15.1.1969, domiciliat în com
Tătărani, sat Valea Seacă, jud. Vaslui, fost militar în termen la U.M. 01214 Ineu, a fost rănit,
în ziua de 23.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de pază constituit în zona
sediului Consiliului Judeţean Arad.
Din raportul medico-legal nr. 343/1992 al LML Vaslui rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 150-180 zile de îngrijiri medicale.
4. Persoană vătămată Popa Ecaterina (Arad-Vol. 260/P/1998) - rănită
Numita Popa Ecaterina, fiica lui Gheorghe şi Anuţa, ns. la 28.01.1968, domiciliată în
Arad, str. Unirii, nr. 14, ap. 2, jud. Arad, a fost rănită în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce
se afla în balconul Primăriei mun. Arad, participând la manifestările revoluţionare.
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Din certificatul medico-legal nr. 1856/A/1/1992 al LML Arad rezultă că aceasta a
suferit leziuni care au necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale
5. Lucaciu Octavian Ioan (Arad-Vol. 260/P/1998) - decedat
Numitul Lucaciu Octavian Ioan, fiul lui Octavian şi Stoina, ns. la 11.06.1952, cu
ultimul domiciliu în Arad, str. Republicii, nr. 26-38, a fost împuşcat mortal, în noaptea de
22/23.12.1989, în apropierea Poştei din mun. Arad de pe b-dul Republicii.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Lucaciu Octavian Ioan a fost audiată
soţia acestuia, Lucaciu Margareta, domiciliată în mun. Arad, cartier Micălaca, bl. 335, ap. 17,
jud. Arad, care s-a constituit parte civilă în cauză.
6. Persoană vătămată Işfa Sabin (Arad-Vol. 260/P/1998) - rănit
Numitul Işfa Sabin, fiul lui Vlaicu şi Letiţia, ns. la 10.07.1947, domiciliat în Arad, str.
Cernei, nr.1, sc. B, ap. 12, jud. Arad, a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989,
în faţa Oficiului PTTR nr. 1 din Arad.
Conform raportului medico-legal nr. 393/A/3/1991 al LML Arad a suferit leziuni care
au necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale.
7. Bugyi Robert Paul (Arad-Vol. 260/P/1998) - decedat
Numitul Bugyi Robert Paul, fiul lui Pavel şi Vitoria, ns. la 14.12.1971, cu ultimul
domiciliu în Arad, str. O. Terezia, bl. 10, sc. B, ap. 12, jud. Arad, a fost împuşcat mortal, în
noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Primăriei mun. Arad, participând la
manifestaţiile revoluţionare.
La data de 09.07.2007, cu ocazia audierii, Bugyi Viorica Rozalia (mama victimei),
domiciliată în sat Tisa Nouă, comuna Fântânele, nr. 353, jud. Arad, s-a constituit parte civilă
în cauză.
8. Persoană vătămată Batkay Victor (Arad-Vol. 260/P/1998) - rănit
Numitul Batkay Victor, fiul lui Ioan şi Iuliana, ns. la 26.11.1966, domiciliat în Arad,
Faleza Sud, bl. 1, sc. D, ap. 2, jud. Arad, a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla în Piaţa Primăriei Arad.
Din raportul medico-legal nr. 484/A/3/1993 al LML Arad rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 45-55 de zile de îngrijiri medicale.
9. Persoană vătămată Olteanu Octavian (Arad-Vol. 260/P/1998) - rănit
Numitul Olteanu Octavian, fiul lui Constantin şi Virginia, domiciliat în Arad, str.
Micalaca, bl. 335, et.4, ap. 16, jud. Arad, a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla pe b-dul Revoluţiei din Arad.
Din raportul medico-legal nr. 565/A/3/1991 al LML Arad rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 300-350 de zile de îngrijiri medicale.
10. Mada Mihai Flavius (Arad-Vol. 260/P/1998) - decedat
Numitul Mada Mihai Flavius, fiul lui Mihai-Teodor şi Doina, ns. la 09.01.1971, cu
ultimul domiciliu în Arad, str. A Vlaicu, bl X6, sc. C, ap.20, jud. Arad, a fost împuşcat mortal,
în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în apropierea Bănci Naţionale - filiala Arad,
participând la manifestaţiile revoluţionare.
La data de 09.07.2007, a fost audiată mama acestuia, Nan Doina, domiciliată în mun.
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Arad, str. Zimbrului nr. 35, f.f.l. în mun. Arad, str. Mircea Vodă nr. 30, jud. Arad, care s-a
constituit parte civilă în cauză.
11. Lukacs Zoltan Ştefan (Arad-Vol. 260/P/1998) - decedat
Numitul Lukacs Zoltan Ştefan, fiul lui Ludovic şi Rozalia, ns. la 26.02.1958, cu
ultimul domiciliu în Arad, a fost împuşcat mortal, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se
afla în parcarea din faţa Băncii Naţionale - filiala Arad, participând la manifestaţiile
revoluţionare.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Lukacs Zoltan Ştefan, a fost audiată
soţia acestuia, Lukacs Eleride, domiciliată în Arad, str. Petru Rareş nr. 39, judeţul Arad.
12. Persoană vătămată Ţundrea Iulian Constantin (Arad-Vol. 260/P/1998) - rănit
Numitul Ţundrea Iulian Constantin, fiul lui Ilie şi Floarea, ns. la 02.09.1959,
domiciliat în com. Bârla, jud. Argeş ,a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în
timp ce se afla pe b-dul Revoluţiei din Arad.
Din raportul medico-legal nr. 389/A/3/1991 al LML Arad rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 90 de zile de îngrijiri medicale.
13. Crişan Aurel (Arad-Vol. 260/P/1998) - decedat
Numitul Crişan Aurel, fiul lui Aurel şi Ileana, ns. la 28.05.1951, cu ultimul domiciliu
în Şofronea, nr. 122, jud. Arad, a fost împuşcat mortal, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se
afla în parcul din spatele Primăriei Arad, participând la manifestaţiile revoluţionare.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Crişan Aurel, a fost audiată soţia
acestuia, Crişan Floarea, domiciliată în sat Şofronea nr. 122, judeţul Arad.
14. Crişan Vasile (Arad-Vol. 260/P/1998) - decedat
Numitul Crişan Vasile, fiul Dumitru şi Varvara, ns. la 26.10.1947, cu ultimul
domiciliu în Arad, Faleza Sud, bl. 18, sc. B, ap. 18, jud. Arad, a fost împuşcat mortal, în ziua
de 24.12.1989, în timp ce se afla în apropierea digului Mureş, din spatele Primăriei Arad.
La data de 20.07.2007, cu ocazia audierii, Popa-Rada Adriana (fiica victimei),
domiciliată în Arad, str. Luceafărului, bl. 18, ap.18, judeţul Arad, s-a constituit parte civilă în
cauză.
15. Gruber Geza (Arad-Vol. 260/P/1998) - decedat
Numitul Gruber Geza, fiul Francisc-Zoltan şi Margareta, ns. la 06.08.1963, cu ultimul
domiciliu în Arad, Faleza Sud, bl. 37, ap. 15, jud. Arad, a fost împuşcat mortal, în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla în sediul Primăriei Arad, participând alături de alte persoane
la paza acesteia.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Gruber Geza, a fost audiată soţia
acestuia, Gruber Monica, domiciliată în Arad, str. Faleza de Sud, bl. 37, sc. A, ap. 15, judeţul
Arad.
16. Hartman Marin Alfred (Arad-Vol. 260/P/1998) - decedat
Numitul Hartman Marin Alfred, fiul Marin şi Elfrida, ns. la 03.01.1971, cu ultimul
domiciliu în Arad, str. Fr. Engels, nr. 18, jud. Arad, a fost împuşcat mortal, în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla în sediul Primăriei Arad, participând alături de alte persoane
la paza acesteia.
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La data de 03.11.2006, în legătură împrejurările decesului numitului Hartman Marin
Alfred a fost audiat fratele acestuia, Covaci Solomon, domiciliat în comuna Sântana, str.
Ghioceilor, nr. 2, judeţul Arad, care s-a constituit parte civilă în cauză.
17. Persoană vătămată Orza Sorin (Arad-Vol. 260/P/1998) - rănit
Numitul Orza Sorin, fiul lui Ion şi Domnica, domiciliat în or. Curtici, str. Viorelelor, a
fost rănit prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce ajuta şi transporta persoane la
Spitalul Judeţean Arad.
Din raportul medico-legal nr. 15/A/3/1990 al LML Arad rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 40 de zile de îngrijiri medicale.
18. Persoană vătămată Ardelean Stelian Sorin (Arad-Vol. 260/P/1998) - rănit
Numitul Ardelean Stelian Sorin, fiul lui Traian şi Aurelia, domiciliat în Arad, str.
Munteniei, nr. 11A, jud. Arad, a fost rănit, în seara zilei de 22.12.1989, în timp ce se afla în
apropierea Primăriei Arad.
Din raportul medico-legal nr. 840/A/3/1991 al LML Arad rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 35-40 de zile de îngrijiri medicale.
19. Persoană vătămată Bun Adrian (Arad-Vol. 260/P/1998) - rănit
Numitul Bun Adrian, fiul lui Ioan şi Susana, ns. la 07.09.1960, domiciliat în Arad,
b-dul Revoluţiei, nr. 68, jud. Arad, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp
ce se afla în faţa locuinţei sale.
Din raportul medico-legal nr. 339/A/3/1991 al LML Arad rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 40 de zile de îngrijiri medicale.
20. Persoană vătămată Mihăescu Ioan (Arad-Vol. 260/P/1998) - rănit
Numitul Mihăescu Ioan, fiul lui Nicolae şi Paraschiva, ns. la 27.02.1949, domiciliat în
Arad, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla pe b-dul Revoluţiei,
din mun. Arad.
Din raportul medico-legal nr. 566/A/3/1991 al LML Arad rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 90 de zile de îngrijiri medicale.
21. Persoană vătămată Tomescu Monica (Arad-Vol. 260/P/1998) - rănită
Numita Tomescu Monica, fiica lui Mihai şi Elena, ns. la 07.09.1936, domiciliată în
Arad, str. Praporgescu, nr. 33, ap. 2, jud. Arad, a fost rănită prin împuşcare, în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla într-una din camerele locuinţei sale.
Din raportul medico-legal nr. 62/A/3/1992 al LML Arad rezultă că aceasta a suferit
leziuni care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale.
22. Dumitraşcu Costel Augustin (Arad-Vol. 258/P/1998) - decedat
Numitul Dumitraşcu Costel-Augustin, fiul Ilie şi Leontina, ns. la 24.08.1970, cu
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Politehnicii, nr. 3, a fost împuşcat mortal, în ziua de
24.12.1989, în timp ce se deplasa cu autocamionul U.M. 01214 Ineu, în misiune ordonată, pe
Calea Romanilor din mun. Arad, în condiţiile în care asupra autocamionului s-au tras focuri
de armă de către persoane necunoscute.
La data de 27.12.2005, în legătură cu împrejurările decesului numitului Dumitraşcu
Costel Augustin, a fost audiat tatăl acestuia, Dumitraşcu Ilie, domiciliat în Bucureşti, str.
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Politehnică nr. 3, bl. 9, sc. A, et. 9, ap. 37, sector 6.
23. Persoană vătămată Ursache Eduard Constantin (Arad-Vol. 258/P/1998) rănit
Numitul Ursache Eduard Constantin, domiciliat în Bucureşti, Aleea Băiuţ, nr. 9, bl.
M30, sc. B, et. 5, ap. 95, sector 6, a fost rănit în ziua de 24.12.1989, în timp ce se deplasa cu
autocamionul U.M. 01214 Ineu, în misiune ordonată, pe Calea Romanilor din mun. Arad, în
contextul în care în direcţia autocamionului ap s-au tras focuri de armă de către persoane
necunoscute.
24. Persoană vătămată Burdan Teodor (Arad-Vol. 258/P/1998) - rănit
Numitul Burdan Teodor, fiul Teodor şi Iuliana, ns. la 08.10.1936, domiciliat în Arad,
str. Ardeal, nr. 10A, bl. 2B, sc. C, et. 3, ap. 19, jud. Arad, a fost rănit, în ziua de 24.12.1989,
în timp ce se afla împreună cu mai mulţi membri ai gărzilor patriotice într-o maşină staţionată
pe Calea Romanilor din mun. Arad.
Din raportul medico-legal nr. 739/A/3/1991 al LML Arad rezultă că aceasta a suferit
leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
25. Persoană vătămată Mara Sabin (Arad-Vol. 258/P/1998) - rănit
Numitul Mara Sabin, fiul Petru şi Ilonca, ns. la 05.12.1973, domiciliat în Arad, str.
Arinului, nr. 28, jud. Arad, a fost rănit, în ziua de 23.12.1989, în jurul orelor 2300, în timp ce
se deplasa către locuinţa sa.
Din raportul medico-legal nr. 28/A/3/1992 al LML Arad rezultă că aceasta a suferit
leziuni care au necesitat 9 zile de îngrijiri medicale.
26. Bute Ioan (Arad-Vol. 257/P/1998) - decedat
Numitul Bute Ioan, fiul Dumitru şi Georgeta, ns. la 30.01.1966, cu ultimul domiciliu
în Fălticeni, str. 7 Noiembrie, bloc 3, a fost împuşcat mortal, în ziua de 24.12.1989, în timp ce
se afla în misiune pe str. Făt Frumos din mun. Arad, împreună cu mai mulţi lucrători de
poliţie.
27. Persoană vătămată Lucaciu Ştefan (Arad-Vol. 257/P/1998) - rănit
Numitul Lucaciu Ştefan, fiul Mihai şi Elisabeta, ns. la 14.03.1933, domiciliat în Arad,
str. Făt Frumos, bl. A4, sc. B, et.1, ap. 4, jud. Arad, a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de
23/24.12.1989, în zona străzii Făt Frumos, din mun. Arad.
Din raportul medico-legal nr. 388/A/3/1991 al LML Arad rezultă că aceasta a suferit
leziuni care au necesitat 12 zile de îngrijiri medicale.
28. Persoană vătămată Fărcaş Mihail Emil (Arad-Vol. 257/P/1998) - rănit
Numitul Fărcaş Mihail Emil, ns. la 03.10.1967, domiciliat în Arad, Calea Aurel
Vlaicu, bl. A9, sc. B, et. 6, ap. 28, jud. Arad, a fost rănit prin împuşcare, în seara zilei de
23.12.1989, în zona străzii Făt Frumos, din mun. Arad.
Din raportul medico-legal nr. 117/A/3/1992 al LML Arad rezultă că aceasta a suferit
leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
29. Clepe Gheorghe (Arad-Vol. 257/P/1998) - decedat
Numitul Clepe Gheorghe, fiul Ioan şi Floarea, ns. la 24.05.1961, cu ultimul domiciliu
în Arad, Aleea Saturn, nr.5, jud. Arad, a fost împuşcat mortal, în noaptea de 23/24.12.1989, în
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timp ce se afla în misiune pe str. Făt Frumos din mun. Arad, împreună cu mai mulţi lucrători
de poliţie.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Clepe Gheorghe, a fost audiată soţia
acestuia, Clepe Elena, domiciliată în comuna Macea, nr. 515, judeţul Arad.
30. Puşcău Adrian Victor (Arad-Vol. 259/P/1998) - decedat
Numitul Puşcău Adrian Victor, fiul Gavrilă şi Victoria, ns. la 11.06.1969, cu ultimul
domiciliu în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 49, jud. Bihor, fost militar în termen la U.M.
01380 Arad, a fost împuşcat mortal, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în misiune
ordonată în zona hotelului „Parc” din mun. Arad.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 749/B/1 din data de 26.12.1989,
întocmit de Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Arad, moartea numitului Puşcău Adrian
Victor a fost violentă şi s-a datorat unui politraumatism prin împuşcare, cu lezarea organelor
toracice şi hemoragiei interne (hemitorace), cu plăgi multiple ale membrelor superioare şi
inferioare.
La data de 12.09.2006, în legătură cu împrejurările decesului numitului Păşcău Adrian
Victor, a fost audiat tatăl acestuia, Puşcău Gavril, domiciliat în Bucureşti, str. Doda nr. 2, bl.
79, sc. 2, et. 8, ap. 76, sector 2, care s-a constituit parte civilă în cauză.
31. Persoană vătămată Chiş Aurel (Arad-Vol. 259/P/1998) - rănit
Numitul Chiş Aurel, ns. la 06.10.1946, fiul lui Gheorghe şi Maria, domiciliat în Arad,
b-dul Decebal, nr. 21, ap. 3, jud. Arad, din cadrul U.M. 01380 Arad, a fost rănit prin
împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se întorcea de la Spitalul Judeţean Arad,
unde transportase, cu autosalvarea unităţii, pe soţia ofiţerului Prodan Liviu.
Din raportul medico-legal nr. 321/A/3/1991 al LML Arad rezultă că aceasta a suferit
leziuni (plagă împuşcată cu fractură deschisă tip III B gamba stângă 1/3 medie) care au
necesitat 360 zile de îngrijiri medicale şi au produs infirmitate permanentă.
32. Persoană vătămată Prodan Liviu (Arad-Vol. 259/P/1998) - rănit
Numitul Prodan Liviu, fiul lui Nicolae şi Maria, ns. la 17.06.1957, domiciliat în Arad,
Micalaca, nr. 3, bl. 354, sc. A, ap. 10, jud. Arad, fost ofiţer în cadrul UM 01380 Arad, a fost
rănit prin împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, pe Podul Decebal din mun. Arad, în timp
ce se întorcea de la Spitalul Judeţean Arad, unde o transportase, cu autosalvarea unităţii, pe
soţia sa care era bolnavă.
Din raportul medico-legal nr. 100/A/3/1990 al LML Arad rezultă că aceasta a suferit
leziuni (plăgi tăiate – schije metalice ambele mâini şi plică inghinală dreapta) care au necesitat
3-4 săptămâni de îngrijiri medicale.
33. Cosma Marius Mihai (Arad-Vol. 259/P/1998) - decedat
Numitul Cosma Marius, fiul Dumitru şi Irina, ns. la 11.08.1970, cu ultimul domiciliu
în Oradea, str. Al. Vlahuţă, nr. 13, jud. Bihor, fost militar în termen la UM 01380 Arad, a fost
împuşcat mortal, în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al unităţii.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 748/B/1 din data de 26.12.1989,
întocmit de Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Arad, moartea numitului Cosma Marius
a fost violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate toracice cu distrugerea formaţiunilor
mediastinului şi hemoragiei consecutive.
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34. Cojocaru Ladislau (Arad-Vol. 259/P/1998) - decedat
Numitul Cojocaru Ladislau, fiul Carol şi Maria-Carolina, ns. la 02.11.1954, cu ultimul
domiciliu în Arad, str. Aurel Vlaicu, bl. A9, et.8, ap. 36, jud. Arad, a fost împuşcat mortal, în
ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona hotelului Parc, din mun. Arad.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 747/B/1 din data de 26.12.1989,
întocmit de Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Arad, moartea numitului Cojocaru
Ladislau a fost violentă şi s-a datorat unei plăgi transfixiante prin împuşcare a toracelui, cu
ruptură pulmonară şi hemoragie internă.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Cojocaru Ladislau, a fost audiată soţia
acestuia, Cojocaru Viorica, domiciliată în Arad, str. C.A. Vlaicu, bl. A.9, sc. C, et. 8, ap. 36,
jud. Arad.
35. Safaleru Andrei (Arad-Vol. 259/P/1998) - decedat
Numitul Safaleru Andrei, fiul natural şi Maria, ns. la 19.05.1970, cu ultimul domiciliu
în Arad, str. Ciucaşului, nr. 6, jud. Arad, a fost împuşcat mortal, în noaptea de 23/24.12.1989,
pe Podul Decebal din mun. Arad, în timp ce se deplasa cu un autovehiculul de mare tonaj
către UM 01380 Arad pentru a aduce muniţie la Consiliul Popular din localitate.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 508/B/1 din data de 28.12.1989,
întocmit de Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Arad, moartea numitului Safaleru
Andrei a fost violentă şi s-a datorat plăgilor împuşcate toraco-abdominale.
La data de 09.07.2007, în legătură cu împrejurările decesului numitului Safaleru
Andrei, a fost audiată mama acestuia, Barna Maria, domiciliată în sat Variaşu Mare nr. 32,
judeţul Arad, care s-a constituit parte civilă în cauză.
36. Persoană vătămată Miclea Ioan Doru (Arad-Vol. 259/P/1998) (Timişoara-Vol.
8 -Arad) - rănit
Numitul Miclea Ioan Doru, fiul lui Ioan şi Elena, ns. la 09.09.1955, domiciliat în Arad,
str. Oborului, nr. 34, ap. 1, jud. Arad, a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989,
pe Podul Decebal din mun. Arad, în timp ce se deplasa cu un autovehiculul de mare tonaj
către UM 01380 Arad pentru a aduce muniţie la Consiliul Popular din localitate.
Din raportul medico-legal nr. 560/A/3/1991, din data de 06.08.1991, întocmit de
Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Arad, rezultă că aceasta a suferit leziuni (plăgi
multiple împuşcate antebraţ stg., coapsă dreapta, fractură cominutivă de mandibulă, plăgi
multiple faciale, mentoniere şi submentoniere) care au necesitat 300 de zile de îngrijiri
medicale.
37. Persoană vătămată Păiuş Ovidiu Dan (Arad-Vol. 259/P/1998) - rănit
Numitul Păiuş Ovidiu Dan, fiul lui Sorin şi Stanca, ns. la 11.03.1068 domiciliat în
Arad, str. Praporgescu, nr. 22, bl. 13, et. 4, ap. 10, jud. Arad, a fost rănit prin împuşcare, în
noaptea de 22/23.12.1989, pe Podul Decebal, din mun. Arad.
Din raportul medico-legal nr. 554/A/3/1991 al LML Arad rezultă că aceasta a suferit
leziuni (plagă împuşcată cu fractură cominutivă deschisă tip III metatars III-IV-V picior drept
cu lipsă de substanţă osoasă şi tendinoasă) care au necesitat 150-180 de zile de îngrijiri
medicale.
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38. Persoană vătămată Ciumedean Dănuţ (Arad-Vol. 259/P/1998) - rănit
Numitul Ciumedean Dănuţ, ns. la 09.07.1958, domiciliat în Arad, str. Aurel Vlaicu, bl.
14, ap. 16, jud. Arad, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 22.12.1989, pe Podul Decebal, din
mun. Arad.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 116/A/3/1991, din data de
20.02.1991, întocmit de Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Arad, rezultă că aceasta a
suferit leziuni (traumatism maxilo-facial, plagă împuşcată regiunea zigomatică dr. bipolară cu
lipsă de substanţă) care au necesitat 45 de zile de îngrijiri medicale.
39. Persoană vătămată Dupţa Gheorghe (Arad-Vol. 259/P/1998)
Numitul Dupţa Gheorghe, domiciliat în Arad, b-dul Gen. Vasile Milea, nr. 46, ap. 4,
jud. Arad, fost subofiţer în cadrul Gărzilor Patriotice Arad, a fost rănit, în noaptea de
22/23.12.1989, în contextul unui accident de circulaţie în care a fost implicat autovehiculul de
mare tonaj în care se afla şi cu care se deplasa către UM 01380 Arad pentru a aduce muniţie la
Consiliul Popular din localitate.
Din raportul medico-legal nr. 693/A/3/1992 al LML Arad, numitul Dupţa Gheorghe a
suferit o leziune de menisc intern drept pentru care a necesitat 65 de zile de îngrijiri medicale.
40. Nicolcioiu Sorin Victor (Arad-Vol. 259/P/1998) - decedat
Numitul Nicolcioiu Sorin, fiul Ion şi Ortensia, ns. la 03.06.1970, cu ultimul domiciliu
în Timişoara, Calea Aradului, nr. 8, jud. Timiş, fost militar în termen la UM 01380 Arad, a
fost împuşcat mortal, în ziua de 25.12.1989, în cursul evenimentelor din mun. Arad.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 512/B/1 din data de 27.12.1989,
întocmit de Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Arad, moartea numitului Nicolcioiu
Sorin Victor a fost violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate transfixiante toracice.
La data de 22.08.2008 a fost audiată mama victimei, Nicolcioiu Ortensia, domiciliată
în Timişoara, Calea Aradului, nr. 8, ap. 46, jud. Timiş, care a declarat că se constituie parte
civilă în cauză.
41. Almen Werner (Arad-Vol. 259/P/1998) - decedat
Numitul Almen Werner, fiul George şi Matilda-Susana, ns. la 12.09.1970, cu ultimul
domiciliu în Sibiu, str. Şerpuită, nr. 9, jud. Sibiu, fost militar în termen la UM 01380 Arad, a
fost împuşcat mortal, în data de 23.12.1989, în cursul evenimentelor din mun. Arad.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 502/B/1 din data de 26.12.1989,
întocmit de Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Arad, moartea numitului Almen Werner
a fost violentă şi s-a datorat dilacerării cerebrale consecutiv plăgii împuşcate craniene.
Moartea datează din 23.12.1989
42. Toth Sandor (Arad-Vol. 259/P/1998) - decedat
Numitul Toth Sandor, cetăţean maghiar, a fost împuşcat mortal, în ziua de 22.12.1989,
în cursul evenimentelor din mun. Arad.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 504/B/1 din data de 27.12.1989,
întocmit de Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Arad, moartea numitului Toth Sandor a
fost violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate penetrante a regiunii cervicale antero-laterale
stg. cu lezarea pachetului vascular şi organelor gâtului. Disecţia canalului realizat a evidenţiat
că tragerea s-a efectuat dinainte-înapoi, de sus în jos, de la stânga la dreapta, de la distanţă
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mare cu armă militară. Moartea datează din 22.12.1989.
*
*

*

La dosarul cauzei sunt ataşate mai multe dosare soluţionate, după cum urmează:
Duma Pavel (Arad) - decedat
Persoană vătămată Ursu Liviu (Arad) - rănit
Persoană vătămată Grada Ionel (Arad) - rănit
Persoană vătămată Popa Romeo (Arad) - rănit
Numiţii Duma Pavel (fiul lui Pavel şi Barbura, ns. la 10.06.1957, cu ultimul domiciliu
în Arad, str. Micalaca, bl. 301, sc. E, ap. 27, jud. Arad), Ursu Liviu (fiul lui Iosif şi Maria, ns.
la 17.06.1949, domiciliat în Arad, str. Vrancei, nr. 24, jud. Arad), Grada Ionel (fiul lui Pavel
şi Maria, ns. 01.07.1960, domiciliat în Arad, str. Micalaca, nr. 320, et. 3, ap. 15, jud. Arad) şi
Popa Romeo (fiul lui Vasile şi Nastasia, ns. la 23.07.1956, domiciliat în Arad, str. Mărţişor,
nr. 2-4, ap. 2, jud. Arad) se aflau în misiune în noaptea de 23/24.12.1989, circulând cu un
A.B.I., aparţinând ministerului de interne.
Când au ajuns pe str. Dimitrov din mun. Arad, în apropierea Grupului de Pompieri nr l
al judeţului Arad, în direcţia autovehiculului în care se aflau s-au executat focuri de armă de
pe un TAB, aparţinând U.M. 01380 Arad.
În acest context s-a produs decesul lt. maj. Duma Pavel, respectiv rănirea cpt. Ursu
Liviu (conform raportului medico legal nr. 337/A/3/1991 al LML Arad a suferit leziuni care
au necesitat 90 zile de îngrijiri medicale şi au determinat infirmitate permanentă), lt. Grada
Ionel (conform raportului medico-legal nr. 338/A/3/1991 al LML Arad a suferit leziuni care
au necesitat 180 zile de îngrijiri medicale, ce au determinat infirmitate permanentă) şi a civ.
Popa Romeo.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Duma Pavel, a fost audiată soţia
acestuia, Duma Livia Violeta, domiciliată în Arad, str. Călimăneşti nr. 9, bl. 30, ap. 6, judeţul
Arad.
Prin rezoluţia nr. 333/P/1989, din data de 18.02.1991, Parchetul Militar Oradea a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de cpt. Olariu Mureş din cadrul U.M. 01380 Arad,
sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 175 alin. 1 lit. e C.pen. şi art. 182 alin. 2 C.pen.
Persoană vătămată Barna Vasile (Arad) - rănit
Numitul Barna Vasile, fiul lui Ioan şi Sofia, ns. la 30.06.1943, domiciliat în com.
Zărand, nr. 597, jud. Arad, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 23.12.1989, în jurul orelor
1900, în timp ce se îndrepta spre biroul de comandă al staţiei CFR Arad.
Din raportul medico-legal nr. 390/1991 al LML Arad rezultă că acesta a suferit leziuni
care au necesitat 22-23 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 333/P/1991, din 12.02.2002, a Parchetului Militar Oradea s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Barna Vasile.
Persoană vătămată Petre Ilie Nicu (Arad)
Numitul Petre Ilie Nicu, fiul lui Ilie şi Lucreţia, domiciliat în Arad, str. Mioriţei, bl.
C247, et. 1, ap. 1, jud. Arad, se afla în ziua de 23.12.1989 în incinta U.M. 01380 Arad.
În jurul orelor 2300, subofiţerul s-a deplasat pe zidul cetăţii care împrejmuieşte unitatea
în vederea stabilirii legăturii radio cu comandantul unităţii. La un moment dat, în zonă, s-au
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declanşat focuri de armă, ceea ce l-a determinat pe subofiţer să se adăpostească, manevră în
urma căreia a căzut de pe zidul înalt de 12 m, suferind leziuni care au necesitat 90-120 zile de
îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 563/A/3/1991 al LML Arad).
Prin rezoluţia nr. 340/P/1991 din 23.11.1992 a Parchetului Militar Oradea s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Petre Ilie.
Persoană vătămată Blagoie Mihai Lucian (Arad) - rănit
Numitul Blagoie Mihai Lucian, fiul lui Mihai şi Voichiţa, ns. la 31.01.1961, domiciliat
în Lipova, str. Ştefan cel Mare, nr. 68, jud. Arad, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
24.12.1989, în timp ce se afla în faţa Primăriei oraşului Lipova.
Din raportul medico-legal nr. 392/A/3/1991 al LML Arad rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 200 zile de îngrijiri medicale şi au determinat infirmitate permanentă.
Prin rezoluţia nr. 334/P/1991 din 12.02.2002 a Parchetului Militar Oradea s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Blagoie Mihai Lucian.
Persoană vătămată Ioniţă Florin (Arad) - rănit
Numitul Ioniţă Florin, fiul lui Gheorghe şi Maria, ns. la 08.09.1968, domiciliat în
Ploieşti, str. Petuniei, nr. 6, bl. 105, sc. A, ap. 12, jud. Prahova a fost rănit prin împuşcare în
ziua de 04.01.1990 în timp ce executa serviciul de santinelă la Uzina de Apă nr. 2 din Arad.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 335/P/1991, din 12.02.2002, a Parchetului Militar Oradea s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Ioniţă Florin,
constatându-se împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Olaru Constantin (Arad) - rănit
Numitul Olaru Constantin, fiul lui Gheorghe şi Niculina, ns. la 09.12.1969, domiciliat
în com. Cârligele, nr. 35, jud. Vrancea, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 31.12.1989 în
timp ce executa serviciul de santinelă la cazarma U.M. 01286 Arad.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 339/P/1991 din 12.02.2002 a Parchetului Militar Oradea s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Olaru Constantin,
constatându-se împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Sipoş Mihaela (Arad) - rănită
Numita Sipoş Mihaela, domiciliată în Arad, str. Mioriţei, nr. 52, bl. 187, sc. B, ap. 29,
jud. Arad, a fost rănită prin împuşcare în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în
locuinţa sa.
Din raportul medico-legal nr. 336/A/3/1991 al LML Arad rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 27 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 341/P/1991, din 12.02.2002, a Parchetului Militar Oradea s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitei Sipoş Mihaela,
reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Murgan Marius (Arad)
Numitul Murgan Marius, domiciliat în Timişoara, str. Telegrafului, bl. D15, et.1, ap. 4,
jud. Timiş, în ziua de 25.12.1989, în timp ce se afla în executarea serviciului de pază al
cazărmii U.M. 01380 Arad, datorită oboselii, a căzut de pe un zid, suferind un traumatism prin
tasarea coloanei lombare.
Din raportul medico-legal nr. 591/A/3/1992 al LML Arad rezultă că acesta a suferit
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leziuni care au necesitat 70-80 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 338/P/1991, din 23.11.1992, a Parchetului Militar Oradea s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Murgan Marius.
Persoană vătămată Mişcu Dimitrie (Arad) - rănit
Numitul Mişcu Dimitrie, domiciliat în Arad, str. Praporgescu, nr. 24, bl.17, et. 3, ap.
29, jd. Arad, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în sala de
maşini a Uzinei de Apă nr. 1 din Arad, leziune pentru care nu a necesitat îngrijiri medicale
(raportul medico-legal nr. 557/A/3/1991 al LML Arad).
Prin rezoluţia nr. 337/P/1991 din 12.02.2002 a Parchetului Militar Oradea s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Mişcu Dimitrie,
reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Stănică Petruţ Daniel (Arad) - rănit
Persoană vătămată Hatcu Petru (Arad) - rănit
Numiţii Stănică Petruţ Daniel, fiul lui Petre şi Margareta, ns. la 21.11.1969 domiciliat
în Arad, str. Gen. Praporgescu, nr. 32, bl. 37, et.2, ap. 9, jud. Arad, fost militar în termen la
U.M. 01380 Arad şi civ. Hatcu Petru, domiciliat în Arad str. Micalaca, bl. 316, sc. B, ap. 11,
jud. Arad, au făcut parte din dispozitivul de apărare, constituit în luna decembrie 1989, pentru
paza aeroportului din Arad.
În noaptea de 22/23.12.1989, în jurul orelor 2400, s-a declanşat un schimb de focuri,
generat de lipsa de coordonare a efectivelor din paza aeroportului. În urma acestui incident a
rezultat rănirea numiţilor Stănică Petruţ Daniel (din raportul medico-legal nr. 733/A/2/1990 al
LML Arad rezultă că acesta a suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale) şi
Hatcu Petru (din raportul medico-legal nr. 562/A/3/1991 al LML Arad rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 200 zile de îngrijiri medicale).
Prin rezoluţia nr. 342/P/1991, din 23.11.1992, a Parchetului Militar Oradea s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numiţilor Stănică Petru
Daniel şi Hatcu Petru.
Persoană vătămată Pârvu Cristian (Arad) - rănit
Persoană vătămată Ilie Cătălin (Arad) - rănit
Persoană vătămată Kelle Mihai (Arad) - rănit
Numiţii Pârvu Cristian (fiul lui Ion şi Constantina, născut la 24.08.1971 în Caracal,
jud. Olt, domiciliat în comuna Studina, sat Studiniţa, judeţul Olt), Ilie Cătălin (domiciliat în
Timişoara, Calea Şagului nr.83, bl.9, sc.D, ap.7) şi Kelle Mihai (fiul lui Constantin şi Silvia,
domiciliat în Timişoara, b-dul L. Sălăjan, nr. 59, sc. B, et. 4, ap. 18, judeţul Timiş), foşti
militari în termen la U.M. 01380 Arad susţin că au fost răniţi în cursul evenimentelor din
decembrie 1989, din mun. Arad, în urma focurilor de armă executate de persoane
necunoscute.
Nu au prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
Prin rezoluţia nr. 343/P/1991 din 12.02.2002 a Parchetului Militar Oradea s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numiţilor Pârvu Cristian, Ilie
Cătălin şi Kelle Mihai, reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii
penale.
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IV.2.L Situaţie victime Alba
În municipiul Alba Iulia, în după amiaza zilei de 22.12.1989, conducerea UM 01033 a
luat măsuri de pază şi apărare a unităţilor militare şi a unor obiective importante din
municipiu, împotriva unor eventuale „atacuri din partea elementelor teroriste”.
Cadrele militare din UM 02401 Alba Iulia - Liceul Militar Mihai Viteazu au acţionat
în cartierul Cetate al oraşului, apărând clădirea Spitalului Judeţean Alba şi sediul unităţii.
La căminul de garnizoană din Alba Iulia au fost înarmaţi, începând cu data de
22.12.1989, toţi salariaţii civili, organizaţi sub comanda plt. maj. Pop Alexandru în grupa de
apărare a căminului.
Tot din data de 22.12.1989, cpt. Buta Vasile şi cpt. Rusu Ioan, ambii din cadrul UM
01033 Alba Iulia, cu efective de militari, au preluat paza şi apărarea sediului fostei securităţi.
În afara forţelor MApN, au fost înarmate şi subunităţi ale gărzilor patriotice. De
asemenea în posesia unor arme au intrat şi unii manifestanţi.
Datorită stării de tensiune specifică acelor zile şi a zvonurilor potrivit cărora forţe
speciale din Ministerul de Interne, lucrători de miliţie şi securitate comit acte de terorism şi
datorită unor deficienţe în organizarea dispozitivelor de luptă, în pregătirea şi conducerea
efectivelor, precum şi în coordonarea acţiunilor întreprinse de militari şi membrii gărzilor
patriotice, şi în mun. Alba Iulia s-a făcut uz de armă, context în care au fost ucise sau au fost
rănite mai multe persoane.
Împrejurările în care s-au produs decesul sau rănirea mai multor persoane în zona Alba
Iulia au făcut obiectul mai multor dosare ale Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar
Cluj, în cauzele respective dispunându-se soluţii de neîncepere a urmăririi penale sau de
trimitere în judecată, după cum urmează:
Radu Ioan (Alba) – decedat
Iancu Gheorghe (Alba) – rănit
Iuonaş Virgil (Alba) – rănit
Lazurca (fostă Gruian) Ana (fiica) - rănită
Împrejurările în care a decedat mr. Radu Ioan (fiul lui Gheorghe şi Ana, născut la
20.02.1948, cu ultimul domiciliu în mun. Alba Iulia, str. Tolstoi, bl. TO2, ap. 6, judeţul Alba)
şi au fost răniţi cpt. Iancu Gheorghe (fiul lui Alexandru şi Floarea, născut la data de
25.10.1949 în com. Pâclişa, jud. Alba, domiciliat în mun. Alba Iulia, str. Doinei, nr. 7 , jud.
Alba), cpt. Iuonaş Virgil (fiul lui Ioan şi Silvia, născut la data de 24.11.1952 în mun. Gherla,
jud. Cluj, domiciliat în mun. Alba Iulia, str. Ion Lăncrănjan, nr. 8, jud. Alba) şi Lazurca (fostă
Gruian) Ana (fiica lui Ioan şi Ana, născută la data de 29.03.1966 în mun. Alba Iulia,
domiciliată în mun. Alba Iulia, str. Cloşca, nr. 21, bl. 40, ap. 28, jud. Alba) au făcut obiectul
dosarului nr. 18/P/1990 al Parchetului Militar Cluj.
În fapt s-a reţinut că, în data de 24.12.1989, în jurul orelor 0900, cpt. Iuonaş Virgil,
însoţit de mr. Radu Ioan, cpt. Iancu Gheorghe şi sg. maj. Hărăguş Ioan, se deplasa cu
autoturismul personal către Inspectoratul de Miliţie al Judeţului Alba. În momentul în care au
ajuns în zona localului de alimentaţie publică LACTO VEGETARIAN, circulând pe sens
interzis, militarii care se aflau în dispozitiv în Parcul Eroilor, în faţa PTTR, datorită stării de
surescitare în care se aflau şi fără a avea un ordin în acest sens, au deschis foc asupra
autoturismului, producând leziuni prin împuşcare celor trei ofiţeri.
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De asemenea s-a reţinut că, în dimineaţa aceleaşi zilei de 24.12.1989, în jurul orelor
06 , Gruian Ion împreună cu soţia sa Gruian Ana şi cei doi copii ai lor (Gruian Ana şi Gruian
Ion) s-au deplasat cu autoturismul proprietate personală din satul Straja în mun. Alba Iulia. În
momentul în care au ajuns pe str. Bucureşti, din mun. Alba, după ce au trecut de sediul
securităţii, sediu ocupat şi apărat de militari aparţinând MApN, fără a fi somaţi, asupra
autoturismului în care se aflau s-a deschis foc cu arme automate. Gruian Ion a oprit
autoturismul dar văzând că tragerea nu încetează a demarat, plecând din acel loc cu intenţia de
a se îndrepta spre domiciliul unei rude. Când autoturismul s-a pus în mişcare, asupra
autoturismului s-a tras din mai multe direcţii (sediul Securităţii, sediul FSN, gară). Gruian
Ana (mamă) a suferit o plagă prin împuşcare obraz stâng şi o plagă contuză pavilion ureche
stânga, leziuni care au necesitat 28-30 zile de îngrijiri medicale, Gruian Ion (fiu) a suferit o
plagă împuşcată umăr stâng, leziune care a necesitat 11-12 zile de îngrijiri medicale iar Gruian
Ana (fiică) a suferit o plagă împuşcată umăr stâng cu fractură de humerus stâng, leziuni care
au necesitat pentru vindecare 80-90 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 18/P/1990 din data de 13.12.1996 Parchetul Militar Cluj a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul mr. Radu Ioan şi rănirea prin
împuşcare a cpt. Iuonaş Virgil, cpt. Iancu Gheorghe, civ. Gruian Ana, civ. Gruian Ana jr. şi
Gruian Ioan jr., reţinându-se, pe de o parte, că există o cauză care înlătură caracterul penal al
faptelor, respectiv eroarea de fapt (cu privire la decesul prin împuşcare a mr. Radu Ioan şi
rănirea prin împuşcare a cpt. Iuonaş Virgil şi cpt. Iancu Gheorghe), iar pe de altă parte, că s-a
împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale (cu privire la rănirea prin împuşcare a
civ. Gruian Ana, civ. Gruian Ana jr. şi Gruian Ioan jr.)
Prin rezoluţia 646/P/1990 din data de 20.01.2000 Secţia Parchetelor Militare a dispus
infirmarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dispusă de Parchetul Militar Cluj în
dosarul nr. 18/P/1990 privind decesul prin împuşcare a mr. Radu Ioan şi rănirea cpt. Iuonaş
Virgil şi cpt. Iancu Gheorghe în timpul revoluţiei din decembrie 1989, urmând ca după
completarea cercetărilor să se dispună soluţia legală.
Prin rezoluţia nr. 18/P/1990, din data de 27.06.2002, Parchetul Militar Cluj a dispus,
reţinând aceeaşi situaţie de fapt cu privire la împrejurările în care mr. Radu Ioan a decedat
iar cpt. Iancu Gheorghe şi cpt. Iuonaş Virgil au fost răniţi prin împuşcare, neînceperea
urmăririi penale în cauză, motivându-se, pe de o parte, că există o cauză care înlătură
caracterul penal al faptei, respectiv eroarea de fapt ( cu privire la decesul mr. Radu Ioan), iar
pe de altă parte, că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale (cu privire la
rănirea prin împuşcare a cpt. Iancu Gheorghe şi cpt. Iuonaş Virgil).
La data de 05.06.2008, a fost audiată numita Radu Emilia, domiciliată în mun. Alba
Iulia, str. Marc Aurelius nr. 3, bl. T82, et.1, ap. 6, judeţul Alba, care s-a constituit parte civilă
în legătură cu decesul soţului său Radu Ioan.
La data de 17.11.2006, numitul Iancu Gheorghe a solicitat tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în
cauză.
La data de 04.06.2008, numitul Iuonaş Virgil s-a constituit parte civilă în cauză.
30

877

Persoană vătămată Făgădar Emanoil (Alba) – rănit
Persoană vătămată Sorca Mihai Claudiu (Alba) – rănit
Persoană vătămată Bumbu Ioan (Alba) - rănit
Împrejurările în care au fost răniţi prin împuşcare Făgădar Emanoil, Sorca Mihai
Claudiu şi Bumbu Ioan au făcut obiectul dosarului nr. 199/P/1991 al Parchetului Militar Cluj.
În fapt s-a reţinut că Făgădar Emanoil, fiul lui Nechifor şi Floarea, născut la data de
26.08.1947, domiciliat în Alba Iulia, str. Ciucaşului nr. 16, judeţul Alba, a fost rănit, în data
de 24.12.1989, în timp ce se afla în incinta CEC Alba, unde asigura paza, iar Sorca Mihai
Claudiu şi Bumbu Ioan au fost răniţi în cursul aceleaşi zile în timp ce se aflau în apropierea
magazinului Unirea.
Prin rezoluţia nr. 199/P/1991, din data de 13.12.1996, Parchetului Militar Cluj a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la rănirea prin împuşcare a numiţilor Făgădar
Emanoil, Sorca Mihai Claudiu şi Bumbu Ioan, motivându-se că s-a împlinit termenul de
prescripţie a răspunderii penale prev. de art. 122 alin. 1 lit. d C.pen.
La data de 06.06.2008, numitul Făgădar Emanoil s-a constituit parte civilă în cauză.
Budiu Ioan (Alba) – decedat
Zeng Octavian (Alba) – decedat
Persoană vătămată Petrescu Nicolae (Alba) - rănit
Împrejurările în care au fost împuşcaţi mortal numiţii Budiu Ioan şi Zeng Octavian,
respectiv a fost rănit prin împuşcare Petrescu Nicolae, au făcut obiectul dosarului nr.
96/P/1990 al Parchetului Militar Cluj.
În fapt s-a reţinut că, în după amiaza zilei de 24.12.1989, în jurul orelor 1300, în
cartierul Cetate din mun. Alba Iulia, din diferite dispozitive aparţinând unor unităţi MApN sau
formate din civili înarmaţi, s-a deschis foc asupra persoanelor care se aflau pe acoperişul unor
blocuri, pe fondul confuziei generate de zvonuri potrivit cărora elemente teroriste execută foc
de pe acoperişurile clădirilor asupra populaţiei şi asupra unor obiective importante.
În aceste împrejurări a decedat Budiu Ioan, care se afla pe blocul Loto-Prono, şi a fost
rănit Petrescu Nicolae (fiul lui Constantin şi Florica, născut la data de 25.10.1945 în Giurgiu,
domiciliat în Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 99, bl. M4, et. 8, ap. 36, judeţul Alba)
care se afla pe acoperişul blocului M4, din apropierea blocului Loto-Prono.
În acelaşi context a fost împuşcat mortal şi Zeng Octavian care se afla în locuinţa sa,
situată în mun. Alba Iulia, Aleea Brazilor, nr. 8, bl. A4, sc. 1 et. 3, ap. 14.
Prin rezoluţia nr. 96/P/1990 din data de 13.02.1996 Parchetul Militar Cluj a dispus
neînceperea urmăririi penale cu privire la moartea violentă a civ. Budiu Ioan şi Zeng
Octavian, respectiv rănirea prin împuşcare a civ. Petrescu Nicolae, reţinându-se că există o
cauză care înlătură caracterul penal al faptelor, respectiv eroarea de fapt.
La data de 06.06.2008, numitul Petrescu Nicolae s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Oltean Petru Adrian (Alba) – rănit
Persoană vătămată Cotea Constantin (Alba) – rănit
Persoană vătămată Dobre Mihalache (Alba) – rănit
Persoană vătămată Barbu Florin Romică (Alba) - rănit
Împrejurările în care au fost răniţi prin împuşcare numiţii Oltean Petru Adrian (fiul lui
Petru şi Niţa, născut la 02.10.1960 în oraş Câmpia Turzii, judeţul Cluj, domiciliat în sat
Geaca, comuna Geaca, nr. 432 A, judeţul Cluj), Cotea Constantin, Dobre Mihalache şi
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Barbu Florin Romică (fiul lui Gheorghe şi Tudora, născut la 05.03.1970 în comuna
Smârdioasa, judeţul Teleorman, domiciliat în sat Şoimu, comuna Smârdioasa, judeţul
Teleorman), au făcut obiectul dosarului nr. 176/P/1991 al Parchetului Militar Cluj.
În fapt s-a reţinut că, în după amiaza zilei de 24.12.1989, în jurul orelor 1600, mai
multe persoane aflate într-un bloc în construcţie, în cartierul Cetate, au executat foc cu arme
automate în direcţia Liceului Militar şi a pieţei de pe b-dul Victoriei, din mun. Alba Iulia.
Urmare acestui fapt, militarii, care se găseau în dispozitivul de luptă pentru apărarea
UM 02401 Alba Iulia, au ripostat cu foc, context în care s-a produs rănirea celor 4 victime.
Prin rezoluţia nr. 176/P/1991, din data de 13.12.1996, Parchetul Militar Cluj a dispus
neînceperea urmăririi penale cu privire la rănirea prin împuşcare a civililor Oltean Petru
Adrian, Cotea Constantin, Dobre Mihalache şi a serg. (r) Barbu Romică, reţinându-se
existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal al faptelor, respectiv eroarea de fapt.
La data de 24.04.2007, numitul Barbu Florin Romică s-a constituit parte civilă în
cauză.
Persoană vătămată Făgărăşan Eugen (Alba) – rănit
Persoană vătămată Voina Simona Veronica (Alba) – rănită
În seara zilei de 23.12.1989, în jurul orelor 2100, Făgărăşan Eugen se deplasa cu
autoturismul personal către oraşul Zlatna, însoţit fiind de fiica sa, Făgărăşan Florina, şi
nepoata sa, Voina Simona Veronica, fiica lui Iosif şi Zenovia, născută la data de 28.09.1974
în Sebeş, domiciliată în mun. Sebeş, b-dul Lucian Blaga, bl. 55, sc.2, et.1, ap. 25, judeţul
Alba.
În momentul în care au ajuns la intrarea în oraşul Zlatna, venind dinspre com.
Pătrunjeni, în contextul zvonurilor şi informaţiilor cu privire la faptul că elemente teroriste
execută foc din autoturisme asupra cetăţenilor, persoane neidentificate au deschis foc în
direcţia autoturismului său, împrejurare în care a fost rănită Voina Simona Veronica.
Ulterior, în zona Poştei, deschizându-se din nou foc asupra autoturismului, a fost rănit
şi Făgărăşan Eugen.
Prin rezoluţia nr. 85/P/1992, din data de 13.12.1996, Parchetul Militar Cluj a dispus
neînceperea urmăririi penale cu privire la rănirea prin împuşcare a civililor Voina Veronica
şi Făgărăşan Eugen, motivându-se existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal al
faptelor, respectiv eroarea de fapt.
Boar Petru (Alba) – decedat
Persoană vătămată Budiu Mircea (Alba) – rănit
Persoană vătămată Tomşa Vasile (Alba) - rănit
Cu privire la evenimentele din mun. Blaj, se reţine că la data de 23.12.1989, în jurul
00
orei 16 , în staţia CFR Blaj, pe fondul unor zvonuri privind faptul că dintr-un tren rapid au
coborât terorişti, mai mulţi membri din gărzile patriotice şi civili înarmaţi au deschis foc
asupra unor persoane care li s-au părut suspecte.
În aceste împrejurări a fost împuşcat mortal numitul Boar Petru şi răniţi prin împuşcare
Budiu Mircea şi Tomşa Vasile. Atât Boar Petru, cât şi Tomşa Vasile făceau parte din gărzile
patriotice. Acţionând însă individual pentru identificarea „teroriştilor” din zona gării au fost
consideraţi „suspecţi” de către ceilalţi membri ai gărzilor patriotice şi civili înarmaţi. Aceştia
din urmă au executat foc în direcţia numiţilor Boar Petru şi Tomşa Vasile, producându-se
decesul, respectiv rănirea lor prin împuşcare.
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Printre cei prezenţi în staţia CFR Blaj s-a aflat şi Budiu Mircea care conducea un
tractor şi care a fost rănit prin împuşcare în împrejurările descrise anterior.
Aspectele de mai sus au făcut obiectul dosarului nr. 31/P/1990 al Parchetului Militar
Cluj, prin rezoluţia din data de 13.12.1996 dispunându-se neînceperea urmăririi penale cu
privire la decesul civ. Boar Petru şi rănirea prin împuşcare a numiţilor Budiu Mircea şi
Tomşa Vasile.
Persoană vătămată Bodea Nicolae (Alba)
Conform certificatului medico legal nr. 36/II/A/2 din data de 05.01.1990 întocmit de
Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Alba, numitul Bodea Nicolae (fiul lui Vasile şi
Marina, născut la data de 14.04.1948 în com. Meteş, jud. Alba, domiciliat în mun. Alba, str.
Craivei, bl. 40, ap. 7, jud. Alba CNP 1480414011847) a prezentat leziuni corporale
(traumatism cranio-cerebral fără leziuni osoase, plăgi tăiate ale scalpului, plagă frontală, plagă
occipitală, traumatism toracic fără leziuni osoase etc.) care s-au putut produce prin lovire cu
corpuri dure, leziuni care pot data din 22.12.1989 şi au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale,
punându-i viaţa în primejdie.
Fiind audiat la data de 17.01.2007, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Bodea Nicolae a precizat că în luna decembrie 1989 era comandantul Miliţiei mun.
Blaj, având gradul de căpitan.
În data de 22.12.1989 împreună cu mai mulţi subordonaţi a intenţionat să se deplaseze
în faţa sediului Primăriei Blaj pentru a se alătura manifestanţilor. În drum spre sediul primăriei
au fost însă agresaţi de un grup de persoane cunoscute cu antecedente penale. Urmare
loviturilor primite şi-a pierdut cunoştinţa, fiind transportat ulterior, de alte persoane, la
domiciliul unor prieteni de familie.
De asemenea, Bodea Nicolae a precizat că faţă de persoanele care i-au agresat s-au
efectuat cercetări de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba care, prin adresa nr.
157/P/1990 din data de 21.01.2005 i-a comunicat faptul că faţă de învinuiţii Răhăian Ioan sr.,
Răhăian Ioan jr., Mara Ioan, Deneş Robert, Otvereman Gheorghe, Muntean Teodor şi
Benghea Vasile s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sub aspectul infr. prev. de art.
239 alin. 2 C.pen.
În cursul evenimentelor din zona Alba Iulia, la data de 23.12.1989 a avut loc şi un
eveniment aviatic soldat cu victime şi pagube materiale, după cum urmează:
1.
Tudor Nicolae - decedat
2.
Motica Victor - decedat
3.
Galaftion Nicolae - decedat
În seara zilei de 23.12.1989, ora 1935, elicopterul I.A.R. 330 nr. 72, aparţinând UM
01989 Sibiu, cu echipajul compus din mr. Tudor Nicolae, cpt. Motica Victor, m.m. Galaftion
Nicolae, a decolat din UM 01719 Deva cu destinaţia Sibiu, având misiunea de a-i transporta
pe gen. lt. Nuţă Constantin şi gen. mr. Mihalea Velicu care fuseseră reţinuţi la sediul UM
01719 Deva. În jurul orei 1945 în timp ce survola o zonă aflată la 1km N-V de mun. Alba
Iulia, aeronava s-a prăbuşit, rezultând decesul echipajului şi a celor 2 pasageri precum şi
distrugerea prin incendiere a elicopterului. Cauza producerii catastrofei aeriene a constituit-o
vulnerabilizarea aeronavei cu proiectile trase de la sol, produsă pe traiectul de zbor în zona
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localităţii Blandiana, care a avut ca urmare afectarea instalaţiilor de combustibil, hidraulice şi
de comandă.
La data de 06.04.2006, cu ocazia audierii, numita Tudor Rodica Emilia (soţia victimei
Tudor Nicolae), domiciliată în Sibiu, str. Constituţiei, nr. 23, ap. 32, jud. Sibiu, s-a constituit
parte civilă în cauză.
De asemenea, s-au constituit părţi civile în cauză Motica Dragoş (fiul victimei Motica
Victor), domiciliat în Baia Mare, b-dul Republicii, nr. 45, ap. 14, jud. Maramureş şi Galaftion
Laura Aurora (fiica victimei Galaftion Nicolae), domiciliată în Sibiu, str. Ştefleşti, nr. 2, bl. 2,
sc. A, ap. 11, jud. Sibiu.
În cauză s-au efectuat cercetări cu privire la susţinerile numitului Blăjan Mihai, după
cum urmează:
4.
Persoană vătămată Blăjan Mihai (Alba) - reţinut
Fiind audiat la data de 03.07.2007, numitul Blăjan Mihai, fiul lui Gligor şi Ecaterina,
născut la data de 23.01.1946 în mun. Bucureşti, domiciliat în mun. Alba Iulia, b-dul
Transilvania, nr. 17, bl. 16, sc. B, et. 8, ap. 78, jud. Alba CNP 1460123120641, a susţinut că,
în data de 19.12.1989, a fost cercetat în sediul Miliţiei jud. Alba, de către cpt. Ludaş, timp de
2 ore cu privire la activităţile desfăşurate de el şi soţia sa împotriva vechiului regim, iar în data
de 23.12.1989 a fost reţinut mai multe ore în Liceul militar unde a fost condus de manifestanţi
întrucât l-au observat efectuând fotografii în cartierul Cetate. A solicitat tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate de reţinerea sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.

IV.2.M Situaţie victime Caraş-Severin
După data de 22.12.1989 atât în mun. Reşiţa cât şi în alte localităţi din judeţul Caraş
Severin au continuat demonstraţiile şi s-a constituit Consiliul Judeţean al Salvării Naţionale
care a solicitat organelor de miliţie să asigure paza obiectivelor importante şi controlul
circulaţiei.
Începând cu noaptea de 22/23.12.1989, pe fondul zvonurilor privind prezenţa pe raza
mun. Reşiţa a unor elemente teroriste, în zona UM 01929 Reşiţa, a Centrului Militar Judeţean
şi a sediului Miliţiei Judeţene Reşiţa s-au executat focuri de armă rezultând mai multe victime.
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs decesul, rănirea sau reţinerea următoarelor persoane:
1. Persoană vătămată Damian Nicolae (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A138/20.04.1999, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa, Damian Nicolae a fost internat în Spitalul
Judeţean Reşiţa, în perioada 25.12.1989-03.01.1990, cu diagnosticul plăgi împuşcate gât,
umăr stâng şi torace, fractură 1/3 medie claviculă stânga. Leziunile suferite au necesitat 25-30
zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Damian
Nicolae, fiul lui Nicolae şi Maria, născut la data de 02.05.1955, domiciliat în Reşiţa, b-dul
Republicii, nr. 8 sc. 3, ap. 10, a precizat că, în seara zilei de 24.12.1989, făcând parte din
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Consiliul Judeţean al Frontului Salvării Naţionale al judeţului Caraş Severin, a fost desemnat,
împreună cu alte persoane, să se deplaseze în apropierea sediului miliţiei judeţene, pentru
apărarea acestei instituţii. În vederea îndeplinirii misiunii a primit o puşcă semiautomată cu
lunetă.
În dimineaţa zilei de 25.12.1989, în jurul orei 0700, în timp ce se afla în scara unui bloc
din apropierea miliţiei judeţene a fost împuşcat în zona gâtului, lângă claviculă, de persoane
neidentificate.
2. Persoană vătămată Neacşu Ion Florentin (Reşiţa)
Numitul Neacşu Ion Florentin, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 18.04.1965,
cu domiciliu în sat Zăgujeni nr.180, comuna Constantin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin,
susţine că a fost rănit în picior, în noaptea de 24/25.12.1989, în jurul orei 0230, în timp ce se
deplasa cu un autocamion care făcea parte dintr-un convoi plecat de la UM 01172 Caransebeş
spre mun. Reşiţa.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
3. Persoană vătămată Orbulescu Nicolae (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 240/A-89/26.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa numitul Orbulescu Nicolae a fost internat în
Spitalul Judeţean Reşiţa, în perioada 24.12.1989-06.01.1990 cu diagnosticul plagă împuşcată
umăr stâng cu retenţie corp străin metalic.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Orbulescu
Nicolae, fiul lui Nicolae şi Victoria, domiciliat în mun. Reşiţa, b-dul Republicii, nr. 6, sc. 3,
et. 10 ap. 40, jud. Caraş Severin, a precizat că a fost rănit, în noaptea de 23/24.12.1989, în
timp ce, împreună cu mai multe persoane, asigura paza unui bloc, situat vis a vis de Centrul
Militar, în contextul tragerilor efectuate dinspre UM 01929 Reşiţa şi Centrul Militar.
4. Popa Valerian (Reşiţa) - decedat
Conform raportului medico-legal nr. 609/27.12.1989, întocmit de Laboratorul Medico
Legal Judeţean Reşiţa, moartea numitului Popa Valerian a fost violentă şi s-a datorat
hemoragiei interne în urma unei plăgi transfixiante a toracelui cu lezarea organelor interne
vitale (cord, plămân)
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul victimei în cauză, Popa Bolţaşu
Ioana (domiciliată în Reşiţa, str. Aleea Vlădeasa, bl. 2, sc. 1, et. 8, ap. 32, jud. Caraş Severin),
fiind audiată, la data de 30.09.1999, în calitate de parte civilă, menţionează că soţul său a fost
împuşcat, în dimineaţa zilei de 25.12.1989, în timp ce se afla în zona staţiei de autobuz Intim,
de pe b-dul Republicii, din mun. Reşiţa.
5. Pesznovszka Adam Ioan (Reşiţa) - decedat
Conform raportului medico-legal nr. 595/25.12.1990, întocmit de Laboratorul Medico
Legal Judeţean Reşiţa, moartea numitului Pesznovszka Adam Ioan a fost violentă şi s-a
datorat hemoragiei interne şi externe masive, în urma unei plăgi lombare prin împuşcare, cu
lezarea viscerelor abdominale. Moartea datează din 24.12.1989, în jurul orelor 0300.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul victimei în cauză, Pesznovszka
Maria (domiciliată în Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 30, sc.1, ap. 10, jud. Caraş Severin), fiind
audiată, la data de 01.10.1999, în calitate de parte civilă, menţionează că soţul său a fost
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împuşcat, în noaptea de 23/24.12.1989, de luptători din gărzile patriotice, în timp ce se afla în
Cartierul Moroasa, din mun. Reşiţa, între grădiniţa de copii şi un bloc.
6. Persoană vătămată Perescu Ioan (Reşiţa) rănit
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Perescu Ioan,
fiul lui Gavrilă şi Călina, născut la data de 07.02.1950, în sat Măru, com. Zăvoi, jud. Caraş
Severin, domiciliat în sat Iabalcea, nr. 81, comuna Caraşova, jud. Caraş-Severin, a precizat că
a fost rănit în glezna piciorului drept, în ziua de 24.12.1989, în timp ce, împreună cu mai mulţi
membri ai gărzilor patriotice, se deplasau cu un autobuz spre Releul Radio - TV Reşiţa, pentru
a asigura schimbarea celor care asigurau paza.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 2375/A-86/26.01.1990, întocmit
de Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa, numitul Perescu Ioan a fost internat în Spitalul
Judeţean Reşiţa, în perioada 24.12.1989 - 06.01.1990, cu diagnosticul plagă împuşcată în
regiunea tibio tarsiană dreaptă, fractură deschisă corp astragalian glezna dreaptă.
7. Persoană vătămată Beul Petru (Reşiţa) - rănit
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Beul Petru,
fiul lui Petru şi Stana, născut la data de 06.06.1958, în sat Iabalcea, com. Caraşova, jud.
Caraş-Severin, domiciliat în sat Iabalcea, nr. 6, com. Caraşova, jud. Caraş-Severin, a precizat
că a fost rănit în piciorul drept, în ziua de 24.12.1989, în aceleaşi împrejurări ca şi Perescu
Ioan, respectiv în timp ce, împreună cu mai mulţi membri ai gărzilor patriotice din ICM
Reşiţa, se deplasau cu un autobuz spre Releul Radio - TV pentru a asigura schimbarea celor
care asigurau paza. Menţionează că asupra autobuzului s-a tras din mai multe direcţii, inclusiv
din elicoptere.
8. Răuţ Mihai Ovidiu (Reşiţa) - decedat
Conform raportului medico-legal nr. 596/25.12.1989, întocmit de Laboratorul Medico
Legal Judeţean Reşiţa, moartea numitului Răuţi Mihai Ovidiu a fost violentă şi s-a datorat
hemoragiei cerebrale consecutivă împuşcării cu armă de război. Moartea datează din
24.12.1989.
Fiind audiată, la data de 15.12.1999, Răuţ Gherlinde (domiciliată în Reşiţa, str.
Republicii, bl.6, sc.4, et.7, ap. 26, jud. Caraş Severin) a precizat că soţul său Răuţ Mihai
Ovidiu a fost împuşcat, în data de 24.12.1989, în timp ce se afla vis a vis de Centrul Militar
Reşiţa. A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de uciderea soţului său
9. Persoană vătămată Răsteanu Ion (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 220/A-69/26.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa, numitul Răsteanu Ion a prezentat leziuni
traumatice la nivelul gambei stângi, care puteau fi produse la data de 24.12.1989 prin
împuşcare cu armă cu glonţ şi care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Răsteanu Ion,
fiul lui Antonie şi Angelica, născut la data de 24.03.1952, domiciliat în mun. Reşiţa, Calea
Timişorii, bl. 33, ap. 14, jud. Caraş Severin, a precizat că a fost rănit în glezna piciorului
stâng, în ziua de 24.12.1989, în contextul în care, în momentul în care au intrat pe str.
Sportului, din mun. Reşiţa, asupra autoutilitarei, aparţinând fostei miliţii judeţene, condusă de
Borcean Gheorghe şi în care se afla, s-au executat focuri de armă dinspre Liceul Metalurgic
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nr. 2 şi Centrul Militar Judeţean.
10. Persoană vătămată Borcean Gheorghe (Reşiţa) - rănit
Conform foii de observaţie nr. 20486/1989 a Spitalului Judeţean Reşiţa, numitul
Borcean Gheorghe a fost internat, în perioada 24.12.1989-13.02.1990, cu diagnosticul: plăgi
împuşcate ambele gambe.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Borcean
Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Olga, născut la data de 29.04.1954 în Reşiţa, domiciliat în
mun. Reşiţa, b-dul Muncii, nr. 12, sc. C, ap. 4, jud. Caraş-Severin, a precizat că a fost rănit la
ambele picioare, în ziua de 24.12.1989, în contextul în care, în momentul în care au intrat pe
str. Sportului, din mun. Reşiţa, asupra autoutilitarei pe care o conducea, cu nr. 21-CS-180,
aparţinând fostei miliţii judeţene, s-au executat focuri de armă dinspre Centrul Militar
Judeţean. Menţionează că în aceleaşi împrejurări a fost rănit şi Răsteanu Ion.
11. Persoană vătămată Szabo Ernest (Reşiţa)
Numitul Szabo Ernest, născut la data de 28.03.1953, susţine că a fost împuşcat în
spate, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona Liceului Matematică - Fizică, din mun.
Reşiţa.
12. Persoană vătămată Schintei Magdalena (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 247/A-96/26.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa, numita Schintei Magdalena a prezentat leziuni
corporale produse, la data de 25.12.1989, prin împuşcare, cu reţinerea glonţului în părţile moi
ale toracelui (orificiul de intrare în regiunea scapulară dreapta), leziuni care au necesitat 25
zile de îngrijiri medicale
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Schintei
Magdalena, fiica lui Ştefan şi Maria, născută la data de 29.11.1926, fiind audiată la data de
28.09.1999, a precizat că în momentul în care a fost împuşcată se afla în locuinţa sa din mun.
Reşiţa, str. Nicolae Titulescu, nr. 13, sc. 1, et. 2, ap. 4, jud. Caraş-Severin. De asemenea, a
solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a constituit
parte civilă în cauză.
13. Persoană vătămată Şerban Daniel (Reşiţa) - rănit
Conform certificatului medico-legal nr. C227/30.03.1998, întocmit de Laboratorul
Medico Legal Judeţean Reşiţa, numitul Şerban Daniel a prezentat o plagă împuşcată cu armă
de foc care poate data din 26.12.1989 şi care a necesitat 70 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Şerban
Daniel, fiul lui Toma şi Eugenia, născut la data de 26.04.1966 în com. Ştefan cel Mare, jud.
Olt, domiciliat în mun. Reşiţa, str. George Enescu, bl. 2, sc. 4, ap. 7, jud. Caraş Severin, a
precizat că a fost rănit, în dimineaţa zilei de 26.12.1989, pe Calea Caransebeşului, în dreptul
staţiei PECO, în contextul în care asupra autoturismului cu care se deplasa s-a executat foc din
direcţia unui baraj pentru control care bloca intrarea şi ieşirea din oraş. Nu s-a constituit parte
civilă în cauză.
14. Persoană vătămată Tătaru Gheorghe (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 244/A-93/26.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa, numitul Tătaru Gheorghe a prezentat leziuni
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produse prin împuşcare care datează din 25.12.1989 şi care au necesitat 15 zile de îngrijiri
medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Tătaru
Gheorghe, fiul lui Constantin şi Ioana, domiciliat în mun. Reşiţa, b-dul Republicii, nr. 6, sc. 3,
et. 10 ap. 40, jud. Caraş Severin, a precizat că a fost rănit în noaptea de 23/24.12.1989, în timp
ce, împreună cu mai multe persoane, asigura paza unui bloc, situat vis a vis de Centrul Militar,
în contextul tragerilor efectuate dinspre UM 01929 Reşiţa şi Centrul Militar.
15. Persoană vătămată Todor Dănuţ (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 232/A-81/27.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Caraş-Severin, numitul Todor Dănuţ a prezentat leziuni
produse prin împuşcare cu armă cu glonţ, la nivelul capului şi feţei, cu retenţie de corpi străini
metalici (schije), care datează din 25.12.1989 şi care au necesitat 90 zile de îngrijiri medicale.
Distanţa împuşcării a fost din afara prezenţei factorilor secundari ai împuşcării iar direcţia a
fost dinspre înainte spre înapoi şi de la dreapta spre stânga, uşor de sus în jos.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Todor Dănuţ
Cosma, fiul lui Ioachim şi Floare, domiciliat în mun. Reşiţa, b-dul Republicii, nr. 22, bl. 22,
sc. A, et. 8 ap. 32, jud. Caraş Severin, a precizat că a fost rănit în seara zilei de 24.12.1989, în
timp ce se afla în incinta UM 01929 Reşiţa, în contextul tragerilor efectuate dinspre valea care
înconjoară unitatea militară.
16. Persoană vătămată Bojincă Ion (Reşiţa) – rănit
17. Persoană vătămată Tătaru Ion (Reşiţa) – rănit
18. Persoană vătămată Tătaru Adeluţ (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 360/A-134/06.02.1990, întocmit
de Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa, numitul Bojincă Ioan a prezentat o plagă
împuşcată a gambei drepte prin armă de foc, care datează din 24.12.1989 şi care a necesitat 65
zile de îngrijiri medicale. Împuşcarea s-a produs din faţă, de la o distanţă situată în afara
factorilor secundari ai împuşcării.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Bojincă Ion,
fiul lui Simion Ion şi Florinca, domiciliat în com. Goruia, sat Gîrlişte, jud. Caraş Severin, a
precizat că a fost rănit în data de 24.12.1989, în jurul orei 1100, în timp ce se afla într-un
autobuz cu care se deplasa spre localitatea Gîrlişte, în contextul tragerilor efectuate asupra
autobuzului la ieşirea din mun. Reşiţa spre com. Lupac, dinspre pădurea situată pe partea
dreaptă.
Aspectele relatate de Bojincă Ion sunt confirmate de numiţii Tătaru Ion (fiul lui Ion şi
Maria, domiciliat în Reşiţa, Aleea Trandafirilor, nr. 7, sc.2, ap. 3, jud. Caraş Severin) şi
Tătaru Adeluţ (născut la 16.10.1960, domiciliat în Reşiţa, Aleea Tineretului, bl. 1, ap. 140,
jud. Caraş Severin) care menţionează că s-au aflat în acelaşi autobuz, fiind răniţi în contextul
tragerilor efectuate asupra autobuzului la ieşirea din mun. Reşiţa. Tătaru Ion afirmă că a fost
rănit în piciorul drept, iar Tătaru Adeluţ afirmă că a fost rănit în gamba stângă.
19. Persoană vătămată Ursu Sofia (Reşiţa)
Numita Ursu Sofia, domiciliată în Reşiţa, Piaţa Republicii, bl. 15, ap.5, judeţul Caraş
Severin, susţine că, în data de 22.12.1989, în jurul orei 2200, aflându-se în Piaţa Republicii din
mun. Reşiţa, a auzit pe cineva strigând „Trage” iar în momentul următor a fost rănită în zona
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capului.
20. Persoană vătămată Velceleanu Maria (Reşiţa) - rănită
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 242/A-91/26.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa, numita Velcelean Maria a fost internată în Spitalul
Judeţean Reşiţa, Secţia Chirurgie, în perioada 25.12.1989-03.01.1990, cu diagnosticul plagă
împuşcată cu proiectil reţinut fesa dreaptă.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Velceleanu
Maria, fiica lui Iosif şi Sîmziana, domiciliată în mun. Reşiţa, str. Livezilor - Lupacului, Sălaş,
jud. Caraş-Severin, a precizat că a fost rănită, în şoldul drept, în ziua de 24.12.1989, în jurul
orei 1100, în timp ce se afla în curtea locuinţei sale temporare, în acel moment auzindu-se
focuri de armă dinspre Centrul Militar.
21. Persoană vătămată Wegeman Robert Victor (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 233/A-82/26.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa, numitul Wegeman Robert Victor a fost internat în
Spitalul Judeţean Reşiţa, Secţia Chirurgie, în perioada 01.01.1990 - 20.01.1990, cu
diagnosticul plagă împuşcată a piciorului drept, fractură de calcaneu.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Wegeman
Robert Victor, fiul lui Victor şi Georgeta, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Petru Maior, nr.
73, a precizat că, fiind militar în termen la UM 01928, începând cu data de 26.12.1989,
împreună cu mai mulţi soldaţi şi cadre militare, s-a aflat în satul Brebu, jud. Caraş-Severin.
A fost rănit în noaptea de 31.12.1989/01.01.1990, în timp ce patrula. A solicitat
tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a constituit parte civilă
în cauză (30.08.2003)
22. Persoană vătămată Gheorghe Traian (Reşiţa) (Timişoara-Vol. 5 PMTimişoara) - rănit
Conform raportului medico-legal nr. 556/28.02.1991, întocmit de Institutul de
Medicină Legală Prof. dr. Mina Minovici - Laboratorul Exterior Timişoara, şi raportului de
expertiză medico-legală nr. 1495/24.05.2007 al IML Timişoara, numitul Gheorghe Traian a
fost internat în Spitalul Judeţean Reşiţa - Secţia Chirurgie, în perioada 23.12.198926.01.1990, cu diagnosticul plagă împuşcată coapsa stângă. Leziunile au necesitat 40 zile de
îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Gheorghe
Traian, fiul lui Ion şi Ecaterina, născut la data de 07.02.1970, domiciliat în sat Stoiceşti, com.
Bulzeşti, nr. 3, jud. Dolj, fost militar în termen la U.M. 01626 Aiud, a precizat că a fost rănit,
în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce, împreună cu grupa de militari din care făcea parte,
condusă de lt. maj. Ştefan Florin, se deplasa de la Centrul Militar Reşiţa spre UM 01929
Reşiţa, în contextul unui schimb de focuri cu persoane neidentificate.
23. Persoană vătămată Hîrceagă Ioan (Reşiţa)-(Timişoara-Vol. 5 PMTimişoara) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legal nr. 226/A-75/26.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa, şi raportului de expertiză medico-legală nr.
1496/25.05.2007 al IML Timişoara, numitul Hîrceagă Emil Ioan a fost internat în Spitalul
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Judeţean Reşiţa – Secţia Chirurgie, în perioada 24.12.1989-28.12.1989, cu diagnosticul plagă
împuşcată flanc drept; plăgi împuşcate faţa externă a braţului drept. Leziunile au necesitat 7
zile de îngrijiri medicale
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Hîrceagă
Ioan, fiul lui Ioan şi Ana, născut la data de 14.03.1959 în Ocnişoara, jud. Alba, domiciliat în
sat Ocnişoara, com. Lopadea Nouă, jud. Alba, a precizat că a fost rănit, în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al Centrului Militar Judeţean
Reşiţa. La acea dată era comandant de pluton la UM 01626 Aiud – Cp. a V-a Reşiţa.
24. Pongracz Norbert (Reşiţa) - decedat
Conform raportului medico-legal nr. 593/24.12.1989, întocmit de Laboratorul Medico
Legal Judeţean Reşiţa, moartea numitului Pongracz Norbert a fost violentă şi s-a datorat
hemoragiei meningo-cerebrale şi dilacerării cerebrale, concomitent cu o hemoragie internă
masivă, cauzate de o plagă împuşcată a capului cu armă cu glonţ (orificiul de intrare în
regiunea supra-sprâncenară dreaptă, cu fracturarea calotei şi a bazei craniene, glonţul
rămânând în stânca temporală stângă) şi plăgi împuşcate cu arma de glonţ la nivelul toracelui
şi membrelor inferioare.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul victimei în cauză se reţine că
aceasta a fost împuşcat, în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al
UM 01846 Reşiţa.
În cauză a fost audiat tatăl militarului, numitul Pongracz Norbert-Ernest, domiciliat în
mun. Lugoj, str. Splaiul Tinereţii, bl. 10, sc. B, et. 1, ap. 5, jud. Timiş.
25. Persoană vătămată Vâţ Rovin (Reşiţa) - rănit
Conform foii de observaţie nr. 20.478/1989 numitul Vâţ Rovin, născut la data de
13.09.1961, domiciliat în Moşniţa Veche nr. 1, judeţul Timiş, din cadrul UM 01626 Reşiţa, a
fost internat în Spitalul Judeţean Reşiţa – Secţia Chirurgie, în perioada 24.12.198930.12.1989, cu diagnosticul plagă împuşcată coapsa stângă şi mâna dreaptă.
26. Adam Livia (Reşiţa) - decedată
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul victimei în cauză, la data de
01.10.1999 a fost audiat Chivu Gheorghe, care a menţionat că, în dimineaţa zilei de
24.12.1989, întorcându-se de la serviciu, a găsit-o pe mama sa Adam Livia, în dormitorul
locuinţei situată în mun. Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, bl. 37, et. 4, ap. 19, jud. Caraş
Severin, împuşcată în zona toracică. A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de uciderea mamei sale şi s-a constituit parte civilă în cauză.
27. Persoană vătămată Alexa Nicolae (Reşiţa) (Timişoara-Vol. 11 - Reşiţa) rănit
Conform certificatului medico-legal nr. C-787 din data de 06.09.2004 al SML Caraş
Severin, numitul Alexa Nicolae a suferit leziuni corporale care au necesitat 20 zile de îngrijiri
medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Alexa
Nicolae, fiul lui Miroi şi Terezia, născut la data de 15.01.1955, domiciliat în mun. Reşiţa,
b-dul. Al. I. Cuza, bl. E 1, ap. 16, jud. Caraş-Severin, fiind audiat la data de 30.09.1999, a
precizat că în data de 24.12.1989, aflându-se la Centrul Militar Judeţean Caraş-Severin, unde
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activa în cadrul Biroului mobilizare, a primit misiunea să se deplaseze la UM 01929. S-a
deplasat, la această unitate militară, cu un ABI, condus de sg. maj. Miculaş Gheorghe, fiind
însoţit şi de plt. Gruiescu Liviu. Întrucât a primit misiunea de a verifica o lizieră de pădure de
unde se trăsese, a procedat la verificarea unei zone cuprinsă între gardul UM 01929 şi
depozitul de muniţie al acestei unităţi, ocazie cu care a tras câteva focuri de mitralieră, după
care a oprit în apropierea intrării în depozitul de muniţie. În timp ce coborau din ABI, în
direcţia lor s-a executat focuri de armă din zona spre care executase anterior foc, context în
care a fost rănit la mâna stângă iar plt. Gruiescu Liviu în picior.
28. Persoană vătămată Avram Marcel (Reşiţa) - rănit
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Avram
Marcel (fiul lui Constantin şi Eleonora, domiciliat în mun. Reşiţa, str. Sportului, bl. 6A, sc. 3,
ap. 13, jud. Caraş-Severin), fiind audiat la data de 01.10.1999, a precizat că, în noaptea de
24/25.12.1989, aflându-se, împreună cu alţi membri ai gărzilor patriotice, în dispozitivul de
apărare al creşei UCMR, a primit un telefon de la Centrul Militar Judeţean Reşiţa,
cerându-li-se sprijin împotriva „teroriştilor” care atacau centrul.
Împreună cu 10 membri ai gărzilor patriotice s-a deplasat către Centrul Militar
observând un schimb de focuri între Centrul Militar şi trăgători aflaţi în două clădiri în
construcţie, situate de o parte şi de alta a Centrului Militar. În acelaşi timp se trăgea şi dinspre
UM 01929 Reşiţa spre oraş, unele gloanţe ajungând şi în zona Centrului Militar.
De asemenea susţine că se trăgea şi dintr-un bloc de locuinţe, constatând că din acest
bloc a ieşit lt. maj. Apetrei care i-a comunicat că are misiunea să ajungă la cele două clădiri în
construcţie din care se trăgea.
A fost rănit prin împuşcare în piciorul stâng, în timp ce participa la o acţiune stabilită
cu lt. maj. Apetrei şi care viza surprinderea trăgătorilor din zonă. Nu a putut face precizări în
legătură cu direcţia din care a fost împuşcat, menţionând că în zonă se mai aflau alţi luptători
de la gărzile patriotice şi militari despre a căror prezenţă nu aveau cunoştinţă.
29. Persoană vătămată Almăjan Adriana Elena (Reşiţa) - rănită
Conform foii de observaţie nr. 20468/1989 numita Almăjan Adriana Elena a fost
internată în Spitalul Judeţean Reşiţa - Secţia Chirurgie, în perioada 24.12.1989 - 11.01.1990,
cu diagnosticul plagă împuşcată bazin cu retenţie glonţ.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Almăjan
Adriana Elena, fiica lui Iancu şi Elisabeta Cecilia, născută la data de 04.04.1968, domiciliată
în mun. Reşiţa, b-dul Republicii, bl. 23, sc. 5, ap. 29, jud. Caraş Severin, a precizat că a fost
rănită în data de 24.12.1989, în jurul orei 0800, în timp ce se afla la intrarea în clădirea Miliţiei
mun. Reşiţa, în direcţia sa trăgându-se dinspre căminul aparţinând Liceului Metalurgic nr. 2.
30. Persoană vătămată Avramescu Marius Adrian (Reşiţa) - rănit
Conform foii de observaţie nr. 20437/1989 numitul Avramescu Marius Adrian a fost
internat în Spitalul Judeţean Reşiţa – Secţia Chirurgie, în perioada 25.12.1989-29.12.1989, cu
diagnosticul plagă împuşcată lombară, plagă împuşcată mâna stângă.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Avramescu
Marius Adrian, fiul lui Ioan şi Iuliana, născut la data de 23.04.1968, domiciliat în mun. Lugoj,
str. Hezerişului, nr. 50, jud. Timiş şi reşedinţa în mun. Reşiţa, Cămin 23 August, camera 309,
jud. Caraş Severin, a precizat că în dimineaţa zilei de 25.12.1989, în jurul orei 0400, împreună
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cu alţi 6 membri ai gărzilor patriotice, a ocupat poziţie de tragere în blocul IRE, de lângă
Miliţia Reşiţa, la etajul 1, şi au executat foc asupra căminului aparţinând Liceului Metalurgic
nr. 2, de unde au apreciat că „teroriştii” trag în direcţia lor, observând că se executa foc de la
etajul patru, geamul al patrulea de la dreapta la stânga. În acest schimb de focuri a fost rănit în
degetul mic de la mâna stângă şi regiunea lombară stângă.
31. Bîrbora Constantin (Reşiţa) - decedat
Conform raportului medico-legal nr. 592/25.12.1989, întocmit de Laboratorul Medico
Legal Judeţean Reşiţa, moartea numitului Bîrbora Constantin a fost violentă şi s-a datorat
dilacerării bulbului cerebral în urma împuşcării cu armă de foc cu glonţ. Împuşcarea a fost
produsă în afara factorilor secundari ai împuşcării, cu o direcţie de sus în jos şi de la stânga la
dreapta. Moartea datează din 24.12.1989.
Fiind audiată la data de 30.09.1999, Bîrbora Gabriela Simina (domiciliată în Reşiţa,
str. Alexandru Ioan Cuza, bl. A2, ap. 7, jud. Caraş Severin) a precizat că soţul său Bîrbora
Constantin a fost împuşcat în timp ce păzea un bazin cu apă situat în zona Moroasa, în
apropierea Centrului Militar Judeţean Reşiţa. A solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de uciderea soţului său şi s-a constituit parte civilă în cauză.
32. Persoană vătămată Brânzei Ilie Silviu (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 243/A-92/26.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa numitul Brânzei Ilie Silviu a prezentat leziuni
corporale produse prin împuşcare (orificiul de intrare pe faţa posterioară a antebraţului drept
iar orificiul de ieşire pe faţa anterioară a antebraţului drept) care datează din 23.12.1989 şi
care au necesitat 65 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Brânzei Ilie
Silviu, fiul lui Ilie şi Silvia, născut la data de 05.03.1978, domiciliat în mun. Reşiţa, str.
Laminoarelor, nr. 5, ap. 3, jud. Caraş Severin, a precizat că a fost rănit, în seara zilei de
23.12.1989, în timp ce se deplasa împreună cu un alt membru al gărzilor patriotice, Golenţan
Costel, spre Tipografia de lângă Liceul Industrial nr. 2 Reşiţa, unde fuseseră anunţaţi că sunt
morţi şi răniţi. În direcţia lor s-a executat foc din clădirea liceului. A solicitat tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte
civilă în cauză.
33. Persoană vătămată Brânzei Ana (Reşiţa) - rănită
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 246/A-95/26.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa, numita Brânzei Ana a prezentat leziuni corporale
produse prin împuşcare care datează din 24.12.1989 şi care au necesitat 35 zile de îngrijiri
medicale. Împuşcarea a avut loc de la o distanţă mare, glonţul fiind reţinut în părţile moi
paravertebral, în dreptul coastei a 3-a dreapta. Direcţia împuşcării a fost dinspre înapoi spre
înainte, de sus în jos şi de la dreapta la stânga.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Brânzei Ana,
fiica lui Ion şi Floarea, născută la data de 13.08.1956, domiciliată în mun. Reşiţa, str. Petru
Maior, nr. 27, jud. Caraş Severin, a precizat că a fost rănită în data de 24.12.1989, în timp ce
se afla în faţa locuinţei sale şi intenţiona să intre în domiciliu. A solicitat tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte
civilă în cauză.
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34. Persoană vătămată Crac Eustaţiu (Reşiţa) - rănit
Conform foii de observaţie nr. 20482/1989, numitul Crac Eustaţiu a fost internat în
Spitalul Judeţean Reşiţa – Secţia Chirurgie, în perioada 24.12.1989 - 06.01.1990, cu
diagnosticul plagă împuşcată abdominală.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Crac Eustaţiu,
fiul lui Ştefan şi Elena, născut la data de 15.10.1929, domiciliat în mun. Reşiţa, str. Petru
Maior, nr. 67, sc. 1, ap. 9, jud. Caraş Severin, a precizat că a fost rănit în data de 24.12.1989,
în jurul orei 1200, în timp ce se afla în balconul apartamentului său. A solicitat tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte
civilă în cauză.
35. Persoană vătămată Chiriac Nicolae (Reşiţa) - rănit
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Chiriac
Nicolae, fiul lui Nicolae şi Leontina, născut la data de 01.05.1960, domiciliat în mun. Reşiţa,
str. Sportului, bl. 5, sc. 3, ap. 17, jud. Caraş Severin, a precizat că a fost rănit, în data de
23.12.1989, în timp ce se afla pe spaţiul verde dintre blocul nr. 5, sc. 1 şi bl. 7, ambele de pe
str. Sportului din mun. Reşiţa. În aceleaşi împrejurări a fost împuşcat Răuţ Mihai şi rănită
numita Florescu Mariana. A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
36. Persoană vătămată Ciuciună Nicolae (Reşiţa) - rănit
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Ciuciună
Nicolae (fiul lui Adam şi Ruja, domiciliat în mun. Reşiţa, str. Sportului, bl. 2A, sc. 1, ap. 3,
jud. Caraş Severin) a precizat că a fost rănit, în data de 24.12.1989, în momentul în care
intenţiona să iasă din scara blocului în care locuia, în direcţia sa executându-se focuri de armă
dinspre clădirea Centrului Militar Judeţean Reşiţa. În aceleaşi împrejurări a fost rănit şi
Bîrbora Constantin. A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea
sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
37. Persoană vătămată Budică Dan (Reşiţa) (Timişoara-Vol. 11 -Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 231/A-80/27.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Caraş Severin, numitul Budică Dan a prezentat o plagă
împuşcată la nivelul coapsei stângi care datează din 24/25.12.1989 şi care a necesitat 45 zile
de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Budică Dan
(fiul lui Ion şi Angelica, născut la data de 04.07.1967, domiciliat în mun. Reşiţa, str.
Trandafirilor nr. 2A, bl. 1, ap. 6, jud. Caraş Severin) a precizat că a fost rănit în piciorul stâng,
în noaptea de 24/25.12.1989, în incinta UM 01929 Reşiţa, în timp ce se îndrepta spre poarta
de acces în unitate, venind dinspre bateria PAT (pază, aprovizionare, transport). De asemenea
menţionează că în aceeaşi noapte, anterior rănirii sale, în timp ce se afla pe acoperişul
comandamentului, a fost rănit prin împuşcare colegul său plt. Tudor Dănuţ. De asemenea, cu
ocazia audierii sale la data de 16.12.1999, a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de rănirea sa.
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38. Persoană vătămată Bădărău Mihai (Reşiţa) – rănit
39. Persoană vătămată Buta Sorin (Reşiţa) – rănit
40. Persoană vătămată Popa Stelian (Reşiţa) - rănit
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea prin împuşcare a sg. maj.
Bădărău Mihai şi a militarilor Buta Sorin şi Popa Stelian, se reţine că aceştia au fost răniţi, în
noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce se aflau în incinta UM 01929 Reşiţa şi se deplasau
pentru a distribui muniţie militarilor din posturile de pază.
41. Persoană vătămată Barbu Ilie Cristian (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 225/A-74/27.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Caraş Severin, numitul Barbu Ilie Cristian a prezentat
plăgi împuşcate produse cu armă cu glonţ, la nivelul braţului drept, antebraţului drept şi
coapsei stângi, care datează din 25.12.1989 şi care au necesitat aprox. 120 zile de îngrijiri
medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Barbu Ilie
Cristian (fiul lui Ilie şi Eugenia, născut la data de 31.07.1968 în Balş, jud. Olt, domiciliat în
Balş, str. Teiş nr. 187, jud. Olt) a precizat că a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de
24/25.12.1989, în jurul orei 2300, dinspre blocul alimentar al UM 01929, imediat după ce,
aflându-se lângă gardul unităţii, a executat foc automat către exterior şi a aruncat o grenadă
defensivă, acţiuni justificate de faptul că, în timp ce se afla în corpul de gardă pentru a se
aproviziona cu muniţie urmând să se deplaseze spre transformatorul electric al unităţii, unde
fusese desemnat să asigure paza, plt. Cârjoi i-ar fi spus că din afara gardului unităţii se trage.
42. Persoană vătămată Iorga A. (Reşiţa)
Conform declaraţiei sold. Samoilă Mirel, serg. Iorga A. ar fost rănit prin împuşcare, în
noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce se aflau în dispozitivul de pază al UM 01929 Reşiţa, pe
remiza MTI.
43. Lupea Ioan Daniel (Reşiţa) - decedat
Conform raportului medico-legal nr. 604/28.12.1989, întocmit de Laboratorul Medico
Legal Judeţean Reşiţa, moartea sold. Lupea Ioan Daniel (fiul lui Ioachim şi Silvia, născut la
data de 02.06.1970 în Hunedoara, cu ultimul domiciliu în Hunedoara, b-dul Dacia, nr. 12) a
fost violentă şi a fost cauzată de şocul traumatic şi hemoragic, cu insuficienţă cardiorespiratorie determinată de o plagă împuşcată transfixiantă toraco-abdominală cu lezarea
lobului inferior pulmonar drept, diafragmei, ficatului, pancreasului şi intestinelor (orificiul de
intrare pe faţa laterală, bazal la nivelul hemitoracelui drept, glonţul rămânând inclavat la
nivelul coastei a IX-a stânga. Moartea datează din 24.12.1989.
44. Persoană vătămată Oblu Ion (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 229/A-78/27.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Caraş Severin, sold. Oblu Ion, domiciliat în comuna
Nufărul, satul Malcoci, judeţul Tulcea, a prezentat la mâna dreaptă plăgi produse prin
împuşcare cu armă cu glonţ care datează din 25.12.1989 şi care au necesitat 30 zile de îngrijiri
medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea victimei în cauză, Malinici
Octavian, ofiţer în cadrul UM 01929 Reşiţa, a precizat că în ziua de 25.12.1989, trecând în
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control pe la postul nr. 1 al unităţii, a constatat că sold. Oblu Ion nu se afla în post, militarul
care se afla în post raportându-i că se află la infirmerie rănit. Deplasându-se la infirmerie,
sold. Oblu Ion i-a raportat că printre hârtiile împrăştiate la postul nr. 1 a găsit un focos de
grenadă şi, fără să ştie ce este, a scos inelul de siguranţă, fiind rănit la mâna în care ţinea
focosul. În acelaşi sens este şi declaraţia sold. Andronache Dan Sorin care l-a înlocuit pe sold.
Oblu Ion cu un alt militar.
45. Persoană vătămată Ocoş Petru (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 230/A-79/27.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Caraş Severin, sold. Ocoş Petru a prezentat o plagă
împuşcată cu armă cu glonţ în cotul stâng (orificiul de intrare pe faţa externă a cotului stând
iar orificiul de ieşire la plica cotului stâng) care datează din 25.12.1989 şi care a necesitat 50
zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Ocoş Petru
(fiul lui Cornel şi Elisabeta, născut la data de 08.06.1968, domiciliat în mun. Hunedoara, b-dul
Corvin, nr. 15, bl. H6, sc. B, et. 2, ap. 30 jud. Hunedoara) a precizat că a fost rănit în cotul
mâinii stângi, în noaptea de 24/25.12.1989, în jurul orei 0300, în timp ce se afla în dispozitivul
de apărare al UM 01929 Reşiţa, în contextul tragerilor efectuate din pădurea din apropiere.
46. Persoană vătămată Pasăre Ion (Reşiţa) (Timişoara-Vol. 11 -Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 228/A-77/27.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Caraş Severin, lt. maj. Pasăre Ion a prezentat o plagă prin
împuşcare cu armă cu glonţ, în coapsa stângă (orificiul de intrare pe faţa externă, treimea
inferioară a coapsei stângi iar orificiul de ieşire pe faţa antero internă a coapsei stângi, cu 7 cm
mai sus faţă de orificiul de intrare), care datează din 23.12.1989 şi care a necesitat 40 zile de
îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Pasăre Ion
(fiul lui Ion şi Elena, născut la data de 27.05.1965, domiciliat în mun. Reşiţa, str. Ioan Corvin
bl. C/9, sc. 1, ap. 9, jud. Caraş Severin) a precizat că a fost rănit în piciorul stâng în timp ce se
afla în dispozitivul de apărare al UM 01929 Reşiţa, într-un locaş de tragere situat în
apropierea porţii nr. 2 a unităţii, în contextul în care se executa foc de sub punctul de comandă
şi din direcţia blocului alimentar.
47. Persoană vătămată Paraschiv Sava (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 223/A-72/27.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Caraş Severin - Reşiţa, sold. Paraschiv Sava (domiciliat
în comuna Luncaviţa, sat Văcăreni, judeţul Caraş Severin) a prezentat o plagă împuşcată cu
armă cu glonţ în piciorul stâng (orificiul de intrare pe faţa dorsală a piciorului stâng, în dreptul
metatarsianului I iar orificiul de ieşire la nivelul plantei) care datează din 24.12.1989 şi care a
necesitat 60 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea victimei în cauză, sold.
Andronache Dan Sorin a precizat că în noaptea de 23/24.12.1989 a fost chemat la postul de
pază nr. 4 al UM 01929 Reşiţa, întrucât fusese rănit un militar. S-a deplasat spre postul
respectiv împreună cu sg. maj. Barbu Cristian, în parcul auto întâlnind un militar care era
speriat şi care le-a spus că sold. Paraschiv Sava este rănit. L-au găsit pe sold. Paraschiv Sava
sub dâmbul de la foişorul nr. 4, acesta fiind împuşcat în piciorul stâng.
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48. Persoană vătămată Popic Imre (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 227/A-76/27.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Caraş Severin – Reşiţa, frt. Popic Imre a prezentat plăgi
împuşcate cu armă cu glonţ, la braţul stâng (orificiul de intrare pe faţa externă a braţului în
treimea medie iar cel de ieşire pe faţa anterioară a braţului) şi palma mâinii drepte (orificiul de
intrare pe marginea cubitală a mâinii iar cel de ieşire la nivelul palmei), care datează din
25.12.1989 şi care au necesitat 35 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Popic Imre
(fiul lui Emeric şi Barbara, născut la data de 17.04.1968 în Sf. Gheorghe, jud. Covasna,
domiciliat în mun. Sf. Gheorghe, Al. Liliacului nr. 6, bl. 26, sc. B, ap. 14, jud. Covasna) a
precizat că a fost rănit, în noaptea de 23/24.12.1989, în jurul orei 0300, în timp ce se afla în
dispozitivul de pază al UM 01929 Reşiţa, în postul nr. 6.
49. Persoană vătămată Roşu Ciprian (Reşiţa) - rănit
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Roşu Ciprian
a precizat că a fost rănit superficial la cap de un glonţ ricoşat, în noaptea de 23/24.12.1989, în
jurul orei 0430, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al UM 01929 Reşiţa, în contextul
focurilor de armă trase din direcţia drumului din faţa transformatorului electric al unităţii.
50. Smaranda Ion (Reşiţa) - decedat
Conform raportului medico-legal nr. 594/24.12.1989, întocmit de Laboratorul Medico
Legal Judeţean Reşiţa, moartea lt. maj Smaranda Ion ( născut la data de 24.03.1959 în comuna
Ţepeşti, judeţul Vâlcea, cu ultimul domiciliu în Reşiţa, Aleea Surianu, bl. 4, sc. 1, ap. 7,
judeţul Caraş-Severin) a fost violentă şi a fost cauzată de plăgile împuşcate transfixiante
toracice, cu armă cu glonţ, care au lezat plămânii, mediastinul şi vasele mari ale inimii, cu
hemoragie internă şi externă masivă. Pe cadavru s-au constatat două plăgi împuşcate cu armă
cu glonţ. O plagă împuşcată are orificiul de intrare în regiunea supraclaviculară stânga iar cel
de ieşire pe faţa dorsală a toracelui în regiunea dorsală dreaptă. Direcţia împuşcării a fost
dinspre înainte spre înapoi, de la stânga spre dreapta şi de sus în jos. A doua plagă împuşcată
are orificiul de intrare la nivelul regiunii deltoidiene stângi iar orificiul de ieşire pe faţa
posterioară a umărului drept. Direcţia împuşcării a fost de la stânga spre dreapta, uşor dinspre
înainte spre înapoi, pe o linie orizontală. Ambele trageri au fost efectuate de la o distanţă
situată în afara prezenţei factorilor suplimentari ai împuşcării. Moartea datează din noaptea de
23/24.12.1989.
51. Persoană vătămată Turcitu Costel Cristian (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1462/A1/15.04.1991, întocmit de
Institutul de Medicină Legală Prof. Dr. Mina Minovici - Laboratorul Exterior Craiova,
numitul Turcitu Costel Cristian a prezentat leziuni de violenţă produse prin împuşcare care pot
data din 23/24.12.1989 şi care au necesitat 3-4 luni de îngrijiri medicale, punând în primejdie
viaţa susnumitului.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Turcitu Costel
Cristian (fiul lui Ion şi Ioana, născut la data de 16.04.1968 în Balş, jud. Olt, domiciliat în mun.
Craiova, str. Toporaş, nr. 39, bl. 307C, sc. 1, et.7, ap. 25, jud. Dolj) a precizat că a fost rănit în
coapsa piciorului drept, fiindu-i afectate mai multe organe interne, în dimineaţa zilei de
24.12.1989, în jurul orei 0730, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al UM 01929 Reşiţa,
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în zona punctului de control. De asemenea menţionează că în luna decembrie 1989 era
subofiţer în cadrul UM 01172 Caransebeş, iar în noaptea de 23/24.12.1989, împreună cu
subunitatea din care făcea parte, a primit ordin să se deplaseze la UM 01929 Reşiţa. A
solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi
s-a constituit parte civilă în cauză.
52. Ruvineanţu Remus Lazăr (Reşiţa) (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara) decedat
Începând cu seara zilei de 23.12.1989, sold. Ruvineanţu Remus Lazăr împreună cu
subunitatea din care făcea parte, respectiv UM 01626 Aiud - punctul de lucru Reşiţa, sub
comanda cpt. Fierescu, au primit misiunea de a se deplasa la UM 01929 Reşiţa, pentru a întări
paza acestei unităţi militare. În noaptea de 24/25.12.1989, sold. Ruvineanţu Remus Lazăr s-a
aflat într-un locaş de tragere situat în apropierea blocului alimentar împreună cu sold.
Munteanu Cristinel, din aceeaşi subunitate cu victima. La un moment dat, în jurul orei 0100,
fiindu-i frig, victima s-a deplasat în direcţia locaşului vecin să întrebe dacă a adus cineva
pături. În jurul orei 0200, sold. Munteanu Cristinel, aflându-se singur în locaşul de tragere, a
observat în apropierea containerului de gunoi situat lângă colţul gardului unităţii, o umbră
care i-a creat impresia unei persoane care încearcă să sară gardul după care a început să se
deplaseze de-a lungul gardului, de la stânga spre dreapta sa. A executat două focuri în direcţia
respectivă, silueta oprindu-se pentru puţin timp după care a început să fugă. A încercat să
execute foc automat în direcţia siluetei respective şi, întrucât i s-a blocat arma, a strigat la
militarii din locaşele de tragere apropiate care instantaneu au deschis foc automat. A observat
că silueta respectivă a căzut în apropierea unui locaş de tragere în care se aflau doi militari din
UM 01929 Reşiţa, locaş situat lângă postul TRAFO al unităţii. Crezându-se că persoana
împuşcată este un terorist, nu s-a apropiat nimeni de locul unde a căzut. Abia în dimineaţa
zilei de 25.12.1989, în prezenţa mr. Malinici Octavian şi a comandantului gărzii sold.
Andronache Dan Sorin, persoana respectivă a fost identificată ca fiind sold. Ruvineanţu
Remus Lazăr.
Conform raportului medico-legal nr. 598/26.12.1989, întocmit de Laboratorul Medico
Legal Judeţean Reşiţa, moartea sold. Ruvineanţu Remus Lazăr, din cadrul UM 01626 Aiud punctul de lucru Reşiţa, a fost violentă şi a fost cauzată de:
- o plagă împuşcată transfixiantă a capului, cu explozia cutiei craniene (orificiul de
intrare în zona temporo-parietală stânga iar cel de ieşire în regiunea parietală dreapta).
Împuşcarea a avut loc de la o distanţă mică, la orificiul de intrare fiind prezenţi factorii
secundari ai împuşcării
- o plagă împuşcată în regiunea suprascapulară dreapta. Direcţia de tragere a fost
dinapoi, dinspre dreapta spre stânga, pe o linie orizontală, de la o distanţă situată în afara
prezenţei factorilor secundari ai împuşcării. Glontele a rămas în corpul victimei.
- o plagă împuşcată în fesa dreaptă. Direcţia de tragere a fost dinapoi, de la stânga spre
dreapta, uşor de sus în jos, de la o distanţă situată în afara prezenţei factorilor secundari ai
împuşcării.
De asemenea, în concluziile raportului medico legal se reţine că victima a fost iniţial
împuşcată din spate, de la distanţă, iar după prăbuşire la pământ, a fost împuşcat în cap, cu
arma ţinută aproape de tegumente, în regiunea tâmplei stângi. Moartea datează din noaptea de
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25.12.1989.
Ruvineanţu Maria (domiciliată în Reşiţa, b-dul. Revoluţia din Decembrie, nr. 4, sc.2,
ap. 14, jud. Caraş Severin), fiind audiată, la data de 01.10.1999, a solicitat tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de uciderea fiului său şi s-a constituit parte civilă în
cauză.
53. Persoană vătămată Mingesz Hugo (Reşiţa) - rănit
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Mingesz
Hugo (fiul lui Hugo şi Emilia, născut la data de 04.05.1939 în Anina, domiciliat în mun.
Reşiţa, str. Ţiglărei, nr. 6, jud. Caraş Severin) a precizat că a fost rănit, în zona gâtului şi
umărului stâng, în data de 22.12.1989, în timp ce se afla în faţa porţii de acces în UM 01929
Reşiţa, în contextul focurilor de armă trase dinspre această unitate militară. Nu s-a constituit
parte civilă în cauză.
54. Persoană vătămată Dumitrescu David Cornel (Reşiţa) - rănit
Conform foii de observaţie nr. 20523/1289/26.12.1989 numitul Dumitrescu David
Cornel (născut la data de 17.11.1959, domiciliat în mun. Craiova, str. Pavlov, nr. 34, ap. 13,
jud. Caraş-Severin) a fost internat în Spitalul Judeţean Reşiţa – Secţia Chirurgie, în perioada
26.12.1989-30.12.1989 cu diagnosticul plagă împuşcată picior drept.
55. Persoană vătămată Floarea Petre (Reşiţa)
Numitul Floarea Petre, fiul lui Marian şi Maria, născut la data de 03.06.1945 Reşiţa, cu
domiciliul în Reşiţa, str. Ateneului nr. 1, sc. 6, ap. 6, jud. Caraş – Severin, susţine că a fost
rănit, în mâna stângă, în data de 25.12.1989, în contextul focurilor de armă trase din Centrul
Militar Judeţean Reşiţa în direcţia autoturismului în care se afla şi care era condus de Ignat
Vasile, autoturism cu care aduceau alimente pentru militari. A solicitat tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în
cauză (09.03.2006).
56. Persoană vătămată Florescu Mariana (Reşiţa) - rănită
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 238/A-87/26.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa, numita Florescu Mariana a prezentat leziuni
produse prin împuşcare care datează din 24.12.1989 şi care au necesitat 65 zile de îngrijiri
medicale. Împuşcarea a avut loc de la o distanţă situată în afara prezenţei factorilor secundari
ai împuşcării. Orificiul de intrare al glontelui este situat pe faţa externă a coapsei drepte,
glontele a străbătut musculatura coapsei ieşind pe faţa antero-externă a coapsei în treimea
inferioară, după care a lovit laba piciorului drept producând plaga de pe faţa dorsală a
piciorului la nivelul metatarsianului I şi ieşind pe faţa plantară a piciorului la baza degetului
mare
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Florescu
Mariana (fiica lui Florea şi Aurica, născută la data de 09.04.1968 în Vădăstriţa, jud. Olt,
domiciliat în mun. Reşiţa, b-dul 23 August, cămin 30 Decembrie, cam. 30, jud. Caraş Severin)
a precizat că a fost rănită prin împuşcare în piciorul drept, la data de 24.12.1989, în timp ce se
afla în zona Centrului Militar Judeţean Reşiţa, în scara 2 a blocului nr. 5, situat pe str.
Sportului.
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57. Persoană vătămată Gaică Claudia (Reşiţa) - rănită
Conform raportului de constatare medico-legală nr. A–139/30.03.1999, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa numita Gaică Claudia a fost internată în Spitalul
Judeţean Reşiţa, în perioada 24.12.1989-28.12.1989 cu diagnosticul plagă împuşcată glezna
stângă, leziuni pentru care a necesitat 15-20 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Gaică Claudia
(fiica lui Constantin şi Paraschiva, născută la data de 04.01.1968, domiciliată în mun. Reşiţa,
Aleea Dacia, bl. 1, sc. 2, ap. 20, jud. Caraş Severin) a precizat că a fost rănită în piciorul
stâng, în data de 24.12.1989, în jurul orei 0930, în timp ce se afla într-un grup de manifestanţi
în zona complexului alimentar INTIM. A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
58. Persoană vătămată Gapescu Vichente (Reşiţa)
Numitul Gapescu Vichente, născut la data de 16.03.1961 în com. Domaşnea, jud.
Caraş Severin, domiciliat în mun. Caransebeş, str. Ţarinei, bl. B8A, ap. 17, jud. CaraşSeverin, susţine că a fost rănit în spate, în data de 25.12.1989, în timp ce se afla în zona
UJCOOP Reşiţa.
59. Persoană vătămată Gherghinescu Gheorghe (Reşiţa)
Numitul Gherghinescu Gheorghe, fiul lui Crăciun şi Călina, născut la data de
30.08.1950 în com. Mehadica, jud. Caraş-Severin, domiciliat în mun. Reşiţa, str. Sportului, nr.
6A, sc. 3, ap. 15, jud. Caraş-Severin, susţine că a fost rănit în bărbie, în data de 25.12.1989, în
timp ce se afla lângă centrala termică a blocului de domiciliu.
A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa prin
împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză (01.10.1999).
60. Persoană vătămată Gruiescu Liviu (Reşiţa) (Timişoara-Vol. 11 -Reşiţa) rănit
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Gruiescu
Liviu (fiul lui Alexandru şi Maria, născut la data de 01.10.1948 în Voislova jud. Caraş
Severin, domiciliat în mun. Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 28, bl. 1, sc. 1, ap. 15, jud. Caraş –
Severin, fost subofiţer cu grad de plt. în cadrul Centrului Militar Judeţean Caraş-Severin) a
precizat că a fost rănit în picior, în data de 24.12.1989, în timpul unei misiuni la care participat
împreună cu cpt. Alexa Nicolae, respectiv verificarea unei liziere de pădure din apropierea
UM 01929 Reşiţa. A fost rănit în picior, în aceleaşi împrejurări în care a fost rănit şi cpt.
Alexa Nicolae, respectiv în timp ce se aflau în zona depozitului de muniţie al UM 01929
Reşiţa şi coborau din ABI-ul cu care executaseră misiunea.
61. Persoană vătămată Ionică Aurel (Reşiţa) (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara)
- rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 234/A-83/26.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa, şi raportului de expertiză medico-legală nr.
3196/07.02.2007 al IML Timişoara, numitul Ionică Aurel a fost internat în Spitalul Judeţean
Reşiţa, în perioada 24.12.1989-06.01.1990, cu diagnosticul plagă împuşcată tibio-tarsiană
dreaptă, fractură deschisă cap şi col astragalian glezna dreaptă. Leziuni au necesitat 90 zile de
îngrijiri medicale.
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În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Ionică Aurel
(fiul lui Florea şi Maria, născut la data de 15.02.1969, domiciliat în com. Peretu, nr. 1469, jud.
Teleorman, fost militar în termen la U.M. 01626 Aiud) a precizat că a fost rănit în piciorul
drept, în data de 24.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de apărare al Centrului
Militar Judeţean Reşiţa.
62. Persoană vătămată Iorga Petru (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 279/A-115/26.01.1990, întocmit
de Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa, numitul Iorga Petru a prezentat leziuni produse
prin împuşcare care pot data din 24.12.1989 şi care au necesitat 45 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Iorga Petru
(fiul lui Petru şi Maria, născut la data de 26.04.1953, domiciliat în mun. Reşiţa, str. Cerna, nr.
6, sc. 2, ap. 11, jud. Caraş - Severin) a precizat că a fost rănit în mâna stângă, în data de
24.12.1989, în timp ce traversa str. Cerna, în apropierea Miliţiei Reşiţa, în contextul unor
trageri efectuate dintr-un bloc în construcţie situat lângă Centrul Militar Judeţean Reşiţa.
63. Persoană vătămată Isfan Ion (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 239/A-88/26.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa numitul Isfan Ion a fost internat în Spitalul
Judeţean Reşiţa, în perioada 24.12.1989-05.01.1990, cu diagnosticul plagă împuşcată gamba
stângă.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Isfan Ion (fiul
lui Toni şi Ana, născut la data de 17.11.1962, domiciliat în mun. Reşiţa, str. Nera, nr. 17, jud.
Caraş-Severin) a precizat că a fost rănit în piciorul stâng, în data de 24.12.1989, în timp ce se
afla la domiciliul vărului său Petraru Mihai, din mun. Reşiţa, str. Lenin, bl. 35, sc. 2, ap. 14,
jud. Caraş-Severin.
64. Persoană vătămată Lazăr Dorel (Reşiţa) – rănit
65. Persoană vătămată Lazăr Viorica (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 280/A-116/26.01.1990, întocmit
de Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa numitul Lazăr Dorel a prezentat leziuni produse
prin împuşcare care datează din 25.12.1989 şi care au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Lazăr Dorel
(fiul lui Petru şi Viorica, născut la data de 06.02.1960, domiciliat în mun. Reşiţa, str. Sportului
nr. 6A, sc. 1, ap. 1, jud. Caraş-Severin) a precizat că a fost rănit în mâna dreaptă şi piciorul
drept, iar mama sa, Lazăr Viorica, în piciorul stâng, în noaptea de 24/25.12.1989, în jurul orei
2300, în faţa Centrului Militar Judeţean Reşiţa, în timp ce se întorceau spre domiciliu. A
solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi
s-a constituit parte civilă în cauză.
66. Mircea Ioan (Reşiţa) - decedat
Conform certificatului medical nr. 827/11.04.1991 eliberat de Spitalul Judeţean Reşiţa,
în data de 24.12.1989, numitul Mircea Ioan a fost adus la spital decedat urmare unor plăgi
prin împuşcare (orificiul de intrare la baza hemitoracelui stâng iar orificiul de ieşire
subscapular stânga).
Fiind audiată, la data de 01.10.1999, Mircea Ioana (domiciliată în Reşiţa, str. Petru
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Maior, nr. 32, sc.2, ap. 1, jud. Caraş Severin) a precizat că, în urma discuţiilor pe care le-a
avut cu prietenii soţului său Mircea Ioan, a aflat că acesta a fost împuşcat pe scările Ateneului
din Reşiţa, în contextul focurilor de armă trase dinspre Centrul Militar Judeţean Reşiţa. A
solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de uciderea soţului său şi s-a
constituit parte civilă în cauză.
67. Motorgeanu Florinel (Reşiţa) (Timişoara-Vol. 5 -PMTimişoara) - decedat
Conform raportului medico-legal nr. 602/28.12.1989, întocmit de Laboratorul Medico
Legal Judeţean Reşiţa, moartea soldatului Motorgeanu Florinel a fost violentă şi a fost cauzată
de insuficienţa cardio-respiratorie urmare unei plăgi împuşcate toracice, cu orificiul de intrare
al glonţului pe faţa postero-laterală dreapta a toracelui, bazal. Distanţa de la care a fost
împuşcat se situează în afara factorilor secundari ai împuşcării. Direcţia împuşcării a fost
dinspre înapoi spre înainte, de la dreapta spre stânga şi de jos în sus. Moartea datează din ziua
de 24.12.1989.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul victimei în cauză se reţine că
acesta a fost împuşcat în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al
Centrului Militar Judeţean Reşiţa, la acea dată fiind militar în termen la UM 01626 Aiud punctul de lucru Reşiţa.
Fiind audiat, la data de 09.01.2006, Motorgeanu Gheorghe (domiciliat în com. Chitila,
str. Donca Simo, nr. 66, jud. Ilfov) a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de uciderea fiului său şi s-a constituit parte civilă în cauză.
68. Persoană vătămată Cojoacă Mitel Daniel (Reşiţa) - rănit
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Cojoacă Mitel
Daniel (fiul lui Gheorghe şi Rodica, născut la data de 19.05.1970, în Drobeta Turnu Severin,
jud. Mehedinţi, domiciliat în mun. Reşiţa, str. Făgăraşului nr. 31, sc. D, ap. 14, jud. Caraş
Severin, fost militar în termen la UM 01172 Caransebeş) a precizat, cu ocazia audierii sale în
data de 22.01.2008, că a fost rănit în piciorul stâng, în noaptea de 26/27.12.1989, în timp ce
patrula pe perimetrul exterior al aeroportului, împreună cu subunitatea condusă de lt. Radu.
Nu s-a constituit parte civilă în cauză.
69. Persoană vătămată Bărboiu Vasilică (Reşiţa) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 224/A-73/26.01.1990, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Reşiţa numitul Bărboiu Vasilică a fost internat în Spitalul
Judeţean Reşiţa, în perioada 24.12.1989-03.01.1990, cu diagnosticul fractură deschisă
omoplat stâng prin împuşcare.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare, Bărboiu
Vasilică (fiul lui Gheorghe şi Catinca, născut la data de 01.10.1970 în jud. Bacău, domiciliat
în mun. Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 12, ap. 24, jud. Bacău) a precizat că a fost rănit în
omoplatul stâng, în noaptea de 23/24.12.1989, în jurul orei 0300, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare al Centrului Militar Judeţean Reşiţa, împreună cu subunitatea din care
făcea parte, respectiv UM 01626 Aiud – compania a V-a Reşiţa)
70. Persoană vătămată Hoater Gheorghe (Reşiţa) - reţinut
Fiind audiat la data de 17.11.1999, Hoater Gheorghe (fiul lui Gheorghe şi Ioana,
născut la data de 11.03.1959 în Isverna, jud. Mehedinţi, domiciliat în mun. Reşiţa, b-dul
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Muncii, nr.15, sc.8, ap. 16, jud. Caraş Severin, fost subofiţer în cadrul Miliţiei mun. Reşiţa Biroul Pază şi Ordine) a precizat că, începând cu data de 23.12.1989, a fost desemnat de
conducerea unităţii, din care făcea parte, să asigure paza Staţiei de Salvare din mun. Reşiţa.
În seara zilei de 23.12.1989 la Dispeceratul Staţiei de Salvare au fost solicitate
telefonic două salvări pentru a ridica doi cetăţeni împuşcaţi pe strada Viaţa Nouă (actualmente
Ion Poptelecan). După aproximativ o jumătate de oră cele două salvări s-au reîntors, şoferii şi
asistenţii afirmând că nu mai pleacă în teren deoarece în Triaj (lângă Muzeul de locomotive)
s-a tras asupra lor. Întrucât pe una dintre salvări a observat urma unui glonţ, a plecat cu o
salvare spre strada Viaţa Nouă unde a găsit un cetăţean care fusese rănit în apropierea
Centrului Militar Judeţean Reşiţa. Întorcându-se spre Spital a auzit pe staţia de pe salvare un
apel prin care se solicita ca toate maşinile de salvare să meargă în faţa liceului, vis a vis de
Miliţia Jud. Caraş Severin, pentru a lua militarii răniţi de la liceu. Cunoştea că într-un cămin
al liceului era cazată o companie de militari care lucrau la CFR şi a considerat că militarii au
fost atacaţi. După ce a ajuns la Spital s-au deplasat la Liceul Industrial nr. 2 unde a observat că
salvările erau staţionate pe marginea drumului şi l-a fiecare salvare erau luptători de gărzi
patriotice care îi îndrumau către UM 01929 Reşiţa. S-a deplasat în faţa coloanei de salvări
către UM 01929 Reşiţa, unde a discutat cu cpt. Dăboveanu care i-a spus că a fost o alarmă
falsă, întrucât nu au militari răniţi. În momentul în care salvările au început manevra de
întoarcere asupra acestora a început să se tragă din interiorul unităţii militare, fiind rănit în
aceste împrejurări şoferul salvării în care se afla. A strigat să nu se mai tragă şi, la un moment
dat, l-a auzit pe acelaşi ofiţer Dăboveanu ordonând să se oprească tragerea. Au fost somaţi să
se îndrepte spre poarta unităţii militare unde au fost reţinuţi. Hoater Gheorghe susţine că a fost
percheziţionat, ocazie cu care i-au fost luaţi 3.000 lei, un cuţit automat, cheile şi legitimaţia,
iar ulterior a fost agresat de către cadrele militare pe motiv că era „terorist”. A fost reţinut
singur într-o cameră, timp de 7 zile, timp în care ar fi scris mai multe declaraţii, sub
ameninţarea pistolului. În momentul în care i s-a permis să plece a primit toate bunurile care-i
fuseseră luate, cu excepţia sumei de bani.
Hoater Gheorghe a solicitat efectuarea de cercetări sub aspectul infracţiunii de
tentativă de omor şi lipsire de libertate şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.
71. Persoană vătămată Griga Ioan (Reşiţa) - reţinut
Fiind audiat la data de 18.05.2000 (dosar 1147/P/1991 – declaraţie în copie), Griga
Ioan (fiul lui Ioan şi Floarea, domiciliat în mun. Baia Mare, b-dul Republicii, nr. 56, ap. 39,
jud. Maramureş) a precizat că, în data de 02.01.1990, aflându-se la domiciliu, a fost invitat de
un subofiţer de armată să se prezinte la sediul Inspectoratului Judeţean Caraş Severin al MI (la
acea dată fiind ofiţer de securitate) unde, din ordinul col. Stepan Teodor, comandantul
Centrului Militar Judeţean Reşiţa şi totodată comandant al garnizoanei, a fost reţinut împreună
cu toate cadrele de la serviciul filaj, şeful serviciului TO (ing. Berinde Florin) şi ofiţerii de la
serviciul antitero, col. Petre şi cpt. Baias, toţi fiind consideraţi ca suspecţi de terorism. Au fost
conduşi la UM 01929 Reşiţa unde au fost agresaţi şi insultaţi de către militari. Toţi au fost
introduşi într-un dormitor, cu pază la uşă.
Griga Ioan susţine că a fost eliberat în data de 07.01.1990, iar în data de 08.01.1990 ar
fi fost chemat de col. Stepan Teodor care i-a ordonat, ameninţându-l cu pistolul, să scrie o
declaraţie împotriva fostului şef al Securităţii, col. Mihalcea, în sensul de a consemna că
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acesta din urmă a dat ordin de întrerupere a curentului electric în jud. Caraş Severin.
De asemenea Griga Ioan susţine că ofiţerul Stepan Teodor i-a luat din birou toate
documentele, unele strict secrete (reţeaua informativă şi tabelele de coduri de comunicare),
acelaşi lucru făcându-l şi cu documentele de la Serviciul T.
72. Persoană vătămată Berinde Florin (Reşiţa) - reţinut
Fiind audiat la data de 18.11.11999, Berinde Florin (fiul lui Flavius şi Felicia,
domiciliat în mun. Reşiţa, str. Lunca Pomostului bl. A4, ap. 2, jud. Caraş-Severin), fost şef al
Serviciului Tehnic – IJMI Reşiţa, a precizat că începând cu data de 02.01.1990, timp de
aproape o lună, din ordinul col. Stepan Teodor, a fost reţinut la UM 01929 Reşiţa împreună cu
alte 15 cadre de la Serviciul filaj şi col. Petre, şeful formaţiunii USLA, susnumitul îndeplinind
la acea dată funcţia de şef al Serviciului Tehnic – IJMI Reşiţa.
Berinde Florin susţine că pe timpul reţinerii i-a fost afectată sănătate, motiv pentru
care a solicitat tragerea la răspundere penală a col. Stepan Teodor.
73. Mihai Dănuţ (Reşiţa) - decedat
Sold. Mihai Dănuţ, fost militar în termen la UM 01172 Caransebeş, a fost rănit în data
de 26.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al unităţii.
A fost internat în Spitalul Judeţean Reşiţa – Secţia chirurgie la data de 26.12.1989, ora
05
09 şi a decedat în data de 28.12.1989, urmare leziunilor suferite.
Conform raportului medico-legal nr. 608/29.12.1989, întocmit de laboratorul Medico
Legal Judeţean Reşiţa, moartea numitului Mihai Dănuţ a fost violentă şi a fost cauzată de
insuficienţa cardio-respiratorie acută determinată de contuzia inimii şi a plămânilor, cu
hemoragie internă consecutivă, intrapericardiacă, în cavitatea pleurală stânga şi hemoragie în
masa plămânilor produse de contuzia puternică a toracelui prin împuşcarea victimei cu armă
cu glonţ (orificiul de intrare supramamelonar stânga iar orificiul de ieşire în regiunea mediosternală). Împuşcarea a avut loc de la o distanţă situată în afara prezenţei factorilor secundari
ai împuşcării. Moartea datează din dimineaţa zilei de 28.12.1989.
*
*
*
În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la alte două persoane vătămate după 22
decembrie 1989, în contextul evenimentelor din mun. Reşiţa.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs decesul acestor persoane au
format obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat, după cum urmează:
Poptelecan Ioan (Reşiţa) - decedat
În noaptea de 24/25.12.1989, în jurul orei 0100, aflându-se în dispozitivul de apărare al
UM 01929 Reşiţa, împreună cu sold. Toma Dorin, lt. maj. Poptelecan Ioan a plecat spre PC
pentru a aduce grenade. Întorcându-se pe un alt itinerar, a fost împuşcat de sold. Toma Dorin,
care, observând o umbră care se furişa pe lângă gardul unităţii, a intrat în panică şi de frică a
executat foc.
Conform raportului medico-legal nr. 597/26.12.1989, întocmit de Laboratorul Medico
Legal Judeţean Reşiţa, moartea numitului Poptelecan Ioan a fost violentă şi s-a datorat unei
plăgi împuşcate, cu orificiul de intrare al glonţului la nivelul feţei postero-laterale stânga
gâtului iar cel de ieşire în regiunea pectorală dreapta. Glontele a traversat părţile moi ale
gâtului, coloana vertebrală cervicală, apoi a pătruns în cavitatea toracică cu lezarea
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mediastinului şi plămânului drept, a peretelui toracal cu ieşire în regiunea pectorală dreaptă.
Moartea datează din noaptea de 24/25.12.1989.
Împrejurările în care s-a produs decesul lt. maj. Poptelecan Ioan au făcut obiectul
dosarului nr. 464/P/1996 al Parchetului Militar Timişoara, prin rezoluţia din 14.10.1996
dispunându-se neînceperea urmăririi penale faţă de sold. (r) Toma Dorin sub aspectul infr.
prev. de art. 178 alin. 2 C.pen.
Fiind audiată, la data de 01.10.1999, numita Poptelecan Albina (domiciliată în Reşiţa,
str. Lunca Pomostului, bl. E1, ap. 14, jud. Caraş Severin), a solicitat tragerea la răspundere
penală a persoanelor vinovate de uciderea soţului său.
Brânză Constantin (Reşiţa) - decedat
Conform adeverinţei medicale nr. 605/28.12.1989, eliberată de Laboratorul Medico
Legal Judeţean Reşiţa, moartea numitului Brânză Constantin a fost patologică şi s-a datorat
stopului cardiac în urma infarctului miocardic generat de spaimă. Moartea datează din
25.12.1989, ora 0300.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul victimei în cauză se reţine că, în
noaptea de 24/25.12.1989, a fost găsit decedat de sg. Andronache Dan în dispozitivul de pază
al UM 01929 Reşiţa,.
Fiind audiat la data de 29.09.2000, Brânză Constantin (domiciliat în com. Vâlcele, nr.
135, jud. Covasna), tatăl victimei în cauză, a solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de moartea fiului său.
Împrejurările în care s-a produs decesul sold. Brânză Constantin au făcut obiectul
dosarului nr. 462/P/1996 al Parchetului Militar Timişoara iar prin rezoluţia din data de
11.10.1996 s-a dispus, în temeiul art. 228 alin. 4 rap. la art. 10 lit. b C.pr.pen, neînceperea
urmăririi penale în cauza privind moartea violentă a soldatului în cauză reţinându-se că
moartea nu s-a datorat unei fapte prevăzute de legea penală.

IV.2.N Situaţie victime Dolj
În judeţul Dolj, cele mai multe situaţii de persoane rănite sau decedate, în contextul
evenimentelor din decembrie 1989, s-au înregistrat în mun. Craiova.
Cele mai multe victime au rezultat în cartierul Valea Roşie, în zona străzii Caracal,
unde exista o concentrare mare de unităţi militare, precum şi zona Spitalului Militar Craiova.
Prezenţa în zonă a mai multor blocuri turn (cu 9 sau 10 etaje) şi zvonurile privind
existenţa unor trăgători de elită situaţi pe acoperişul acestora au fost de natură să amplifice
sentimentele de teamă şi panică privind iminenţa unui atac asupra unităţilor militare. În acest
context, pe fondul unor acţiuni hotărâte la nivel de unitate sau chiar subunitate, fără o
cooperare sau înştiinţare a celorlalte unităţi, militarii au folosit armamentul din dotare, urmare
focurilor de armă executate rezultând morţi şi răniţi, inclusiv în rândul acestora, fiind
confundaţi cu elemente teroriste, diversioniste.
Împrejurările în care s-au produs decesul sau rănirea mai multor persoane în judeţul
Dolj au făcut obiectul mai multor dosare ale Parchetului Militar Craiova şi Parchetului Militar
de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial, în cauzele respective dispunându-se soluţii de
neîncepere a urmăririi penale sau de trimitere în judecată.
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Cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, începând cu anul 2006, au
fost audiaţi Ghiţă Argentina Oprina (soţia victimei Ghiţă Gheorghe), Mănescu Daniela (soţia
victimei Mănescu Gheorghe), Cârstea Marin, Popescu Victor, Tatulici Gheorghe,
Constantinescu Eugenia (soţia victimei Constantinescu Emil Doru), Dindirică Constantin,
Vlădulescu Dănuţ, Butum Iulian, Cârstea Ionuţ Valentin, Cazacu Ana, Adam Ion,
Paraschivescu Sauget Cristian Dan, Badea George, Dumitrescu Nicu, Orăşanu Veronica (soţia
victimei Orăşanu Virgil), Ambruş Ecaterina (mama victimei Ambruş Dănuţ Viorel), Dragu
Maria (fiica victimei Dragu Simion), Dumitraşcu Ilie (tatăl victimei Dumitraşcu Dorin Ilie),
Busuioc Virgil, Sass Ludmila, Ciorîia Toma, Mitrache Valentin Marius, Jianu Maria (soţia
victimei Jianu Eugen Dan), Jianu Marin (tatăl victimei Jianu Eugen Dan) şi Iancu Marcel care
au solicitat continuarea cercetărilor şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
uciderea rudelor, respectiv rănirea lor prin împuşcare, în contextul evenimentelor din
decembrie 1989, constituindu-se şi părţi civile în cauză.
Conform actelor aflate la dosarul cauzei, în legătură cu aceste victime se reţin
următoarele:
1. Persoană vătămată Cârstea Marin (Craiova) - rănit
Cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, la data de 30.08.2006 a fost
audiat, în calitate de parte civilă, Cârstea Marin, care a precizat că în data de 24.12.1989, fiind
împreună cu civ. Bădoi Doru, în momentul în care au ajuns în apropierea barajului din com.
Slătioara, în direcţia autoturismului cu care se deplasau s-au executat focuri de armă de către
persoane necunoscute, rezultând rănirea sa.
Conform certificatului medico-legal nr. 300/C/27.II.1991, eliberat de Laboratorul
Medico Legal Judeţean Olt, anexat în copie la declaraţia menţionată anterior, rezultă că civ.
Cârstea Marin a prezentat leziuni care s-au putut produce la data de 24.12.1989 prin
împuşcare şi care au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale.
În urma verificărilor efectuate a rezultat că împrejurările în care a fost rănit civ. Bădoi
Doru au făcut obiectul dosarului nr. 186/P/1991 al Procuraturii Militare Craiova, prin
rezoluţia din data de 27.06.1991 dispunându-se neînceperea urmăririi penale faţă de lt.
Muntean Lucian Corsi, din cadrul UM 01217 Slatina, sub aspectul infr. prev. de art. 182 alin.
1 C.pen.
În fapt s-a reţinut că, în contextul evenimentelor din decembrie 1989, existând
informaţii privind deplasarea dinspre Craiova către Slatina a unei coloane de maşini cu
terorişti, la nivelul UM 01217 Slatina s-au luat măsuri de control a tuturor autoturismelor,
pentru îndeplinirea misiunii fiind desemnat lt. Munteanu Lucian Corsi împreună cu 20 militari
în termen. La un moment dat, în dimineaţa zilei de 24.12.1989, în jurul orei 0630, în zona
barajului constituit a apărut autoturismul marca Rambler 303, cu nr. de înmatriculare 1-OT3237, condus de Bădoi Doru. Întrucât nu a oprit la somaţie, deşi iniţial a redus viteza,
autoturismul a fost considerat suspect, motiv pentru, în direcţia autoturismului, militarii au
executat foc cu armamentul din dotare, rezultând rănirea conducătorului auto. Deşi în
cuprinsul rezoluţiei nu se face referire la faptul că în aceleaşi împrejurări a fost rănit şi civ.
Cârstea Marin, din actele dosarului 186/P/1991 rezultă acest aspect, menţionând în acest sens
adresa nr. 417/28.05.1991 a UM 01217 Slatina (în care se menţionează că în autoturism erau
doi cetăţeni care au fost transportaţi la spital) şi copia certificatului medico-legal nr.
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300/C/27.II.1991 prin care se constată leziunile suferite de civ. Cîrstea Marin.
2. Persoană vătămată Cîrciumaru Atanasie (Craiova)
La data de 15.11.1990, Cîrciumaru Atanasie (domiciliat în Craiova, Cartier 1 Mai, str.
Ştefan Berceanu, nr. 12, bl. 153, sc.2, ap. 9, jud. Dolj) a solicitat efectuarea de cercetări faţă
de lt. col. (r) Anghelina Ion menţionând că, în data de 20.12.1989, în timp ce se afla „în casa
conspirativă” situată în mun. Craiova, str. Principatele Unite, nr. 1, „am fost lovit cu un corp
dur, după care am fost căzut la pământ” de către ofiţerul în cauză.
Fiind audiat la data de 21.12.1990, Anghelina Ion a precizat că, până la data de
28.02.1990, când a fost trecut în rezervă, a fost ofiţer în cadrul Ministerului de Interne, având
sediul formaţiunii, din care făcea parte, pe str. Principatele Unite, nr. 1, din mun. Craiova.
De asemenea, a menţionat că, în data de 23.12.1989, aflându-se la sediul
Inspectoratului Judeţean Dolj al MI, a fost anunţat că în sediul formaţiunii au pătruns, prin
efracţie, mai mulţi tineri. A apelat la unitatea militară situată în apropierea Inspectoratului şi,
împreună cu col. dr. Georgescu şi 4 militari, s-au deplasat, cu un camion, pentru a prelua
materialele existente în sediul respectiv. La sediul formaţiunii a găsit mai mulţi tineri, între
care şi pe Cîrciumaru Atanasie, care, iniţial, s-au opus preluării documentelor. Ulterior însă,
atât Cîrciumaru Atanasie cât şi ceilalţi tineri, au ajutat la încărcarea materialelor în vederea
preluării acestora de către armată. A doua zi, la sediul Inspectoratului şi în prezenţa lt. col.
Antonie, a discutat din nou cu Cîrciumaru Atanasie care venise să se intereseze cine este şi cu
ce se ocupă, ocazie cu care i s-a spus că în clădirea de pe Principatele Unite era sediul
contraspionajului.
În finalul declaraţiei, Anghelina Ion menţionează că nu l-a insultat şi nu l-a lovit pe
Cîrciumaru Atanasie sau vreo altă persoană cu ocazia preluării materialelor, activitatea
desfăşurându-se în prezenţa militarilor MApN şi în contextul evenimentelor care aveau loc în
acele zile în mun. Craiova.
De asemenea, Cîrciumaru Atanasie, fiind audiat la data de 18.01.1991, a precizat că „
în ziua de 21/22 dec. 1989 … atunci când eu şi ceilalţi băieţi încercam să legitimăm pe acel
cetăţean, acesta m-a împins şi am căzut lovindu-mă cu capul de scară. L-am legitimat şi am
văzut că se numeşte Anghelina Ion. …”
Prin rezoluţia nr. 88/P/1991, din data de 22.01.1991, Procuratura Militară Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 250 alin. 2 C.pen în cauza
privind plângerea formulată de numitul Crăciunescu (n.r. Cîrciumaru) Atanasie.
În motivarea rezoluţie s-a reţinut că verificările efectuate nu au confirmat aspectele
sesizate. De asemenea s-a reţinut că numitul Cîrciumaru Atanasie este pensionat medical,
urmare unor afecţiuni psihice.
Ulterior prin rapoartele de constatare medico legale nr. 3786/A1/11.09.1991,
5322/A1/23.11.1998 şi 298/A1/29.02.2000 întocmite de Laboratorul exterior de medicină
legală Craiova s-a concluzionat că numitul Cîrciumaru Atanasie suferă de epilepsie cu crize
frecvente sub tratament iar traumatismul cranio-cerebral şi traumatismul toraco-abdominal
produs la data de 26.12.1989 (în decembrie 1989 - conform raportului medico-legal nr.
298/A1/29.02.2000) au putut agrava boala de care suferă.
Se constată însă că existenţa traumatismului cranio-cerebral, a traumatismului toracic
şi abdominal a fost reţinut în baza unui bilet de trimitere, datat 26.12.1989, către Policlinica
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Işalniţa – Serviciul radiologie, fără să se facă nici o referire la rezultatul unui astfel de
examen. De asemenea, se constată că în anul 1991, cu ocazia examinării medico-legale,
numitul Cîrciumaru Atanasie a afirmat că a fost lovit de către un lucrător de securitate, în data
de 26.12.1989, iar în anul 2000, cu ocazia examinării sale medico-legale, la rubrica istoric, s-a
reţinut că ar fi fost lovit în cap în ziua de 30.12.1989.
După infirmarea rezoluţiei nr. 88/P/1991 din data de 22.01.1991 a Procuraturii Militare
Craiova, Cîrciumaru Atanasie a fost audiat, în dosarul nr. 97/P/1990, în calitate de parte
civilă, la data de 13.06.2006, menţionând că „… ajungând aproape de mine, a făcut o piruetă,
lovindu-mă cu piciorul la nivelul bărbiei, eu căzând şi lovindu-mă cu capul (partea
posterioară) de trepte, pierzându-mi cunoştinţa. Mi-am revenit deoarece primeam lovituri
succesive cu picioarele în zona toracelui şi a abdomenului …”
La rândul său, Anghelina Ion a fost audiat la data de 12.12.2008, în calitate de martor,
susţinând că nu a avut nici o altercaţie cu numitul Cîrciumaru Atanasie.
În raport de aspectele menţionate anterior, urmează să se constate că, pe baza actelor
premergătoare efectuate în cauză, faptele reclamate de numitul Cîrciumaru Atanasie au fost
încadrate, în mod corect, în prevederile art. 250 C.pen. Aşa cum se reţine şi în motivarea
rezoluţiei nr. 88/P/1991 a Procuraturii Militare Craiova, potrivit art. 2 din D-L nr. 3/1990,
infracţiunile pentru care Codul penal sau legile speciale prevedeau o pedeapsă privativă de
libertate până la 3 ani inclusiv sau amendă, cum este şi cazul infr. prev. de art. 250 C.pen, erau
amnistiate, consecinţa fiind aceea a înlăturării răspunderii penale.
Pe de altă parte, chiar şi în situaţia în care s-ar fi impus efectuarea de cercetări pentru
tentativă la infracţiunea de omor, aşa cum se menţionează în dispozitivul Ordonanţei nr.
97/P/1990 din data de 14.05.2007 prin care s-a dispus infirmarea rezoluţiei de neîncepere a
urmăririi penale în dosarul nr. 88/P/1991 al Procuraturii Militare Craiova, se constată că, la
acel moment, se împlinise termenul de prescripţie a răspunderii penale pentru această
infracţiune.
3. Persoană vătămată Alla Chabanyuk (Craiova) - rănit
4. Persoană vătămată Sariko Nikolai Grigorevici (Craiova) – rănit
5. Persoană vătămată Spartak Valeri Valentinovici (Craiova) – rănit
6. Persoană vătămată Lagutco Ivan Arcadievici -(Craiova) – rănit,
7. Persoană vătămată Demciuk Sofia Filipovna (Craiova) – rănit
8. Persoană vătămată Kuzik Stepanovna (Craiova) – rănit
9. Melniciuk Nadejda Stepanovna (Craiova) – decedat
10. Kuzik Boris Mihailovici (Craiova) - decedat
La data de 02.09.2005 a fost înregistrată, sub nr. 4001/2005, cererea cetăţenilor
ucraineni Alla Chabanyuk (domiciliată în oraşul Cernigov, str. Lenin, nr. 61, ap. 50, Ucraina)
şi Konstantin Chabanyuk prin care se solicita efectuarea de cercetări şi acordarea de
despăgubiri pentru pagubele suferite pe teritoriul României, în data de 24 decembrie 1989.
În cererea formulată se menţionează că, în data de 24.12.1989, împreună cu 15
persoane, cetăţeni ai URSS, se întorceau într-o coloană de 5 autoturisme din Iugoslavia către
Ucraina, prin România. După ce au intrat pe teritoriul României, pe drumul dintre localităţile
Filiaşi şi Craiova, asupra celor 5 autoturisme s-a executat foc de către militari, împrejurare în
care autoturismul cu care se deplasau şi bunurile aflate în interiorul acestuia au fost distruse,
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urmare incendiului produs, iar Alla Chabanyuk a fost rănită prin împuşcare, având şi leziuni
produse de geamurile sparte ale autoturismului. Alla Chabanyuk a beneficiat de asistenţă
medicală în Spitalul Filiaşi şi Spitalul mun. Craiova, după care a fost transportată la Belgrad şi
apoi la Moscova, fiindu-i afectată capacitatea de muncă.
Evenimentul din noaptea de 23/24.12.1989, petrecut pe raza comunei Brădeşti, jud.
Dolj, în care au fost implicaţi mai mulţi cetăţeni ucraineni a făcut iniţial obiectul dosarului nr.
211/P/1991 al Procuraturii Militare Craiova.
Prin rezoluţia nr. 211/P/1991 din data 14.08.1991, Procuratura Militară Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind evenimentul de pe raza com. Brădeşti,
jud. Dolj, în urma căruia a rezultat decesul şi rănirea prin împuşcare a 8 cetăţeni sovietici şi
avarierea autoturismelor acestora, reţinându-se existenţa unor cauze care înlătură caracterul
penal al faptelor, respectiv eroarea de fapt şi cazul fortuit.
În fapt s-a reţinut că în dimineaţa zilei de 24.12.1989, factorii de comandă ai UM
02540 Craiova au fost sesizaţi telefonic cu privire la faptul că, dinspre Drobeta Turnu Severin,
se îndreaptă spre Craiova, în mare viteză, o coloană de 15-16 autoturisme străine. Avându-se
în vedere evenimentele din acea perioadă şi apreciindu-se că persoanele din autoturisme ar
putea reprezenta elemente contrarevoluţionare, s-a ordonat deplasarea pe şoseaua Craiova Filiaşi a unei formaţiuni de luptă condusă de mr. Stănescu Florian. În acest sens au fost
destinate 2 transportoare blindate cu personal militar şi muniţia aferentă precum şi un
autoturism de control al circulaţiei.
La viaductul Valea Rea, de pe raza comunei Brădeşti, jud. Dolj, mr. Stănescu Florian a
instalat dispozitivul astfel încât şoseaua să fie blocată de cele două blindate, printre care să
poată trece doar câte un autovehicul.
La câteva minute de la instalarea dispozitivului în zonă a apărut un autoturism OLCIT,
conducătorul acestuia supunându-se controlului după care şi-a continuat deplasarea spre mun.
Craiova.
În jurul orei 0530, în zona dispozitivului militar a apărut o coloană de autoturisme. Mr.
Stănescu Florian a somat de mai multe ori pasagerii din autoturisme să coboare şi să se
predea. După un moment de oprire, cu farurile aprinse, autoturismele s-au pus în mişcare,
împrejurare în care ofiţerul a ordonat militarilor din subordine deschiderea focului. După o
pauză, s-a deschis din nou foc, deoarece o parte din ocupanţii autoturismelor coborau şi se
împrăştiau în zonă, creând impresia că ocupă poziţii de tragere.
Cu ocazia verificărilor efectuate de militari s-a constatat că pe şosea se aflau 5
autoturisme, aparţinând unor cetăţeni sovietici, autoturismele fiind avariate iar o parte din
ocupanţii acestora răniţi prin împuşcare, luându-se măsuri pentru acordarea de îngrijiri
medicale. În acele împrejurări au fost răniţi prin împuşcare următorii cetăţeni străini: Sariko
Nikolai Grigorevici, domiciliat în oraşul Cernigov, str. Antonov-Ovseenco, nr. 60, Ucraina
(8-10 zile de îngrijiri medicale), Spartak Valeri Valentinovici, domiciliat în oraşul Rovno, str.
Parijskaia Comuna, nr. 44, ap. 144, Ucraina (8-10 zile de îngrijiri medicale), Chabanyuk Alla
Timofeevna (25 zile de îngrijiri medicale), Lagutco Ivan Arcadievici, domiciliat în oraşul
Rovno, str. Zamcovaia, nr. 10 V, ap. 77, Ucraina (10-12 zile de îngrijiri medicale), Demciuk
Sofia Filipovna, domiciliată în oraşul Rovno, str. Parijskaia Comuna, nr. 40, ap. 144, Ucraina
(25-30 zile de îngrijiri medicale), Kuzik Stepanovna (domiciliată în oraşul Zalesciki, str.
Maiakovski, nr. 26, Ucraina), Melniciuk Nadejda Stepanovna (cu ultimul domiciliu în oraşul
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Rovno, str. Orlov, nr. 46, ap. 25, Ucraina) şi Kuzik Boris Mihailovici (cu ultimul domiciliu în
oraşul Zalesciki, str. Maiakovski, nr. 26, Ucraina), ultimii doi decedând ulterior, la data de
08.02.1990 în Spitalul nr. 9 Bucureşti, respectiv la data de 02.02.1990 într-un spital din
Belgrad.
Conform raportului de expertiză tehnică efectuat în cauză, valoarea totală a avariilor
produse celor 5 autoturisme a fost de 102.502 lei.
Prin rezoluţia din data de 30.05.1994 Secţia Parchetelor Militare a dispus:
- infirmarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dată în cauza care formează
obiectul dosarului nr. 211/P/1990 al Parchetului Militar Craiova;
- începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunile prev. de art. 174 rap. la art. 176
lit. b;
- trimiterea dosarului la Parchetul Militar Craiova pentru a efectua urmărirea penală
privind pe lt. col. Stănescu Florian;
Prin rezoluţia nr. 211/P/1990 din data de 13.01.1997 Parchetul Militar Craiova a
dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului Militar de pe
lângă Tribunalul Militar Teritorial.
Prin rezoluţia nr. 808/1998 din data de 12.08.1998 şeful Secţiei Parchetelor Militare a
dispus infirmarea parţială a dispozitivului rezoluţiei Secţiei Parchetelor Militare din
30.05.1994, în sensul înlăturării menţiunii referitoare la începerea urmăririi penale faţă de lt.
col. Stănescu Florian şi păstrării măsurii începerii urmăririi penale, in rem, pentru infracţiunea
de omor deosebit de grav.
Prin rezoluţia nr. 7/P/1997 din data de 13.01.2005 Parchetul Militar de pe lângă
Tribunalul Militar Teritorial a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infr. prev. de
art. 174 rap. la art. 176 C.pen, privind faptele săvârşite în timpul evenimentelor care au avut
loc în data de 24.12.1989, pe raza comunei Brădeşti, reţinându-se că s-a împlinit termenul de
prescripţie a răspunderii penale.
Prin rezoluţia nr. 43/P/2007 din data de 04.04.2007, procurorul militar şef al Secţiei
Parchetelor Militare a dispus infirmarea rezoluţiei Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul
Militar Teritorial şi conexarea dosarului nr. 7/P/1997 al Parchetului Militar de pe lângă
Tribunalul Militar Teritorial la dosarul nr. 97/P/1990 al Secţiei Parchetelor Militare, pentru o
mai bună înfăptuire a justiţiei.
Se constată însă că la data de 04.04.2007, când s-a dispus infirmarea soluţiei de clasare
dispusă de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial, se împlinise termenul
de prescripţie a răspunderii penale, aspect procedural care împiedica efectuarea oricărui act
referitor la continuarea cercetărilor în cauză.
*
*

*

În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la alte persoane vătămate în contextul
evenimentelor din decembrie 1989 din judeţul Dolj.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs decesul sau vătămarea acestor
persoane au format obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat, după cum urmează:
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Ghiţă Gheorghe (Craiova) – decedat
Persoană vătămată Mormoe Florea (Craiova) - rănit
Împrejurările în care s-a produs decesul civ. Ghiţă Gheorghe (fiul lui Oprea şi
Niculina, născut la data de 26.04.1951, cu ultimul domiciliu în Craiova, str. Valea Roşie, bl.
C2, ap. 20, jud. Dolj) şi Mormoe Florea, au făcut obiectul dosarului nr. 435/P/1990 al
Procuraturii Militare Craiova.
Conform raportului medico legal nr. 207/A3/07.02.1990, întocmit de Laboratorul
exterior de medicină legală Craiova, moartea victimei Ghiţă Gheorghe a fost violentă şi s-a
datorat hemoragiei interne consecinţa unei plăgi împuşcate toracice cu interesarea plămânilor
şi cordului, având orificiul de intrare pe faţa anterioară a toracelui iar orificiul de ieşire pe faţa
postero-laterală a hemitoracelui drept.
Prin rezoluţia nr. 435/P/1990, din data de 02.05.1990, Procuratura Militară Craiova
a dispus neîncepere urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Ghiţă Gheorghe,
reţinându-se că victima a fost împuşcată, în data de 24.12.1989, în zona blocurilor 19 şi 20,
situate în spatele gardului Şcolii nr. 29, din cartierul Valea Roşie, în contextul în care militari
din cadrul UM 01047 Craiova executau acţiuni de căutare a persoanelor bănuite că trag
asupra unităţii militare. În aceleaşi împrejurări a fost rănită şi victima Mormoe Florea.
Cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, fiind audiată la data de
21.02.2006, Ghiţă Argentina Oprina cu domiciliul în Craiova, str. Bărăganului, nr. 96, jud.
Dolj, s-a constituit parte civilă în cauză, solicitând identificarea şi tragerea la răspundere
penală a peroanelor vinovate de decesul soţului său.
Mănescu Gheorghe (Craiova) - decedat
Împrejurările în care s-a produs decesul civ. Mănescu Gheorghe au făcut obiectul
dosarului nr. 20/P/1990 al Procuraturii Militare Craiova.
În fapt s-a reţinut că în seara zilei de 25.12.1989, în jurul orei 2000, victima, circulând
pe str. V. Alecsandri, din mun. Craiova, cu autoturismul personal marca Dacia cu nr. de
înmatriculare 1-DJ-3713, nu a oprit la somaţia a 3 patrule formate din militari şi membri ai
gărzilor patriotice, împrejurare în care s-a făcut uz de armă în direcţia autoturismului,
rezultând decesul victimei.
Conform raportului de constatare nr. 4898/A3/09.01.1990 întocmit de Laboratorul
Extern de Medicină Legală Craiova, moartea victimei Mănescu Gheorghe a fost violentă şi s-a
datorat unei plăgi împuşcate cu leziuni de organe interne
Prin rezoluţia nr. 20/P/1990 din data de 26.03.1990 Procuratura Militară Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul civ. Mănescu Gheorghe.
Cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, la data de 27.02.2006 a fost
audiată, în calitate de parte civilă, Mănescu Daniela (domiciliată în Craiova, str. Alexandru
Ioan Cuza, bl. 10C, sc. 1, et. 2, ap. 5, jud. Dolj şi fără forme legale în Craiova, Calea
Bucureşti, bl. N25, et. 2, ap. 10, jud. Dolj), fiica victimei în cauză.
Persoană vătămată Popescu Victor (Craiova) - rănit
Împrejurările în care a fost rănit prin împuşcare civ. Popescu Victor, fiul lui Victor şi
Elisabeta, născut la 25.07.1949, domiciliat în Craiova, str. Ştefan Odobleja, nr. 6, bl. A15,
sc.1, ap.11, jud. Dolj, au făcut obiectul dosarului nr. 264/P/1992 al Procuraturii Militare
Craiova.
În fapt s-a reţinut că, aflându-se la domiciliu (Craiova, cartier Valea Roşie, bl. 47, et.
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5, ap. 63, jud. Dolj) a fost rănit prin împuşcare în regiunea posterioară a articulaţiei scapulo
humerale drepte şi pe faţa externă a braţului drept, în contextul în care militarii din unităţile
învecinate au deschis foc în direcţia blocului, suspectând prezenţa unor „terorişti”.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1454/A1/14.04.1992 întocmit de
Laboratorul exterior de medicină legală Craiova, numitul Popescu Victor a prezentat leziuni
de violenţă ce pot data din 24.12.1989 şi care s-au putut produce prin împuşcare. Leziunile au
necesitat circa 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 264/P/1992 din data de 02.12.1997 Parchetul Militar Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcarea civ. Popescu
Victor.
Cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, la data de 28.02.2006,
numitul Popescu Victor a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Tatulici Gheorghe (Craiova)
Împrejurările în care s-a produs vătămarea corporală a frt. Tatulici Gheorghe, fiul lui
Mircea şi Asapazia, născut la 24.03.1969, domiciliat în Sat Prisaca Dornei, str. Teilor, nr. 15,
jud. Suceava, din cadrul UM 01047 Craiova, au făcut obiectul dosarului nr. 332/P/1990 al
Procuraturii Militare Craiova.
În fapt s-a reţinut că în noaptea de 23/24.12.1989, frt. Tatulici Gheorghe a participat la
evacuarea bunurilor aflate în depozitul de carburanţi lubrifianţi al UM 01047, ocazie cu care a
suferit o smulgere osoasă la nivelul extremităţii distale a humerusului strâng ca urmare a
faptului că ceilalţi militari cu care încerca să evacueze un tun i-au dat drumul brusc, datorită
arsurilor provocate de ţeava încinsă, întreaga greutate fiind preluată de victima în cauză.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 354/A1/06.02.1990, întocmit de
Laboratorul exterior de medicină legală Craiova, numitul Tatulici Gheorghe a prezentat
leziuni de violenţă, ce pot data din 24.12.1989, produse prin lovire cu un corp dur care au
necesitat cca. 55 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 332/P/1990 din data de 31.05.1990 Procuratura Militară Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a frt. Tatulici
Gheorghe.
Cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, la data de 10.03.2008,
numitul Tatulici Gheorghe a fost audiat cu privire la împrejurările în care s-a produs
vătămarea sa corporală, constituindu-se parte civilă în cauză.
Constantinescu Emil Doru (Craiova) - decedat
Împrejurările în care s-a produs decesul sc. Constantinescu Emil Doru, din cadrul UM
01047 Craiova, au făcut obiectul dosarului nr. 482/P/1990 al Parchetului Militar Craiova.
În fapt s-a reţinut că sc. Constantinescu Emil Doru, din cadrul UM 01047 Craiova, a
fost împuşcat, în data de 25.12.1989, în apartamentul nr. 19, bloc 27, din cartierul Valea Roşie
al mun. Craiova, în timp ce acţiona, împreună cu lt. maj. Pîrvu Vasilică, pentru anihilarea unor
„terorişti”.
În concret, lt. maj. Pîrvu Vasilică a executat mai multe focuri de armă de la geamul
sufrageriei apartamentului în cauză în direcţia blocului nr. 24, necunoscând că pe acoperişul
acestui bloc se afla frt. Dogaru Ion Adrian şi sold. Memeleagă Constantin, din cadrul aceleaşi
unităţi, iar aceştia din urmă au răspuns cu foc în direcţia blocului nr. 27, context în care
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Constantinescu Emil Doru a fost împuşcat mortal în zona capului.
Conform certificatului constatator de deces nr. 7/25.12.1989 decesul numitului
Constantinescu Emil Doru s-a produs prin stop cardio-respirator, urmare unei plăgi împuşcate
în regiunea occipitală
Prin rezoluţia nr. 482/P/1990, din data de 30.06.1998, Parchetul Militar Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul sc. Constantinescu Emil Doru.
La data de 27.02.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990,
Constantinescu Eugenia, domiciliată în Craiova, str. Fraţii Goleşti, nr. M18B, sc. 1, et.3, ap. 9,
jud. Dolj, a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de uciderea soţului
său şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Dindirică Constantin (Craiova) - rănit
Împrejurările în care a fost rănit prin împuşcare cpt. Dindirică Constantin, fiul lui Ilie
şi Maria, născut la 19.07.1955, domiciliat în Craiova, str. Arţarului, bl. M21, sc.1, et.3, ap. 9,
jud. Dolj, din cadrul UM 01070 Craiova au făcut obiectul dosarului nr. 504/P/1990 al
Parchetului Militar Craiova.
În fapt s-a reţinut că la data de 24.12.1989, în contextul în care militari şi civili
acţionau pe raza mun. Craiova pentru descoperirea şi anihilarea unor eventuale elemente
teroriste, la solicitarea unor cetăţeni, cpt. Dindirică Constantin împreună cu cpt. Crăciunescu
Dan şi lt. maj. Butu Lucian, au urcat pe terasa blocului nr. 48, din cartierul Valea Roşie,
pentru a efectua o observare a zonei, împrejurare în care a fost rănit prin împuşcare.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 384/A1/14.02.1990, întocmit de
Laboratorul exterior medico-legal Craiova, numitul Dindirică Constantin a prezentat leziuni
de violenţă ce pot data din 24.12.1989, produse prin împuşcare, leziuni care au necesitat cca.
25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 504/P/1990 din data de 16.12.1997 Parchetul Militar Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a cpt. Dindirică
Constantin.
Fiind audiat la data de 24.02.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Dindirică Constantin a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Vlădulescu Dănuţ (Craiova)
Împrejurările în care s-a produs vătămarea corporală a civ Vlădulescu Dănuţ, fiul lui
Ion şi Anica, născut la 19.02.1968, domiciliat în com. Bucovăţ, jud. Dolj, au făcut obiectul
dosarului nr. 836/P/1990 al Procuraturii Militare Craiova.
În fapt s-a reţinut că, în seara zilei de 21.12.1989, în timp ce efectua serviciul de pază
la Primăria din com. Bucovăţ, jud. Dolj, numitul Vlădulescu Dănuţ a fost atacat de o persoană
necunoscută şi rănit, cu un cuţit, în regiunea gâtului.
Conform raportului medico-legal nr. 815/A1/19.04.1990, întocmit de Laboratorul
exterior medico-legal Craiova, numitul Vlădulescu a prezentat leziuni de violenţă produse
prin lovire cu un corp tăietor-înţepător, posibil în data de 21.12.1989, leziunile necesitând
aproximativ 16-18 zile de îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaţa.
Prin rezoluţia nr. 836/P/1990, din data de 16.03.1993, Procuratura Militară Craiova
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a civ Vlădulescu
Dănuţ.
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Fiind audiat la data de 23.03.2007, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Vlădulescu Dănuţ a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a
persoanei vinovate de vătămarea sa corporală şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Butum Iulian (Craiova) - rănit
Împrejurările în care a fost rănit prin împuşcare sold. Butum Iulian, fiul lui natural şi
Maria, născut la 19.03.1969, domiciliat în Bucureşti, str. Negoiţă Târgovişteanu, nr. 6, sector
5, din cadrul UM 01456 Craiova au făcut obiectul dosarului nr. 459/P/1997 al Parchetului
Militar Craiova.
În fapt s-a reţinut că, la data de 23.12.1989, sold. Butum Iulian a fost rănit în data de
23.12.1989, în jurul orei 0800, în timp ce se afla în serviciul de santinelă la postul nr. 6, situat
pe latura de sud a UM 01456 Craiova, în apropierea liniei de cale ferată Craiova-Calafat.
Conform raportului medico-legal nr. 1384/A1/28.05.1990, întocmit de Laboratorul
exterior medico-legal Craiova, numitul Butum Iulian a prezentat leziuni de violenţă produse
prin împuşcare, care au necesitat 55 zile de îngrijiri medicale şi care pot data din 23 sau
24.12.1989.
Prin rezoluţia nr. 459/P/1997, din data de 16.12.1997, Parchetul Militar Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a sold. Butum
Iulian.
Fiind audiat la data de 26.02.2007, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Butum Iulian a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Cârstea Ionuţ Valentin (Craiova) - rănit
Împrejurările în care a fost rănit prin împuşcare civ. Cârstea Ionuţ Valentin, au făcut
obiectul dosarului nr. 511/P/1990 al Parchetului Militar Craiova.
În fapt, s-a reţinut că, minorul Cîrstea Ionuţ Valentin a fost rănit, prin împuşcare, în
dimineaţa zilei de 25.12.1989 în timp ce se afla la domiciliu (mun. Craiova, cart. Făcăi, str.
Tisa, nr. 20, jud. Dolj), împreună cu mama sa şi cei doi fraţi.
Conform raportului medico-legal nr. 385/A1/14.02.1990, întocmit de Laboratorul
exterior medico-legal Craiova, numitul Cîrstea Ionuţ Valentin a prezentat leziuni de violenţă
produse prin împuşcare care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale şi care i-au pus viaţa
în pericol.
Prin rezoluţia nr. 511/P/1990, din data de 08.12.1997, Parchetul Militar Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a civ. Cîrstea
Ionuţ Valentin, reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Fiind audiat la data de 24.02.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Cîrstea Ionuţ Valentin a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Cazacu Ana (Craiova)
Împrejurările în care s-a produs vătămarea corporală a civ. Cazacu Ana, fiica lui
Dumitru şi Constanţa, născută la 09.08.1950, domiciliată în Craiova, str. Petre Ispirescu, bl.
11, sc. 1, et.4, jud. Dolj, au făcut obiectul dosarului nr. 335/P/1990 al Procuraturii Militare
Craiova
În fapt s-a reţinut că numita Cazacu Ana a participat la manifestaţia din centrul mun.
Craiova, producându-i-se leziuni (disjuncţie acromioclaviculară stângă, periosteită scapulo-
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humerală stângă post traumatică) în contextul busculadei creată de zvonul privind deplasarea
fostului preşedinte Nicolae Ceauşescu spre mun. Craiova.
Conform rapoartelor de constatare medico-legală nr. 1361/A1/15.04.1991 şi nr.
1361/A1/25.04.1991, întocmite de Laboratorul exterior medico-legal Craiova, numita Cazacu
Ana a prezentat leziuni traumatice produse cu sau de corpuri dure, posibil şi prin cădere, ce
pot data din 22.12.1989 şi care au necesitat cca. 70 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 335/P/1990, din data de 19.04.1990, Procuratura Militară Craiova
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a numitei
Cazacu Ana.
Fiind audiată la data de 21.02.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Cazacu Ana a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de vătămarea sa corporală şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Adam Ion (Craiova) - rănit
Împrejurările în care a fost rănit prin împuşcare sold. Adam Ion (fiul lui Ion şi
Eugenia, născut la 23.09.1969, domiciliat în Braşov, str. Fanionului, nr. 28, bl. 12, sc. C, ap.
8, judeţul Braşov) din cadrul UM 01423 Tg. Jiu au făcut obiectul dosarului nr. 9/P/1991 al
Procuraturii Militare Craiova.
În fapt, s-a reţinut că sold. Adam Ion a fost rănit, prin împuşcare, în data de
27.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al Termocentralei Turceni.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 626/E din data de 27.02.1990,
întocmit de Laboratorul judeţean de medicină legală Braşov, numitul Adam Ion a prezentat
leziuni corporale produse prin împuşcare cu armă militară, leziuni care pot data din
27.12.1989 şi care au necesitat 70-75 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 9/P/1991, din data de 16.03.1993, Procuratura Militară Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a sold. Adam
Ion.
Fiind audiat la data de 21.02.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Adam Ion a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Paraschivescu Sauget Cristian Dan (Craiova) - rănit
Împrejurările în care a fost rănit prin împuşcare civ. Paraschivescu Sauget Cristian
Dan, au făcut obiectul dosarului nr. 322/P/1990 al Procuraturii Militare Craiova.
În fapt, s-a reţinut că numitul Paraschivescu Sauget Cristian Dan a fost rănit, prin
împuşcare, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa din mun. Craiova,
cartier Valea Roşie, bl. 18, sc. 2, ap. 12, în contextul uzului de armă efectuat de militarii de pe
pavilionul A al UM 01047 Craiova.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 308/A1/06.02.1990, întocmit de
Laboratorul exterior medico legal Craiova, numitul Paraschivescu Ion (n.r. Paraschivescu
Dan) a prezentat leziuni de violenţă produse prin împuşcare care pot data din 24.12.1989 şi au
necesitat 21-25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 322/P/1990, din data de 18.05.1990, Procuratura Militară Craiova
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a civ.
Paraschivescu Sauget Cristian Dan.
Fiind audiat la data de 20.09.2007, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
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97/P/1990, Paraschivescu Sauget Cristian Dan a solicitat identificarea şi tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte
civilă în cauză.
Persoană vătămată Badea George (Craiova) - rănit
Împrejurările în care a fost rănit prin împuşcare sold. Badea George (fiul lui Ion şi
Paraschiva, născut la 28.11.1969, domiciliat în Sibiu, str. Praga, nr. 12, jud. Sibiu) din cadrul
UM 01081 Craiova au făcut obiectul dosarului nr. 463/P/1990 al Parchetului Militar Craiova.
În fapt, s-a reţinut că sold. Badea George a fost rănit, prin împuşcare, în fesa stângă, în
data de 24.12.1989, în jurul orei 0930, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al UM
01081 Craiova, constituit pe latura dinspre str. Caracal.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1383/A1/25.03.1990, întocmit de
Laboratorul exterior medico legal Craiova, numitul Badea George a prezentat o leziune de
violenţă produsă prin împuşcare, care poate data din 24.12.1989 şi care a necesitat 8-9 zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 463/P/1990, din data de 03.12.1997, Parchetul Militar Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a sold. Badea
George, din cadrul UM 01081 Craiova.
Fiind audiat la data de 12.07.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Badea George a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Dumitrescu Nicu (Craiova) - rănit
Împrejurările în care a fost rănit prin împuşcare lt. maj. Dumitrescu Nicu ( fiul lui Ion
şi Maria, născut la 07.07.1966, domiciliat în Craiova, str. Toporaşi, nr.43, bl.307 A, sc 1, et.2,
ap.4 jud. Dolj) din cadrul UM 01447 Craiova au făcut obiectul dosarului nr. 348/P/1992 al
Procuraturii Militare Craiova.
În fapt, s-a reţinut că lt. maj. Dumitrescu Nicu a fost rănit, prin împuşcare, în glezna
piciorului drept, în data de 24.12.1989, în contextul unor focuri de armă trase din afara
cazărmii.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1954/A1/20.05.1992, întocmit de
Laboratorul exterior medico legal Craiova, numitul Dumitrescu Nicu a prezentat leziuni de
violenţă produse prin împuşcare (ricoşeu de glonţ), care pot data din 24.12.1989 şi care au
necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 348/P/1992, din data de 16.03.1993, Procuratura Militară Craiova
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare a lt. maj.
Dumitrescu Nicu, din cadrul UM 01447 Craiova.
Fiind audiat la data de 04.01.2007, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Dumitrescu Nicu a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Orăşanu Virgil (Craiova) – decedat
Persoană vătămată Orăşanu Veronica (Craiova) - rănită
Împrejurările în care s-a produs decesul civ. Orăşanu Virgil şi rănirea prin împuşcare a
civ. Orăşanu Veronica au făcut obiectul dosarului nr. 15/P/1990 al Procuraturii Militare
Craiova.
În fapt s-a reţinut că decesul numitului Orăşanu Virgil şi rănirea prin împuşcare a
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numitei Orăşanu Veronica s-a produs în noaptea de 26/27.12.1989, la intrarea în mun.
Craiova, în dreptul UM 01411 Craiova, în condiţiile în care militari din această unitate au
executat foc în direcţia unei autosanitare, care nu a oprit pentru control. Autosanitara fusese
solicitată de Orăşanu Virgil pentru a o transporta pe soţia sa, Orăşanu Veronica, din com.
Dobreşti la Spitalul nr. 1 Craiova, unde urma să primească asistenţă medicală, întrucât era
însărcinată.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 4894/A3/29.01.1990, întocmit de
Laboratorul exterior medico legal Craiova, moartea numitul Orăşanu Virgil a fost violentă şi
s-a datorat şocului traumatic şi hemoragiei consecinţa zdrobirii lobului drept hepatic.
Leziunile s-au putut produce prin împuşcare.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 433/A1/04.04.1990, întocmit de
Laboratorul exterior medico legal Craiova, numita Orăşanu Veronica a prezentat leziuni de
violenţă produse prin împuşcare şi prin schije metalice care au necesitat cca. 30-40 zile de
îngrijiri medicale, încadrându-se în grupa 2 de invaliditate, având capacitatea de muncă
pierdută temporar.
Prin rezoluţia nr. 15/P/1990, din data de 24.05.1990, Procuratura Militară Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind împuşcarea Orăşanu Virgil şi rănirea
prin împuşcare a numitei Orăşanu Veronica.
Fiind audiată la data de 12.07.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Orăşanu Veronica, domiciliată în Craiova, str. Dr. Ioan Cantacuzino, bl. V18, sc 1,
et. 2, ap. 8, jud. Dolj, a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de uciderea soţului său şi rănirea sa prin împuşcare, constituindu-se parte civilă în
cauză.
În cauză s-au constituit parţi civile şi copii victimei, Orăşanu Ana Maria Loredana,
Orăşanu Lucian Daniel şi Orăşanu Virgil Ştefan, toţi cu domiciliul în Craiova, str. Dr. Ioan
Cantacuzino, bl. V18, ap. 8, et. 2, jud. Dolj.
Ambruş Dănuţ Viorel (Craiova) - decedat
Împrejurările în care s-a produs decesul civ. Ambruş Dănuţ Viorel au făcut obiectul
dosarului nr. 514/P/1990 al Parchetului Militar Craiova.
În fapt s-a reţinut că Ambruş Dănuţ Viorel a fost împuşcat, în data de 24.12.1989, în
cartierul Valea Roşie, din mun. Craiova, în contextul uzului de armă efectuat de militari care
acţionau pentru apărarea unităţilor din zonă şi pentru anihilarea eventualilor terorişti.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 4902/A3/07.02.1990, întocmit de
Laboratorul exterior medico legal Craiova, moartea numitul Ambruş Dănuţ Viorel a fost
violentă şi s-a datorat hemoragiei interne consecinţa unei plăgi împuşcate a toracelui cu
interesarea plămânilor şi cordului, având orificiul de intrare pe faţa anterioară a toracelui iar
orificiul de ieşire pe faţa postero-laterală a hemitoracelui drept.
Prin rezoluţia nr. 514/P/1990, din data de 30.06.1998, Parchetul Militar Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Ambruş Dănuţ Viorel.
Fiind audiată la data de 27.02.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Ambruş Ecaterina, domiciliată în Craiova, str. Basarabia, nr. 8, bl. 124, sc. 2, et. 4,
ap. 10, jud. Dolj, a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de uciderea fiului său şi s-a constituit parte civilă în cauză.
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Dragu Simion (Craiova) - decedat
Împrejurările în care s-a produs decesul civ. Dragu Simion au făcut obiectul dosarului
nr. 513/P/1990 al Parchetului Militar Craiova.
În fapt s-a reţinut că Dragu Simion a fost împuşcat, în data de 23.12.1989, în timp ce
se afla în curtea locuinţei sale, din. mun. Craiova, cartier Romaneşti, str. Potelu, nr. 52, în
contextul în care din zona str. Caracal se auzeau focuri de armă.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 4903/A3/07.02.1990, întocmit de
Laboratorul exterior medico legal Craiova, moartea numitului Dragu Simion a fost violentă şi
s-a datorat hemoragiei interne, consecinţa unei plăgi împuşcate oarbe a abdomenului cu
interesarea ficatului.
Prin rezoluţia nr. 513/P/1990, din data de 09.12.1997, Parchetul Militar Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Dragu Simion.
Fiind audiată la data de 12.07.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Dragu Maria, domiciliată în Craiova, str. Desnăţui, nr. 19, bl. D9, sc. 1, ap. 16,
jud. Dolj, a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
uciderea tatălui său, Dragu Simion, şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Dumitraşcu Dorin Ilie (Craiova) - decedat
Împrejurările în care a fost rănit prin împuşcare cap. Dumitraşcu Dorin Ilie, din cadrul
UM 01256 Caracal au făcut obiectul dosarului nr. 23/P/1990 al Parchetului Militar Craiova.
În fapt s-a reţinut că Dumitraşcu Dorin Ilie a fost împuşcat, în data de 23.12.1989, în
timp ce se afla în incinta UM 01256 Caracal, în contextul în care, din proprie iniţiativă, a
părăsit adăpostul individual şi s-a îndreptat spre zona în care se afla amplasată mitraliera
antiaeriană, lângă terenul de sport, moment în care a fost lovit în braţul drept şi torace de un
glonţ venit din exteriorul unităţii.
Prin rezoluţia nr. 23/P/1990, din data de 30.06.1998, Parchetul Militar Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul cap. Dumitraşcu Dorin Ilie, din
cadrul UM 01256 Caracal.
Fiind audiat la data de 12.07.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Dumitraşcu Ilie, domiciliat în Bucureşti, str. 9 Mai, bl. 22 A, sc. 1, et. 5, ap. 32,
sector 6, a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
decesul fiului său, Dumitraşcu Dorin Ilie, şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Busuioc Virgil (Craiova)
Împrejurările în care s-a produs vătămarea corporală a civ. Busuioc Virgil au făcut
obiectul dosarului nr. 98/P/1990 al Procuraturii Militare Craiova.
În fapt s-a reţinut că Busuioc Virgil a participat la mitingul din data de 22.12.1989, din
faţa fostului Comitet Judeţean Dolj al PCR, producându-i-se leziuni (traumatism toracic cu
fractură stern şi disfuncţie acronio claviculară dreaptă), în contextul busculadei creată de
zvonul privind deplasarea fostului preşedinte Nicolae Ceauşescu spre mun. Craiova.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1396/A1/15.04.1991, întocmit de
Laboratorul exterior medico legal Craiova, numitul Busuioc Virgil a prezentat leziuni de
violenţă produse prin compresiune între 2 planuri (corpuri) dure (călcare), cât şi prin lovire cu
sau de corpuri dure, care pot data din 22.12.1989 şi care au necesitat 1 an şi 3 luni de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 98/P/1990, din data de 30.01.1991, Procuratura Militară Craiova a
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dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a civ. Busuioc
Virgil.
Fiind audiat la data de 28.02.2006, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Busuioc Virgil, domiciliat în Craiova, str. George Fotino, bl. B 8, sc.6, ap.2, jud.
Dolj, a relatat împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală şi s-a constituit parte
civilă în cauză, solicitând identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.
Persoană vătămată Sass Ludmila (Craiova)
Împrejurările în care s-a produs vătămarea corporală a civ. Sass Ludmila, au făcut
obiectul dosarului nr. 452/P/1990 al Procuraturii Militare Craiova.
În fapt s-a reţinut că Sass Ludmila a participat la mitingul din data de 22.12.1989, din
faţa fostului Comitet Judeţean Dolj al PCR, producându-i-se leziuni (fractură a humerusului
stâng) în contextul busculadei creată de zvonul privind deplasarea fostului preşedinte Nicolae
Ceauşescu spre mun. Craiova.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 351/A1/06.02.1990, întocmit de
Laboratorul exterior medico legal Craiova, numita Sass Ludmila a prezentat leziuni de
violenţă produse prin lovire cu un corp dur care au necesitat cca. 55 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 452/P/1990 din data de 03.05.1990 Procuratura Militară Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a civ. Sass
Ludmila.
Cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, la data de 12.07.2006, fiind
audiată, Sass Ludmila, domiciliată în Craiova, str. Dezrobirii, nr. 13, bl. E15, sc. 1, ap. 11,
jud. Dolj, a relatat împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală şi s-a constituit
parte civilă în cauză, solicitând identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate.
Persoană vătămată Milovan Marian (Craiova) – rănit
Persoană vătămată Ciorîia Toma (Craiova) - rănit
Împrejurările în care au fost răniţi prin împuşcare lt. maj. Milovan Marian şi sold.
Ciorîia Toma, din cadrul UM 01183 Pleniţa au făcut obiectul dosarului nr. 324/P/1997 al
Parchetului Militar Craiova.
În fapt s-a reţinut că în noaptea de 25/26.12.1989, cpt. Milovan Marian şi sold. Ciorîia
Toma, ambii din UM 01183 Pleniţa, s-au aflat în dispozitivul de apărare al unităţii, pe latura
de vest, în imediata apropiere a gardului împrejmuitor.
În timpul nopţii, în jurul orei 0200, în mod neaşteptat, un soldat a deschis foc cu
armamentul din dotare, acţiune care a provocat panică, motiv pentru care aproape toţi militarii
din dispozitivul de apărare au început să tragă spre pădurea aflată la cca. 100 m de gardul
unităţii, considerând că acela este locul de unde unitatea ar putea fi atacată de către „terorişti”.
În acest context, în urma uzului de armă efectuat de cpt. Davidescu Viorel, aflat la cca.
10-15 m în spatele dispozitivului de luptă, a rezultat rănirea celor două victime în cauză, cpt.
Milovan Marian fiind rănit în coapsa piciorului stâng şi omoplatul drept iar sold. Ciorîia
Toma în regiunea temporo-zigomatică dreapta, după ce cartuşul i-a perforat casca metalică.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 346/A1/10.02.1990, întocmit de
Laboratorul exterior medico legal Craiova, numitul Milovan Marian a prezentat leziuni de
violenţă produse prin împuşcare, care pot data din 26.12.1989 şi care au necesitat 40-45 zile
de îngrijiri medicale.
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Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1041/A1/21.03.1995, întocmit de
Laboratorul exterior medico legal Craiova, numitul Ciorîia Toma a prezentat leziuni de
violenţă produse prin împuşcare, care pot data din 26.12.1989 şi care au necesitat circa 50 zile
de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 324/P/1990, din data de 16.12.1997, Parchetul Militar Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de cpt. Davidescu Viorel pentru infr. prev. de art.
184 alin. 1 şi 3 C.pen. cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.
Cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, la data de 21.05.2007, fiind
audiat, Ciorîia Toma, domiciliat în Bucureşti, Aleea Bărbăteşti, nr. 1, bl. 58, sc. 3, et. 2, ap.
47, sector 5, a relatat împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit
parte civilă în cauză, solicitând identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate.
Persoană vătămată Mitrache Valentin Marius (Craiova) - rănit
Împrejurările în care a fost rănit prin împuşcare civ. Mitrache Valentin Marius au făcut
obiectul dosarului nr. 323/P/1990 al Parchetului Militar Craiova.
În fapt s-a reţinut că Mitrache Valentin Marius a fost rănit, prin împuşcare, în mâna şi
piciorul stâng, în data de 24.12.1989, în jurul orei 0900, în timp ce se afla în Cartierul Valea
Roşie, din mun. Craiova, în zona Şcolii nr. 29 de lângă Complexul Comercial Dacia, situat vis
a vis de UM 01047 Craiova.
Cu ocazia cercetărilor efectuate s-a stabilit că în direcţia victimei s-a tras de pe
acoperişul Pavilionului A din incinta UM 01047 Craiova, de către cpt. Gagiu Vasile şi sg.
maj. Iarca Marian, fiind considerat „terorist” atât de către militari cât şi de către civili, întrucât
era îmbrăcat în haine de culoare neagră.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 310/A1/06.02.1990, întocmit de
Laboratorul exterior medico legal Craiova, numitul Mitrache Valentin a prezentat leziuni de
violenţă produse prin împuşcare, care pot data din 24.12.1989 şi care au necesitat 25-30 zile
de îngrijiri medicale. Împuşcarea s-a putut produce din lateral stânga.
Prin rezoluţia nr. 323/P/1990, din data de 08.12.1997, Parchetul Militar Craiova a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de cpt. Gagiu Vasile şi sg. maj. Iarca Marian, din
cadrul UM 01047 Craiova.
Fiind audiat la data de 13.04.2007, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr.
97/P/1990, Mitrache Valentin Marius, domiciliat în comuna Coseşti, sat Petreşti, judeţul
Argeş, a relatat împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin împuşcare şi s-a constituit parte
civilă în cauză, solicitând identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.
Jianu Eugen Dan (Craiova) – decedat
Matei Ion (Craiova) – decedat
Persoană vătămată Iancu Marcel (Craiova) rănit
Împrejurările în care s-a produs decesul numiţilor Jianu Eugen Dan şi Matei Ion,
respectiv rănirea numitului Iancu Marcel, au făcut obiectul dosarului nr. 500/P/1990 al
Procuraturii Militare Craiova.
În fapt s-a reţinut că în data de 22.12.1989 s-a constituit Comitetului de Salvare
Naţională al Judeţului Dolj, organism din care a făcut parte, printre alţii, Jianu Eugen Dan,
Iancu Marcel şi Mercan Emilian.
În noaptea de 22/23.12.1989 s-a hotărât înarmarea unora dintre membri Comitetului de
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Salvare Naţională al Judeţului Dolj pentru paza şi apărarea sediului acestui comitet împotriva
eventualelor atacuri ale forţelor ostile revoluţiei.
Numitul Mercan Emilian a primit de la gărzile patriotice pistolul mitralieră seria AU
nr. 1334 şi 4 încărcătoare cu 120 cartuşe, iar Jianu Eugen Dan a primit un pistol TT seria AB
nr. 286 şi 16 cartuşe, pentru care au semnat de preluare în registrul pentru evidenţa
armamentului şi muniţiei distribuite.
În data de 23.12.1989, în jurul orelor 1200-1300, cu autoturismul marca OLCIT cu nr.
de înmatriculare 5-DJ-666, condus de Iancu Marcel, numitul Mercan Emilian s-a deplasat la
domiciliul său din mun. Craiova, str. Oneşti, nr. 1. Intrarea susnumitului în domiciliu a fost
observată de Văduva Elena care, sesizând că Iancu Marcel purta barbă iar Mercan Emilian
avea asupra sa armă, şi-a imaginat că cei doi sunt terorişti, despre a căror existenţă se discuta
frecvent în perioada respectivă.
Văduva Elena l-a sesizat pe sg. maj. Vijulie Vasile, din cadrul UM 01047 Craiova,
care, împreună cu 6 militari în termen, asigura paza şi apărarea Casei de Cultură a Studenţilor
din Craiova. Sg. maj. Vijulie Vasile împreună cu Anghel Vicenţiu (student anul III),
Dumitrescu Adrian (elev) şi Voica Mircea Adrian (student anul II), care s-au oferit să-l
însoţească pe subofiţer preluând arme de la militarii din subordine acestuia, s-au deplasat pe
str. Oneşti, adăpostindu-se după un tractor parcat pe trotuarul opus imobilului nr. 1. Sg. maj.
Vijulie a somat în mod repetat persoanelor din imobil să se predea.
Întrucât nu s-a răspuns în nici un fel la somaţie, sg. maj. Vijulie Vasile împreună cu
Anghel Vicenţiu şi Dumitrescu Adrian au executat foc spre partea superioară a imobilului cu
nr. 1, fără ca din clădire să se fi ripostat.
Pe fondul panicii şi confuziei generată de existenţa unor terorişti în imobilul cu nr. 1,
Gheorghe Alexandrina a telefonat la Comitetul de Salvare Naţională Dolj, solicitând ajutor
militar. Din locuinţa sa, a solicitat ajutor şi Mercan Emilian care a comunicat că imobilul în
care se afla a fost atacat cu arme de foc.
În urma acestor apeluri au fost dirijate de la sediul Comitetului de Salvare Naţională
Dolj forţe înarmate, printre care: 5 militari în termen sub comanda lt. maj. Radu Ionică şi plt.
Nedelcu Ion, un ABI al UM 0654, sub comanda cpt. Pop Constantin, şi 2 ABI-uri cu personal
din cadrul plutonului de intervenţie pentru luptă antiteroristă, sub comanda mr. Popescu
Sabin. Concomitent s-au deplasat în zonă, din proprie iniţiativă, alte persoane înarmate printre
care Jianu Eugen Dan, cpt. Mitrulescu Valeriu Jan (UM 01047), Marinescu Nicolae şi alţi
militari în termen.
Imobilul de la nr. 1, de pe str. Oneşti a fost încercuit, executându-se foc din toate
direcţiile.
Din proprie iniţiativă, civ. Roşu Cornel şi civ. Vulturescu Decebal, însoţiţi de militarul
în termen Popa Adrian, au controlat partea superioară a imobilului, nedepistând persoane
suspecte, armament ori muniţie.
Ulterior, din proprie iniţiativă, Anghel Vicenţiu împreună cu Roşu Cornel şi
Vulturescu Decebal au decis să pătrundă la parterul imobilului, pătrundere care s-a făcut prin
forţarea uşii exterioare. Imediat după pătrundere, Mercan Emilian şi Iancu Marcel au implorat
să nu se facă uz de armă, motivând că sunt membri ai Comitetului de Salvare Naţională al jud.
Dolj şi prezentând buletinele de identitate şi legitimaţiile primite de la CSN Dolj. De
asemenea Mercan Emilian a aruncat în hol pistolul mitralieră cu cel 4 încărcătoare cu 120
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cartuşe.
Roşu Cornel şi Vulturescu Decebal au efectuat control în încăperile apartamentului,
negăsind nimic suspect, constatându-se că în apartament se afla şi Tutelca Cristina (prietena
lui Mercan Emilian).
La un moment dat în holul locuinţei a venit şi mr. Popescu Sabin (şeful formaţiunii de
luptă antiteroristă) şi Jianu Eugen Dan iar ulterior a venit şi Matei Ion care s-a îndreptat către
Anghel Vicenţiu, încercând imobilizarea şi dezarmarea acestuia.
Mercan Emilian, mr. Popescu Sabin şi Tutelca Cristina s-au refugiat în sufragerie, iar
la scurt timp Matei Ion, în încercarea de a imobiliza şi dezarma pe Anghel Vicenţiu, a acţionat
din culpă mecanismul de dare a focului de la arma acestuia, împuşcându-l în cap pe Jianu
Eugen Dan.
În momentul imediat următor, din exteriorul imobilului, din direcţia str. Oneşti, s-au
executat trageri cu arme de foc, context în care Matei Ion a fost împuşcat iar Iancu Marcel a
fost rănit prin împuşcare.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 67/A3/10.01.1990, întocmit de
Laboratorul exterior medico legal Craiova, moartea numitul Jianu Eugen Dan a fost violentă
şi s-a datorat unei plăgi, prin armă de foc, transfixiante facio-vertebro-medulare cervicale
superioare. Orificiul de intrare al plăgii a fost anterior la nivelul regiunii lombare stg. şi buzei
superioare, iar cel de ieşire la nivelul cefei, în dreptul primei vertebre cervicale. Tragerea s-a
făcut din imediata apropiere, orificiul de intrare având caracter de ruptură a ţesutului.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 4907/A3/07.02.1990, întocmit de
Laboratorul exterior medico legal Craiova, moartea numitului Matei Ion a fost violentă şi s-a
datorat hemoragiei externe şi interne consecinţa unei plăgi împuşcate în regiunea sacrată
stângă cu interesarea vaselor iliace stângi. S-a tras un singur glonţ din spatele victimei, glonţul
având o direcţie dinapoi-înainte şi dinăuntru-înafară, traversând corpul victimei. S-a tras în
afara factorilor suplimentari ai împuşcării.
Conform raportului medico-legal nr. 360/A1/06.02.1990, întocmit de Laboratorul
exterior medico legal Craiova, numitul Iancu Marcel a prezentat leziuni de violenţă produse
prin împuşcare care pot data din 23.12.1989 şi care au necesitat cca. 18 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 500/P/1990, din data de 04.06.1990, Procuratura Militară Craiova
a dispus:
- neînceperea urmăririi penale sub aspectul infr. prev. de art. 174 C.pen faţă de
Mercan Emilian, Popescu Sabin şi Anghel Vicenţiu
- neînceperea urmăririi penale cu privire la privind decesul numitului Jianu Dan
Eugen
- neînceperea urmăririi penale cu privire la decesul numitului Matei Ion şi rănirea
prin împuşcare a numitului Iancu Marcel.
Cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, la data de 21.02.2006,
respectiv 28.02.2006, Jianu Maria (soţia victimei Jianu Eugen Dan), domiciliată în mun.
Craiova, str. Vrancei nr.3, judeţul Dolj şi Jianu Marin (tatăl victimei Jianu Eugen Dan),
domiciliat în Craiova, str. Unirii nr. 44, judeţul Dolj, s-au constituit părţi civile în cauză şi au
solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate împuşcarea
numitului Jianu Eugen Dan.
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Fiind audiat la data de 30.09.2008, Iancu Marcel, domiciliat în Craiova, str. Parcului
nr.2, bl.C1, sc.2, ap.5, judeţul Dolj, a relatat împrejurările în care s-a produs rănirea sa prin
împuşcare şi s-a constituit parte civilă în cauză, solicitând identificarea şi tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate.
La data de 28.02.2006, Matei Nicolae (tatăl numitului Matei Ion), domiciliat în
Craiova, str. Bucegi nr. 32, judeţul Dolj, a declarat că se constituie parte civilă în cauză.

IV.2.O Situaţie victime Neamţ
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs rănirea prin împuşcare a numitului Lazarov Valeriu, după cum urmează:
1. Persoană vătămată Lazarov Valeriu (Piatra Neamţ) - rănit
Conform adeverinţei nr. 7617, din data de 01.08.1994, eliberată de Spitalul Judeţean
Piatra Neamţ, numitul Lazarov Valeriu a fost internat în Secţia Ortopedie în perioada
25.12.1989-08.01.1990 cu diagnosticul plăgi împuşcate multiple.
Numitul Lazarov Valeriu, fiul lui Ilie şi Viorica, născut la data de 28.02.1960 în com.
Alexandru cel Bun, jud. Neamţ, domiciliat în com. Alexandru cel Bun, sat Bistriţa, jud.
Neamţ, a precizat că a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce se
deplasa cu autoturismului marca ARO cu nr. de înmatriculare 31-NT-170, în contextul
focurilor de armă trase dinspre unitatea militară situată la ieşirea din mun. Piatra Neamţ către
Bacău.
*
*
*
La dosarul cauzei sunt ataşate şi două dosare soluţionate, privind împrejurările în care
s-a produs decesul sau rănirea următoarelor persoane:
Apopei Mihai (Piatra Neamţ) – decedat
Persoană vătămată Covasan Sabin (Piatra Neamţ) – rănit
Persoană vătămată Mihalcea Constantin (Piatra Neamţ) - rănit
Începând cu data de 22.12.1989, cpt. Irimia Mircea a fost desemnat, împreună cu alte
cadre din UM 01027 Piatra Neamţ, să asigure paza şi apărarea sediului Poliţiei Jud. Neamţ.
La data de 06.01.1990, cpt. Irimia Mircea a obţinut o învoire pentru a se deplasa la
domiciliu în vederea rezolvării unor probleme personale, având asupra sa pistolul din dotare şi
muniţia aferentă. După ce a consumat băuturi alcoolice la domiciliu, a plecat spre sediul
Poliţiei Judeţene Neamţ. În drum s-a oprit succesiv la două localuri de alimentaţie publică
unde a mai consumat băuturi alcoolice, ajungând în stare de ebrietate. De la barul Orient a
plecat împreună cu civ. Covasan Sabin şi au luat un autoturism de ocazie pentru a se deplasa
până la sediul poliţiei. În timp ce autoturismul rula pe b-dul Decebal din cartierul Precista din
mun. Piatra Neamţ, între inc. Irimia Mircea, conducătorul auto Apopei Mihai şi Covasan
Sabin au avut loc discuţii legate de împrejurarea că inculpatul dorea să mai consume băuturi
alcoolice iar ceilalţi doi au refuzat să-l însoţească. În aceste împrejurări, Irimia Mircea a scos
pistolul din servietă, l-a dezasigurat, l-a armat şi, întorcându-se, l-a îndreptat spre Covasan
Sabin. A urmat, din această poziţie, o dispută pentru pistol în timpul căreia s-a produs
descărcarea pistolului, conducătorul auto Apopei Mihai fiind împuşcat mortal în cap.

919

În legătură cu împrejurările în care a decedat numitul Apopei Mihai, a fost audiată
soţia acestuia, Apopei Elena, domiciliată în Piatra Neamţ, str. D.Gherea, bl. D.9, ap.4, judeţul
Neamţ.
Autoturismul a părăsit direcţia de deplasare şi s-a izbit de un stâlp de susţinere a reţelei
electrice. Cetăţenilor sosiţi la faţa locului, cpt. Irimia Mircea le-a spus că numitul Covasan
Sabin este terorist aşa încât acesta a fost dezarmat iar pistolul a fost restituit ofiţerului care, la
rândul său, a tras, rănindu-l atât pe Covasan Sabin (fiul lui Simion şi Lucreţia, născut la data
de 03.01.1959 în comuna Bicaz – Chei, domiciliat în Piatra Neamţ, b-dul Decebal nr. 65, ap.
5, judeţul Neamţ), cât şi pe civ. Mihalcea Constantin (domiciliat în Piatra Neamţ, b-dul
Mihai Viteazu, bl. I 3, ap. 73, judeţul Neamţ), aflat în spatele său.
Faptele au făcut iniţial obiectul dosarului nr. 4/P/1990 al Procuraturii Militare
Bacău, prin ordonanţa din data de 01.03.1990 dispunându-se declinarea competenţei în
favoarea Procuraturii Judeţene Neamţ.
Prin rechizitoriul nr. 63/P/1990, din data de 14.09.1990, al Procuraturii Judeţene
Neamţ, aflat, în copie la dosarul nr. 97/P/1990 al Secţiei Parchetelor Militare, cpt. (r) Irimia
Mircea, fost în cadrul UM 01027 Piatra Neamţ, a fost trimis în judecată, în stare de arest
preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 174 C.pen şi art. 20 rap. la art. 176
lit. b C.pen.
Persoană vătămată Luţă Demirel (Piatra Neamţ) - rănit
Prin rezoluţia nr. 620/P/1991, din data de 07.02.1992, Procuratura Militară Bacău a
dispus, în temeiul art. 228 rap. la art. 10 lit. e C.pr.pen şi art. 51 C.pen, neînceperea
urmăririi penale în cauza privind rănirea prin împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, a
sold. Luţă Demirel, din cadrul UM 01386 Roman.
În fapt s-a reţinut că, în noaptea de 22/23.12.1989, în jurul orei 2300, subunitatea din
care făcea parte sold. Luţă Demirel a primit ordin să apere cazarma pe limita de nord,
primindu-se informaţii (neverificate) că persoane necunoscute vor ataca pe această latură.
Militarii au fost amplasaţi lângă gardul exterior la distanţe mici unul de altul, cu
misiunea de a respinge un eventual atac asupra cazărmii.
Prin acea zonă a trecut însă o patrulă a unităţii care nu fusese încunoştinţată despre
instalarea militarilor lângă gard. Pe fondul confuziei şi temerii că unitatea va fi atacată,
militarii din patrulă au deschis foc împotriva celor de lângă gard, a căror prezenţă, în acel loc,
în întuneric, li s-a părut suspectă. În aceste împrejurări, sold. Luţă Demirel (fiul lui Ilie şi
Elena, domiciliat în comuna Corotnic de Jos, str. Luţeni, nr. 535A, judeţul Suceava), a fost
rănit în piciorul drept, suferind leziuni care au necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 620/P/1991 din data de 25.09.2007, procurorul militar şef adjunct al
Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, a dispus, în temeiul art. 32-35 C.pr.pen, conexarea dosarului nr. 620/P/1991 al
Parchetului Militar Bacău la dosarul nr. 97/P/1990 al Secţiei Parchetelor Militare, fără să se
dispună însă şi infirmarea soluţiei de neîncepere a urmăririi penale menţionată anterior.

IV.2.P Situaţie victime Cluj
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
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produs decesul sau vătămarea următoarelor persoane:
1. Cionca Iosif (Cluj) - decedat
Numitul Cionca Iosif a fost împuşcat mortal, de o persoană rămasă neidentificată, în
seara zilei de 23.12.1989, în jurul orei 1800, în timp ce se afla în autoturismul Dacia 1300 cu
nr. 5-CJ-5293, condus de Cristolţan Ioan pe raza mun. Turda.
În legătură cu împrejurările în care a survenit decesul lui Cionca Iosif a fost audiată
soţia acestuia, Cionca Maria, fiica lui Ioan şi Maria, născută la data de 11.04.1957 în comuna
Botiza, judeţul Maramureş, domiciliată în Cluj Napoca, str. Primăverii nr. 8, bl. S1, ap. 272,
judeţul Cluj.
2. Stoica Cristian (Cluj) - decedat
Numitul Stoica Cristian, în cursul lunii decembrie 1989, era militar în termen la U.M.
01342 Turda. În ziua de 23.12.1989, a fost împuşcat mortal, în timp ce se afla în cazarmă.
La data de 18.09.2006, a fost audiată numita Iordache Niculina, fiica lui Petre şi
Maria, născută la 12.06.1958 în comuna Berceni, jud. Ilfov, domiciliată în Bucureşti, str.
Izvorul Trotuşului nr. 3, bl. D14, sc. 2, et. 4, ap. 30, sector 4, care s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul fratelui său Stoica Cristian.
3. Persoană vătămată Radu Titus (Cluj)
Numitul Radu Titus, fiul lui Cristea şi Livia, născut la data de 07.04.1947, domiciliat
în Turda, str. Câmpiei nr. 54, jud. Cluj, susţine că, în ziua de 22.12.1989 a fost agresat de
persoane necunoscute în apropierea sediului Miliţiei mun. Turda, suferind leziuni care au
necesitat pentru vindecare 63-65 zile de îngrijiri medicale.
4. Persoană vătămată Neag Dorin (Cluj) - rănit
Numitul Neag Dorin, fiul lui Petru şi Olga, născut la data de 03.04.1960 în municipiul
Rădăuţi, judeţul Suceava, domiciliat în Turda, str. Aviatorilor nr. 3, bl. A.11, sc. B, et. 2, ap.
31, jud. Cluj, în ziua de 24.12.1989, a fost internat în Spitalul Turda cu diagnosticul „plagă
prin împuşcare prin retenţia glonţului la cotul stâng”.
5. Persoană vătămată Mihai Cristinel (Cluj) - rănit
Numitul Mihai Cristinel, fiul lui Dumitru şi Viorica, născut la 17.01.1971 în Botoşani,
domiciliat în Braşov, str. Barbu Lăutaru nr. 9, bl. 116, sc. A, ap. 7, jud. Braşov, fost militar în
termen la U.M. 01607 Someşeni, susţine că în noaptea de 23/24.12.1989, în jurul orei 2400, a
fost rănit prin împuşcare în zona abdominală.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
6. Persoană vătămată Mureşan Ioan (Cluj) - rănit
Numitul Mureşan Ioan, fiul lui Nicolae şi Ana, născut la 01.06.1960 în Câmpia Turzii,
domiciliat în Cluj-Napoca, str. Teleorman, bl. T.5, nr. 55, ap. 53, susţine că a fost rănit prin
împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în apropierea staţiei Peco de pe Calea
Turzii.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
7. Persoană vătămată Ţuţui Mureşan Florin Vasile (Cluj)
Numitul Ţuţui Mureşan Florin Vasile, fiul lui Ioan şi Maria, născut la 01.07.1973 în
Turda, domiciliat în Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 10/C, jud. Cluj, susţine că a fost rănit
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prin împuşcare, în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în zona Întreprinderii Transchim
Turda.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.

IV.2.R Situaţie victime Harghita şi Covasna
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs vătămarea următoarelor persoane:
1. Persoană vătămată Tomuş Lucian (Harghita şi Covasna)
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 85/E, din data de 28.05.1996,
întocmit de Laboratorul de Medicină Legală Braşov, numitul Tomuş Lucian a prezentat
leziuni corporale produse prin loviri directe şi repetate cu corpuri dure. Leziunile (contuzii
multiple ale corpului şi membrelor inferioare) au fost produse la data de 22.12.1989 şi au
necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, numitul Tomuş
Lucian, fiul lui Constantin şi Susana, născut la data de 29.04.1968 în Braşov, domiciliat în
oraş Rupea, str. Muncii, nr. 10, jud. Braşov, fiind audiat la data de 27.03.2007, a precizat că în
luna decembrie 1989 era subofiţer (sg. maj.) în cadrul Postului de Miliţie TF Miercurea Ciuc.
În data de 22.12.1989 un grup de manifestanţi au pătruns în sediul Postului de Miliţie
TF şi l-au lovit cu pumnii şi picioarele, respectiv cu obiecte de mobilier, peste cap, mâini,
torace şi picioare până a căzut la podea.
A fost transportat în stare de inconştienţă la Spitalul Judeţean Harghita iar în dimineaţa
zilei de 23.12.1989, împreună cu mai mulţi lucrători de miliţie, care se aflau internaţi în spital,
în urma agresiunilor suferite, au fost conduşi în infirmeria unei unităţi de vânători de munte
unde au rămas în stare de reţinere până în data de 29.12.1989.
A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de agresiunea
exercitată asupra sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
2. Persoană vătămată Beiuşanu Liviu Mihaiu (Harghita şi Covasna)
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 97/C/1992 din data de 22.04.1992,
întocmit de Laboratorul de Medicină Legală Odorheiu Secuiesc, numitul Beiuşanu Liviu
Mihaiu a prezentat leziuni corporale (traumatism cranio-cerebral, fractura piramidei nazale)
care pot data din 22.12.1989 şi au putut fi produse prin loviri directe cu corpuri dure
contondente. Leziunile au necesitat 69-70 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Beiuşanu Liviu
Mihaiu, fiul lui Florian şi Ana, născut la data de 23.09.1969 în sat Sîntelec, jud. Bihor,
domiciliat în mun. Odorheiu Secuiesc, şos. Tamaşi Aron, nr. 208, jud. Harghita, fiind audiat la
data de 08.12.2006, a precizat că în luna decembrie 1989 activa în cadrul Miliţiei mun.
Odorheiu Secuiesc, fiind şeful Biroului economic.
În data de 22.12.1989, a fost agresat de către manifestanţii adunaţi în faţa sediului
miliţiei. A solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate şi s-a
constituit parte civilă în cauză.
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3. Persoană vătămată Stan Marian (Harghita şi Covasna)
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 3039/C/1992 din data de
10.08.1992, întocmit de Laboratorul de Medicină Legală Miercurea Ciuc, numitul Stan
Marian a prezentat leziuni traumatice corporale (traumatism cranio-cerebral cu hematom
periorbital bilateral, plăgi contuze la nivelul regiunii occipitale) care pot data din 22.12.1989
şi s-au putut produce prin loviri directe cu corpuri dure-contondente cu suprafaţă mai mică şi
neregulată. Leziunile au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Stan Marian
(fiul lui Ion şi Vanghelita, născut la data de 01.03.1961 în Brăila, domiciliat în mun.
Miercurea Ciuc, str. Cântarului, nr. 6, sc. B, ap. 1, jud. Harghita, CNP 1610301191321), fiind
audiat la data de 08.12.2006, a precizat că a fost agresat de către manifestanţii care, în data de
22.12.1989, au pătruns în incinta Postului de Miliţie TF Miercurea Ciuc, unde îşi desfăşura
activitatea ca ofiţer de miliţie. Nu cunoaşte nici una din persoanele care l-au agresat şi nu s-a
constituit parte civilă în cauză.
4. Persoană vătămată Igna Traian (Harghita şi Covasna)
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 2075/C/1992, din data de
14.05.1992, întocmit de Laboratorul de Medicină Legală Miercurea Ciuc, numitul Igna Traian
a prezentat leziuni traumatice corporale, care pot data din 22.12.1989 şi s-au putut produce
prin loviri directe cu corpuri dure contondente. Leziunile au necesitat 8-9 zile de îngrijiri
medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Igna Traian (fiul
lui Nicolae şi Rafila, născut la data de 05.03.1958 în com. Scărişoara, jud. Alba, domiciliat în
mun. Alba Iulia, str. Mioriţei, nr. 12, jud. Alba, CNP 1580305191356), fiind audiat la data de
12.12.2006, a precizat că, în data de 22.12.1989, a fost agresat de către manifestanţii care au
pătruns în sediul Miliţei Jud. Harghita, unde îşi desfăşura activitatea în cadrul Biroului Ordine
Publică.
Manifestanţii l-au aruncat apoi pe scările de la intrarea în sediu, unde a fost din nou
lovit de mulţimea furioasă. A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate şi
s-a constituit parte civilă în cauză.
5. Persoană vătămată Ungureanu Costel (Harghita şi Covasna)
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1779/C/1990 din data 10.04.1990,
întocmit de laboratorul de medicină legală Miercurea Ciuc, numitul Ungureanu Costel a
prezentat urmele unor leziuni traumatice corporale care pot data din 22.12.1989 şi s-au putut
produce prin loviri directe repetate cu corpuri dure contondente. Leziunile au necesitat pentru
vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Ungureanu
Costel (fiul lui Alexandru şi Ileana, născut la data de 11.05.1965 în com. Tătăruşi, jud. Iaşi,
domiciliat în com. Ciurea, sat Lunca Cetăţui, bl. 62, sc. A, et. 2, ap. 10, jud. Iaşi CNP
1650511191368), fiind audiat la data de 12.12.2006, a precizat că, în data de 22.12.1989, a
fost agresat de către manifestanţii care au intrat în incinta Postului de Miliţie TF Miercurea
Ciuc, unde îşi desfăşura activitatea. A solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate de agresiunea exercitată asupra sa.
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6. Persoană vătămată Moga Sorin Teodor (Harghita şi Covasna)
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 2143/C/1992 din data de
21.05.1992, întocmit de Laboratorul de Medicină Legală Miercurea Ciuc, numitul Moga Sorin
a prezentat leziuni traumatice corporale care pot data de 21.12.1989 şi s-au putut produce prin
loviri directe cu corpuri dure contondente. Leziunile au necesitat 7-8 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Moga Sorin
Teodor (fiul lui Romulus şi Anica, născut la data de 01.01.1959, în com. Căpuşu de Câmpie,
jud. Mureş, domiciliat în mun. Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 9, et. 1, ap. 1, jud.
Harghita, CNP 1590101191321), fiind audiat la data de 12.12.2006, a precizat că a fost
agresat, în data de 22.12.1989, de către manifestanţii care pătrunseseră în curtea
Inspectoratului Judeţean de Miliţie Harghita, unde îşi desfăşura activitatea în cadrul Biroului
de Cercetare Penală. A solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de agresiunea exercitată asupra sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
7. Persoană vătămată Borş Aurel (Harghita şi Covasna)
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. 4670/28.09.1992, întocmit de
Laboratorul Exterior de medicină legală Târgu Mureş, numitul Borş Aurel a prezentat stare
post traumatică sub formă de lipsă un dinte şi o cicatrice liniară pe frunte, leziuni care pot să
fie în legătură cu evenimentul din decembrie 1989. Leziunile au necesitat 22-25 zile de
îngrijiri medicale. Leziunile se încadrează în categoria sluţire, însă constituie un uşor
prejudiciu estetic.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Borş Aurel (fiul
lui Petru şi Teodora, născut la data de 16.01.1953 în Sărmaş, jud. Harghita, domiciliat în mun.
Sighişoara, str. Mihai Eminescu, nr. 9, jud. Mureş, CNP 1530116191321), fiind audiat la data
de 08.12.2006, a precizat că a fost agresat, în data de 22.12.1989, de către manifestanţii care
pătrunseseră în curtea Inspectoratului Judeţean de Miliţie Harghita, unde îşi desfăşura
activitatea în calitate de şef Serviciu Judiciar.
8. Persoană vătămată Cristea Grigore Vasile (Harghita şi Covasna)
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 94/C/1992 din data de 15.04.1992,
întocmit de Cabinetul Medico Legal Odorheiu Secuiesc, numitul Cristea Grigore Vasile a
prezenta leziuni traumatice corporale (traumatism cranio-cerebral şi traumatism toracic) care
pot data din 22.12.1989 şi care s-au putut produce prin loviri directe cu corpuri contondente.
Leziunile au necesitat 18-19 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Cristea Grigore
Vasile (fiul lui Gligor şi Silvia, născut la data de 22.01.1955 sat Petriceni, jud. Covasna,
domiciliat în Odorheiu Secuiesc, str. Solymossy, nr. 49, jud. Harghita, CNP 1550122191322),
fiind audiat la data de 08.12.2006, a precizat că a fost agresat, în data de 22.12.1989, de către
manifestanţii care au pătruns în sediul Inspectoratul Judeţean de Miliţie Harghita, unde îşi
desfăşura activitatea în cadrul Serviciului Circulaţie. A solicitat identificarea şi tragerea la
răspundere penală a persoanelor vinovate şi s-a constituit parte civilă în cauză.
9. Persoană vătămată Coşarcă Petru (Harghita şi Covasna)
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Coşarcă Petru
(fiul lui Vasile şi Aurelia născut la data de 27.06.1956 în Sărmaş jud. Harghita, domiciliat în
mun. Odorheiu Secuiesc, str. Victoriei, nr. 28, ap. 6, jud. Harghita, CNP 1560627192463)
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fiind audiat la data 08.12.2006, a precizat că a fost agresat (politraumatism cranio-cerebral), în
data de 22.12.1989, de către manifestanţii care au pătruns în curtea Miliţiei mun. Odorheiu
Secuiesc, unde îşi desfăşura activitatea în cadrul Biroului Pază şi ordine publică. A solicitat
identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de agresiunea exercitată
asupra sa, precizând că nu are pretenţii de natură materială.
10. Persoană vătămată Selincean Mihai (Harghita şi Covasna)
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Selincean Mihai
(fiul lui Gligor şi Maria, născut la data de 17.03.1951 în Cehul Silvaniei, jud. Sălaj, domiciliat
în mun. Miercurea Ciuc, str. Muller Laszlo, nr. 3, sc. A, ap. 3, jud. Harghita, CNP
1510317191333), fiind audiat la data de 08.12.2006, a precizat că a fost agresat, în data de
22.12.1989, de către manifestanţii care au pătruns în sediul Miliţiei mun. Miercurea Ciuc,
unde îşi desfăşura activitatea în cadrul Biroului judiciar.
Conform certificatului medico-legal nr. 2749/C din data de 09.07.1992 pentru leziunile
suferite a necesitat 16-17 zile de îngrijiri medicale.
11. Persoană vătămată Braic Mitică (Harghita şi Covasna)
Conform certificatului medico-legal nr. 465/29.01.1990, eliberat de Laboratorul de
medicină Legală Miercurea Ciuc, completat cu certificatul medico legal nr. 586/1990 din data
de 05.02.1990, numitul Braic Mitică a prezentat leziuni traumatice care pot data din
22.12.1989 şi care s-au putut produce prin loviri directe cu corp dur contondent precum şi cu
un instrument tăietor înţepător. Leziunile au necesitat pentru vindecare 28-29 zile de îngrijiri
medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Braic Mitică
(fiul lui Dumitru şi Ileana, născut la data de 16.04.1958 în Topliţa, jud. Harghita, domiciliat în
oraş Topliţa, str. Lungă, nr. 176, jud. Harghita, CNP 1580416190348), fiind audiat la data de
26.09.2006, a precizat că a fost agresat, în data de 22.12.1989, de către manifestanţii adunaţi
în faţa sediului Miliţiei oraş Cristuru Secuiesc, unde îşi desfăşura activitatea în cadrul Biroului
Ordine Publică.
12. Persoană vătămată Colban Nestor (Harghita şi Covasna)
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Colban Nestor
(fiul lui Gheorghe şi Olga, născut la data de 24.05.1941 în Horodnic, jud. Suceava, domiciliat
în sat Baloteşti, str. Castanilor, nr. 31, jud. Ilfov, CNP 1410524191323), fiind audiat la data de
08.12.2006, a precizat că a fost agresat, în data de 22.12.1989, de către manifestanţii aflaţi în
faţa sediului Inspectoratului Judeţean de Miliţie Harghita, unde îşi desfăşura activitatea în
calitate de şef al Serviciului circulaţie. A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate de agresiunea exercitată asupra sa şi a menţionat că nu are pretenţii de natură
materială.
13. Persoană vătămată Chicea Ioan (Harghita şi Covasna)
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Chicea Ioan
(fiul lui Ioan şi Marian, născut la data de 04.08.1949 în com. Sălişte, jud. Sibiu, domiciliat în
mun. Sibiu, str. Nicolae Teclu, nr. 6, et. 6, ap. 28, jud. Sibiu, CNP 1490804131329), fiind
audiat la data de 08.12.2006, a precizat că a fost agresat, în data de 22.12.1989, de către
manifestanţii în timp ce încerca să poarte un dialog cu aceştia, în calitate de comandant al
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Miliţiei mun. Miercurea Ciuc.
14. Persoană vătămată Ştefan Neculai (Harghita şi Covasna)
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 5/E din data de 09.01.1990,
întocmit de Laboratorul de Medicină Legală Sf. Gheorghe, numitul Ştefan Neculai a prezentat
leziuni traumatice corporale care au putut fi produse în cadrul agresiunii din 22.12.1989 prin
lovire cu corp dur. Leziunile au necesitat cca. 12 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Ştefan Neculai
(fiul lui Costache şi Natalia născut la data de 14.09.1961 în com Truşeşti, jud. Botoşani,
domiciliat în mun. Suceava, str. Măgurei, nr. 16, bl. I8, sc. C, et. 3, ap. 12, jud. Suceava, CNP
1610914142072), fiind audiat la data de 16.02.2007, a precizat că a fost agresat de
manifestanţi, în data de 22.12.1989, în timp ce se afla în sediul primăriei Târgu Secuiesc
împreună cu colegul său lt. Ciutac Andrei. A solicitat identificarea şi tragerea la răspundere a
persoanelor vinovate de agresiunea exercitată asupra sa şi s-a constituit parte civilă în cauză.
15. Persoană vătămată Grama Aurel (Harghita şi Covasna)
Conform raportului de constatare medico-legală din data de 09.01.1990, întocmit de
Laboratorul de Medicină legală Sf. Gheorghe, numitul Grama Aurel a prezentat leziuni
traumatice corporale care au putut fi produse în cadrul agresiunii din data de 22.12.1989.
leziunile au necesitat cca. 12 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Grama Aurel
(fiul lui Constantin şi Victoria, născut la data de 11.07.1960 în jud. Mureş, domiciliat în mun.
Bistriţa, b-dul Independenţei, nr. 5, sc. A, ap. 8, jud. Bistriţa Năsăud, CNP 1600711060761),
fiind audiat la data de 08.12.2008, a precizat că, fiind ofiţer de serviciu la Miliţia Târgu
Secuiesc, a fost agresat de către manifestanţii aflaţi în faţa sediului miliţiei. A solicitat
tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de agresiunea exercitată asupra sa pentru
tentativă de omor şi ultraj.
16. Persoană vătămată Aramă Aurel (Harghita şi Covasna)
La data de 04.07.2006 Aramă Aurel, fiul lui Nicolae şi Victoria, născut la data de
07.03.1962, domiciliat în sat Reci, nr. 267, jud. Covasna, a solicitat efectuarea de cercetări sub
aspectul infr. prev. de art. 181 C.pen, motivând că la data de 22.12.1989, fiind în timpul
serviciului la fosta miliţie Tg. Secuiesc a fost agresat de către manifestanţi.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 35/E din data de 23.01.1992,
întocmit de Laboratorul de Medicină Legală Sf. Gheorghe, numitul Aramă Aurel a prezentat
leziuni traumatice corporale care au putut fi produse în decembrie 1989 şi care au necesitat
cca. 16 zile de îngrijiri medicale.
17. Persoană vătămată Rujoi Gheorghe (Harghita şi Covasna)
La data de 04.07.2006 Rujoi Gheorghe, fiul lui Alexandru şi Luiza, născut la data de
21.07.1960 în com. Hărman, jud. Braşov, domiciliat în mun. Sf. Gheorghe, str. Puskas
Tivadar, nr. 34, bl. 64, sc. C, ap. 12, jud. Covasna, a solicitat efectuarea de cercetări sub
aspectul infr. prev. de art. 181 C.pen, motivând că la data de 23.12.1989, fiind în timpul
serviciului, la fosta Miliţie Baraolt, a fost agresat de către manifestanţi.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 40/E din data de 23.01.1992,
întocmit de Laboratorul de Medicină Legală Sf. Gheorghe, numitul Rujoi Gheorghe a
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prezentat leziuni traumatice corporale care au putut fi produse în cadrul evenimentului din
data de 23.12.1989 şi care au necesitat cca. 12 zile de îngrijiri medicale.
18. Persoană vătămată Rîpan Eugen (Harghita şi Covasna)
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Rîpan Eugen
(fiul lui Constantin şi Maria, născut la data de 07.08.1960 în oraşul Mărăşeşti, jud. Vrancea,
domiciliat în mun. Sf. Gheorghe, str. Crângului, nr. 30, bl. 28, sc. B, ap. 10, jud. Covasna,
CNP 1600807141039), fiind audiat la data de 15.08.2006, a precizat că a fost agresat, în data
de 22.12.1989, de către manifestanţii care au pătruns în sediul Miliţiei Tg. Secuiesc, unde îşi
desfăşura activitatea. A solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor
vinovate.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 36/E din data de 23.01.1992,
întocmit de Laboratorul de medicină Legală Sf. Gheorghe, numitul Rîpan Eugen a prezentat
leziuni traumatice ale mâinilor care au necesitat 6 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au putut
fi produse prin lovire cu şi de corp dur în decembrie 1989.
19. Persoană vătămată Costache Augustin (Harghita şi Covasna)
În legătură cu împrejurările în care s-a produs vătămarea sa corporală, Costache
Augustin (fiul lui Nicolae şi Vochiţa, născut la data de 24.08.1957 în sat Clipiceşti, jud.
Vrancea, domiciliat în oraş Mărăşeşti, Fdt. Oituz, bl. 4, et. 3, sc. A. ap. 9, jud. Vrancea, CNP
1570824142050), fiind audiat la data de 07.09.2006, a precizat că a fost agresat, în data de
22.12.1989, de către manifestanţii aflaţi în faţa sediului Miliţiei Tg. Secuiesc, unde îşi
desfăşura activitatea în cadrul Biroului Judiciar. A solicitat tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Conform buletinului de analize medicale nr. 11800 din data de 25.12.1989, întocmit de
Policlinica Judeţeană Sf. Gheorghe – Radiologie, numitul Costache Augustin a fost
diagnosticat cu fractură a cercurilor costale VI-VII-VIII-IX stg. pe linia axilară posterioară.
20. Persoană vătămată Stan Sorin Gavril (Harghita şi Covasna) - rănit
Numitul Stan Sorin Gavril, fiul lui Grigore şi Maria, născut la data de 16.06.1968 în
Topliţa, domiciliat în Topliţa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, jud. Harghita, cu ocazia audierii
din data de 14.10.2007, a precizat că a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 22.12.1989, în
jurul orelor 1500, în timp ce se afla pe peronul staţiei CFR Miercurea Ciuc.
Conform certificatului medico-legal nr. 2897/2009 al IML Târgu Mureş, acesta a fost
internat în perioada 22.12.1989-11.01.1990 la Spitalul Topliţa, cu diagnosticul: „plagă
împuşcată transfixiantă gamba dreaptă”.
21. Persoană vătămată Vajna Jozsef (Sf. Gheorghe-Vol. 1) - rănit
Numitul Vajna Jozsef, născut la data de 22.12.1957, domiciliat în Sf. Gheorghe, str.
Dumitru Petrescu, nr. 17, bl. 4, sc. A, ap. 4, judeţul Covasna, afirmă că a fost rănit prin
împuşcare în coapsa stângă, în ziua de 23.12.1989, în contextul în care, în direcţia
autoturismului său, s-au executat focuri de armă.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 308/E/1991, numitul Vajna Jozsef
prezintă sechele după plagă împuşcată în coapsa stângă. A necesitat pentru vindecare 40 zile
de îngrijiri medicale.
*

*
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La dosarul cauzei se află ataşate şi alte dosare soluţionate privind victime produse în
această zonă, în timpul evenimentelor din decembrie 1989, după cum urmează:
Ferencz Emeric (Harghita şi Covasna) - decedat
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul victimei în cauză, a fost audiat
la data de 08.03.2008 fiul acesteia Ferencz Levente (domiciliat în mun. Gheorgheni, cartierul
Florilor, bl. 43, sc. B2, ap. 6, et.2, judeţul Harghita), care a precizat că tatăl său, plt. Ferencz
Emeric (născut la data de 19.08.1951 în com. Ditrău, jud. Harghita) a fost ucis în data de
22.12.1989, în sediul Miliţiei Cristuru Secuiesc, de către civilii Balint Mihaly, Benedek
Sandor şi Gabor Samuilă. A precizat de asemenea că cei vinovaţi de uciderea tatălui său au
fost condamnaţi prin sentinţa penală nr. 9/12.06.1990 a Tribunalului Judeţean Harghita, pe
care a anexat-o în copie.
Persoană vătămată Copală Gheorghe Severian (Harghita şi Covasna - Sf.
Gheorghe-Vol. 1) - rănit
Numitul Copală Gheorghe Severian, fiul lui Ioan şi Elisabeta, născut la data de
05.10.1969 în Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, domiciliat în comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea,
fost militar în termen la U.M. 01048J Sf. Gheorghe, a fost rănit în coapsa piciorului stâng, în
noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce, împreună cu Bratorin Fănică, se afla în dispozitivul de
apărare al unităţii, pe latura de nord, cu faţa spre blocul CFR, din direcţia căruia se executau
focuri de armă către unitatea militară.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 45/E/1992, numitul Copală
Gheorghe Severian a prezentat leziuni traumatice ale coapsei stângi, produse prin împuşcare.
A necesitat pentru vindecare circa 35 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 6/P/1992 din data de 14.06.1996 a Parchetului Militar Braşov, s-a
dispus neînceperea urmăririi penale privind vătămarea numitului Copală Gheorghe Severian,
reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Radu Gheorghe (Sf. Gheorghe-Vol. 1)
La data de 11.05.1995, numitul Radu Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Iuliana, născut la
data de 05.05.1958 în Bod – Colonie, judeţul Braşov, domiciliat în Sf. Gheorghe, str. Podului,
nr. 21, bl. 51, sc. B, ap. 10, judeţul Covasna, a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul
Covasna cu privire la faptul că în seara zilei de 10.01.1990, ar fi fost agresat de către persoane
neidentificate, fiindu-i produsă o plagă înţepată la nivelul coapsei stânga.
Prin rezoluţia nr. 176/P/1995, din data de 22.05.1995, a Parchetului de pe lângă
Tribunalul Covasna, s-a dispus neînceperea urmăririi penale privind vătămarea numitului
Radu Gheorghe, reţinându-se că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Persoană vătămată Milea Valeriu (Sf. Gheorghe-Vol. 1) - rănit
Numitul Milea Valeriu, fiul lui Ion şi Stela, născut la data de 05.05.1965 în localitatea
Nehoiu, judeţul Buzău, domiciliat în Sf. Gheorghe, str. Progresului, nr. 24, bl. 13, sc. B, ap. 9,
judeţul Covasna, a fost ofiţer la U.M. 01048 Sf. Gheorghe.
În seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se deplasa prin incinta unităţii, a fost rănit prin
împuşcare la nivelul membrelor inferioare, de către un militar aflat în corpul de gardă.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 116/E/1991, numitul Milea
Valeriu prezintă cicatrici ale membrelor inferioare, produse prin corpi metalici, posibil ca
urmare a împuşcării. A necesitat pentru vindecare 30 zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia nr. 163/P/1992 din data de 04.08.1992 a Parchetului Militar Braşov, sa dispus neînceperea urmăririi penale privind vătămarea numitului Milea Valeriu, reţinânduse că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Agache Aurel (Sf. Gheorghe-Vol. 1) - decedat
Numitul Agache Aurel, cu ultimul domiciliu în localitatea Codlea, str. Nouă, nr. 99,
judeţul Braşov, în ziua de 22.12.1989, fost şef al Serviciului Economic din cadrul Miliţiei
Târgu Secuiesc, a fost agresat de mai multe persoane civile, în timp ce se afla în centrul
oraşului Târgu Secuiesc. Urmare leziunilor suferite (şoc traumatic şi hemoragic; traumatism
cranio-cerebral şi abdomen) Agache Aurel a decedat.
Prin ordonanţa nr. 197/P/1991, din data de 26.08.1991, Parchetul Militar Braşov a
dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Procuraturii Judeţene
Covasna.
La data de 18.10.2006, Agache Ileana (soţia victimei), domiciliată în oraş Codlea, str.
Nouă, nr. 99, judeţul Braşov, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Lupşor Aurel (Sf. Gheorghe-Vol. 1) - rănit
Numitul Lupşor Aurel, fiul lui Nicolae şi Maria, născut la data de 22.07.1968 în
municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Pescarilor, nr. 30, bl. 30,
cam. 103, a fost rănit prin împuşcare la umărul drept, în ziua de 25.12.1989, în timp ce se afla
în zona gării.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 283/E/1991, numitul Lupşor Aurel
a prezentat leziuni traumatice corporale: plagă împuşcată umăr drept cu fractură deschisă a
claviculei. A necesitat pentru vindecare circa 35 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 253/P/1991, din data de 14.06.1996, a Parchetului Militar Braşov,
s-a dispus neînceperea urmăririi penale privind vătămarea numitului Lupşor Aurel,
reţinându-se că persoana vătămată nu a formulat plângere.
Persoană vătămată Berszany Mihaly Attila (Sf. Gheorghe-Vol. 1) - rănit
Numitul Berszany Mihaly Attila, fiul lui Mihail şi Ilona, născut la data de 23.08.1962
în municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Aleea Luceafărului,
nr. 15, bl. 60, sc. D, ap. 9, judeţul Covasna, în ziua de 25.12.1989, împreună cu alte 2-3
persoane civile înarmate, s-a deplasat către castelul de apă, cu un autoturism ARO purtând
inscripţia miliţiei.
Când au ajuns pe str. Lunca Oltului, asupra autoturismului s-au executat focuri de
armă din direcţia unităţii militare de vânători de munte, susnumitul fiind rănit, prin împuşcare,
la gamba stângă.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 289/E/1991, numitul Berszany
Mihaly Attila a prezentat o plagă împuşcată a gambei stângi, pentru care a necesitat 14 zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 254/P/1991 din data de 14.06.1996 a Parchetului Militar Braşov, sa dispus neînceperea urmăririi penale privind vătămarea numitului Berszany Mihaly Attila,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Jakab Mihai (Sf. Gheorghe-Vol. 1) - rănit
Numitul Jakab Mihai, fiul lui Ştefan şi Elisabeta, născut la data de 24.03.1964 în
localitatea Reghin, municipiul Sf. Gheorghe, domiciliat în municipiul Sf. Gheorghe, str.
Luceafărului, nr. 7, bl. 60, sc. K, ap. 30, în ziua de 25.12.1989, împreună cu alte 2-3 persoane
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civile înarmate, s-a deplasat către castelul de apă, cu un autoturism ARO purtând inscripţia
miliţiei.
Când au ajuns pe str. Lunca Oltului, asupra autoturismului s-au executat focuri de
armă din direcţia unităţii militare de vânători de munte, susnumitul fiind rănit prin împuşcare
la coapsa stângă.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 282/E/1991, numitul Jakab Mihai
a prezentat o plagă împuşcată tangenţială a coapsei stângi, pentru care a necesitat 12 zile de
îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 252/P/1991 din data de 14.06.1996 a Parchetului Militar Braşov, sa dispus neînceperea urmăririi penale privind vătămarea numitului Jakab Mihai, reţinânduse că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Persoană vătămată Niţu Smarandache (Sf. Gheorghe-Vol. 1) - rănit
Numitul Niţu Smarandache, fiul lui Simion şi Maria, născut la data de 14.07.1952 în
comuna Deduleşti, judeţul Buzău, domiciliat în municipiul Sf. Gheorghe, B-dul 23 August
1944, nr. 40, bl. 10, sc. D, ap. 9, judeţul Covasna, în ziua de 25.12.1989, se afla în imobilul
din str. Prieteniei, nr. 9, situat în vecinătatea U.M. 01048 Sf. Gheorghe.
La un moment dat, din incinta unităţii militare s-au executat focuri de armă în direcţia
acestui imobil, fiind lansate şi grenade. Una din grenade a explodat în apartamentul în care se
afla susnumitul, producându-i leziuni la mâna dreaptă.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 262/E/1991, numitul Niţu
Smarandache a prezentat un traumatism al ochiului drept şi mâna dreaptă. Leziunile au putut
fi produse prin împuşcare şi lovire de schije metalice. A necesitat 35-38 zile de îngrijiri
medicale.
Prin rezoluţia nr. 314/P/1990 din data de 17.06.1996 a Parchetului Militar Braşov, sa dispus neînceperea urmăririi penale privind vătămarea numitului Niţu Smarandache,
reţinându-se că sunt incidente disp. art. 51 C.p. privind eroarea de fapt.
Suiu Gheorghe (Sf. Gheorghe-Vol. 1) - decedat
Numitul Suiu Gheorghe, cu ultimul domiciliu în municipiul Sf. Gheorghe, Aleea
Făcliei, nr. 13, bl. 6, sc. B, ap. 9, judeţul Covasna, a fost împuşcat mortal de către cpt. Bouariu
Constantin, ofiţer de contrainformaţii la U.M. 01048 Sf. Gheorghe, în seara zilei de
24.12.1989, în timp ce se afla în zona unui gang de trecere, de la parterul unui bloc din str.
Braşovului.
Prin rechizitoriul nr. 193/P/1990 din data de 03.05.1993 a Parchetului Militar
Braşov, s-a dispus trimiterea în judecată a inc. Bouariu Constantin, sub aspectul infr. prev.
de art. 174 C.p.
Date referitoare la împrejurările în care s-a produs decesul numitului Suiu Gheorghe
au fost comunicate soţiei acestuia Suiu Gabriela, domiciliată în Sf. Gheorghe, Aleea Bora
Istvan, nr. 13, bl. 6, sc. B, ap. 9, judeţul Covasna.

IV.2.S Situaţie victime Bacău
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs decesul următoarei persoane:
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1. Brezuleanu Mihai (Bacău) - decedat
Prin rezoluţia nr. 595/P/2007 (174/P/2007), din data de 25.09.2007, procurorul militar
şef adjunct al Secţiei Parchetelor Militare a dispus infirmarea rezoluţiei de neîncepere a
urmăririi penale dispusă în dosarul nr. 595/P/1989 al Parchetului Militar Bacău şi continuarea
cercetărilor pentru lămurirea şi stabilirea adevărului şi a persoanelor vinovate de săv. infr. de
omor asupra victimei soldat Brezuleanu Mihai.
De asemenea prin aceeaşi rezoluţie s-a dispus conexarea dosarului nr. 595/P/1989 la
dosarul nr. 97/P/1990 al Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.
În fapt s-a reţinut că rezoluţia nr. 595/P/1989, din data de 19.02.1990, a Procuraturii
Militare Bacău prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind moartea
violentă a sold. Brezuleanu Mihai, din cadrul UM 05548 Bacău, este nelegală şi netemeinică
pentru următoarele motive:
- din raportul de expertiză criminalistică rezultă că pe hainele victimei, în jurul
orificiului glonţului, nu au fost identificate urme secundare ale tragerii ceea ce înseamnă că
victima a fost împuşcată de la distanţă în afara factorilor suplimentari ai tragerii şi în
consecinţă nu suntem în faţa unui sinucigaş;
- nu au fost audiaţi în cauză colegii victimei pentru a se stabili împrejurările în care sa produs evenimentul soldat cu moartea victimei;
- soluţia nu a fost comunicată părţilor interesate.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul sold. Brezuleanu Mihai, fiul lui
Ioan şi Valerica, născut la data de 06.04.1969 în mun. Bârlad, judeţul Vaslui, cu ultimul
domiciliu în sat Islaz, comuna Zorleni, judeţul Vaslui, se reţin următoarele:
La data de 24.12.1989 Procuratura Militară Bacău a fost sesizată telefonic de către
comandantul UM 05548 Bacău (fostă UM 0836 Bacău), cu privire la faptul că la staţia de
radio Moldova, din localitatea Galbeni, jud. Bacău, soldatul Brezuleanu Mihai, fiul lui Ioan şi
Valerica, născut la data de 06.04.1969 în mun. Bârlad, jud. Vaslui, santinelă în postul nr. 4 al
unităţii, a fost găsit decedat în foişorul postului.
Conform raportului medico-legal nr. 2336/28.12.1989, întocmit de Laboratorul
Medico Legal Jud. Bacău, moartea numitului Brezuleanu Ion Mihai a fost violentă şi s-a
datorat şocului acut hemoragic consecutiv unei plăgi împuşcate hemitorace stg. Cu plagă
pulmonară şi cardiacă şi hemotorax consecutiv. Direcţia de tragere a fost din faţă cu orientare
uşor oblică de la dr. la stg. şi de jos în sus (orificiul de intrare în regiunea sternală şi orificiul
de ieşire la nivelul hemitoracelui stg. posterior). Faţă de leziunile prezentate, orientarea şi
lipsa altor semne de violenţă pledează pentru o sinucidere. De asemenea în cuprinsul acestui
raport se reţine prezenţa factorilor secundari ai împuşcării (pulbere arsă) în jurul orificiului
de intrare a glontelui pe o suprafaţă de 2 cm.
Prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 199058/09.02.1990 întocmit de Poliţia
Jud. Bacău – Biroul Criminalistic se concluzionează că pistolul mitralieră cal. 7,62 mm,
model 1973, seria ER nr. 3833, care s-a aflat în dotarea sold. Brezuleanu Mihai, era în stare
funcţionare, nu conţinea piese neoriginale şi nu declanşa foc în mod accidental prin lovire sau
izbire. Tubul cartuş (ridicat cu ocazia cercetării la faţa locului) a fost tras cu pistolul mitralieră
în cauză.
De asemenea, în urma examinării obiectelor de îmbrăcăminte, care au aparţinut
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soldatului în cauză, prin acelaşi raport de constatare tehnico-ştiinţifică s-a concluzionat:
- orificiile de intrare sunt pe partea din faţă a obiectelor de îmbrăcăminte iar orificiile
de ieşire sunt pe partea din spate a obiectelor de îmbrăcăminte
- aceste orificii au corespondent succesiv la fiecare piesă de îmbrăcăminte
- traiectoria proiectilului prin obiectele de îmbrăcăminte este uşor înclinată spre
dreapta faţă de axa orizontală şi uşor înclinată în jos, faţă de axa verticală (aproximativ 60)
- distanţa de la care s-a tras este mică
- poziţia armei faţă de corpul victimei, înainte de împuşcare, nu poate fi stabilită.
Date referitoare la împrejurările decesului numitului Brezuleanu Mihai, au fost
comunicate tatălui victimei, Brezuleanu Ioan, domiciliat în comuna Zorleni, sat Islaz, judeţul
Vaslui.
*
*

*

La dosarul cauzei se află ataşat şi dosarul privind împrejurările în care s-a produs
rănirea, prin împuşcare a numitului Tudor Ghiorghe, dosar care a fost soluţionat separat, după
cum urmează:
Persoană vătămată Tudor Ghiorghe (Bacău) - rănit
La data de 24.04.2008, cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, a fost
audiat numitul Tudor Ghiorghe, fiul lui Ioan şi Elena, născut la data de 08.10.1955 în com.
Onişcani, jud. Bacău, domiciliat în mun. Bacău, str. Ana Ipătescu, nr. 1, sc. A, ap. 19, jud.
Bacău, care a solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de
rănirea sa prin împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989 şi s-a constituit parte civilă în cauză.
Conform actelor aflate la dosarul cauzei, împrejurările în care a fost rănit prin
împuşcare m.m. Tudor Ghiorghe, din cadrul UM 01975 Bacău, au făcut iniţial obiectul
dosarului nr. 509/P/1990 al Procuraturii Militare Bacău şi ulterior al dosarului nr.
1599/P/1997 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti.
Prin rezoluţia nr. 509/P/1990 din data de 23.04.1991 Procuratura Militară Bacău a
dispus, în temeiul art. 228 alin. 4 rap. la art. 10 lit. e C.pr.pen şi art. 45 alin. 2 C.pen,
neînceperea urmăririi penale faţă de sold. (r) Faur Marian pentru tentativă la infracţiunea de
omor prev. de art. 20 rap. la art. 174 alin. 1 C.pen.
Prin rezoluţia nr. 509/P/1990 din data de 25.09.1997 Parchetul Militar Bacău a dispus
infirmarea rezoluţiei nr. 509/P/1990 din data de 23.04.1991 şi începerea urmăririi penale faţă
de sold. (r) Faur Marian, fost militar în termen la UM 01975 Bacău, pentru săvârşirea
infracţiunii de tentativă de omor prev. de art. 20 rap. la art. 174 alin. 1 C.pen. De asemenea s-a
dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului Militar de pe
lângă Tribunalul.
Prin rezoluţia nr. 1599/P/1997 din data de 17.12.1997 Parchetul Militar de pe lângă
Tribunalul Militar Teritorial a dispus, în temeiul art. 249 comb. cu art. 11 pct. 1 lit. b şi art.
10 lit. e C.pr.pen, scoaterea de sub urmărire penală a sold. (r) Faur Marian pentru
săvârşirea infr. prev. de art. 20 rap. la art. 174 C.pen.
În fapt s-a reţinut că, în data de 23.12.1989, m.m. Tudor Ghiorghe era ofiţer de
serviciu la GAZ-ul UM 01975 Bacău. În jurul orei 2000, din ordinul şefului de stat major al
UM 01975 Bacău, mr. Tudorache Dorin, bateria de artilerie antiaeriană a executat o salvă de
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avertizare pentru a linişti efectivele de militari care susţineau că văzuseră deasupra
aerodromului militar, o ţintă aeriană, respectiv un elicopter. Au fost trase 54 de proiectile de
artilerie, fapt care a amplificat starea de încordare şi panică, creându-se convingerea că
unitatea este atacată de terorişti. Militarii în termen de la GAZ au fost dispuşi de m.m. Tudor
Ghiorghe într-un dispozitiv de apărare în partea de vest, lângă peretele grajdului de animale,
sold. Faur Marian ocupând poziţie în flancul drept. După ce soldaţii au luat poziţie de tragere,
m.m. Tudor Ghiorghe a părăsit dispozitivul şi s-a deplasat către intrarea în sectorul zootehnic.
După câteva minute, având pistolul în mână, s-a înapoiat către dispozitivul de apărare,
deplasându-se pe lângă peretele grajdului către poziţia ocupată de sold. Faur Marian. Datorită
întunericului nu a fost recunoscut de soldatul în cauză care, apreciind că este terorist, l-a
somat şi întrucât nu s-a supus somaţiei a executat foc în direcţia sa, rănindu-l în umărul stâng.
Conform adresei nr. 4193/28.11.1990 a Laboratorului Medico Legal Jud. Bacău,
numitul Tudor Ghiorghe a prezentat un traumatism complex prin armă de foc în regiunea
interscapulovertebrală cu fractură apofiză transversă D2-D 6 şi fractură cominutivă humerus
stâng. Leziunile au necesitat 65-70 zile de îngrijiri medicale.

IV.2.T Situaţie victime Brăila
În după-amiaza zilei de 22.12.1989, în jurul orelor 1330-1400, în Piaţa Independenţei
din mun. Brăila s-au adunat numeroşi locuitori, care demonstrau împotriva regimului
comunist. Spaţiul Pieţei Independenţei este delimitat de clădirile Prefecturii, Liceului
„Murgoci”, Poştei Centrale, Casei Agronomului, Casei Tineretului, Blocului Continental şi
Blocului Romarta, perimetru în care au fost comasate şi importante efective ale Ministerului
Apărării Naţionale şi luptători din Gărzile Patriotice.
Ulterior afluirii în zona pieţii a numeroşi cetăţeni, unele persoane turbulente au pătruns
în clădirea Prefecturii, exercitând acte de violenţă şi distrugând unele bunuri. În acest context,
g-ral. mr. (rez.) Rizea Nicolae, la acea dată Comandantul Garnizoanei M.Ap.N. Brăila, a luat
măsuri pentru restabilirea ordinii. Astfel, efective din cadrul U.M. 01478 Brăila, U.M. 01763
Brăila, U.M. 01294 Brăila şi U.M. 01267 Brăila s-au deplasat în zonă, pentru paza şi apărarea
obiectivelor. Comanda dispozitivului M.Ap.N. din zona Prefecturii a fost exercitată de lt. col.
Simion Nicolae, din cadrul U.M. 01030 Brăila.
În după-amiaza zilei de 23.12.1989, col. (rez.) Mihăilescu Gabriel, şeful de stat major
al formaţiunii de Gărzi Patriotice, a dispus instalarea unor formaţiuni de gărzi patriotice
înarmate în clădirile Casei Agronomului şi Poştei Centrale.
Începând cu orele 1800, pe fondul unor zvonuri alarmiste privind iminenţa unor atacuri
aeriene asupra zonei, s-a solicitat manifestanţilor să părăsească Piaţa Independenţei.
În jurul orelor 1930-1940, cap. Chiţoiu Sorin, din cadrul U.M. 01267 Brăila, component
al unei grupe de militari amplasată în dispozitiv de luptă în apropierea intrării „A” a sediului
Prefecturii, a încercat să încarce arma din dotare, însă port închizătorul s-a blocat. Cpt.
Hanganu Radu, care se afla lângă militar, a luat arma acestuia şi a procedat la efectuarea unor
manevre de deblocare a pistolului mitralieră. Ofiţerul nu a observat că arma prezenta un defect
de „dublă-alimentare”, astfel încât s-a rezumat la extragerea din armă doar a celui de-al doilea
cartuş, fără să realizeze că un alt cartuş era introdus pe ţeavă. În momentul efectuării percuţiei
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de control, s-a produs tragerea accidentală a cartuşului rămas pe ţeavă, glonţ trasor, care a
lovit caldarâmul din faţa Prefecturii, a ricoşat în faţada Casei Agronomului şi apoi a ricoşat în
sus. Instantaneu, fără nici un ordin expres transmis de comandanţii de subunităţi sau de
comandantul dispozitivului, majoritatea militarilor au deschis focul în mod haotic, nedirijat şi
fără o ţintă precisă, fiecare dintre ei având reprezentarea că este atacat de „elemente ostile”.
Urmare a acestui incident a rezultat decesul numiţilor:
1. Apostol Aurelian (Brăila) - În legătură cu împrejurările în care s-a produs
decesul numitului Apostol Aurelian a fost audiat tatăl acestuia, Apostol Nicu, domiciliat în
Brăila,str. Dorului, nr. 34, jud. Brăila.
2. Bălan Nicolae (Brăila) - cu ultimul domiciliu în Brăila, b-dul Carol I, nr. 108
bis, jud. Brăila.
3. Boeru Ştefan (Brăila) - În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul
numitului Boeru Ştefan, a fost audiată soţia acestuia, Boeru Stela, domiciliată în Brăila, str.
Maşinilor, nr. 16, jud. Brăila.
4. Cochirleanu Mihăiţă Nicuşor (Brăila) - În legătură cu împrejurările în care
s-a produs decesul numitului Cochirleanu Mihăiţă Nicuşor, a fost audiat tatăl acestuia,
Cochirleanu Marin, domiciliat în Brăila, str. Sevastopol, bl. B8, sc. 2, ap. 21, jud. Brăila.
5. Kilinger Leonard (Brăila) - În legătură cu împrejurările în care s-a produs
decesul numitului Kilinger Leonard, a fost audiată mama acestuia, Kilinger Dorina,
domiciliată în Brăila, str. Dorobanţi, bl. B25, sc. 1, et. 1, ap.4, jud. Brăila.
6. Luca Georgel (Brăila) - În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul
numitului Luca Georgel, a fost audiat fratele acestuia, Luca Emilian, domiciliat în Brăila, str.
Plantelor, nr. 24, bl. 4, sc. 3, et. 1, ap. 44, jud. Brăila.
7. Muşat Eugen (Brăila) - În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul
numitului Muşat Eugen, a fost audiat tatăl acestuia, Muşat Vasile, domiciliat în sat
Baldovineşti, comuna Vădeni, jud. Brăila, care s-a constituit parte civilă în cauză.
8. Nechita Parasca (Brăila) - În legătură cu împrejurările în care s-a produs
decesul numitei Nechita Parasca, a fost audiat soţul acesteia, Nechita Vasile, domiciliat în
Brăila, cartier Obor, bl. D1, sc. 2, ap. 35, jud. Brăila.
9. Vasilache Leonard (Brăila) - În legătură cu împrejurările în care s-a produs
decesul numitului Vasilache Leonard, a fost audiată mama acestuia, Stoica Lucia, domiciliată
în Brăila, str. Dudului, bl. 24, sc. 1, ap. 4, jud. Brăila.
10. Sarnachi Ştefan (Brăila) - În legătură cu împrejurările în care s-a produs
decesul numitului Sarnachi Ştefan, a fost audiată soţia acestuia, Sarnachi Elena, domiciliată în
Brăila,str. Calea Călăraşilor, bl. 11, sc. 4, ap. 620, jud. Brăila.
11. Păun Adrian (Brăila) - În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul
numitului Păun Adrian, a fost audiat tatăl acestuia, Păun Nicolae, domiciliat în Brăila, b-dul
Carol I, nr. 242, jud. Brăila.
12. Dobre Florin (Brăila) - În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul
numitului Dobre Florin, a fost audiată mama acestuia, Dobre Elena, domiciliată în Brăila, str.
Galaţi, bl. 10, ap. 31, jud. Brăila
Totodată, a rezultat rănirea prin împuşcare a următoarelor persoane:
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13. Persoană vătămată Argint Nicolae (Brăila) - rănit
Numitul Argint Nicolae fiul lui Gheorghe şi Ioana, domiciliat în com. Dudeşti, jud.
Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 90-120 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal
nr. 670/1990 al LML Brăila).
14. Persoană vătămată Carapcea Mircică Marius (Brăila) - rănit
Numitul Carapcea Mircică Marius, fiul lui Vasile şi Adriana, domiciliat în Brăila, str.
Viitorului, nr. 32, jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri
medicale. (raport medico-legal nr. 706/1990 al LML Brăila).
15. Persoană vătămată Ciocîrlan Vasile (Brăila) - rănit
Numitul Ciocîrlan Vasile fiul lui Georgiu şi Lucreţia, domiciliat în Brăila, str. Viziru
III, bl. E1, ap. 198, jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 12-15 zile de îngrijiri
medicale. (raport medico-legal nr. 1067/1990 al LML Brăila).
16. Persoană vătămată Chiurtu Viorel (Brăila) - rănit
Numitul Chiurtu Viorel, fiul lui Stoica şi Ioana, domiciliat în com. Chiscani, jud.
Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale şi au cauzat o
infirmitate permanentă. (raport medico-legal nr. 1072/1990 al LML Brăila).
17. Persoană vătămată Constantin Ştefan (Brăila) - rănit
Numitul Constantin Ştefan, fiul lui Nicolaie şi Janeta, ns. la 01.10.1970, domiciliat în
Brăila, cartier Viziru I, bl. 34, sc. 1, ap. 18, jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 12-15
zile de îngrijiri medicale. (raport medico-legal nr. 611/1990 al LML Brăila).
18. Persoană vătămată Coteţ Gabriel (Brăila) - rănit
Numitul Coteţ Gabriel, fiul lui Ioan şi Alexandrina, domiciliat în Brăila, str. Frumoasă,
nr. 46, jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale şi i-au pus
viaţa în primejdie. (raport medico-legal nr. 671/1990 al LML Brăila).
19. Persoană vătămată Furtună Viorel (Brăila) - rănit
Numitul Furtună Viorel, fiul lui Gheorghe şi Florica, domiciliat în Brăila, str. Roşiori,
bl. B26, sc. 2, ap. 29, jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 12-15 zile de îngrijiri
medicale. (raport medico-legal nr. 601/1990 al LML Brăila).
20. Persoană vătămată Grigore Ilie (Brăila) - rănit
Numitul Grigore Ilie, fiul lui Costică şi Adela, domiciliat în Brăila, str. Plevnei, bl. A5,
ap. 16, jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale. (raport
medico-legal nr. 1064/1990 al LML Brăila).
21. Persoană vătămată Ionescu Dumitrache (Brăila) - rănit
Numitul Ionescu Dumitrache, fiul lui Dimache şi Niculina, domiciliat în Brăila, str.
g-ral Suvorov, nr. 38, jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 45-50 zile de îngrijiri
medicale. (raport medico-legal nr. 598/1990 al LML Brăila).
22. Persoană vătămată Marin Mihăiţă (Brăila) - rănit
Numitul Marin Mihăiţă, fiul lui Ion şi Lina, domiciliat în Brăila, str. Plutina, nr. 35,
jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale. (raport medicolegal nr. 709/1990 al LML Brăila).
23. Persoană vătămată Năstăsache Iulian (Brăila) - rănit
Numitul Năstăsache Iulian, fiul lui Tudorel şi Dumitra, domiciliat în Brăila, str. Viziru
I, bl. 28, sc. 6, ap. 118, jud. Brăila, a suferit leziuni cate au necesitat 50-55 zile de îngrijiri
medicale. (raport medico-legal nr. 592/1990 al LML Brăila).
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24. Persoană vătămată Popa Gogu (Brăila) - rănit
Numitul Popa Gogu, fiul lui Ghiţă şi Angela, domiciliat în Brăila, şos. Buzăului, bl.
A24, sc. 1, ap. 15, jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 55-60 zile de îngrijiri
medicale şi i-au pus viaţa în primejdie. (raport medico-legal nr. 1069/1990 al LML Brăila).
25. Persoană vătămată Sava Beatrice Lucia (Brăila) - rănită
Numita Sava Beatrice, Lucia fiica lui Dumitru şi Clemenţa, domiciliată în Brăila, str.
Şcolilor, nr. 40, bl. B, sc. C, ap. 32, jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 40-45 zile de
îngrijiri medicale. (raport medico-legal nr. 595/1990 al LML Brăila).
26. Persoană vătămată Sechel Nicolae (Brăila) - rănit
Numitul Sechel Nicolae, fiul lui natural şi Dumitra, domiciliat în Brăila, str. Ardeal,
nr. 7, jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 150-180 zile de îngrijiri medicale. (raport
medico-legal nr. 602/1990 al LML Brăila).
27. Persoană vătămată Spiridis Catilache Nicolas (Brăila) - rănit
Numitul Spiridis Catilache Nicolas, fiul lui Cosmas şi Magdalini, domiciliat în Brăila,
str. H. Botev, bl. B1, sc. 1, ap. 34, a suferit leziuni care au necesitat 55-60 zile de îngrijiri
medicale. (raport medico-legal nr. 1074/1990 al LML Brăila).
28. Persoană vătămată Ştefănescu Dumitru (Brăila) - rănit
Numitul Ştefănescu Dumitru, fiul lui Ion şi Dumitra, domiciliat în Brăila, Aleea
Ghioceilor, bl. A49, sc. 2, ap. 26, jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 12-14 zile de
îngrijiri medicale. (raport medico-legal nr. 710/1990 al LML Brăila).
29. Persoană vătămată Toma Laurenţiu (Brăila) - rănit
Numitul Toma Laurenţiu, fiul lui Dumitru şi Elena, domiciliat în Brăila, str. Abrud, bl.
R2, sc. 2, ap. 23, jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 55-60 zile de îngrijiri medicale.
(raport medico-legal nr. 594/1990 al LML Brăila).
30. Persoană vătămată Cioran Anton (Brăila) - rănit
Numitul Cioran Anton, fiul lui Ion şi Jana, domiciliat în Brăila, str. Milcov, bl. L1, sc.
2, ap. 13, jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale şi au
cauzat infirmitate permanentă. (raport medico-legal nr. 1070/1990 al LML Brăila).
31. Persoană vătămată Matinca Serioja (Brăila) - rănit
Numitul mr. Matinca Serioja, fiul lui Anton şi Maria, domiciliat în Brăila, Calea
Galaţi, nr. 76, bl. 6, sc. 1, ap. 7, jud. Brăila, a suferit leziuni care au necesitat 120-150 zile de
îngrijiri medicale. (raport medico-legal nr. 1071/1990 al LML Brăila).
32. Persoană vătămată Budău Iulian (Brăila) - rănit
Numitul sold. Budău Iulian, fiul lui Gheorghe şi Maria, domiciliat în com. N.
Bălcescu, jud. Bacău, fost militar în termen la U.M. 01267 Brăila a suferit leziuni care au
necesitat 22-25 zile de îngrijiri medicale. (raport medico-legal nr. A1/2821/1994 al INML
Bucureşti).
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează şi împrejurările în care în
mun. Brăila s-a produs decesul sau vătămarea următoarelor persoane:
33. Balaban Gheorghe (Brăila) - decedat
În seara zilei de 23.12.1989, ulterior deschiderii focului în condiţiile expuse mai sus,
un pluton specializat în lupta antiteroristă din cadrul Companiei Securitate Brăila, condus de
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lt. maj. Balaban Gheorghe, a mers la sediul Prefecturii, pentru a executa o misiune de
scotocire a clădirii, în vederea capturării eventualelor elemente terorist-diversioniste infiltrate
în dispozitiv.
La scurt timp, ofiţerul a plecat, împreună cu subunitatea, la Centrul de Recoltare a
Sângelui Brăila, pentru a verifica informaţiile potrivit cărora în acea zonă se trăgeau focuri de
armă.
După executarea acestei misiuni, ofiţerul s-a reîntors la sediul Prefecturii, încercând să
intre în clădire pe la intrarea „B”. La acest post executa misiunea un pluton comandat de lt.
maj. Ştefan Costică, din U.M. 01478 Brăila, care nu avea cunoştinţă de prezenţa în zonă a
militarilor conduşi de lt. maj. Balaban Gheorghe. Militarii din dispozitivul de pază al intrării
„B” au somat verbal şi prin foc de avertisment plutonul antiterorist, însă aceştia nu s-au oprit
şi, mai mult de atât, au încercat să pătrundă în clădire. În aceste condiţii, s-a executat foc
asupra plutonului de securitate, foc în urma a rezultat împuşcarea mortală a lt. maj. Balaban
Gheorghe.
În legătură cu decesul numitului Balaban Gheorghe, a fost audiată soţia acestuia,
Balaban Florica Carmen, domiciliată în Brăila, str. Mioriţei, nr. 6, bl. 17, sc. 1, ap. 11, jud.
Brăila.
34. David Răducan (Brăila Vol. 7) - decedat
35. Persoană vătămată Buzogany Bela (Brăila Vol. 7) - rănit
36. Persoană vătămată Manole Ionel (Brăila Vol. 7) - rănit
Numiţii Buzogany Bela (fiul lui Barna şi Valeria, ns. la 16.02.1959, domiciliat în
Şimleul Silvaniei, str. Piaţa Avram Iancu, bl. „Măgura”, et. 4, ap. 7, jud. Sălaj), Nogai Adrian
(fiul lui Vladimir şi Ştefana, ns. la 18.09.1960, domiciliat în Brăila, cartier Călăraşi, bl. B19,
sc. 3, ap. 53, jud. Brăila), Manole Ionel (fiul lui Vasile şi Mariţa, ns. la 21.12.1964, domiciliat
în Brăila, str. Industriei, nr. 17, jud. Brăila), Prisecaru Dumitru (fiul lui Petru şi Rada, ns. la
06.06.1958, domiciliat în Brăila, str. Timiş, nr. 89, jud. Brăila) şi David Răducan (ns. la
31.10.1944, cu ultimul domiciliu în com. Smârdan, jud. Tulcea) au făcut parte din echipajul
şalupei nr. 27 (tip pilotină), care, în ziua de 24.12.1989, a executat o misiune de patrulare în
zona Uzinei de Apă Brăila - km. 173, pentru a verifica informaţiile potrivit cărora aici ar fi
acţionat persoane suspecte.
După ce au executat misiunea, membrii echipajului au continuat deplasarea pe Dunăre,
urmând să revină la Gara Fluvială Brăila (km. 171). Când şalupa a ajuns în dreptul Prefecturii
Brăila, militarii din dispozitivul de pază al Prefecturii au deschis focul asupra ambarcaţiunii.
Concomitent cu deschiderea focului, cpt. Poteraşu Neagu, ofiţer pe V.Dg.F-159, a ordonat
somarea şalupei nr. 27 prin foc de avertisment.
Urmare focurilor trase dinspre sediul Prefecturii, numitul Prisecaru Dumitru a tras mai
multe focuri cu arma din dotare către malul drept, ceea ce a avut ca rezultat deschiderea
focului asupra şalupei de către membrii navei de patrulare V.Dg.F-159. Incidentul a avut ca
urmare decesul prin împuşcare al numitului David Răducan, rănirea gravă a lt. de poliţie
Buzogany Bela, care a necesitat 250 de zile de îngrijiri medicale (raport de constatare medicolegală nr. 1349/II/a/14/1991 al LML Sălaj) şi rănirea uşoară a numitului Manole Ionel, care a
necesitat 25-30 de zile de îngrijiri medicale (raport de constatare medico-legală nr. 122/1991
al LML Brăila).
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La data de 20.06.2007, cu ocazia audierii, numita David Zenovia, domiciliată în
comuna Smârdan, judeţul Tulcea, s-a constituit parte civilă în cauză în legătură cu decesul
soţului său David Răducan.
*
*

*

La dosarul cauzei se află ataşate mai multe dosare soluţionate privind împrejurările în
care, în această zonă, în timpul evenimentelor din decembrie 1989 s-a produs decesul sau
rănirea următoarelor persoane:
Persoană vătămată Ivanov Chirilă (Brăila Vol. 2) - rănit
Numitul Ivanov Chirilă, fiul lui Nechita şi Anica, ns. la 23.01.1968, domiciliat în com.
Stolniceni-Prăjescu, jud. Iaşi, fost militar în termen la U.M. 01346 Brăila, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 25.12.1989, în timp ce participa la o misiune de scotocire a unor imobile
de pe str. Alexa Andrei.
Din raportul medico-legal nr. 1078/1990 al LML Brăila rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 50-55 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 112/P/1996 din 09.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Ivanov Chirilă.
Persoană vătămată Ghiorghiu Marian (Brăila Vol. 3) - rănit
Numitul Ghiorghiu Marian, fiul lui Vasile şi Ileana, născut la data de 05.01.1962,
domiciliat în Brăila, str. Simion Bărnuţiu, nr. 12, bl. A14, ap. 16, jud. Brăila, fost ofiţer la
U.M. 01294 Brăila, a fost rănit prin împuşcare în ziua de 24.12.1989, în timp ce executa o
misiune de scotocire a blocului C1, situat pe şos. Călăraşilor, asupra sa trăgând un foc de armă
plt. maj. Rogoz Marian, care nu cunoştea de prezenţa ofiţerului în acea zonă.
Din raportul medico-legal nr. 928/1991 al LML Brăila rezultă că acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 15-18 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 126/S/1990 din 24.02.1992 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea lt. maj. Ghiorghiu Marian.
Persoană vătămată Rogoz Marian (Brăila Vol. 3) - rănit
Numitul Rogoz Marian, fiul lui Costică şi Joiţa, ns. la 04.10.1961, domiciliat în Brăila,
Calea Galaţi, nr. 366, jud. Brăila, fost subofiţer la U.M. 01763 Brăila, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 24.12.1989 în timp ce executa o misiune de scotocire a blocului A10,
situat pe şos. Călăraşilor, asupra sa trăgând un foc de armă, lt. maj. Ghiorghiu Marian, care nu
cunoştea de prezenţa subofiţerului în acea zonă.
Din raportul medico-legal nr. 1087/1990 al LML Brăila rezultă că acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 12-15 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 126/S/1990 din 24.02.1992 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea plt. maj. Rogoz Marian.
Persoană vătămată Pavel Ştefan (Brăila Vol. 6) - rănit
Numitul Pavel Ştefan, fiul lui Gheorghe şi Pătrana, ns. la 01.12.1951, domiciliat în
Brăila, str. Pieţei, nr. 2, bl. 23, ap. 9, jud. Brăila, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
27.12.1989, în timp ce se afla în apropierea staţiei de autobuz „Ciocârlia”.
Din raportul de expertiză medico-legală nr. A1/6734/2007 al INML Bucureşti rezultă
că acesta a suferit leziuni ce au necesitat 11-12 de zile de îngrijiri medicale.
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Prin rechizitoriul nr. 23/P/1994 din 18.03.1994 al Secţiei Parchetelor Militare s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Pavel Ştefan.
Ştiubei Costică (Brăila Vol. 6) – decedat
Szabo Anton (Brăila Vol. 6) – decedat
Sofalvi Gyorgy (Brăila Vol. 6) – decedat
Antal Eugen (Brăila Vol. 6) – decedat
Persoană vătămată Galt Zotan (Brăila Vol. 6) - rănit
Persoană vătămată Căldăraru Ion (Brăila Vol. 6) - rănit
Numiţii Ştiubei Costică (fiul lui Petre şi Maria, ns. la 27.11.1969, cu ultimul domiciliu
în com. Predeşti, jud. Dolj), Căldăraru Ion (fiul lui Victor şi Ioana, ns. la 28.05.1969,
domiciliat în com. Botoroaga, jud. Teleorman), Szabo Anton, Sofalvi Gyorgy, Antal Eugen,
Galt Zotan, foşti militari în termen la U.M. 01763 Brăila, au fost împuşcaţi în ziua de
27.12.1989, în urma tirurilor de armă executate de militarii din cadrul U.M. 01478 Brăila.
Din actele dosarului a rezultat că în ziua de 27.12.1989, lt. maj. Marin Costel, din
cadrul U.M.01763 Brăila, a dispus amplasarea grupei din subordine în faţa dispozitivului de
apărare a U.M. 01478 Brăila, fără a anunţa această unitate despre prezenţa sa în zonă. În
aceste condiţii, militarii din U.M. 01478 Brăila au deschis focul asupra grupei comandate de
lt. maj. Marin Costel, ceea ce a cauzat împuşcarea mortală a numiţilor Sofalvi Gyorgy, Ştiubei
Costică, Szabo Anton, şi Antal Eugen, precum şi rănirea prin împuşcare a numiţilor Căldăraru
Ion şi Galt Zotan, toţi militari în termen la U.M. 01763 Brăila.
Prin rechizitoriul nr. 23/P/1994 din 18.03.1994, Secţia Parchetelor Militare a dispus
trimiterea în judecată a lt. maj. Marin Costel pentru infr. prev. de art. 178 alin. 2 şi 5 şi
C.pen. art. 184 alin. 2 şi 4 C.pen.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Szabo Anton, a fost audiată mama
acestuia, Szabo Erzsebet, domiciliată în sat Bercu, comuna Lazuri nr. 146, judeţul Satu Mare.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Sofalvi Gyorgy, a fost audiat tatăl
acestuia, Sofalvi Gheorghe Zamborg, domiciliat în Satul Mare, Aleea Prahovei nr. 32, ap. 88,
judeţul Satu Mare.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Antal Eugen, a fost audiat tatăl
acestuia, Antal Ladislau, domiciliat în comuna Ghimeş-Făget, judeţul Bacău, care s-a
constituit parte civilă în cauză.
La data de 17.03.2006, Ştiubei Maria, domiciliată în comuna Predeşti, judeţul Dolj, s-a
constituit parte civilă în cauză în legătură cu decesul fiului său Ştiubei Costică.
Lorincz Raimond (Brăila Vol. 6) – decedat
Frunză Mihail (Brăila Vol. 6) - decedat
Constantinescu George (Brăila Vol. 6) - decedat
Numiţii Lorincz Raimond, Frunză Mihail şi Constantinescu George au fost împuşcaţi
mortal în ziua de 27.12.1989, de către plt. adj. (rez.) Ciobotaru Constantin, din cadrul U.M.
01478 Brăila, care, după ce a permis acestora să pătrundă prin punctul de control al unităţii, a
deschis, în mod nejustificat foc asupra lor.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Lorincz Raimond, a fost audiat tatăl
acestuia, Lorincz Ioan, domiciliat în comuna Gălăutaş, bl. 2, ap. 24, judeţul Harghita.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Frunză Mihail, a fost audiată mama
acestuia, Frunză Stana, domiciliată în Brăila, str. Vasile Lupu, bl. b22, sc.1, ap. 6, judeţul
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Brăila.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Constantinescu George, a fost audiată
mama acestuia, Constantinescu Florica Tatiana, domiciliată în Brăila, str. Franceză nr. 41,
judeţul Brăila.
Prin rechizitoriul nr. 23/P/1994, din data de 18.03.1994, Secţia Parchetelor Militare a
dispus trimiterea în judecată a plt. adj (rez.) Ciobotaru Constantin pentru săvârşirea infr.
prev. de art. 176 alin. 1 lit. b C.pr.pen.
Persoană vătămată Maţuchiş Adrian (Brăila Vol. 9) - rănit
Numitul Maţuchiş Adrian, fiul lui Ion şi Marioara, ns. la 22.12.1952, domiciliat în
Brăila, Aleea Almajului, nr. 2, bl. 7, ap. 8, jud. Brăila, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
25.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa.
Din raportul medico-legal nr. A5/9238/1994 al INML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 8-9 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 115/P/1996, din data de 19.12.1996, Secţia Parchetelor Militare a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Maţuchiş Adrian.
Licu Daniel (Brăila Vol. 9) - decedat
Numitul Licu Daniel, fiul lui Vasile şi Alexandrina, ns. la 19.05.1969, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, şos. Colentina, nr. 26, ap. 182, sector 2, fost militar în termen la U.M.
01267 Brăila, a fost împuşcat mortal în ziua de 23.12.1989, în timp ce făcea parte din
dispozitivul de apărare constituit la sediul Prefecturii Brăila.
Prin rezoluţia nr. 129/S/1990, din data de 10.02.1992, Procuratura Militară Bucureşti
a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Licu Daniel.
La data de 10.03.2008, Licu Alexandrina, domiciliată în Bucureşti, str. Inaugurării, nr.
37, sector 2, s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul fiului său Licu Daniel.
Persoană vătămată Mina Ion (Brăila Vol. 9) – rănit
Persoană vătămată Broască Ion (Brăila Vol. 9) - rănit
Numiţii Mina Ion, fiul lui Gavrilă şi Elena, ns. la 01.10.1964, domiciliat în ClujNapoca, str. Putna, nr. 5, ap. 24, jud. Cluj, fost subofiţer în cadrul U.M. 01481 Brăila şi
Broască Ion, fiul lui Neculai şi Ioana, ns. la 26.06.1959, domiciliat în Brăila, str. Viziru 1, bl.
10, sc. 5, ap. 95, jud. Brăila, au fost răniţi prin împuşcare în ziua de 25.12.1989, în timp ce se
aflau în apropierea blocului C1 de pe str. Cocorilor din mun. Brăila.
Din raportul medico-legal nr. 1082/1990 al LML Brăila rezultă că Mina Ion a suferit
leziuni care au necesitat 90-120 de zile de îngrijiri medicale, iar din raportul medico-legal nr.
708/1991 al LML Brăila rezultă că Broască Ion a suferit leziuni care au necesitat 25-30 de zile
de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 70/S/1990, din 13.12.1991, a Procuraturii Militare Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numiţilor Mina Ion şi
Broască Ion.
Persoană vătămată Ardeleanu Liliana (Brăila Vol. 11) - rănită
Numita Ardeleanu Liliana, fiica lui Ion şi Maria-Viola, ns. la 23.05.1974, domiciliată
în Brăila, str. Şcolilor, nr. 28, bl. D2, ap. 16, jud. Brăila, a fost rănită prin împuşcare, în ziua
de 24.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa.
Din raportul medico-legal nr. 1066/1990 al LML Brăila rezultă că acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 12-15 de zile de îngrijiri medicale.
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Prin rezoluţia nr. 78/S/1990 din 04.07.1991 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitei Ardeleanu Liliana.
Persoană vătămată Zeţu Iulian Eduard (Brăila Vol. 11) - rănit
Numitul Zeţu Iulian Eduard, fiul lui Gheorghe şi Margareta, ns. la 31.07.1967,
domiciliat în Brăila, str. Ştefan cel Mare, nr. 141, jud. Brăila, fost ofiţer în cadrul U.M. 01294
Brăila a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 24.12.1989, în timp ce executa o misiune de
verificare a zonei „Ciocârlia” din mun. Brăila.
Din raportul medico-legal nr. 929/1991 al LML Brăila rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 15-18 de zile de îngrijiri medicale şi au cauzat o infirmitate
permanentă.
Prin rezoluţia nr. 34/P/1996 din 30.06.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Zeţu Iulian Eduard.
Persoană vătămată Micu Ion (Brăila Vol. 12) - rănit
Numitul Micu Ion, fiul lui Gheorghe şi Petrica, ns. la 06.06.1940, domiciliat în com.
Cireşu, sat Batogu, jud. Brăila, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 24.12.1989, în timp ce se
afla pe şos. Buzăului, făcând parte dintr-un filtru ce controla autovehiculele care circulau prin
zonă.
Din raportul medico-legal nr. 608/1990 al LML Brăila rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 10-12 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 36/P/1996 din 30.06.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Micu Ion.
Persoană vătămată Lupaşcu Gheorghe (Brăila Vol. 12) - rănit
Numitul Lupaşcu Gheorghe, fiul lui Radu şi Vasilica, ns. la 20.04.1940, domiciliat în
Brăila, str. Şcolilor, nr. 57, bl. FC, sc. C, ap. 4, jud. Brăila, susţine că a fost rănit prin
împuşcare în noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce se afla în sediul Prefecturii Brăila.
Conform raportului de expertiză medico-legală nr. 515/1992, al LML Brăila, leziunile
constatate cu ocazia examinării medico-legală s-au produs prin cădere de la înălţime şi au
necesitat 7-9 zile de îngrijiri medicale,.
Prin rezoluţia nr. 134/S/1990 din 14.01.1993 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Lupaşcu
Gheorghe.
Persoană vătămată Mititelu Dumitru (Brăila Vol. 12) - rănit
Numitul Mititelu Dumitru, fiul lui Ştefan şi Vergilica, ns. la 29.09.1950, domiciliat în
Brăila, str. Industriilor, nr. 32, sc. 4, ap. 68, jud. Brăila, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
23.12.1989, în timp ce se deplasa pe str. Mărului, din mun. Brăila.
Din raportul medico-legal nr. 1086/1990 al LML Brăila rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 50-55 de zile de îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaţa
victimei.
Prin rezoluţia nr. 97/S/1990 din 30.09.1994 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Mititelu Dumitru.
Persoană vătămată Muscan Aurel (Brăila Vol. 13) - rănit
Numitul Muscan Aurel, fiul lui Gheorghe şi Ana, ns. la 03.07.1949, domiciliat în
Sibiu, str. Spătar Preda Buzescu, nr. 5, jud. Sibiu, a fost rănit prin împuşcare în seara zilei de
27.12.1989, în timp ce circula cu autoturismul cu nr. 1-SB-3223 pe şos. de centură a oraşului
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Făurei. În direcţia autoturismului cu care se deplasa a executat foc de armă numitul Moca Ion,
membru al gărzilor patriotice, în condiţiile în care victima nu a oprit la semnalul făcut
membrii filtrului de control.
Din raportul medico-legal nr. 416/1990 al LML Brăila rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 30-40 de zile de îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaţa
victimei.
Prin rezoluţia nr. 44/P/1990 din 26.06.1991 a Procuraturii Judeţene Brăila s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Muscan Aurel.
Mariniţiu Victor (Brăila Vol. 13) - decedat
Numitul Mariniţiu Victor, cu ultimul domiciliu în Brăila, cartier Viziru I, bl. 40, ap.
51, jud. Brăila, fost subofiţer la U.M. din U.M. 01481 Brăila a fost împuşcat mortal, în ziua de
23.12.1989, în timp ce încerca să se adăpostească în interiorul pavilionului comandament, în
condiţiile în care asupra unităţii militare se executa foc concentrat din diferite zone, pe fondul
zvonurilor privind acţiunea unor forţe ostile revoluţiei.
Prin rezoluţia nr. 117/P/1996 din 10.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul numitului Mariniţiu Victor.
La data de 10.07.2006, Mariniţiu Maria (soţia victimei), domiciliată în Brăila, str.
Şcolilor nr. 52, bl. B15, sc.2, et. 5, ap. 33, judeţul Brăila, s-a constituit parte civilă în cauză.
Persoană vătămată Stan Gheorghe (Brăila Vol. 13) - rănit
Numitul Stan Gheorghe, fiul lui Nicolae şi Elena, născut la 06.10.1955, domiciliat în
Bucureşti, b-dul Iancu de Hunedoara, nr. 25, sc. B, ap. 158, sector 1, fost ofiţer în cadrul
U.M.01481 Brăila, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce încerca să se
adăpostească în interiorul pavilionului comandament, în condiţiile în care asupra unităţii
militare se executa foc concentrat din diferite zone, pe fondul zvonurilor privind acţiunea unor
forţe ostile.
Din raportul medico-legal nr. A1/4664/1991 al INML Bucureşti rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 45 de zile de îngrijiri medicale şi au pus în primejdie viaţa
victimei.
Prin rezoluţia nr. 117/P/1996 din 10.12.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Stan Gheorghe.
Persoană vătămată Tănase Bogdan Peter (Brăila Vol. 15) – rănit
Persoană vătămată Ciurar Ioan (Brăila Vol. 15) - rănit
Numiţii Tănase Bogdan Peter, fiul lui Tudor şi Carmen Adriana, ns. la 07.05.1969,
domiciliat în Bucureşti, bd. Camil Ressu, nr. 9, bl. 58, sc. 1, ap. 30, sector 3 şi Ciurar Ioan,
fiul lui Ioan şi Ileana, domiciliat în com. Daneş, jud. Mureş, foşti militari în termen la U.M.
01478 Brăila, au fost răniţi prin împuşcare, în ziua de 22.12.1989, de către cap. (rez.) Piţuru
Ion, care a mânuit imprudent armamentul din dotare, în timp ce se aflau în dispozitivul de
pază constituit la sediul Prefecturii Brăila.
Din raportul medico-legal nr. 1081/1990 al LML Brăila rezultă că Ciurar Ioan a suferit
leziuni care au necesitat 12-15 de zile de îngrijiri medicale, iar din raportul medico-legal nr.
121/1991 al LML Brăila rezultă că Tănase Bogdan a suferit leziuni care au necesitat 8-9 de
zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 120/S/1990 din 30.09.1991 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de cap. (rez.) Piţuru Ion, în legătură cu vătămarea
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numiţilor Tănase Bogdan şi Ciurar Ioan.
Persoană vătămată Corban Marian (Brăila Vol. 15) - rănit
Numitul Corban Marian, fiul lui Mitică şi Georgeta, ns. la 01.12.1969, domiciliat în
com. Şendreni, jud. Galaţi, fost militar în termen la U.M. 01267 Brăila a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 23.12.1989, în urma unui foc de armă tras de către plt. Cazacu Iordan, în
timp ce se aflau în dispozitivul de apărare de la sediul Inspectoratului Judeţean Brăila al
Ministerului de Interne.
Din raportul medico-legal nr. 266/1991 al LML Brăila rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 17-19 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 59/Sp/1990 din 28.05.1991 a Procuraturii Militare Bucureşti s-a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de plt. (rez.) Cazacu Iordan, în legătură cu
vătămarea numitului Corban Marian.
Persoană vătămată Cîrlan Vasile (Brăila Vol. 15) - rănit
Numitul Cîrlan Vasile, fiul lui Ion şi Catrina, născut la 12.01.1945, domiciliat în
Brăila, str. Hipodrom, nr. 32, bl. B2, sc. 1, ap. 6, jud. Brăila, a fost rănit prin împuşcare, în
ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în apropierea blocului în care locuia.
Din raportul medico-legal nr. 419/1991 al LML Brăila rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 25-30 de zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 33/P/1996 din 30.06.1996 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Cîrlan Vasile.

IV.2.Ţ Situaţie victime Galaţi
După data de 22.12.1989, pe raza mun. Galaţi, s-a luat măsura pazei şi apărării
unităţilor economice cu sprijinul armatei. Exista în acele zile temerea că persoane ostile
revoluţiei urmăreau intimidarea populaţiei şi distrugerea obiectivelor economice, prin acte
teroriste.
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs decesul sau vătămarea următoarelor persoane:
1. Florea Neculai (Galaţi) – decedat
2. Persoană vătămată Duma Munteanu Eduard (Galaţi) - rănit
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 808/C/27.12.1989, întocmit de
Laboratorul de Medicină Legală Galaţi, moartea lt. Florea Neculai, din cadrul UM 01959
Galaţi, a fost violentă şi s-a datorat şocului hemoragic prin hemoragie internă şi externă
consecutiv unei plăgi împuşcate transfixiante perineo-abdominale cu ruptura vezicii urinare şi
a sigmoidului produsă prin împuşcare cu armă cu proiectil. Direcţia de tragere a fost de jos în
sus, de la dreapta la stânga şi uşor postero-anterior.
Conform adresei nr. 3173/19.11.1991 a Laboratorului Medico Legal Jud. Bacău, cap.
Duma Munteanu Eduard (fiul lui Ion şi Ana, născut la data de 13.07.1969 în mun. Bacău,
domiciliat în com. N. Bălcescu, jud. Bacău), din cadrul UM 01959 Galaţi, a prezentat o veche
fractură peroneu stg. 1/3 medio superioară consolidată fără deficienţă loco motorie. Faţă de
leziunile prezentate s-a apreciat că timpul de îngrijiri medicale a fost de 50-55 zile şi că au

943

fost produse prin împuşcare cu o direcţie oblică de sus în jos la nivelul gambei stg. 1/3 sup. cu
ieşirea glontelui faţa dorsală picior stg.
Prin rezoluţia nr. 9/P/1990 din data de 14.03.1990 Procuratura Militară Bacău a dispus,
în temeiul art. 228 alin. 4 rap. la art. 10 lit. e C.pr.pen, rap. la art. 45 alin. 1 C.pen, neînceperea
urmăririi penale în cauza privind moartea violentă a lt. Florea Neculai, din cadrul UM 01959
Galaţi.
Prin rezoluţia nr. 9/P/1990 din data de 26.09.1997 Parchetul Militar Bacău a dispus
infirmarea rezoluţiei nr. 9/P/1990 din data de 14.03.1990 şi începerea urmăririi penale în
cauza privind decesul lt. Florea Neculai şi vătămarea cap. Duma Munteanu Eduard, ambii din
cadrul UM 01959 Galaţi, pentru infracţiunea de omor calificat, prev. de art. 175 lit. e C.pen.
Prin aceeaşi rezoluţie s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea
Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial.
Prin rezoluţia nr. 1598/P/1997 din data de 11.12.2001 Parchetul Militar de pe lângă
Tribunalul Militar Teritorial a dispus, în temeiul art. 249 comb. cu art. 11 lit. b rap. la art. 10
lit. e C.pr.pen şi art. 45 C.pen, scoaterea de sub urmărire penală în dosarul nr. 1598/P/1997
privind decesul lt. Florea Neculai şi vătămarea corporală a cap. Duma Munteanu Eduard.
În fapt s-a reţinut că, în noaptea de 26/27.12.1989, UM 01959 Galaţi a fost atacată cu
focuri de armă din direcţiile Sud şi Nord, situaţie în care posturile de pază au fost întărite cu
mai multe grupe de intervenţie.
Grupa condusă de mr. Dorosan Vasile, din care făceau parte lt. Florea Neculai şi cap.
Duma Munteanu Eduard, a ieşit prima din pavilion şi a ocupat poziţii de luptă. La scurt timp,
alte grupe de intervenţie au ocupat poziţii de luptă. În contextul în care s-au executat focuri de
armă atât din UM 01959 cât şi din UM 01934, aflată în vecinătate, lt. Florea Neculai, care
ocupa o poziţie avansată, a fost împuşcat în bazin. În aceleaşi împrejurări a fost împuşcat în
piciorul stâng şi cap. Duma Munteanu Eduard.
Cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, la data de 04.05.2007, a fost
audiată, în calitate de persoană vătămată, numita Florea Adriana, domiciliată în Galaţi, str.
Brăilei nr. 260, bl. G9, sc.1, et. 4, ap. 14, judeţul Galaţi, care a solicitat continuarea
cercetărilor şi tragerea la răspundere penală a peroanelor vinovate de uciderea soţului său
Florea Neculai.
Prin ordonanţa nr. 1598/P/1997 din data de 01.10.2007, procurorul militar şef adjunct
al Secţiei Parchetelor Militare a dispus:
- admiterea plângerii părţii vătămate Florea Adriana
- infirmarea rezoluţiei de scoatere de sub urmărire penală din 11.12.2001 dată în
dosarul cu nr. de mai sus până la stabilirea autorilor pentru săvârşirea infr. de omor şi tentativă
de omor prev. de art. 175 C.pen şi art. 20 rap. la art. 175 C.pen
- dosarul nr. 1598/P/1997 se conexează la dosarul nr. 97/P/1990 pentru o bună
înfăptuire a justiţiei.
3. Persoană vătămată Lupu Ionel (Galaţi) - rănit
Începând cu data de 22.12.1989, Lupu Ionel şi alţi cetăţeni din mun. Galaţi au acţionat,
din proprie iniţiativă, pentru paza şi apărarea centralei telefonice din cartierul Tiglina I.
În seara zilei de 23.12.1989, în jurul orei 2200, în direcţia centralei telefonice s-au tras
sporadic focuri de armă, context în care civ. Lupu Ionel a fost rănit în cotul mâinii drepte.
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Conform certificatului medico-legal nr. 470/14.02.1990, eliberat de Laboratorul
Medico Legal Galaţi, numitul Lupu Ionel (fiul lui Neculai şi Elena, născut la data de
13.03.1967, domiciliat în Galaţi, str. partizanilor, nr. 36, bl. C28, et. 3, ap. 15, jud. Galaţi) a
prezentat fractură deschisă a paletei humerale drepte în curs de consolidare complicată cu
redoarea cotului drept – leziune traumatică produsă prin împuşcare cu armă de foc militară.
Leziunea poate data din 23.12.1989 şi a necesitat 70-80 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 217/P/1992 din data de 30.11.1992 Procuratura Militară Bacău a
dispus, în temeiul art. 228 alin. 6 rap. la art. 10 lit. e C.pr.pen, neînceperea urmăririi penale
în cauza privind rănirea prin împuşcare a civ. Lupu Ionel.
Prin rezoluţia nr. 173/P/2007 din data de 25.09.2007, procurorul militar şef adjunct al
Secţiei Parchetelor Militare a dispus:
- infirmarea rezoluţiei nr. 217/P/1992 din 30.11.1992 şi „continuarea cercetărilor
pentru stabilirea adevărului şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de tentativa de
omor asupra părţii vătămate Lupu Ionel
- conexarea dosarului nr. 217/P/1992 al Parchetului Militar Bacău la dosarul nr.
97/P/1990, pentru o mai bună înfăptuire a actului de justiţie.
Conform actelor aflate la dosarul cauzei, în perioada 24.12.1989 – 29.12.1989, din
ordinul mr. Plătică Ilie Vidovici, au fost reţinute mai multe persoane într-un imobil situat
pe str. Eroilor (fostă Primăverii), în spatele Teatrului de păpuşi din mun. Galaţi. Cu ocazia
cercetărilor efectuate în dosarul nr. 90/P/1990 au fost audiate, în perioada noiembrie 2006 –
februarie 2007, în calitate de părţi civile, următoarele persoane:
4. Vasilache Dumitru (fiul lui Fotache şi Diţa, născut la data de 09.05.1948 în
com. Corni, jud. Galaţi, domiciliat în mun. Galaţi, str. Regimentul 11 Siret, nr.
30, bl. C25, ap. 11, jud. Galaţi CNP 1480509170394)
5. Vasiliu Florin Vlad Sebastian (fiul lui Matei şi Florica, născut la data de
29.10.1946 în Bucureşti, domiciliat în mun. Galaţi, str. Brăilei, nr. 86, bl. BR
5A, ap. 40, jud. Galaţi, CNP 1461029400263)
6. Stegaru Lucian Gabriel (fiul lui Victor şi Paraschiva, născut la data de
14.01.1964 în Galaţi, domiciliat în mun. Galaţi, str. Rizer, nr. 63, jud. Galaţi,
CNP 1640114170359)
7. Frătean Daniel Gheorghe (fiul lui Petre şi Maria, născut la data de 25.05.1952
în Valea Voievozilor, jud. Dâmboviţa, domiciliat în mun. Galaţi, str. Blaj, nr.
6, bl. H, et. 2, ap. 9, jud. Galaţi, CNP 1520525170340)
8. Borduşanu Floricel (fiul lui Dumitru şi Tinca, născut la data de 27.03.1950 în
Galaţi, domiciliat în mun. Galaţi, str. Romana, nr. 111, jud. Galaţi, CNP
1500327170326)
9. Stoianof Eugen Dănuţ (fiul lui Anghel şi Petrica, născut la data de 06.06.1953
în Brăila, domiciliat în mun. Focşani, b-dul Brăila, bl. 7, ap. 10, jud. Vrancea,
CNP 1530606170387)
Persoanele menţionate anterior au precizat că, în aceeaşi încăpere, au fost reţinuţi mai
mulţi membri ai Comitetului revoluţionar Galaţi, fiind menţionaţi în acest sens: Dicu
Octavian, George Tomolici, V. Butunoiu, Tănase Bălan, Viorel Dache, Virgil Fieraru,
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Constantin Oprişan, Haralambie Momanu, Stelian Chirică şi Silvestru Constantin. Au mai fost
reţinuţi col. Aurel Ţărcă, col. Ion Rusu şi cpt. Vodă (din cadrul statului major al gărzilor
patriotice), Marcel Danilescu (profesor), Constantin Barău (director PECO) şi Carol Dina,
fostul prim secretar al judeţului Galaţi.
Referitor la condiţiile în care au fost reţinuţi, acestea au fost apreciate ca inumane,
persoanele audiate menţionând că nu li s-a asigurat asistenţă medicală, deşi unele din
persoanele reţinute sufereau de anumite afecţiuni (ex. col. Ţârcă Aurel care era diabetic), iar
altele, datorită unor depresii, au încercat chiar să se sinucidă (ex. preotul Dicu Octavian şi
Bărău Constantin, care au încercat să-şi taie venele, V. Butunoiu care a încercat să se spânzure
etc.).
De asemenea, la data de 13.11.2006, a fost audiat, în calitate de martor, numitul
Gurău Apostu (fiul lui Dumitrache şi Ioana, născut la data de 18.11.1940, domiciliat în mun.
Galaţi, str. Teleajen, nr. 3, bl. A4, ap. 12, jud. Galaţi) care a precizat: „ … Eu, în calitate de
preşedinte (n.r. al CPFSN Galaţi), în ziua de 24.12.1989, am procedat la numirea noilor
comandanţi ai Miliţiei, ai şefilor de la Procuratură, Judecătorie şi presă, persoane care au
fost validate în comitetul revoluţionar. În jurul orelor 1630, maiorul Plătică Vidovici, cere să
întărească paza în sediul Comitetului Judeţean. Aduce două TAB-uri şi două posturi de
mitralieră în sediu şi la etajul 1 fără să înţelegem iniţial de ce a procedat astfel. Maiorul
Plătică, care mă invitase în biroul său, m-a arestat, punându-mi pistolul în tâmplă şi
adresându-mi cuvinte injurioase. Ulterior am aflat că şi ceilalţi membri ai comitetului au fost
arestaţi în acelaşi regim de batjocură, de umilire şi de injurii. … în buncăr am descoperit că
maiorul Plătică nu arestase 13 oameni, cum s-a scris în ziar, ci 26, în special pe
revoluţionarii cu studii superioare, pe comandanţii Unităţii ALA, chiar şi pe fostul director
PECO … Am fost înfometaţi. Au oprit ventilatoarele în buncăr şi ne sufocam. … Consider că
domnul mr. Plătică ne-a arestat pentru culpe închipuite, dar şi ca persoana sa să obţină
conducerea totală a judeţului, a Comitetului Revoluţionar …”
La rândul său, Plătică Vidovici Ilie, fiind audiat la data de 14.11.2006 în calitate de
martor, a precizat că în data de 22.12.1989, în lipsa mr. Chebac, care a primit ordin să se
deplaseze la Bucureşti, a preluat funcţia de comandant al Garnizoanei Galaţi şi, de comun
acord cu preşedintele CFSN, funcţia de vicepreşedinte al consiliului nou format cu probleme
de apărare, ordine publică şi siguranţă, punându-i-se la dispoziţie un birou în sediul
Comitetului Judeţean. De asemenea a precizat următoarele: „ … În noaptea de 23/24
decembrie 1989 s-a pus problema înlocuirii preşedintelui CFSN, domnul Apostol Gurău,
întrucât acesta lipsea de multă vreme din cadrul Consiliului, situaţie apreciată ca
inacceptabilă de către unii dintre membrii consiliului şi s-a propus alegerea unui nou
preşedinte. Printre cei propuşi au fost Vlad Vasiliu, Octavian Dicu şi subsemnatul. Am refuzat
în mod categoric să preiau această funcţie. … În data de 24 decembrie 1989, în jurul
prânzului, am fost informat despre reinstalarea primului secretar la Brăila … Surprinzător a
fost pentru mine, că la aceeaşi oră, a fost adus în incinta Consiliului Judeţean fostul prim
secretar Carol Dina, de prezenţa lui cunoscând un număr foarte strict de persoane. Acesta a
fost adus de Vlad Vasiliu, Apostol Gurău, jurista Mihaela Mihalcea şi Bălan şi condus în
biroul gărzilor patriotice. Despre prezenţa acestuia nu a fost informat Consiliul. Cu o zi
înainte a fost numit maiorul Gâţă Ilie, şeful Poliţiei Judeţene Galaţi. Pe data de 24 decembrie
în jurul orelor 1400-1500, în mod unilateral, Apostol Gurău a semnat decizia de numire a
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colonelului Marian în funcţia de şef al Poliţiei Judeţene, fără a avea vreo motivaţie şi fără să
consulte Consiliul. … Numita Mihalcea s-a urcat pe un TAB din faţa Prefecturii şi striga că
militarii dinăuntru nu sunt militari MApN, ci securişti deghizaţi. Toate aceste aspecte m-au
pus în situaţia să verific dacă la sediul Consiliului Judeţean Galaţi se urmăreşte instalarea
fostului prim secretar. … am vrut să verific în ce măsură sunt implicaţi în activităţi
diversioniste unii dintre membrii CFSN. În acest sens am luat hotărârea să verific întreg
personalul existent în Consiliul Judeţean iar la finalul acestei acţiuni am dispus reţinerea a
13 cetăţeni printre care se aflau şi fostul prin secretar şi ofiţeri din statul major al gărzilor
patriotice (colonelul Ţârcă, lt. col. Rusu, cpt. Vodă, Niţescu C-tin). Pe ofiţeri i-am reţinut
pentru insubordonare şi neexecutare de ordin. Am anunţat telefonic Procuratura Locală
Galaţi pentru a delega un procuror ca să cerceteze faptele pentru care au fost reţinuţi.
Ulterior am luat legătura cu procuratura Militară Bacău pentru a-i cercetata pe militari
pentru insubordonare. … a doua zi după reţinerea celor 13 membri din Consiliul Judeţean
am întocmit un act (un proces verbal) în care am motivat reţinerea celor 13 şi pe care l-am
dat Preşedintelui Stoiculeasa, care era preşedintele Tribunalului ad-hoc revoluţionar.
Parchetul Militar Bacău nu s-a prezentat pentru a cerceta situaţia celor 4 militari reţinuţi şi
nici Tribunalul ad-hoc nu a luat nici o măsură. … Am primit telefon de la Petre Roman,
Cazimir Ionescu şi de la Preşedinţie pe data de 29 decembrie să-i eliberez pe cei 13 deţinuţi.
În acel moment am cerut cercetarea fiecărui caz în parte pentru a elimina orice ambiguitate
şi orice suspiciune care ar fi putut surveni mai târziu. Mi s-a cerut să dau dovadă de
înţelegere, pentru că sunt suficienţi morţi şi destulă suferinţă în ţară pentru a mai crea şi alte
stări. În seara zilei de 29 decembrie 1989, împreună cu procurorul de la Procuratura Locală
Galaţi, m-am prezentat la unitatea de apărare civilă şi am discutat cu cei 13 reţinuţi, luând
măsura ca a doua zi să fie invitaţi la Consiliul Judeţean. …”
*
*

*

La dosarul cauzei se află ataşate şi 4 dosare soluţionate, privind următoarele victime:
Niţă Felician Costel (Galaţi) - decedat
În seara zilei de 05.01.1990, în jurul orei 2200, cap. Baciu Marian se afla în serviciul de
pază şi apărare a Poştei mun. Galaţi, patrulând în faţa clădirii şi având asupra sa un pistol
mitralieră la care era montat un încărcător cu 30 cartuşe.
La un moment dat, în timp ce patrula pe trotuar, aflându-se la circa 20 m de intrarea
principală în clădire, a observat doi cetăţeni îmbrăcaţi în ţinută civilă care se deplasau pe
partea carosabilă a străzii, îndreptându-se spre poştă. Imediat cap. Baciu Marian i-a somat,
cerându-le să se oprească, somaţie la care s-a supus numai unul din cei doi civili. Celălalt
civil, identificat ulterior ca fiind Niţă Felician Costel, şi-a continuat deplasarea către cap.
Baciu Marian, care i-a cerut să se legitimeze, iar în momentul în care a ajuns la circa 7-8 m de
el l-a mai somat o dată, a introdus cartuş în mecanismul de dare a focului după care a executat
foc asupra civ. Niţă Felician Costel, producându-i leziuni grave care i-au cauzat moartea.
Prin rechizitoriul nr. 1/P/1990, din data de 02.10.1990, Procuratura Militară Bacău a
dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inc. cap. (r) Baciu Marian, din
cadrul UM 01247 Galaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de omor prev. de art. 174 alin. 1
C.pen.
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În legătură cu împrejurările decesului numitului Niţă Felician Costel au fost
comunicate relaţii tatălui acestuia, Niţă Gheorghe, domiciliat în mun. Galaţi, str. Fundătura
Cernei, nr. 7, judeţul Galaţi.
Budescu Dumitru (Galaţi) - decedat
În data de 24.12.1989, în jurul orei 15,00, civ. Budescu Dumitru, care circula cu
autoturismul său DACIA-1300, cu nr. de înmatriculare l-GL-2591, pe şoseaua Galaţi-Brăila, a
fost accidentat mortal de un tanc, condus de sg. (r) Ifrim Constantin, fost mecanic conductor
la UM 01314 Galaţi.
Prin rechizitoriul nr. 31/P/1990 din data de 09.12.1997 Parchetul Militar Bacău a
dispus trimiterea în judecată a inc. sg. (r) Ifrim Constantin, din cadrul UM 01314 Galaţi,
pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 2 C.pen.
Persoană vătămată Borcea Titi (Galaţi) - rănit
În dimineaţa zilei de 08.01.1990, plt. Borcea Titi, şef depozit alimente în cadrul UM
01879 Tecuci, s-a deplasat la sectorul GAZ al unităţii pentru a lua un militar care să-l
însoţească în oraş, pentru aprovizionarea unităţii cu alimente. În acest context, inc. sold. (r)
Paskuj Erno, care monta la armă piesele pe care le curăţase, a mânuit imprudent pistolul
mitralieră şi l-a împuşcat pe plt. Borcea Titi în piciorul stâng.
Prin rechizitoriul nr. 285/P/1992 din data de 11.01.1993 Procuratura Militară Bacău
a dispus trimiterea în judecată a inc. sold. (r) Paskuj Erno, din cadrul UM 01879 Tecuci,
pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 184 alin. 2 şi 4
C.pen.
Cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, la data de 17.01.2008, a fost
audiat, în calitate de parte civilă, numitul Borcea Titi (fiul lui Constantin şi Agripina, născut la
data de 27.03.1957, în sat Socrujeni, jud. Botoşani, domiciliat în mun. Botoşani, str.
Grăniceri, nr. 53, jud. Botoşani, CNP 1570327173150) care a relatat împrejurările în care a
fost rănit şi a solicitat continuarea cercetărilor „în vederea stabilirii persoanelor ce se fac
vinovate de generarea stării de confuzie care a stat la baza producerii evenimentului în care
a fost rănit”.
Mihalcea Ion (Galaţi) - decedat
În noaptea de 26/27.12.1989, autoturismul condus de Mihalcea Ion, care era însoţit de
Amanci Paul şi Profir Vasile, toţi aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice, a fost oprit în
dreptul Portului Bazinul Nou de pe Calea Prutului de către grănicerii de la pichetul situat la
intrarea în port.
Întrucât veneau dinspre punctul de frontieră Giurgiuleşti au fost suspectaţi că au dus pe
cineva la frontieră, motiv pentru care au fost conduşi în Pichet. Pentru conducerea la poliţie a
celor 3 persoane a fost desemnat cpt. Chicoş Ioan din cadrul UM 01314 Galaţi, aflat în
misiune la Poliţia judeţeană Galaţi. Întrucât nu era disponibilă nici o maşină de serviciu s-a
hotărât ca deplasarea să se facă cu autoturismul personal al ofiţerului. Acesta l-a luat cu el şi
pe civ. Lenghel Marian urmând să fie adusă la sediul poliţiei şi maşina celor reţinuţi în port.
Pe traseu, până la Portul Bazinul Nou, cpt. Chicoş Ioan a fost oprit pentru control la
barajele de pe străzi, alcătuite din militari şi civili, spunându-le că se va întoarce pe acelaşi
traseu, în scurt timp, cu 3 terorişti. Ultimul baraj la care a fost oprit a fost cel din faţa
depozitului PECO de pe Calea Prutului, unde cpt. Chicoş Ioan a discutat cu inc. Niţu Marian
şi cap. Nemeţ Ionuţ Lucian, aflaţi sub comanda lt. Radu Cristinel, din cadrul UM 01889
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Galaţi.
În Portul Bazinul Nou autoturismul numitului Mihalcea Ion nu a putut fi pornit. În
autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare 3-GL-5174, aparţinând cpt. Chicoş
Ioan s-au urcat civ. Lenghel Marian, pe scaunul din dreapta faţă, şi civilii Mihalcea Ion,
Amanci Paul, respectiv Profir Vasile, pe bancheta din spate.
Ajungând în zona depozitului PECO au fost somaţi să oprească de către inc. sold. Niţu
Marian şi cap. Nemeţ Ionuţ Lucian. Auzind somaţia militarilor, cpt. Chicoş Ioan a frânat
pentru a opri autoturismul, însă, până la oprire, militarii au executat foc în direcţia
autoturismului, inc. sold. Niţu Marian împuşcându-l în cap pe civ. Mihalcea Ion.
Prin rechizitoriul nr. 1600/P/1997 din data de 09.04.1998 Parchetul Militar de pe
lângă Tribunalul Militar Teritorial a dispus trimiterea în judecată a inc. sold. (r) Niţu
Marian, fost militar în termen la UM 01889 Galaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de omor
prev. de art. 174 alin. 1 C.pen.

IV.2.U Situaţie victime Buzău
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care în
judeţul Buzău s-a produs decesul sau vătămarea următoarelor persoane:
1. Persoană vătămată Isofache Luminiţa (Buzău-Vol.1) - rănită
Numita Isofache Luminiţa, născută la data de 06.01.1945 în Rm. Sărat, fiica lui
Crăciun Mihalache şi Anica, domiciliată în Râmnicu Sărat, str. Perişori nr. 3, jud. Buzău, la
data de 23.12.1989, în timp ce se deplasa prin oraşul Rm. Sărat, a fost rănită prin împuşcare la
piciorul stâng, focul fiind executat de către militarii din cadrul U.M. 01258 Rm. Sărat.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 70/O/1990, numita Isofache
Luminiţa a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 100-110 zile îngrijiri medicale.
2. Persoană vătămată Gliga Fănel (Buzău-Vol.1) - rănit
Numitul Gliga Fănel, născut la data de 26.02.1969 în Bacău, fiul lui natural şi Maria,
domiciliat în Bacău, str. Orizontului nr. 11 sc. B, ap. 1, jud. Bacău, fost militar în termen la
U.M. 01258 Rm. Sărat, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al
unităţii, a fost surprins într-un schimb de focuri declanşat între militarii din incinta unităţii şi
trăgători amplasaţi în exterior, fiind rănit prin împuşcare în zona toracelui.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 64/O/1990, numitul Gliga Fănel a
suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 16-17 zile îngrijiri medicale.
3. Persoană vătămată Gripcă Gheorghe (Buzău-Vol.1) - rănit
Numitul Gripcă Gheorghe, născut la data de 20.06.1969 în com. Podoleni, jud. Neamţ,
fiul lui Gheorghe şi Verginia, domiciliat în Bacău, în com. Podoleni, jud. Neamţ, în seara zilei
de 22.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al UM 01415 Rm. Sărat, a observat
că în zona satului Flămânda erau executate focuri de armă, motiv pentru care a declanşat focul
în acea direcţie, trăgând aprox. 100 de cartuşe.
La scurt timp au declanşat focul şi colegii săi, executând cel puţin câte 20 de lovituri
cu fiecare din cele 7 tunuri aflate în dotarea unităţii.
În contextul focurilor de armă trase din unitate, susnumitul a fost rănit prin împuşcare

949

la antebraţul stâng.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 66/O/1990, Numitul Gripcă
Gheorghe a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 14-15 zile îngrijiri medicale.
4. Persoană vătămată Catrina Florica (Buzău-Vol.1) - rănită
Numita Catrina Florica, născută la data de 14.04.1939 în com. Dărâmaţi, fiica lui Radu
şi Mariţa, domiciliată în Râmnicu Sărat, str. Constituţiei, nr.3, Cartierul 1 Mai, jud. Buzău, la
data de 24.12.1989, în jurul orei 1000, în timp ce se afla în curtea casei în care locuieşte, a
observat pe stradă mai mulţi militari care executau focuri de armă. Intenţionând să se
refugieze în locuinţă, a fost lovită de un glonţ, în piciorul stâng.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 145/O/1990, numita Catrina
Florica a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 120 zile îngrijiri medicale.
5. Persoană vătămată Niţu Lucian (Buzău-Vol.1) - rănit
Numitul Niţu Lucian, născut la data de 26.05.1962 în Buzău, fiul lui Marin şi Virginia,
domiciliat în Buzău, str. Crâng, nr. 2, bl. 1C, et. 3, ap. 14, jud. Buzău, ofiţer la U.M. 01258
Rm. Sărat, a fost rănit prin împuşcare, la data de 24.12.1989, în urma unui schimb de focuri
cu militari din cadrul U.M. 01422 Rm. Sărat.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 163/O/1990, numitul Niţu Lucian a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 9-10 zile îngrijiri medicale.
6. Persoană vătămată Preda Gheorghe (Buzău-Vol.1) - rănit
Numitul Preda Gheorghe, născut la data de 03.01.1949 în com. Costeşti, jud. Buzău,
fiul lui Alexandru şi Paraschiva, domiciliat în Buzău, cartier Broşteni, Bl.B9, Et.2, ap.10, jud.
Buzău, a fost rănit prin împuşcare în zona cervicală, în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se
deplasa, către locul de muncă, respectiv Întreprinderea de geamuri Buzău, în contextul în care
în direcţia autoturismului cu care se deplasa s-au executat focuri de armă de către luptători din
cadrul Gărzilor Patriotice de la Întreprinderea Metalurgica.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 220/O/1991, numitul Preda
Gheorghe a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 119-130 zile îngrijiri medicale.
7. Persoană vătămată Netcă Luminiţa Cristina (Buzău-Vol.2) - rănită
Numita Netcă Luminiţa Cristina, născută la data de 14.11.1961 în Buzău, fiica lui
Radu şi Ioana, domiciliată în Râmnicu Sărat, str. Piaţa Daciei nr.1, bl. E, sc. B, ap.21, jud.
Buzău, a fost rănită prin împuşcare în zona feţei, la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în
locuinţa sa. Anterior împuşcării, susnumita s-a aflat la fereastră şi a strigat diverse lozinci
anticomuniste, fapt ce a atras atenţia asupra ei şi a condus la deschiderea focului
Conform raportului de constatare medico legală nr. 29/O/1990, numita Netcă Luminiţa
Cristina a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile îngrijiri medicale.
8. Persoană vătămată Cercănău Dumitru (Buzău-Vol.2) - rănit
Numitul Cercănău Dumitru, născut la data de 26.12.1970 în Buzău, fiul lui Marin şi
Maria, domiciliat în com. Jilava, jud. Ilfov, fost militar în termen la UM 01671 Buzău, se afla,
în noaptea de 24/25.12.1989, în dispozitivul de apărare al Palatului Comunal din mun. Buzău.
A fost rănit prin împuşcare la piciorul stâng în timpul unui schimb de focuri de armă
cu militarii aflaţi în clădirea Poştei.
Conform raportului de constatare medico legală nr. A1/6466/2002, numitul Cercănău
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Dumitru a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 16-18 zile îngrijiri medicale.
9. Voican Vasile Paul (Buzău-Vol.2) - decedat
Numitul Voican Vasile Paul, domiciliat în mun. Buzău, str. Bazar, bl.2D, ap.14, jud.
Buzău, fost subofiţer în cadrul U.M. 01640 Buzău, a fost împuşcat mortal, la data de
24.12.1989, în timp ce încerca să se refugieze în incinta U.M. 02233 Buzău, aflată în
vecinătate.
Gestul subofiţerului în cauză a fost determinat de modul de comportare al cpt. Scriba
Alexandru, din cadrul U.M. 01640 Buzău, care, aflându-se în stare de ebrietate, executa focuri
de armă în direcţia persoanelor din unitate.
Conform raportului de autopsie medico legală nr. 459/C/1989, moartea numitului
Voican Vasile Paul a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei externe masivă consecutivă unei
plăgi împuşcate a gâtului.
La data de 08.05.2006, cu ocazia audierii, Voican Ana (soţia victimei), domiciliată în
mun. Buzău, strada Zona Bazar, bl. 2D, et. 3. ap. 14, jud. Buzău, s-a constituit parte civilă în
cauză.
10. Cristea Nicolae (Buzău-Vol.3) - decedat
Numitul Cristea Nicolae, fiul lui Gheorghe şi Maria, cu ultimul domiciliu în mun.
Buzău, str. Karl Marx, bl.106, sc. B, et. X, ap. 87, jud. Buzău, a fost împuşcat mortal, în data
de 25.12.1989, în timp ce se deplasa spre locul de muncă, în contextul în care, în direcţia
autoturismului său în care se mai aflau numiţii Marinescu Alexandru, Marinescu Alexandrina,
Stîngă Elena şi Tudoran Florica, s-au executat focuri de armă de către soldaţii Gavrilă Florin,
Rusu Alin, Ursu Cătălin, Cordoş Adrian, Bucin Viorel, Scurtu Dorin şi Leftar Nicolae, din
cadrul UM 01708 Buzău.
Conform raportului de autopsie medico legală nr. 471/C/1989, moartea numitului
Cristea Nicolae a fost violentă şi s-a datorat insuficienţei cardio respiratorii acute, episod final
şocului grav mixt traumatic, hemoragic şi respirator.
La data de 16.05.2006, Cristea Andi-Lucian (fiul victimei), domiciliat în mun. Buzău,
strada Unirii, bl. 15A, et. 7. ap. 23, jud. Buzău, s-a constituit parte civilă în cauză.
11. Marinescu Alexandru (Buzău-Vol.3) - decedat
Numitul Marinescu Alexandru, cu ultimul domiciliu în mun. Buzău, str. Stadionului
bl. A2, ap. 13, jud. Buzău, a fost împuşcat mortal, în data de 25.12.1989, în timp ce se deplasa
spre locul de muncă, în contextul în care, în direcţia autoturismului cu care se deplasa, s-au
executat focuri de armă de către soldaţii Gavrilă Florin, Rusu Alin, Ursu Cătălin, Cordoş
Adrian, Bucin Viorel, Scurtu Dorin şi Leftar Nicolae, din cadrul UM 01708 Buzău.
Conform raportului de autopsie medico legală nr. 473/C/1989, moartea numitului
Marinescu Alexandru a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei externe masivă consecutivă
unor plăgi împuşcate ale membrelor inferioare.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Marinescu Alexandru, a fost audiată
soţia acestuia, Marinescu Alexandrina, domiciliată în mun. Buzău, str. Stadionului bl. A2, ap.
13, jud. Buzău, care s-a constituit parte civilă în cauză.
12. Androne Pavel (Buzău-Vol.3) - decedat
Numitul Androne Pavel, cu ultimul domiciliu în mun. Buzău, str. Patriei, bl. 3A, ap.
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16, jud. Buzău, a fost împuşcat mortal, în data de 25.12.1989, în timp ce se deplasa spre locul
de muncă, în contextul în care, în direcţia autoturismului cu care se deplasa, s-au executat
focuri de armă de către soldaţii Gavrilă Florin, Rusu Alin, Ursu Cătălin, Cordoş Adrian, Bucin
Viorel, Scurtu Dorin şi Leftar Nicolae, din cadrul UM 01708 Buzău.
Conform raportului de autopsie medico legală nr. A3/484/1990, moartea numitului
Androne Pavel a fost violentă şi s-a datorat stării septice (cu abces cerebral şi bronhopneumonie), consecinţă a unui traumatism cranio-cerebral.
La data de 08.05.2006, Androne Elena (soţia victimei), domiciliată în mun. Buzău,
strada Stadionului, bl. 26A, et. 3. ap. 17, jud. Buzău, s-a constituit parte civilă în cauză.
13. Persoană vătămată Marinescu Alexandrina (Buzău-Vol.3) - rănită
Numita Marinescu Alexandrina, domiciliată în mun. Buzău, str. Stadionului bl.A2,
ap.13, jud. Buzău, a fost rănită prin împuşcare, în data de 25.12.1989, în timp ce se deplasa
spre locul de muncă, în contextul în care, în direcţia autoturismului cu care se deplasa, s-au
executat focuri de armă de către soldaţii Gavrilă Florin, Rusu Alin, Ursu Cătălin, Cordoş
Adrian, Bucin Viorel, Scurtu Dorin şi Leftar Nicolae, din cadrul UM 01708 Buzău.
Conform certificatului medico legal nr. 2101/C/1991, numita Marinescu Alexandrina a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 22-24 zile de îngrijiri medicale.
14. Persoană vătămată Cighir Gheorghe Dumitru (Buzău-Vol.4) - rănit
Numitul Cighir Gheorghe Dumitru, născut la data de 07.05.1951 în com. Dragomireşti,
jud. Neamţ, fiul lui Marin şi Maria, domiciliat în Piatra Neamţ, str. 1 Decembrie 1918, nr.40,
bl. G8, ap. 23, jud. Neamţ, era ofiţer în cadrul U.M. 01027 Piatra Neamţ.
În noaptea de 23/24.12.1989, împreună cu mai mulţi militari şi cadre ale unităţii se afla
într-o coloană de blindate care se deplasa către Bucureşti. Pe raza comunei Mărăcineni asupra
coloanei s-a deschis foc, împrejurare în care ofiţerul a fost rănit prin împuşcare.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 52/A/1990, numitul Cighir
Gheorghe Dumitru a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 4-5 luni de îngrijiri
medicale.
15. Ştefan Cioară Ciprian Cezar (Buzău-Vol.4) - decedat
Numitul Ştefan Cioară Ciprian Cezar, cu ultimul domiciliu în Urziceni, str. Pionerilor
nr. 10, bl. 104, jud. Ialomiţa, fost militar în termen la UM 01451 Buzău, a fost împuşcat
mortal, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al unităţii.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 457/C/1989, moartea numitului
Ştefan Cioară Ciprian Cezar a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei externe masivă,
consecutivă unei plăgi împuşcate în zona inghinală stângă.
În legătură cu împrejurările decesului militarului în cauză, a fost audiat tatăl acestuia,
Ştefan Cioară Ştefan, domiciliat în loc. Urziceni, str. Pionerilor, nr. 10, bl. 104, et. 1, ap. 1,
jud. Ialomiţa.
16. Ioanesi Adrian (Buzău-Vol.4) - decedat
Numitul Ioanesi Adrian, cu ultimul domiciliu în Vaslui, str. Donici, bl. 14, ap.9, jud.
Ialomiţa, a fost militar în termen la UM 01027 Piatra Neamţ. În noaptea de 23/24.12.1989,
împreună cu mai mulţi militari şi cadre ale unităţii se afla într-o coloană de blindate care se
deplasa către Bucureşti. Pe raza comunei Mărăcineni asupra coloanei s-a deschis foc,

952

împrejurare în care a survenit decesul celui în cauză.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 472/C/1989, moartea numitului
Ioanesi Adrian a fost violentă şi s-a datorat dilacerării cerebrale consecutivă unei plăgi
împuşcate a capului.
În legătură cu împrejurările în care a decedat numitul Ioanesi Adrian, a fost audiat tatăl
acestuia, Ioanesi Vespasian, domiciliat în mun. Vaslui, str. Donici, bl. 14, sc. B, et. 2, ap. 9,
jud. Vaslui, care s-a constituit parte civilă în cauză.
17. Luiuz Maricel (Buzău-Vol.4) – decedat
Numitul Luiuz Maricel, născut la data de 05.07.1953, fiul lui Ion şi Anica, cu ultimul
domiciliu în Buzău, str. Broşteni, bl. B6, jud. Buzău, fost subofiţer în cadrul UM 01451
Buzău, a fost împuşcat mortal, în seara zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul
de apărare al unităţii.
Conform raportului de constatare medico legală nr. A3/417/1990, moartea numitului
Luiuz Maricel a fost violentă şi s-a datorat dilacerării cerebrale şi de globi oculari.
În legătură cu împrejurările în care a decedat numitul Luiuz Maricel, a fost audiată
soţia acestuia, Luiuz Zenovia, domiciliată în mun. Buzău, cartierul Broşteni, bl. B6, sc. B, ap.
5, jud. Buzău, care s-a constituit parte civilă în cauză.
18. Persoană vătămată Marincovici Gheorghe (Buzău-Vol.4) - rănit
Numitul Marincovici Gheorghe, fiul lui Marin şi Maria, domiciliat în Tecuci, jud.
Galaţi, fost militar în termen la UM 01451 Buzău, a fost rănit prin împuşcare, la data de
22.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al unităţii.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 39/0/1990, numitul Marincovici
Gheorghe a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 35-45 zile de îngrijiri medicale.
19. Persoană vătămată Samson Virgil (Buzău-Vol.4) - rănit
Numitul Samson Virgil, născut la data de 15.03.1944, fiul lui Ioan şi Maria, domiciliat
în com. Secuieni, sat Basta, jud. Neamţ, a fost rănit prin împuşcare, la data de 23.12.1989, în
apropierea U.M. 01654 Mărăcineni, în contextul în care în direcţia autobasculantei cu nr. 31BC-8170, pe care o conducea şi în care se mai aflau numiţii Nistor Ion şi Nistor Sofronie, s-au
executat focuri de armă.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 141/O/1990, numitul Samson
Virgil a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale.
20. Persoană vătămată Nistor Sofronie (Buzău-Vol.4) - rănit
Numitul Nistor Sofronie, fiul lui Ioachim şi Paraschiva, născut la data de 15.01.1962
în mun. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, domiciliat în comuna Viişoara, judeţul Neamţ, a fost rănit
prin împuşcare, la data de 23.12.1989, în apropierea U.M. 01654 Mărăcineni, în contextul în
care în direcţia autobasculantei cu nr. 31-BC-8170, cu care se deplasa, s-au executat focuri de
armă.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 71/O/1990, numitul Nistor
Sofronie a prezentat plagă împuşcată bipolară 1/3 distală braţ drept, plagă împuşcată 1/3
medie coapsa stângă, leziuni care au necesitat pentru vindecare 14-15 zile de îngrijiri
medicale.
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21. Persoană vătămată Pătraşcu Adrian (Buzău-Vol.4) - rănit
Numitul Pătraşcu Adrian, fiul lui Nicolae şi Ecaterina, născut la data de 02.06.1969 în
comuna Cruşeţ, judeţul Gorj, domiciliat în com. Cruşeţ, sat Miericeaua, judeţul Gorj, fost
militar în termen la U.M. 01027 Piatra Neamţ, a fost rănit în coapsa stângă, în noaptea de
23/24.12.1989, în apropierea Podului Mărăcineni, în contextul în care asupra convoiului
militar cu care se deplasa spre Bucureşti s-au executat focuri de armă.
Conform raportului de constatare medico legală nr. A1/161/2009, numitul Pătraşcu
Adrian a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 15 zile de îngrijiri medicale.
22. Antemir Vasile (Buzău-Vol.6) - decedat
Numitul Antemir Vasile, cu ultimul domiciliu în Buzău, b-dul Unirii, bl. 18 F, ap. 2,
jud. Buzău, fost subofiţer în cadrul U.M. 01671 Buzău, a fost împuşcat mortal, în noaptea de
23/24.12.1989, în incinta unităţii din care făcea parte, de către plt. adj. Jipa Ştefan, din cadrul
U.M. 02176 Buzău.
Conform raportului de autopsie medico legală nr. 484/O/1989, moartea numitului
Antemir Vasile a fost violentă şi s-a datorat dilacerării cerebrale consecutivă unei plăgi
împuşcate a capului.
La data de 11.05.2006, Antemir Sofia (mama victimei), domiciliată în mun. Buzău, bd.
Unirii, bl. 18F, ap. 2, judeţul Buzău, s-a constituit parte civilă în cauză.
23. Ciupitu Chican Fănel (Buzău-Vol.7) - decedat
Numitul Ciupitu Chican Fănel, fiul lui Mihăiţă şi Ştefana, născut la data de
26.10.1956, cu ultimul domiciliu în Cluj Napoca, Aleea Azuga nr.7, ap.30, jud. Cluj, în seara
zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al UM 01671 Buzău, unde
acesta era încadrat ca subofiţer, a deschis focul în direcţia cimitirului Eroilor, apreciind că se
trage din acea direcţie, în contextul în care în diverse zone ale oraşului se auzeau focuri de
armă. În schimbul de focuri care a urmat, susnumitul a fost împuşcat mortal.
Conform raportului de autopsie medico legală nr. 463/C/1989, moartea numitului
Ciupitu Chican Fănel a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei masive interne şi externe,
consecutiv unei plăgi împuşcate transfixiante toracice cu interesări pleuro-pulmonare şi
cardiopericardice.
În cauză s-a constituit parte civilă Ciupitu Chican Florica (soţia victimei), domiciliată
în mun. Cluj-Napoca, str. Azuga, nr. 7, sc. 2, et. 4, ap. 30, jud. Cluj.
24. Persoană vătămată Fermeşanu Ioan Cristinel (Buzău-Vol.7) - rănit
Numitul Fermeşanu Ioan Cristinel, cu domiciliul în or. Piatra Neamţ, str. Paharnicului,
nr. 4, jud. Neamţ, în seara zilei de 23.12.1989, se afla în dispozitivul de apărare al UM 01671
Buzău, unde era încadrat ca sergent. Datorită faptului că în diverse zone ale oraşului se auzeau
focuri de armă, a deschis focul în direcţia cimitirului Eroilor, apreciind că se trage din acea
direcţie. În schimbul de focuri care a urmat, susnumitul a fost rănit prin împuşcare în zona
toracelui.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 322/O/1991, numitul Fermeşanu
Ioan Cristinel a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 11 zile de îngrijiri medicale.
25. Persoană vătămată Roman Vasile Romică (Buzău-Vol.7) - rănit
Numitul Roman Vasile Romică, născut la data de 29.03.1991, fiul lui Vasile şi Maria,
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cu domiciliul în Galaţi, str. Barboşi, nr. 61, bl. B1, sc. 1, ap. 16, în seara zilei de 23.12.1989,
se afla în dispozitivul de apărare al UM 01671 Buzău, unde acesta îşi efectua stagiul militar.
Datorită faptului că în diverse zone ale oraşului se auzeau focuri de armă, a deschis focul în
direcţia cimitirului Eroilor, apreciind că se trage din acea direcţie. În schimbul de focuri care a
urmat, susnumitul a fost rănit prin împuşcare la braţul stâng.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 326/O/1991, numitul Roman
Vasile Romică a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 9-10 zile de îngrijiri
medicale.
26. Persoană vătămată Caramihai Sterică (Buzău-Vol.7) - rănit
Numitul Caramihai Sterică, născut la data de 27.02.1970, fiul lui Iancu şi Elena, cu
domiciliul în Bucureşti, str. Liviu Rebreanu, nr.12, bl. A3, sc. 3, et. 1, ap. 29, sector 3, în seara
zilei de 23.12.1989, se afla în dispozitivul de apărare al UM 01671 Buzău, unde acesta îşi
efectua stagiul militar. Datorită faptului că în diverse zone ale oraşului se auzeau focuri de
armă, a deschis focul în direcţia cimitirului Eroilor, apreciind că se trage din acea direcţie. În
schimbul de focuri care a urmat, susnumitul a fost rănit prin împuşcare la gamba dreaptă.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 347/O/1991, numitul Caramihai
Sterică a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
27. Persoană vătămată Harabagiu Marius (Buzău-Vol.7) - rănit
Numitul Harabagiu Marius, născut la data de 06.04.1968, fiul lui Dumitru şi Natalia cu
domiciliul în Hunedoara, b-dul Dacia, bl. G3, ap. 15, în seara zilei de 23.12.1989, se afla în
dispozitivul de apărare al UM 01671 Buzău, unde acesta îşi efectua stagiul militar. Datorită
faptului că în diverse zone ale oraşului se auzeau focuri de armă, a deschis focul în direcţia
cimitirului Eroilor, apreciind că se trage din acea direcţie. În schimbul de focuri ce a urmat,
susnumitul a fost rănit prin împuşcare în umărul stâng.
Conform certificatului medico legal nr. 1200/C/1992, numitul Harabagiu Marius a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 35-40 zile de îngrijiri medicale.
28. Persoană vătămată Căruţaşu Ion (Buzău-Vol.8) - rănit
Numitul Căruţaşu Ion, fiul lui Ilie şi Ana, născut la data de 12.06.1936 în judeţul
Buzău, domiciliat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. bloc Camelia, ap. 47,
tronson 3, judeţul Buzău, a fost rănit prin împuşcare, la braţul stâng, în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla într-o cabină telefonică, unde încerca să se adăpostească de
gloanţe.
Conform certificatului medico legal, numitul Căruţaşu Ion a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
29. Persoană vătămată Stoica Ştefan (Buzău-Vol.8) - rănit
Numitul Stoica Ştefan, fiul lui Traian şi Eleonora, născut la data de 27.09.1968,
domiciliat în Boldeşti-Scăieni, str. Victoriei nr.56, jud. Prahova, fost militar în termen la UM
01708 Buzău, a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în
misiune de patrulare, în contextul tragerilor efectuate din direcţia U.M. 01671 Buzău.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 785/1992, numitul Stoica Ştefan a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 10 zile de îngrijiri medicale.
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30. Persoană vătămată Gheaţă Gheorghe (Buzău-Vol.8) - rănit
Numitul Gheaţă Gheorghe, fiul lui Ştefan şi Rada, născut la data de 04.11.1940
domiciliat în Buzău, str.1 Decembrie 1918, bl. 6A, ap. 21, jud. Buzău, a fost rănit prin
împuşcare la glezna stângă, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de
apărare al UM 01671 Buzău, unde acesta era încadrat ca subofiţer.
Conform certificatului medico legal nr. 394/1991, numitul Gheaţă Gheorghe a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 320-330 zile de îngrijiri medicale.
31. Persoană vătămată Barbu Costinel Ionel (Buzău-Vol.8) - rănit
Numitul Barbu Costinel Ionel, fiul lui Marin şi Maria, născut la data de 31.07.1979
domiciliat în com. Bucovăţ, jud. Dolj, a fost rănit prin împuşcare în braţul stâng, în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla în incinta UM 01671 Buzău, unde acesta îşi satisfăcea
stagiul militar.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 1468/A1/1991, numitul Barbu
Costinel, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 70-80 zile de îngrijiri medicale.
32. Persoană vătămată Pavel Doru (Buzău-Vol.8) - rănit
Numitul Pavel Doru, fiul lui Vasile şi Niculina, născut la data de 23.02.1967
domiciliat în com. Strugari, jud. Bacău, a fost rănit prin împuşcare în antebraţul stâng, în
noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în incinta UM 01671 Buzău, unde acesta îşi
satisfăcea stagiul militar.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 347/O/1996, numitul Pavel Doru a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 50-55 zile de îngrijiri medicale.
33. Tisăianu Nicolae (Buzău-Vol.8) - decedat
Numitul Tisăianu Nicolae, fiul lui Traian şi Maria, născut la data de 20.10.1939,
domiciliat în Buzău, Aleea Parcului, bl.17, et. II, ap.10, jud. Buzău, a fost împuşcat mortal, la
data de 25.12.1989, în timp ce se efectua serviciul de pază la I.J.P.P.S. Buzău, în contextul
focurilor de armă executate de mai mulţi militari aflaţi în zonă.
Conform raportului de autopsie medico legală nr. 467/C/1989, moartea numitului
Tisăianu Nicolae a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei masive interne şi externe masive.
(plagă împuşcată transfixiantă toracică stânga cu interesări cardiopericardice şi pleuropulmonare).
În cauză s-a constituit parte civilă Tisăianu Conceta Iulia (soţia victimei), domiciliată
în mun. Buzău, str. Aleea Parcului, nr. 17, et. 2, ap. 10, jud. Buzău.
34. Persoană vătămată Ţigău George (Buzău-Vol.9) - rănit
Numitul Ţigău George, fiul lui Antonel şi Elena, născut la data de 11.03.1961
domiciliat în Buzău, str. Unirii, bl. B12, et. 2, ap. 10, a fost rănit prin împuşcare în cotul stâng,
la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în faţa magazinului de articole sport din centrul
oraşului Buzău.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 26/O/1990, numitul Ţigău George
a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
35. Persoană vătămată Vasile Ionel (Buzău-Vol.9) - rănit
Numitul Vasile Ionel, fiul lui Ştefan şi Ioana, născut la data de 08.09.1959 domiciliat
în Buzău, str. Unirii, bl. B13, ap.13, a fost rănit prin împuşcare în mâna dreaptă, la data de
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25.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa, focul fiind executat din direcţia Băncii Naţionale
a României - Sucursala Buzău, unde se aflau amplasaţi militari şi membri ai gărzilor
patriotice.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 10/O/1990, numitul Vasile Ionel a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 6-7 zile de îngrijiri medicale.
36. Persoană vătămată Ghidia Gheorghe (Buzău-Vol.9) - rănit
Numitul Ghidia Gheorghe, fiul lui Ştefan şi Ioana, născut la data de 15.03.1958
domiciliat în com. Săhăteni, jud. Buzău, a fost rănit prin împuşcare în mâna stângă, la data de
25.12.1989, în timp ce se afla în faţa Restaurantului Mioriţa.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 11/O/1990, numitul Ghidia
Gheorghe a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale.
37. Persoană vătămată Paraschivescu Daniel Alexandru (Buzău-Vol.9) - rănit
Numitul Paraschivescu Daniel Alexandru, fiul lui Ioan Pompiliu şi Oana Gabriela,
născut la data de 30.08.1970, domiciliat în com. Săhăteni, jud. Buzău, fost militar în termen la
U.M. 01708 Buzău, a fost rănit prin împuşcare în zona toraco-abdominală, la data de
23.12.1989, în jurul orelor 1800, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al B.N.R. Sucursala Buzău,.
Conform certificatului medico legal nr. 730/1991 a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 62 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
38. Persoană vătămată Boghian Ilie Alexandru (Buzău-Vol.9) - rănit
Numitul Boghian Ilie Alexandru, născut la data de 21.09.1949, fiul lui Mihai şi Elena,
domiciliat în Piatra Neamţ, b-dul Traian, bl.88, ap. 26, jud. Neamţ, a fost rănit prin împuşcare
în abdomen, la data de 24.12.1989, în timp se deplasa cu un autovehicul tip Salvare, în care se
mai afla şi asistentul medical Vârca Gheorghe, în contextul în care în direcţia autovehiculului
au executat focuri de armă cpt. Topârceanu Gheorghe, sold. Dabu Florică, sold. Tănase Ion,
sold. Mihai Tudorel, sold. Beţea Gheorghiţă şi sold. Rosznay Vasile, aflaţi în dispozitivul de
pază al Palatului comunal, din mun. Buzău.
Conform raportului de expertiză medico legală nr. 23/O/1990, numitul Boghian Ilie
Alexandru a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 35-40 zile de îngrijiri medicale.
Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
39. Persoană vătămată Vîrca Gheorghe (Buzău-Vol.9) - rănit
Numitul Vîrca Gheorghe, născut la data de 05.04.1951, domiciliat în Piatra Neamţ, str.
Speranţei, nr. 35, sc. A, jud. Neamţ, a fost rănit prin împuşcare în zona fesieră, la data de
24.12.1989, în contextul în care în direcţia autovehiculului tip Salvare, cu care se deplasa şi
care era condus de numitul Boghian Ilie Alexandru, s-au executat focuri de armă de către cpt.
Topârceanu Gheorghe, sold. Dabu Florică, sold. Tănase Ion, sold. Mihai Tudorel, sold. Beţea
Gheorghiţă şi sold. Rosznay Vasile, aflaţi în dispozitivul de pază al Palatului comunal, din
mun. Buzău.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 24/O/1990, numitul Vîrca
Gheorghe a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.
40. Persoană vătămată Pănescu Daniela (Buzău-Vol.10) - rănită
Numita Pănescu Daniela, născută la data de 08.11.1968, domiciliată în Buzău str.
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Cazărmilor, bl. A, sc. A ,et. 2 ,ap. 18, a fost rănită prin împuşcare în umărul stâng, în seara
zilei de 23.12.1989, în timp ce se afla în locuinţa sa, în contextul focurilor de armă executate
de către militari de la U.M. 01671 şi U.M. 01708 Buzău.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 13/O/1990, numita Pănescu
Daniela a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.
41. Persoană vătămată Niţă Marius (Buzău-Vol.10) - rănit
Numitul Niţă Marius, născut la data de 21.01.1973, fiul lui Radu şi Georgeta,
domiciliat în com. Vadu Roşu, jud. Buzău, a fost rănit prin împuşcare, în fesa stângă, la data
de 24.12.1989, în timp ce se afla în apropierea podului Mărăcineni şi se întorcea de la pădurea
din zona satului Gura Câlnău, de unde adunase crengi pentru foc.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 33/O/1990, a suferit leziuni care au
necesitat pentru vindecare 35-40 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa
victimei.
42. Persoană vătămată Stan Cristian (Buzău-Vol.10) - rănit
Numitul Stan Cristian, născut la data de 10.01.1973, fiul lui Gheorghe şi Filiţa
domiciliat în com. Vadu Roşu, jud. Buzău, a fost rănit prin împuşcare în mâna dreaptă, la data
de 23.12.1989, în timp ce se afla în dreptul U.M. 01654 Buzău, în contextul în care militarii
aflaţi în incinta unităţii au deschis focul în direcţia autobuzului cu nr. 31-BZ-1510 în care se
afla şi care era condus de numitul Florea Petre.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 15/O/1990, numitul Stan Cristian a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 9-10 zile de îngrijiri medicale.
43. Persoană vătămată Dumitru Gheorghe (Buzău-Vol.10) - rănit
Numitul Dumitru Gheorghe, născut la data de 28.08.1956, fiul lui Ion şi Aurica,
domiciliat în com. Scurteşti, jud. Buzău, a fost rănit prin împuşcare în coapsa stângă, la data
de 23.12.1989, în timp ce se afla în dreptul U.M. 01654 Buzău, în contextul în care militarii
aflaţi în incinta unităţii au deschis focul în direcţia autobuzului cu nr. 31-BZ-1510 în care se
afla şi care era condus de numitul Florea Petre.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 16/O/1990, numitul Dumitru
Gheorghe a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 35-40 zile de îngrijiri medicale.
44. Persoană vătămată Boacă Stelian (Buzău-Vol.10) - rănit
Numitul Boacă Stelian, născut la data de 25.09.1923, fiul lui Dumitru şi Elena,
domiciliat în com. Săgeata, jud. Buzău, a fost rănit prin împuşcare în zona scapulară, la data
de 23.12.1989 în timp ce se afla în dreptul U.M. 01654 Buzău, în contextul în care militarii
aflaţi în incinta unităţii au deschis focul în direcţia autobuzului cu nr. 31-BZ-1510 în care se
afla şi care era condus de numitul Florea Petre.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 18/O/1990, numitul Boacă Stelian
a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 35-45 zile de îngrijiri medicale.
45. Persoană vătămată Tudor Ştefan (Buzău-Vol.10) - rănit
Numitul Tudor Ştefan, născut la data de 28.10.1951, fiul lui Nicolae şi Voica
domiciliat în Buzău, Cartier Broşteni, bl. B2, et. 1, ap. 4, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp
ce se deplasa cu autovehicul proprietate personală pe şoseaua Berceni-Buzău, a fost oprit
pentru control în zona Podului Mărăcineni, de mai mulţi militari şi membri ai gărzilor
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patriotice.
Întrucât în acel moment s-au fost executat focuri de armă din mai multe direcţii,
susnumitul a încercat să fugă şi să se adăpostească în şanţul de pe marginea drumului, context
în care a fost rănit, prin împuşcare, la piciorul stâng.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 9/O/1990, numitul Tudor Ştefan a
suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 80-90 zile de îngrijiri medicale.
46. Persoană vătămată Comănac Edward Cristian (Buzău-Vol.10) - rănit
Numitul Comănac Edward Cristian, născut la data de 22.07.1970, fiul lui Ioan şi
Elena, domiciliat în Botoşani, str. Cuza Vodă nr.10, ap.12, jud. Botoşani, fost militar în
termen la UM 01654 Buzău, a fost rănit prin împuşcare în zona pieptului şi la piciorul drept,
în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al UM 01415
Râmnicu Sărat.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 384/A/1991, numitul Comănac
Edward Cristian a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 64-65 zile de îngrijiri
medicale.
47. Persoană vătămată Niţă Vlăduţ (Buzău-Vol.10) - rănit
Numitul Niţă Vlăduţ, născut la data de 02.04.1971, fiul lui Ioan şi Silvia domiciliat în
Bârlad, Aleea Plopilor nr.4, jud. Vaslui, fost militar în termen la UM 01654 Buzău, a fost rănit
prin împuşcare la piciorul stâng, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare al UM 01415 Râmnicu Sărat.
Conform certificatului medico legal nr. 1039/1991, numitul Niţă Vlăduţ a suferit
leziuni care au necesitat pentru vindecare 40-45 zile de îngrijiri medicale.
48. Persoană vătămată Popuţoaia Lucian (Buzău-Vol.10) - rănit
Numitul Popuţoaia Lucian, născut în oct.1970, domiciliat în Piatra Neamţ, str. Ana
Ipătescu, bl.A5, ap.30, jud. Neamţ, fost militar în termen la UM 01654 Buzău, a fost rănit prin
împuşcare la nivelul membrelor inferioare, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare al UM 01415 Râmnicu Sărat.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 327/O/1991, numitul Popuţoaia
Lucian a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.
49. Persoană vătămată Molnar Laszlo (Buzău-Vol.12) - reţinut
Numitul Molnar Laszlo, fiul lui Arpad şi Vilma, născut la data de 22.03.1951 în
Mediaş, judeţul Sibiu, domiciliat în Buzău, comuna Berca, bl. F3, ap.29, jud. Buzău, cu ocazia
audierii din data de 21.03.2007, a susţinut că, în ziua de 22.12.1989, a intrat în sediul
primăriei după care s-a deplasat la sediul postului de miliţie de unde a luat 30 pistoale
mitralieră, fără muniţie, pe care le-a depozitat într-o încăpere din sediul primăriei.
În cursul aceleiaşi zile, susnumitul, împreună cu numitul Băescu Horia, s-a deplasat la
unitatea militară Unguriu pentru a solicita muniţie, însă amândoi au fost reţinuţi de militari, pe
motiv că ar fi ,,terorişti”.
50. Persoană vătămată Băescu Horia Ştefan (Buzău-Vol.12) - reţinut
Numitul Băescu Horia Ştefan, fiul lui Nicolae şi Pia, născut la data de 01.01.1946 în
Pleşcoi, judeţul Buzău, domiciliat în comuna Berca, bl. 5, sc. II, ap. 33, jud. Buzău, cu ocazia
audierii din data de 03.05.2007, a susţinut că, în ziua de 22.12.1989, împreună cu numitul
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Molnar Laszlo, s-a deplasat la unitatea militară Unguriu pentru a solicita armament şi muniţie,
însă amândoi au fost reţinuţi de militari, pe motiv că ar fi ,,terorişti”.
După aprox. 30 minute au fost eliberaţi şi le-au fost înmânate 20 pistoale mitralieră cu
muniţia aferentă, pe care ulterior le-au distribuit populaţiei civile pentru a asigura paza
sediului în care se constituise F.S.N.
În noaptea de 24/25.12.1989 au deschis focul asupra mai multor militari care efectuau
o scotocire în pădure, confundându-i cu ,,terorişti”.
51. Persoană vătămată Enache Ionel (Buzău-Vol.12) - rănit
Numitul Enache Ionel, cu domiciliul în Buzău, Aleea Centrală, bl. 14A, ap. 20, jud.
Buzău, a fost rănit prin împuşcare în piciorul stâng, la data de 23.12.1989, în timp verifica, în
calitate de membru al Gărzilor Patriotice, terasa unui bloc situat în zona Palatului Comunal
Casa Cărţilor.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 210/O/1991, numitul Enache Ionel
a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 14-16 zile de îngrijiri medicale.
52. Persoană vătămată Magetz Mihai (Buzău-Vol.12) - rănit
Numitul Magetz Mihai, fiul lui Marin şi Georgeta, născut la data de 28.03.1970 în
Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Mihail Sebastian, nr. 143, bl. A33, ap. 1, sector 5, fost
militar în termen la U.M. 01640 Buzău, susţine că, la data de 27.12.1989, în timp ce se afla în
incinta unităţii, a fost rănit prin împuşcare de un alt soldat, care a manevrat imprudent arma
din dotare.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni produse în
împrejurările descrise.
53. Persoană vătămată Popa Vasile Sorin (Buzău-Vol. 4) - rănit
Numitul Popa Vasile Sorin, fiul lui Ioan şi Maria, ns. la data de 10.04.1969 în sat
Păuca, jud. Sibiu, domiciliat în mun. Sibiu, str. Săcele, nr. 21, jud. Sibiu şi cu reşedinţa în
mun. Sibiu, str. Nicolae Iorga, nr. 54, ap, 51, jud. Sibiu, a fost militar în termen la U.M. 01654
Buzău. În noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul constituit pe perimetrul
unităţii militare, a fost rănit prin împuşcare.
Conform raportului medico-legal nr. Ad/P/23 din 21.03.1991 al Laboratorului
Judeţean de Medicină Legală Sibiu acesta a prezentat leziuni produse prin împuşcare, pentru
care a necesitat 45 de zile de îngrijiri medicale.
54. Persoană vătămată Vălu Ion (Buzău-Vol. 7) – rănit
Numitul Vălu Ion, fiul lui Vasile şi Ana, ns. la data de 05.05.1967, domiciliat în mun.
Craiova, str. Henri Coandă, bl. 4 Electroputere, sc. 1, ap. 12/2, jud. Dolj, fost militar în termen
la U.M. 02470 Buzău, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce se
afla în dispozitivul constituit la U.M. 01671 Buzău.
Conform certificatului medico-legal nr. 4986/A2 din 15.11.994 acesta a suferit leziuni
produse prin împuşcare la nivelul gambei dreapta, pentru care a necesitat 7-8 zile de îngrijiri
medicale.
55. Persoană vătămată Ciungu Ion (Buzău-Vol. 7)
Numitul Ciungu Ion, fiul lui Iorgu şi Aurelia, ns. la data de 03.11.1950, în Pătârlagele,
jud. Buzău, domiciliat în mun. Buzău, Int. Ţiglari, nr. 5, jud. Buzău, afirmă că în data de
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24.12.1989, în timp ce se afla în zona fostei Întreprinderi de Mase Plastice din Buzău, a fost
rănit prin împuşcare în piciorul drept.
Conform foii de observaţie clinică nr. 38/20/1990, întocmită de Spitalul CFR Buzău,
numitul Ciungu Ion a fost internat la data de 08.01.1990 cu diagnosticul: accident prin lovire,
vechi de 2 zile, plagă contuză pretibială 1/3 inferioară gamba dreaptă, fiind externat, vindecat,
la data de 10.01.1990. În acelaşi act medical, la rubrica istoricul bolii, este consemnat faptul
că „în urmă cu 2 zile a suferit un traumatism prin lovire la nivelul gambei dr., pentru care s-a
prezentat de urgenţă la spital, unde s-au practicat toaleta şi sutura plăgii, bolnavul refuzând
internarea. S-a prezentat pentru aceasta astăzi 8.01.90”.
*
*

*

La dosarul cauzei se află ataşate mai multe dosare soluţionate, privind următoarele
victime:
Persoană vătămată Tudorică Paul (Buzău-Vol.2) - rănit
Numitul Tudorică Paul, născut la data de 26.12.1970 în Buzău, fiul lui Marin şi
Amalia, domiciliat în mun. Buzău, str. Gogu Vicatus, jud. Buzău, a fost rănit prin împuşcare
în antebraţul şi hemitoracele stâng, la data de 22.12.1989, în apropierea U.M. 02470 Buzău, în
timp ce se deplasa spre locul de muncă.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 20/0/1990, numitul Tudorică Paul
a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25-35 zile îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr.45/P/1990, din data de 25.09.1997, Procuratura Militară Ploieşti a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea numitului Tudorică Paul.
Persoană vătămată Rusu Viorel (Buzău-Vol.2)
Numitul Rusu Viorel, născut la data de 12.04.1969 în Buzău, fiul lui Vasile şi Didina,
domiciliat în com. Mărgineni, sat Luncani, jud. Buzău, fost militar în termen la U.M. 01258
Rm. Sărat, s-a aflat, în noaptea de 23/24.12.1989, în dispozitivul de apărare al unităţii, pe
latura de est a acesteia.
Datorită faptului că a fost implicat într-un schimb de focuri, susnumitul a suferit o
cădere psihică, fiindu-i afectată vederea.
Conform certificatului-decizie medicală emis de Spitalul Militar Central, numitul Rusu
Viorel a fost internat, în perioada ianuarie 1990 - aprilie 1990, cu diagnosticul ,,nevrită optică
retrobulbară”, motiv pentru care a fost clasat inapt, cu scoatere din evidenţele militare.
Prin rezoluţia nr. 181/P/1993, Parchetul Militar Ploieşti a dispus neînceperea
urmăririi penale în cauză, reţinându-se că fapta nu este prevăzută de legea penală.
Persoană vătămată Dumitrescu (fost Bucă) Constantin (Buzău-Vol.9) - rănit
Numitul Dumitrescu (fost Bucă) Constantin, născut la data de 01.01.1933, fiul lui
Ştefan şi Maria domiciliat în Buzău, str. Victor Babeş nr.5, a fost rănit prin împuşcare, la data
de 24.12.1989, în timp ce se deplasa pe bulevardul central din oraşul Buzău, cu un autoturism
în care se mai aflau şi numiţii cpt. Hagimă Dorin de la U.M. 02470, lt. Marin Săndel din
cadrul Grupului de Pompieri al jud. Buzău şi civ. Firon Constantin, în contextul în care, în
apropierea str. Prutului, în direcţia autoturismului au executat focuri de armă doi lucrători de
miliţie.
A suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 140-150 zile de îngrijiri medicale.
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Prin rechizitoriul cu nr.1742/P/1999, din data de 12.01.2000, al Parchetului Militar
Teritorial s-a dispus trimiterea în judecată a inc. lt. col. Oglavie Vasile din cadrul IJP Buzău
pentru rănirea susnumitului.
Persoană vătămată Popescu Sorin (Buzău-Vol.11) - rănit
Numitul Popescu Sorin, domiciliat în Bucureşti, str. Covasna nr.31, bl.F26 ,SC.2,
AP.12, sector 4, fost militar în termen la UM 01910 Verneşti, la data de 28.12.1989, în timp
ce timp ce se afla în incinta unităţii, a intrat în câmpul minat şi din neatenţie a călcat pe una
din mine, fiind rănit, în urma exploziei, la piciorul drept.
Conform raportului de constatare medico legală nr. A1/8996/1990, numitul Popescu
Sorin a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 40-50 zile de îngrijiri medicale, cu
menţiunea producerii unei infirmităţi permanente.
Prin rezoluţia nr. 68/P/1990, din data de 06.08.1990, Procuratura Militară Ploieşti a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la rănirea acestuia, reţinându-se că
vătămarea s-a produs prin autoaccidentare.
Persoană vătămată Muha Eduard Gheorghiţă (Buzău-Vol.11) - rănit
Numitul Muha Eduard Gheorghiţă, născut în 14.oct.1953, fiul lui Eugen şi Elvira,
domiciliat în Buzău, str. Unirii nr. 31, bl. 12 C, et. 2, ap. 5, jud. Buzău, ofiţer în cadrul U.M.
01847 Buzău, la data de 11.01.1990, în timp ce realiza, împreună cu sg. maj. Bubelea Gigi,
împrejmuirea zonei minate de la UM 01910 Verneşti, din neatenţie a călcat pe una din mine şi
s-a rănit, în urma exploziei, la piciorul drept.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 150/O/1990, numitul Muha Eduard
Gheorghiţă a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 102 zile de îngrijiri medicale,
cu menţiunea producerii unei infirmităţi permanente.
Prin rezoluţia nr. 68/P/1990, din data de 06.08.1990, Procuratura Militară Ploieşti a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la rănirea acestuia, reţinându-se că
vătămarea s-a produs prin autoaccidentare.
Persoană vătămată Bubelea Gigi (Buzău-Vol.11) - rănit
Numitul Bubelea Gigi, fiul lui Gheorghe şi Georgeta, născut la data de 28.02.1964 în
Buzău, domiciliat în Buzău, str. Parâng, nr. 34, jud. Buzău, subofiţer la U.M. 01951 Buzău, la
data de 11.01.1990, în timp ce ce realiza, împreună cu mr. Muha Eduard Gheorghiţa de la
U.M. 01847 Buzău, împrejmuirea zonei minate de la UM 01910 Verneşti, din neatenţie a
călcat pe una din mine şi s-a rănit, în urma exploziei, la nivelul membrelor inferioare.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 363/O/1991, numitul Bubelea Gigi
a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 575/P/1991, din data de 27.03.1996, Parchetul Militar Ploieşti a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la rănirea acestuia, reţinându-se că
vătămarea s-a produs prin autoaccidentare.
Persoană vătămată Mîzgaciu Gheorghe (Buzău-Vol.11) - rănit
Numitul Mîzgaciu Gheorghe, născut în 10.09.1969, fiul lui Ion şi Elena, domiciliat în
Câmpulung-Muscel, str. Poenaru Bordea, bl.A11, sc. B, et. I, ap.7, jud. Argeş, fost militar în
termen la U.M. 01847 Buzău, în timp ce timp ce se afla în incinta UM 01910 Verneşti, a intrat
în câmpul minat şi din neatenţie a călcat pe una din mine, rănindu-se la piciorul drept.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 204/1992, numitul Mîzgaciu
Gheorghe a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 125 zile de îngrijiri medicale, cu
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menţiunea producerii unei infirmităţi permanente.
Prin rezoluţia nr. 68/P/1990, din data de 06.08.1990, Procuratura Militară Ploieşti a
dispus neînceperea urmăririi penale cu privire la rănirea acestuia, reţinând că vătămarea s-a
produs prin autoaccidentare.
Persoană vătămată Botezatu Adrian (Buzău-Vol.12) - rănit
Numitul Botezatu Adrian, fiul lui Gheorghe şi Marcela, născut la data de 18.08.1974
în Buzău, domiciliat în Buzău, Cartier Dorobanţi, nr. 2, bl. F5, ap. 7, judeţul Buzău, a fost
rănit prin împuşcare, la data de 24.12.1989, în timp ce se deplasa pe str. Chiristigii, în
apropierea intrării în curtea Episcopiei, de către militarii aflaţi în parcul din vecinătate.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 141/P/1990 a Procuraturii Locale Buzău, s-a dispus neînceperea
urmăririi penale cu privire la vătămarea numitului Botezatu Adrian, întrucât nu s-a constatat
existenţa unei infracţiuni.

IV.2.V Situaţie victime Argeş
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care, în
judeţul Argeş, s-a produs rănirea prin împuşcare a următoarelor persoane:
1. Persoană vătămată Soare (fostă Dumitru) Liliana (Argeş-Vol. 2) - rănită
Numita Soare (fostă Dumitru) Liliana, fiica lui Gheorghe şi Maria, născută la data de
25.08.1968 în Broşteni, domiciliată în Piteşti, str. Exerciţiu, bl. A.5, ap. 15, judeţul Argeş, a
fost rănită prin împuşcare, în seara zilei de 24.12.1989, în apropierea U.M. 01261 Piteşti
(Şcoala de Tancuri).
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale.
2. Persoană vătămată Radu Marian (Argeş-Vol. 2) - rănit
Numitul Radu Marian, fiul lui Florea şi Anastasia, născut la data de 02.12.1953 în
Bârla jud. Argeş, domiciliat în Piteşti, cartier Trivale, bl. 17, sc. A, ap. 9, jud. Argeş, a fost
rănit prin împuşcare în coapsa piciorului stâng, în ziua de 26.12.1989, în timp ce se afla în
incinta Combinatului Petrochimic Piteşti.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 45 zile de îngrijiri medicale.
3. Persoană vătămată Robu Adriana (Argeş-Vol. 2) - rănită
Numita Robu Adriana, fiica lui Gheorghe şi Maria, născută la 19.03.1965 în Broşteni,
jud. Argeş, domiciliat în Piteşti, str. Sfânta Vineri, bl. P.17, sc. B, ap. 17, jud. Argeş, a fost
rănită prin împuşcare, în seara zilei de 24.12.1989, în timp ce se afla în apropierea capelei Sf.
Gheorghe, din mun. Piteşti.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 15-16 zile de îngrijiri medicale.
*
*

*

La dosarul cauzei se află ataşat dosarul nr. 41/P/1990 al Parchetului Militar Bucureşti,
privind următoarele victime:
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Vlăsceanu Mircea (Argeş-Vol. 1) - decedat
Numitul Vlăsceanu Mircea, fiul lui Vasile şi Niculina, născut la data de 11.06.1946 în
Călineşti, cu ultimul domiciliu în Piteşti, cartier Găvana II, bl. B.22, ap. 3, judeţul Argeş, a
fost împuşcat mortal, în seara zilei de 24.12.1989, în incinta Spitalului Judeţean Argeş, de
către sold. elev Burnea Florin Minel.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 506/B/29.12.1989 întocmit de
Laboratorul Medico Legal Argeş, moartea numitului Vlăsceanu Mircea a fost violentă.
Mecanismul tanatogenerator a fost complex, pe de o parte insuficienţă respiratorie acută
determinată de fracturile costale, pe de altă parte hemoragia internă determinată de plaga
împuşcată abdomino-toracică cu interesarea ficatului şi a plămânului drept. Între leziuni şi
deces exisă o legătură directă de cauzalitate. Plaga împuşcată abdomino-toracică s-a produs
prin armă de foc iar leziunile cranio-cerebrale şi de la gamba stângă, precum şi fracturile
costale (exceptând cele situate în regiunea pectoral dreapta) s-au produs prin cădere de la
înălţime pe plan dur.
În legătură cu împrejurările în care a decedat numitul Vlăscenu Mircea, a fost audiată
soţia acestuia, Vlăsceanu Florica, domiciliată în Piteşti, cartier Găvana II, bl. B22, sc. A, ap. 3,
judeţul Argeş.
Prin rezoluţia nr. 41/P/1990 din 31.03.1993 a Parchetului Militar Bucureşti, s-a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de sold. elev Burnea Florin-Minel, din cadrul U.M.
01261 Piteşti, sub aspectul infr. prev. de art. 174 alin. 1 C.p., reţinându-se că acesta a
acţionat fără vinovăţie.
Persoană vătămată Udrea Gheorghe (Argeş-Vol. 1) - rănit
Numitul Udrea Gheorghe, născut la 04.02.1952, domiciliat în Piteşti, str. Găvana III,
bl. C.2, ap. 17, jud. Argeş, a fost rănit prin împuşcare în incinta Spitalului Judeţean Argeş în
seara zilei de 24.12.1989, de către sold. elev Burnea Florin Minel.
Prin rezoluţia nr. 41/P/1990 din 31.03.1993 a Parchetului Militar Bucureşti, s-a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de sold. Elev Burnea Florin-Minel, din cadrul U.M.
01261 Piteşti, sub aspectul infr. prev. de art. 182 alin. 1 C.pen reţinându-se că acesta a
acţionat fără vinovăţie.
Persoană vătămată Voiculescu Ion (Argeş-Vol. 1) - rănit
Numitul Voiculescu Ion, fiul lui Ion şi Ana, născut la 02.06.1953 în comuna Valea
Mare Podgoria, domiciliat în Piteşti, cartier Găvana III, bl. A.3, sc. D, ap. 4, în seara zilei de
24.12.1989, a fost rănit prin împuşcare, în incinta Spitalului Judeţean Argeş, de către sold.
elev Burnea Florin Minel.
Prin rezoluţia nr. 41/P/1990 din 31.03.1993 a Parchetului Militar Bucureşti, s-a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de sold. elev Burnea Florin-Minel, din cadrul U.M.
01261 Piteşti, sub aspectul infr. prev. de art. 180 alin. 2 C.p., reţinându-se că acesta a
acţionat fără vinovăţie.

IV.2.W Situaţie victime Hunedoara
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care, în
judeţul Hunedoara, s-a produs decesul sau rănirea prin împuşcare a următoarelor persoane:
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1. Stângă Mircea Ioan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - decedat
Numitul Stângă Mircea Ioan, fost ofiţer la U.M. 01933 Hunedoara, născut la data de
06.01.1954, a fost împuşcat mortal în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de pază al unităţii.
La data de 12.09.2007, a fost audiată numita Stângă Ana Doina, domiciliată în
Hunedoara, str. Rusca, nr. 4, bl. 17, sc. B, et. 1, ap. 39, judeţul Hunedoara, care s-a constituit
parte civilă în legătură cu decesul soţului său Stângă Mircea Ioan.
2. Merticariu Dumitru (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - decedat
Numitul Merticariu Dumitru, fost subofiţer la U.M. 01933 Hunedoara, fiul lui
Ghiorghe şi Floarea, ns. la 18.10.1951, cu ultimul domiciliu în Hunedoara, str. George
Enescu, nr. 14, ap. 13, jud. Hunedoara, a fost împuşcat mortal, în ziua de 24.12.1989, în timp
ce se afla în dispozitivul de pază al unităţii.
Conform raportului medico-legal nr. 466/226/1989 din 19.04.1994 al LML Deva,
moartea numitului Merticariu Dumitru a fost violentă şi s-a datorat unui stop cardio-respirator
survenit în urma unei plăgi împuşcate transfixiantă fronto-parietală stînga cu dilacerare
cerebrală.
3. Rotaru Lazăr (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - decedat
Numitul Rotaru Lazăr, fost militar în termen la U.M. 01933 Hunedoara, ns. la
22.09.1968, cu ultimul domiciliu în com. Băleni, jud. Dâmboviţa, a fost împuşcat mortal în
ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al unităţii.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 469.312/A/1989 al LML
Hunedoara, moartea numitului Rotaru Lazăr a fost violent şi s-a datorat hemoragiei interne
consecutiv unei plăgi împuşcate abdominal cu lezare aortică.
La data de 10.07.2006, cu ocazia audierii, Rotaru Cristina Aurelia (fiica victimei),
domiciliată în mun. Târgovişte, str. Legumelor, nr. 28, judeţul Dâmboviţa, s-a constituit parte
civilă în cauză.
4. Cotfos Marinel Daniel (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - decedat
Numitul Cotfos Marinel Daniel, fiul lui Aurel şi Aurelia, ns. la 13.07.1968, cu ultimul
domiciliu în Topliţa, str. Băncii, nr. 546, fost militar în termen la U.M. 0812 Orăştie, a fost
împuşcat mortal în ziua de 24.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de apărare al
U.M. 01933 Hunedoara.
Conform certificatului medical constatator al morţi nr. 232/25.12.1989 întocmit de
LML Hunedoara, decesul numitului Cotfos Marinel s-a produs urmare unei plăgi împuşcate
cu fractură de coloană toracală.
5. Moruneac Ioan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - decedat
Numitul Moruneac Ioan, ns. la 25.01.1968, a fost împuşcat mortal în ziua de
24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază constituit la bazinele de apă din mun.
Hunedoara.
Conform certificatului medical constatator al morţi nr. 230/25.12.1989 întocmit de
LML Hunedoara, decesul numitului Moruneac Ioan s-a produs urmare unei plăgi împuşcate
craniene cu distrucţie craniană şi dilacerare cerebrală.
În legătură cu împrejurările în care a decedat numitul Moruneac Ioan, a fost audiat
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Moruneac Mardarie (tatăl victimei), domiciliat în Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 5/18,
judeţul Hunedoara.
6. Cristea Aurel Valeriu (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - decedat
Numitul Cristea Aurel Valeriu, fost subofiţer la U.M. 02332 Haţeg, cu ultimul
domiciliu în or. Haţeg, str. Piaţa Unirii, bl. 48, ap. 15, jud. Hunedoara, a fost împuşcat mortal
în ziua de 24.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de apărare al U.M. 02332 Haţeg.
În legătură cu împrejurările în care a decedat numitul Cristea Aurel Valeriu, a fost
audiată Cristea Viorica (soţia victimei), domiciliată în oraş Haţeg, str. Piaţa Unirii, bl. 48,
judeţul Hunedoara.
7. Persoană vătămată Bănuţi Ioan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănit
Numitul Bănuţi Ioan, fost maistru militar la U.M. 01420 Haţeg, a fost rănit în ziua de
26.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al unităţii.
8. Persoană vătămată Buha Ioan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănit
Numitul Buha Ioan, fost maistru militar la U.M. 01933 Hunedoara, fiul lui Ioan şi
Maria, ns. la 27.09.1952, domiciliat în Hunedoara, Bd. Traian, bl. 49A, ap. 24, jud.
Hunedoara, a fost rănit în ziua de 25.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de pază al
unităţii.
9. Persoană vătămată Galit Ioan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănit
Numitul Galit Ioan, fost militar în termen la U.M. 0812 Orăştie, fiul lui Petru şi
Victoria, ns. la 21.06.1969, domiciliat în Tg. Mureş, str. Muncii, nr. 44, jud. Mureş, a fost
rănit în ziua de 25.12.1989 în timp ce se afla în dispozitivul de pază al U.M. 01933
Hunedoara.
Din raportul medico-legal nr. 5757/1991al LML Tg. Mureş rezultă că acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 14-16 zile de îngrijiri medicale.
10. Persoană vătămată Crăciunescu Ioachim (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănit
Numitul Crăciunescu Ioachim, fiul lui Moise şi Floarea, ns. la 13.02.1958 domiciliat în
com. Telincu Inferior, sat Telincu Superior, nr. 5, jud. Hunedoara, a făcut parte din gărzile
patriotice care au participat la apărarea U.M. 01933 Hunedoara şi a fost rănit în noaptea de
23/24.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul constituit pe perimetrul unităţii militare.
Din certificatul medico-legal nr. 10/C/1992 al LML Hunedoara rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale.
11. Persoană vătămată Crăciunean Ida (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănită
Numita Crăciunean Ida, domiciliată în loc. Hăşdat, nr. 36, judeţul Hunedoara, a fost
rănită în ziua de 26.12.1989, în timp ce se afla în faţa locuinţei sale.
Din certificatul medico-legal nr. 1852/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că aceasta a
suferit leziuni care au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale.
În legătură cu împrejurările în care a fost rănită numita Crăciunean Ida, a fost audiat şi
soţul acesteia, Crăciunean Sabin, domiciliat în loc. Hăşdat nr. 36, judeţul Hunedoara.
12. Persoană vătămată Gherasim Ioan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănit
Numitul Gherasim Ioan, domiciliat în Hunedoara, str. Rândunicii, nr. 8, ap. 17, jud.
Hunedoara, a făcut parte din efectivele gărzilor patriotice care au apărat U.M. 01933
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Hunedoara. A fost rănit în dimineaţa zilei de 24.12.1989, în timp ce se afla în interiorul
infirmeriei unităţii.
Din certificatul medico-legal nr. 1591/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că aceasta a
suferit leziuni care au necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale.
13. Persoană vătămată Iancu Teodor (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănit
Numitul Iancu Teodor, fiul lui Teodor şi Ana, domiciliat în Hunedoara, str. Chizid, nr.
13, jud. Hunedoara, a făcut parte din gărzile patriotice care au participat la apărarea U.M.
01933 Hunedoara şi a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de 26/27.12.1989, în timp ce se
afla într-o remiză a unităţii.
Din certificatul medico-legal nr. 1192/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că aceasta a
suferit leziuni care au necesitat 15-16 zile de îngrijiri medicale.
14. Persoană vătămată Moldovan Ilie Paul (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănit
Numitul Moldovan Ilie Paul, fiul lui Ilie şi Elisabeta, domiciliat în Hunedoara, str.
Rotarilor, nr. 145, a fost rănit în ziua de 24.12.1989, în timp ce se afla în apropierea locuinţei
sale.
Din certificatul medico-legal nr. 1932/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale.
15. Persoană vătămată Nicolosu Gheorghe (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănit
Numitul Nicolosu Gheorghe a fost rănit, în ziua de 24.12.1989, în timpul
evenimentelor revoluţionare din mun. Hunedoara.
Din certificatul medico-legal nr. 1502/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 550-570 zile de îngrijiri medicale.
16. Persoană vătămată Petrea Sorin (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănit
Numitul Petrea Sorin, fiul lui Dumitru şi Sofia, ns. la 18.09.1967 domiciliat în
Hunedoara, str. Eliberării, nr. 7, bl. 1, ap. 23, jud. Hunedoara, a făcut parte din gărzile
patriotice care au participat la apărarea Spitalului de contagioşi din Hunedoara şi a fost rănit,
în noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce se afla la etajul 2 al spitalului.
Din certificatul medico-legal nr. 1964/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 15-16 zile de îngrijiri medicale.
17. Persoană vătămată Paţiu Ioan (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănit
Numitul Paţiu Ioan, fiul lui Ioan şi Rozalia, domiciliat în Hunedoara, str. Trandafirilor,
nr. 11, ap. 7, jud. Hunedoara, a făcut parte din gărzile patriotice care au participat la apărarea
U.M.01933 Hunedoara şi a fost rănit, în ziua de 26.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul
de apărare constituit în apropierea depozitului de carburanţi şi muniţie al unităţii.
Din certificatul medico-legal nr. 1710/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 14-15 zile de îngrijiri medicale.
18. Persoană vătămată Moldovan Gavrilă (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănit
Numitul Moldovan Gavrilă, fiul lui Gavrilă şi Stela, domiciliat în Hunedoara, str.
Traian, nr. 10, jud. Hunedoara, a făcut parte din gărzile patriotice care au participat la apărarea
U.M. 01933 Hunedoara şi a fost rănit, în noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare al unităţii.
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Din certificatul medico-legal nr. 531/C/2007 al SJML Hunedoara rezultă că cel în
cauză a suferit leziuni care au necesitat 15-17 zile de îngrijiri medicale.
19. Persoană vătămată Amarinoei Vasile (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănit
Numitul Amarinoei Vasile, fiul lui Vasile şi Ileana, ns. la 19.10.1961, domiciliat în or.
Haţeg, str. Aurel Vlaicu, nr. 3, sc. C, ap. 45, jud. Hunedoara, fost subofiţer la U.M. 02332
Haţeg, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla la postul de acces
în U.M. 02332 Haţeg.
Din certificatul medico-legal nr. 1952/C/1991 al LML Hunedoara rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale.
20. Persoană vătămată Inişconi Lucian (Hunedoara-Vol. 23/P/2005) - rănit
Numitul Inişconi Lucian, fost militar în termen la U.M. 01852 Hunedoara, fiul lui
Ionel şi Maria, domiciliat în Reşiţa, bd. Muncii, nr. 18, sc. B, ap. 4, jud. Caraş-Severin, a fost
rănit, în noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce făcea parte din dispozitivul de apărare al
unităţii.
21. Persoană vătămată Pavel Dorin (Timişoara-Vol. 8 -PMTimişoara) - rănit
Numitul Pavel Dorin, fiul lui Liviu şi Tinca, ns. la 26.10.1970, domiciliat în
Hunedoara, str. Traian Vuia, nr. 6, bl. Y2-2, sc. B, et. 2, ap. 45, jud. Hunedoara, era încadrat
în luna decembrie 1989 la Combinatul Siderurgic Hunedoara.
În ziua de 24.12.1989, împreună cu mai mulţi cetăţeni a participat la o acţiune de
verificare a sediului unei grădiniţe din mun. Hunedoara, situată pe str. Lipscani. A fost rănit
prin împuşcare în urma unui schimb de focuri cu persoane neidentificate.
Din certificatul medico-legal nr. 417377/B din 11.10.2005 al LML Hunedoara rezultă
că cel în cauză a suferit leziuni care au necesitat 17 zile de îngrijiri medicale.

IV.2.X Situaţie victime Sibiu
Împrejurările în care, în contextul evenimentelor din decembrie 1989 din mun. Sibiu,
au fost ucise, rănite prin împuşcare, lipsite de libertate, respectiv distruse sau avariate mai
multe imobile au făcut obiectul dosarului nr. 200/P/2007 al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Parchetelor Militare, soluţionat prin rezoluţia din data de
01.03.2010, prin care s-a dispus:
1. Scoaterea de sub urmărire penală a înv. col. (r) Dragomir Aurel pentru următoarele
infracţiunii:
- participaţie improprie la infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 31 alin. 2
C.pen cu ref. la art. 174 C.pen. rap. la art. 176 lit. b C.pen,
- omor prev. de art. 174 C.pen,
- distrugere calificată prev. de art. 217 alin. 4 rap. la art. 218 alin. 1 teza 1 C.pen,
- neglijenţă în serviciu prev. de art. 249 alin. 2 C.pen
- participaţie improprie la infracţiunea de omor deosebit de grav, în forma tentativei,
prev. de art. 31 alin. 2 C.pen cu ref. la art. 20 rap. la art. 174 comb. cu art. 176 lit. b C.pen.
2. Încetarea urmăririi penale faţă de înv. col. (r) Dragomir Aurel sub aspectul
infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 2 C.pen, deoarece s-a
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împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
3. Neînceperea urmăririi penale faţă de cpt. (r) Tobă Francisc sub aspectul
infracţiunilor prev. de art. 189 alin. 2 C.pen şi art. 20 rap. la art. 174 comb. cu art. 176 lit. b
C.pen, deoarece s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
4. Neînceperea urmăririi penale sub aspectul infracţiunilor prev. de art. 174
C.pen.(omor), art. 175 C.pen. (omor calificat), art. 176 C.pen. (omor deosebit de grav), art.
178 C.pen. (ucidere din culpă), art. 180 C.pen. (loviri sau alte violenţe), art. 181 C.pen.
(vătămare corporală), art. 182 C.pen. (vătămare corporală gravă), art. 183 C.pen. (lovirile sau
vătămările cauzatoare de moarte), art. 184 C.pen. (vătămare corporală din culpă), art. 189
C.pen. (lipsire de libertate în mod ilegal), art. 217 C.pen. (distrugere), art. 218 C.pen.
(distrugere calificată), art. 219 C.pen. (distrugere din culpă), art. 250 C.pen. (purtare abuzivă)
şi art. 266 C.pen. (arestare nelegală şi cercetare abuzivă) cu privire la faptele comise de
militari în contextul evenimentelor din Decembrie 1989, din mun. Sibiu, deoarece s-a împlinit
termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Cu ocazia cercetărilor efectuate în dosarul nr. 97/P/1990, în legătură cu evenimentele
din decembrie 1989, din mun. Sibiu, au fost audiate în calitate de părţi vătămate/părţi civile 63
de persoane.
Declaraţiile a 45 dintre aceste persoane au fost avute în vedere la soluţionarea
dosarului nr. 200/P/2007, întrucât împrejurările în care s-a produs decesul, rănirea prin
împuşcare sau lipsirea de libertate au făcut obiectul acestui dosar. Avem în vedere declaraţiile
numiţilor: Cisteian Ioan, Lutsch Johann, Cune Costel, Pitko Marius Iulius, Niţă Vasile, Niţă
Elena, Gherghel Ovidiu, Condrat Andrei, Comşa Nicolae, Bleahu Dumitru, Curechean Radu
Nicolae, Bran Gheorghe, Solomon Alexandru Radu, Leb Dan, Dragomir Ilie Marian, Gavrilă
Ioan, Albu Ioan, Deac Nicolae, Mantale Ioan, Drăgoiu Constantin, Stupar Vasile, Comănean
Adrian Valeriu, Muntean Ioan, Vrânceanu Neculai, Tomuţă Angela, Coca Paraschiva,
Popescu Ioan, Chioveanu Cristian Marinel, Nistor Teodor, Ciocan Daniel Florian, Zeck Anne,
Mihăilă Vasile, Bălănoiu Nicolae Păun, Niţă Maria, Cotora Gheorghe, Papacică Melania
Elena, Serdenciuc Ana, Rizea Elena, Armenciu Candit, Farcaş Nicolae, Farcaş Felicia, Iakab
Elisabeta, Prodea Nicolae, Folea Steluţa şi Nesterov (fostă Chituc) Carmen.
Celelalte 18 persoane au fost audiate în calitate de părţi vătămate/părţi civile doar în
dosarul nr. 97/P/1990.
În legătură cu împrejurările în care s-a produs decesul, rănirea prin împuşcare sau
lipsirea de libertate a acestor persoane se reţin următoarele:
1. Oancea Mihai Cristian (Sibiu - vol. 1) - decedat
Numitul Oancea Mihai Cristian, fiul lui Mihai şi Antoaneta Smaranda, născut la data
de 28.04.1967 în Tg. Jiu, jud. Gorj, cu ultimul domiciliu în Tg. Jiu, str. Griviţa, bl. E2, sc. 3,
ap. 12, jud. Gorj, fost maistru militar la UM 01864 Sibiu, în ziua de 22.12.1989, ora 0930, a
primit misiunea de a asigura paza pompelor pentru alimentarea cu apă a unităţii.
Împreună cu sold. Kadar Gheorghe s-a deplasat la obiectiv după care s-a deplasat în
Piaţa Republicii, din mun. Sibiu, unde, în jurul orei 1400, în contextul evenimentelor care
aveau loc în zonă, a fost împuşcat mortal.
Conform adresei nr. 4732/III/480 din data de 13.02.1990 eliberată de Laboratorul
Medico Legal Judeţean Sibiu, moartea s-a datorat dilacerării creierului ca urmare a unei plăgi
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împuşcate cranio-cerebrale.
Cu ocazia audierii, la data de 27.04.2007, Oancea Antoneta Smaranda (mama
victimei), domiciliată în Tg. Jiu, str. Griviţa, bl. E2, sc. 3, ap. 12, jud. Gorj, s-a constituit parte
civilă în cauză.
2. Persoană vătămată Gangolea Nicolae Dan (Sibiu - vol. 1) - rănit
Numitul Gangolea Nicolae Dan, fiul lui Samuilă şi Ileana, născut la data de
18.07.1941 în Sibiu, domiciliat în mun. Sibiu, str. Ştrandului, nr. 14, bl. B3, ap. 37, jud. Sibiu,
a fost rănit prin împuşcare în omoplatul stâng, în data de 22.12.1989, în timp ce se afla la
domiciliu.
Conform biletului de ieşire din spital nr. 9265/26.12.1989 eliberat de Spitalul Militar
Sibiu, Gangolea Nicolae Dan a fost internat, în perioada 22.12.1989-26.12.1989, cu
diagnosticul: plagă prin glonţ reţinut regiunea omoplatului stâng (operat - extragerea
proiectilului)
Cu ocazia audierii, la data de 07.11.2007, Gangolea Cornelia Maria s-a constituit parte
civilă în cauză şi a precizat că, în data de 22.12.1989, în jurul orei 1300, în timp ce urmărea la
televizor evenimentele, prin geamul camerei a pătruns un glonţ care l-a rănit pe soţul său,
glonţul oprindu-se lângă coloana vertebrală. A mai precizat că soţul său Gangolea Nicolae
Dan a decedat în data de 22.11.2001.
3. Persoană vătămată Doagă Puiu (Sibiu - vol. 1) - rănit
Numitul Doagă Puiu, fiul lui Mihai şi Maria, născut la data de 21.12.2006 în Iaşi,
domiciliat în mun. Iaşi, str. Stejar, nr. 21A, bl. A2, sc. A, et. 9, ap. 39, jud. Iaşi, fost elev în
cadrul UM 01512 Sibiu, a fost rănit la mâna stângă, în data de 22.12.1989, în timp ce se afla
în dispozitivul de apărare al unităţii.
4. Persoană vătămată Roşu Rodica (Sibiu - vol. 1)
Numita Roşu Rodica, fiica lui Aurel şi Veronica, născută la data de 01.06.1973 în
Sibiu, domiciliată în Sibiu, str. Turnului, nr. 2, jud. Sibiu, susţine că, în data de 22.12.1989,
s-a aflat în zona UM 01512 Sibiu - Inspectoratul Judeţean MI Sibiu şi a suferit leziuni la
piciorul stâng, în contextul în care manifestanţii încercau să se adăpostească de focurile de
armă trase în zonă.
Conform actelor medicale depuse în copie, numita Roşu Rodica a suferit de scafoidită
tarsiană juvenilă.
5. Persoană vătămată Caraşca Eugen (Sibiu - vol. 3) - reţinut
Numitul Caraşca Eugen, fiul lui Gheorghe şi Maria, născut la data de 03.01.1959 în sat
Zebil, jud. Tulcea, domiciliat în mun. Sibiu, str. Haţegului, nr. 1, sc. C, ap. 30, jud. Sibiu, fost
ofiţer la UM 01989 Sibiu, menţionează că în noaptea de 24/25.12.1989, ora 0100, a fost
chemat de comandantul unităţii, mr. Dochinoiu Nicolae, care i-a ordonat să participe la
cercetarea cauzelor accidentului de la Alba Iulia, în care a fost implicat un elicopter al unităţii.
Împreună cu alţi ofiţeri şi subofiţeri s-a deplasat cu un camion militar la Brigada de
Vânători de Munte din Alba Iulia, unde li s-a ordonat să depună armamentul şi muniţia şi au
fost introduşi în dormitoare, fiind ţinuţi cu pază militară la uşă până în ziua de 26.12.1989
când i s-a cerut să dea o declaraţie care să cuprindă pregătirea echipajului şi a elicopterului
înainte de zbor şi evaluarea distrugerilor provocate de căderea elicopterului.
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În seara zilei de 26.12.1989 s-au deplasat la morgă unde au văzut trupurile carbonizate
ale colegilor săi, din echipajul elicopterului, precum şi ale generalilor Nuţă şi Mihalea. În data
de 27.12.1989, s-au deplasat la locul producerii accidentului, constatând urme de gloanţe la
nivelul rezervorului de sub podeaua elicopterului.
Cu ocazia audierii, 08.11.2007, Caraşca Eugen a precizat că nu se constituie parte
civilă în cauză.
6. Persoană vătămată Condrat Florentina (Sibiu - vol. 3) - rănită
Numita Condrat (fostă Popa) Florentina, născută la data de 29.04.1939 în com.
Dobroteşti jud. Dolj, domiciliată în Sibiu, str. g-ral Vasile Milea, bl. 1, et. 7, ap. 91, jud. Sibiu,
a fost rănită prin împuşcare în data de 23.12.1989, în timp ce se afla pe holul blocului, în
dreptul garsonierei sale, în condiţiile în care se executau focuri de armă din exterior. A
menţionat că la ambele capete ale culoarului de la etajul 7 se aflau uşi cu geamuri din sticlă a
proiectilul care a rănit-o a venit din partea stângă a culoarului.
Conform certificatului medico legal nr. I/c/32 din data de 08.03.1991, Condrat (fostă
Popa) Florentina a suferit un traumatism complex cervico-facial cu fractură cominutivă
multieschiloasă de mandibulă stânga şi lipsuri mari ale părţilor moi, leziuni care au necesitat
şapte luni de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 08.11.2007, s-a constituit parte civilă în cauză,
menţionând că soluţia de neîncepere a urmăririi penale din data de 12.06.1990 o consideră
nelegală şi netemeinică.
7. Persoană vătămată Moduna Alexandru (Sibiu - vol. 3) - rănit
Numitul Moduna Alexandru, fiul lui Emanuil şi Ana, născut la data de 04.09.1926 în
Roşia Montană jud. Alba, domiciliat în mun. Sibiu, b-dul g-ral Vasile Milea, bl. 1, et. 8, ap.
108, jud. Sibiu, a fost rănit prin împuşcare în coapsa stângă, în data de 23.12.1989, în timp ce
se afla pe palierul blocului de domiciliu, în dreptul apartamentului 104, în contextul în care
prin geamul uşii de la capătul culoarului au pătruns mai multe gloanţe.
A precizat că în acel moment s-a tras dinspre clădirea CEC-ului iar zona era survolată
de mai multe elicoptere care executau foc spre etajele superioare ale imobilului.
Conform raportului de expertiză medico legală nr. 1710/II/a/127 din data de
29.05.1990, Moduna Alexandru a prezentat o plagă produsă prin împuşcare ce interesează
ambele coapse, având direcţie de la stânga la dreapta victimei. Leziunile pot data din
23.12.1989 şi au necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale.
8. Persoană vătămată Bălăşoiu Ilie (Sibiu - vol. 6) - rănit
Numitul Bălăşoiu Ilie, fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la data 19.10.1965 în Bălceşti
jud. Vâlcea, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Albişoarei, nr. 4, sector 2, a fost rănit prin
împuşcare în antebraţul drept, în data de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona UM 01512
Sibiu - Inspectoratul Judeţean MI Sibiu.
Conform avizului medico legal nr. B2 din data de 25.01.1990, întocmit de Laboratorul
Judeţean de Medicină legală Sibiu, Bălăşoiu Ilie a prezentat leziuni corporale care s-au putut
produce la data de 22.12.1989 prin împuşcare, leziuni care au necesitat 14-16 zile de îngrijiri
medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 16.02.2007, s-a constituit parte civilă în cauză.
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9. Persoană vătămată Foamete Constantin (Sibiu - vol. 6) - rănit
Numitul Foamete Constantin, fiul lui Valerică şi Ioana, născut la data de 25.03.1966 în
com. Grozeşti jud. Mehedinţi, domiciliat în mun. Constanţa, str. Dezrobirii, nr. 100, bl. DR5,
sc. B, et. 4, ap. 35, jud. Constanţa, fost elev la Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni Sibiu (UM
01606 Sibiu), susţine că a fost rănit prin împuşcare în genunchiul drept, în noaptea de
22/23.12.1989, în timp ce se afla în dispozitivul de apărare al UM 01512 B Sibiu, în contextul
în care, în direcţia unităţii, se executau focuri de armă dinspre vila Branga.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 189/E/04.02.1992, întocmit de
Laboratorul Judeţean de Medicină Legală Braşov, Foamete Constantin a prezentat leziuni
corporale produse prin împuşcare cu armă militară. Leziunile pot data din 23.12.1989 şi au
necesitat cca. 55 zile de îngrijiri medicale. Tragerea s-a executat pe o direcţie dinapoi-înainte
şi oblic de la stânga la dreapta, victima găsindu-se posibil în ortostatism, în afara factorilor
suplimentari ai împuşcării.
10. Persoană vătămată Goean Eduard Romulus (Sibiu - vol. 6)
Numitul Goean Eduard Romulus, fiul lui Constantin şi Alexandra, născut la data de
17.09.1969 în Galaţi, domiciliat în mun. Galaţi, str. Parcului, nr. 2, bl. I2, ap. 13 jud. Galaţi şi
reşedinţa în mun. Bucureşti, str. Matei Basarab, nr. 90, bl. L118A, ap. 25, sector 3, fost elev la
UM 01512 Sibiu, susţine că, în data de 22.12.1989, în timp ce plutonul din care făcea parte
încerca să pătrundă în interiorul unităţii iar din clădirea Inspectoratului Judeţean MI Sibiu, de
la etajele superioare, se executau focuri de armă, „am simţit o lovitură puternică în piept,
arsuri la nivelul feţei şi am fost orbit de gazul lacrimogen”. De asemenea susţine că a fost
internat în infirmeria unităţii până în data de 26.12.1989.
Conform raportului de expertiză medico legală din data de 02.03.1991, întocmit de
Laboratorul Medico Legal Judeţean Sibiu, Goean Eduard a suferit, la data de 22.12.1989,
arsuri la nivelul tegumentelor orbitare şi periorbitare la ambii ochi, leziuni care au necesitat 78 zile de îngrijiri medicale.
Cu ocazia audierii, la data de 18.05.2006, a precizat că leziunile suferite i-au pus în
pericol viaţa şi că solicită efectuarea de cercetări sub aspectul infracţiunii de tentativă de omor
şi tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi.
11. Persoană vătămată Pînzariu Corneliu Mihai (Sibiu - vol. 6) - rănit
Numitul Pânzariu Corneliu Mihai, fiul lui Mihail şi Emilia, născut la data de
28.08.1970 în Fălticeni jud. Suceava, domiciliat în mun. Suceava, str. Măgurei, nr. 19, bl.
F10, sc. B, ap. 1, jud. Suceava, fost elev în cadrul UM 01512 Sibiu, a fost rănit prin împuşcare
în coapsa dreaptă, în data de 22.12.1989, în timp ce se afla în incinta unităţii.
Conform avizului medico legal nr. P19/26.02.1990, întocmit de Laboratorul Judeţean
de medicină legală Sibiu, Pînzariu Corneliu Mihai a prezentat leziuni corporale care s-au putut
produce la data de 22.12.1989 prin împuşcare, leziuni care sunt vindecate fără invaliditate.
Conform adeverinţei medicale din data de 16.07.1991, eliberată de UM 01512 Sibiu,
elev serg. Pînzariu Cornel Mihai a fost internat în infirmeria unităţii, în perioada 22.12.198926.12.1989, cu diagnosticul plagă prin împuşcare coapsa dreaptă.
Cu ocazia audierii, la data de 27.11.2006, a precizat că în momentul în care a fost rănit
se executau focuri de armă dinspre sediul Miliţiei şi Securităţii Sibiu. De asemenea a precizat
că solicită tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate şi se constituie parte civilă în
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cauză.
12. Persoană vătămată Streza Nicolae (Sibiu - vol. 6) - reţinut
Numitul Streza Nicolae, fiul lui Nicolae şi Elena, ns. la data de 28.06.1950 în mun.
Sibiu, domiciliat în mun. Sibiu, str. P. Maior, nr. 26, jud. Sibiu şi cu reşedinţa în loc. Răşinari,
str. Octavian Goga, nr. 1526, jud. Sibiu, a făcut parte din conducerea Forumului Democrat,
constituit de locuitorii din mun. Sibiu, în luna decembrie 1989.
Cu ocazia audierii, la data de 11.12.2006, a precizat că, în ziua de 24.12.1989, în timp
ce se afla în sediul fostului Consiliu Judeţean a fost legat de către civ. Nedelcu Constantin
„…cu sârmă cu mâinile la spate pe scaun şi de picioare…”, fiind eliberat în ziua de
25.12.1989 de către lt.col. Crăciun. De asemenea a menţionat că, în seara zilei de 27.12.1989,
de la reşedinţa din Răşinari, a fost condus de cpt. Abrudan Gabriel la Comenduirea
Garnizoanei Sibiu, unde a fost reţinut până în data de 29.12.1989.
A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de lipsirea sa de
libertate.
13. Persoană vătămată Crăciun Petru (Sibiu - vol. 6)
Numitul Crăciun Petru, fiul lui Ioan şi Ana, născut la data de 30.06.1953 în com.
Dostat jud. Alba, domiciliat în mun. Sibiu, str. Ştrandului, nr. 23, sc. B, ap. 10, jud. Sibiu, a
menţionat la data de 11.12.2006, cu ocazia audierii, faptul că „în dimineaţa zilei de 24
Decembrie 1989 am plecat cu Oprişiu Gheorghe către Casa Armatei. Pe drum erau TAB-uri,
se mai auzeau focuri de armă. Am reuşit să intrăm în Casa armatei unde era col. Dragomir şi
un grup de revoluţionari printre care am recunoscut pe Cristian Ioan ce avea şi un aparat
video. … Col. Dragomir ne-a cerut să nu iasă nimeni până nu se formează şi întocmeşte lista
frontului. O doamnă scria o listă cu revoluţionarii care erau acolo, trecându-mă şi eu şi
Oprişiu pe listă. După câteva ore, aproximativ ora 1300, am ieşit din Casa Armatei cu d-nul
Ungureanu, disident, vrând să mergem la OJT – Sibiu să facem rost de hărţi pentru armată,
întrucât bănuiam că sunt prin subteran terorişti. La OJT nu am fost mulţumiţi de hărţi …”
A precizat că nu se constituie parte civilă în cauză.
14. Persoană vătămată Mitea Ioan Luca (Sibiu - vol. 6)
Numitul Mitea Ioan Luca, fiul lui Ioan şi Elena, născut la data de 18.10.1947 în mun.
Sibiu, domiciliat în mun. Sibiu, şos. Alba Iulia, nr. 73, sc. C, et. 4, ap. 42, jud. Sibiu, şi f.f.l. în
mun. Sibiu, str. Turnului, nr. 12, jud. Sibiu, a declarat la data de 04.04.2006, cu ocazia
audierii, următoarele: „În ziua de 23.12.1989, după amiază, a venit în birou (n.r. la Casa
Armatei din mun. Sibiu) col. Aurel Dragomir cerându-ne întocmirea unei liste cu mai multe
persoane la conducere, şi să se numească Frontul Salvării Naţionale, întrucât cere
Bucureştiul. Pentru listă a revenit în data de 24.12 însă aceasta nu era gata. A revenit în
25.12 pentru listă însă nu o aveam. În acest sens ne-a ordonat mâinile sus şi faţa la perete. În
această poziţie ne-a ţinut circa 20 minute, timp în care o altă persoană din exteriorul
grupului a întocmit o listă, de 41 persoane, printre care şi cei 16 membri ai grupului. După
întocmirea listei, col. Dragomir a plecat împreună cu cei 4 soldaţi, care îl însoţea, după care
am rămas în continuare în birou.”.
A solicitat tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi pentru lipsire de liberate.
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15. Persoană vătămată Luca Adrian Radu (Sibiu - vol. 6)
Numitul Luca Adrian Radu, fiul lui Alexandru şi Maria, născut la data de 12.04.1950
în Sălişte jud. Sibiu, domiciliat în mun. Sibiu, str. Rahova, nr. 24, sc. A, et. 1, ap. 5, jud. Sibiu,
a menţionat la data de 04.04.2006, cu ocazia audierii, faptul că „în data de 25.12.1989, în
jurul orelor 1100, împreună cu ceilalţi colegi din frontul democratic am fost ameninţaţi de
colonelul Dragomir, care era însoţit de soldaţi înarmaţi, că nu avem voie să părăsim clădirea
până când nu obţinem aprobarea lui, forumul dorind să se deplaseze în clădirea Consiliului
Judeţean pentru activităţile ulterioare. Ne-am supus ordinelor date de acesta pentru că nu
ştiam că el formase un alt forum democratic compus din nomenclaturişti.”
16. Persoană vătămată Furdui Doina Elena (Sibiu - vol. 6)
Numita Furdui Doina Elena, fiica lui Toma şi Maria, născută la data de 03.04.1954 în
com. Hamba jud. Sibiu, domiciliată în mun. Sibiu, Aleea Taberei, nr. 5, ap. 39, jud. Sibiu, a
declarat la data de 04.04.2006, cu ocazia audierii, următoarele: „În paralel cu noi mai
funcţiona un nucleu al revoluţionarilor în sediul Consiliului Judeţean. Aceştia doreau ca noi
să ne mutăm la ei iar noi ca ei să vină la Casa Armatei, pentru a fi uniţi. … Dacă iniţial am
venit în Casa Armatei pentru a avea protecţia militarilor, ulterior am constatat că aceştia
practic ne-au reţinut în clădirea Casei Armatei. Personal am intenţionat să plec în ziua de 23
decembrie 1989 la ICSMI pentru a-i mobiliza pe lucrători, dar militarii (nu reţin cine anume)
mi-au spus că eu nu pot să plec şi , dacă vreau, să trimit pe altcineva. Colonelul Dragomir ne
ameninţa într-una că ne va pune cu faţa la perete dacă nu cădem la înţelegere. Mi-a solicitat
să întocmim nişte liste cu membrii Frontului, iar ulterior a revenit şi mi-a spus să întocmesc
liste cu membrii FSN, din rândurile noastre, în dublu exemplar, pentru a le păstra în seif. În
permanenţă eram supravegheată de către militari şi chiar la toaletă mergeam însoţită de
către aceştia. În ziua de 25 decembrie 1989, în jurul orelor 1400, colonelul Dragomir ne-a
spus să întocmim alte liste cu membrii FSN. I-am spus că deja îi dădusem nişte liste, moment
în care colonelul Dragomir ne-a spus să stăm cu faţa la perete, timp în care soldaţii erau cu
armele îndreptate către noi. În cele din urmă s-au întocmit listele. Eu am refuzat să fac parte
din FSN şi colonelul Dragomir şi Bucur Corneliu mi-au spus să vin cu ei. M-au dus la
Consiliul Judeţean unde mi-au încredinţat activităţi de secretariat pentru reprezentanţii FSN,
eu fiind de acord. …”
A solicitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a celor care se fac vinovaţi de
săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal şi s-a constituit parte civilă în cauză.
17. Persoană vătămată Doană Radu (Sibiu - vol. 6) - rănit
Numitul Doană Radu, fiul lui Marin şi Elena, născut la data de 25.07.1953 în Coloneşti
jud. Olt, domiciliat în Cisnădie, str. Florilor, bl. 4, ap. 306, jud. Sibiu, fost subofiţer la UM
01489 Cisnădie, a fost rănit prin împuşcare, în noaptea de 22/23.12.1989, în timp ce se afla în
dispozitivul de apărare al unităţii.
Conform biletului de ieşire din spital din data de 30.12.1989, eliberat de Spitalul
Cisnădie, Doană Radu a fost internat în perioada 23-30.12.1989 cu diagnosticul plagă
împuşcată profundă lombară bilaterală.
Cu privire la împrejurările în care s-a produs rănirea sa, Doană Radu a precizat că a
fost împuşcat din afara unităţii şi că focul de armă s-a auzit dintr-o zonă deschisă (câmp) fără
case sau blocuri.
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A solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de rănirea sa şi s-a
constituit parte civilă în cauză.
18. Persoană vătămată Dajbog Ion (Sibiu - vol. 7)
Numitul Dajbog Ion, fiul lui Ioan şi Florica, născut la data de 10.06.1960 în Râmnicu
Vâlcea, jud. Vâlcea, domiciliat în oraş Brezoi, str. Eroilor, nr. 141, jud. Vâlcea, susţine că a
fost rănit la piciorul drept, în data de 22.12.1989, în timp ce se afla în zona UM 01512 Sibiu Inspectoratul Judeţean MI Sibiu. Susţine, de asemenea, că în data de 25.12.1989, aflându-se în
Spitalul Judeţean Sibiu şi întrucât nu avea documentele asupra sa, a fost considerat suspect,
imobilizat şi transportat împreună cu alte 3 persoane la Garnizoana Sibiu, de unde a fost dus la
Spitalul Militar Sibiu.
Conform biletului de ieşire din spital nr. 9281/12.01.2005, Dajbog Ion a fost internat
în Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu în perioada 25.12.1989 - 16.01.1990, diagnosticul
consemnat fiind: fractură închisă 1/3 medie a oaselor gambei drepte, plăgi suturate: reg.
temporală stg. şi reg. fronto-parietală mediană (suturate-vindecate), plăgi contuze superficiale
pe faţa anterioară a gambei stg. De asemenea, în biletul de ieşire se consemnează următoarele:
„internat la 25.12.1989, prin transfer din secţia Neurochirurgie a Spitalului Judeţean Sibiu,
unde i-au fost suturate plăgile pielii capului. În secţia noastră s-a aplicat atelă gipsată cruropodală, înlocuită la 08.01.1990 cu aparat gipsat circular, cu ferestre. Iese din spital cu
concediu medical 7 zile, cu prelungire prin policlinica teritorială. Continuă pansamentele
ambulatoriu, la 3-4 zile interval. Recomandăm control radiografic (fără aparatul gipsat)
peste 6 săptămâni.”

IV.2.Y Situaţie victime Ialomiţa
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care, în
judeţul Ialomiţa, s-a produs decesul sau vătămarea următoarelor persoane:
1. Persoană vătămată Bucurescu Marian (Slobozia-Vol. 2) - rănit
În ziua de 24.12.1989 Bucurescu Marian, fiul lui Iulian şi Elena, născut la 01.04.1946
în comuna Ion Ghica, jud. Ialomiţa, domiciliat în mun. Slobozia, str. Dobrogeanu Gherea, bl.
B15, sc. B, et.4, ap. 39, jud. Ialomiţa, a fost împuşcat în picior în timp ce se afla în apropierea
magazinului de mobilă „Ambianţa” din mun. Slobozia, zonă în care se trăgea cu arme de foc
din mai multe direcţii.
Bucurescu Marian a suferit leziuni care au necesitat 12-15 zile de îngrijiri medicale.
Leziunile suferite au pus în primejdie viaţa victimei.
2. Mărăcinică Niculae (Slobozia-Vol. 2) - decedat
3. Persoană vătămată Cristian Cornelia (Slobozia-Vol. 2) - rănită
În dimineaţa zilei de 24.12.1989 Mărăcinică Niculae, fiul lui Gheorghe şi Ioana, ns. la
10.07.1954 şi Cristian Cornelia, fiica lui Nicolae şi Elena, ns. la 04.02.1968 în Slobozia,
domiciliată în Slobozia, str. Matei Basarab, bl. MB15, sc. A, ap. 3, jud. Ialomiţa, au plecat din
loc. Cosâmbeşti cu autoturismul marca Dacia 1300 cu nr. 1-B-58851 spre mun. Slobozia. În
jurul orelor 0430 au ajuns în zona Staţiei PECO, unde au fost somaţi să oprească de către
militarii ce erau constituiţi într-un dispozitiv. Întrucât nu au oprit, continuându-şi deplasare
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spre loc. Ţăndărei, militarii au executat foc de avertisment în plan vertical. În apropierea
abatorului au fost somaţi din nou de militarii din zonă, inclusiv prin executarea de focuri de
armă în plan vertical. Mărăcinică Niculae a întors autoturismul, mergând prin zona împădurită
spre Staţia PECO, unde a fost somat din nou de cpt. Bunduc Eugen şi plt. adj. Soreanu
Dumitru, care se aflau într-un TAB. Întrucât autoturismul a trecut în viteză de posturile de
pază, militarii au deschis foc asupra autoturismului în direcţia pneurilor, în cele din urmă
maşina oprindu-se. După verificarea vehiculului de către cpt. Bunduc Eugen şi lt. Bobaru
Vasile s-a constatat că în interior se aflau două persoane, identificate ulterior ca fiind
Mărăcinică Nicolae şi Cristian Cornelia, bărbatul fiind decedat, iar femeia rănită. Aceştia au
fost transportaţi la Spitalul Judeţean Slobozia.
Conform certificatului medico-legal nr. 1093/16.09.1991 al LML Ialomiţa, Cristian
Cornelia a suferit leziuni de violenţă produse prin împuşcare cu armă de foc ce pot data din
24.12.1989, pentru care necesită 30-35 de zile de îngrijiri medicale, leziuni ce i-au pus în
primejdie viaţa.
Din cercetările efectuate a rezultat că asupra autoturismului au executat focuri de armă
cpt. Bunduc Eugen, plt. adj. Soreanu Dumitru, sold. Onolov Sava, lt. Bobaru Vasile, sold.
Salveţ Nicolae, toţi din U.M. 01088 Slobozia.
La data de 14.10.2005, a fost audiată numita Mărăcinică Felicia, fiica lui Vasile şi
Ana, născută la 03.05.1958 în comuna Frumuşica, jud. Botoşani, domiciliată în Bucureşti, str.
Aleea Buchetului nr. 5-7, bl. C 4, sc.2, et.4, ap. 73, sector 3, care s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul soţului său Mărăcinică Nicolae. În cauză s-au constituit parţi civile şi
Mărăcinică Mihai Cosmin (fiul acestuia), domiciliat în Bucureşti, Aleea Buchetului nr.5-7,
bl.C4, sc.2, et.4, ap.73, sector 3, respectiv Mărăcinică Cornel (fiul acestuia), domiciliat în
Bucureşti, str. Cremeniţa, nr. 45, sector 2.
4. Persoană vătămată Minoiu Mircea (Slobozia-Vol. 2) - rănit
În dimineaţa zilei de 24.12.1989 numitul Minoiu Mircea, fiul lui Stelian şi Maria,
născut la data de 11.09.1967 în com. Gheorghe Lazăr, jud. Ialomiţa, domiciliat în mun.
Slobozia, b-dul Matei Basarab, bl. G, sc. C, ap. 20, jud. Ialomiţa, în jurul orelor 1100 a mers în
oraş, iar în zona blocului aflat lângă internatul Liceului de Chimie a fost lovit de un glonţ în
zona pelviană. Cel în cauză a declarat că s-a tras din direcţia Liceului de chimie.
Din raportul de constatare medico-legală nr. 25 din 09.01.1990 al LML Ialomiţa
rezultă că Minoiu Mircea a suferit leziuni de violenţă produse prin împuşcare cu arme de foc,
ce pot data din 24.12.1989, pentru care a necesitat 15-18 zile de îngrijiri medicale.
5. Persoană vătămată Brătilă Stan (Slobozia-Vol. 2) - rănit
În dimineaţa zilei de 24.12.1989, numitul Brătilă Stan, fiul lui Ştefan şi Aurelia, ns. la
13.02.1970 în mun. Slobozia, domiciliat în com. Gheorghe Lazăr, s-a deplasat în mun.
Slobozia împreună cu prietenii săi, Zloteanu Constantin, Apostol Cristian, Andrei Ion,
Unghianu Ion, pentru a-şi manifesta bucuria în legătură cu căderea regimul comunist.
Când au ajuns în oraş, constatând că se trag focuri de armă, au hotărât să se întoarcă la
domiciliu, în com Ghe. Lazăr. Au mers la staţia CFR Slobozia Nouă, dar de aici li s-a
comunicat că nu va pleca nici un tren. În aceste condiţii, Brătilă Stan a decis să plece către
casă pe jos, fiind urmat la scurt timp de ceilalţi prieteni. În timp ce mergea pe câmp, la aprox.
300 - 400 metri de intersecţia căii ferate cu şoseaua Slobozia - Slobozia Nouă au fost somaţi
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de mai mulţi militari să se oprească. Cel în cauză nu s-a oprit, împrejurare în care în direcţia
sa s-au executat focuri de armă, fiind rănit la braţul stâng, leziune pentru care a necesitat 4045 de zile de îngrijiri medicale (raport de constatare medico-legală nr. 18/09.01.1990 al LML
Ialomiţa). Ulterior, s-a stabilit că acesta a rămas cu infirmitate permanentă, fiind încadrat la
gradul II de invaliditate
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că în zona respectivă au acţionat pentru
menţinerea ordinii plt. maj. miliţie Petre Gheorghe şi militarii în termen Iancu Iulian,
Dumitran Marian, Bălan Mugurel şi Covaci Nicolae, toţi din cadru U.M. 01088 Slobozia.
Militarii au declarat că persoana în cauză nu s-a oprit la somaţie, motiv pentru care au
executat foc de armă în plan vertical şi apoi în direcţia victimei.
6. Persoană vătămată Pârvu Gheorghe (Slobozia-Vol. 2) - rănit
Numitul Pârvu Gheorghe, fiul lui Anghel şi Maria, născut la data de 12.03.1965, în
com Traian, jud. Ialomiţa, domiciliat în mun. Slobozia, str. Gării, bl. G100 sc. A, ap. 82, jud.
Ialomiţa, a fost rănit prin împuşcare în piciorul stâng, în dimineaţa zilei de 24.12.1989, în timp
ce se afla în locuinţa sa.
Din actele dosarului rezultă că blocul în care locuieşte cel în cauză se află în
apropierea Întreprinderii de Antrepriză şi Construcţii Montaj Ialomiţa şi în momentul în care
acesta a fost rănit de un glonţ care a pătruns pe fereastră, militarii care au acţionat în zonă
trăgeau intens spre o macara din incinta întreprinderii menţionate, macaraua fiind situată pe
direcţia blocului.
În urma acestui incident Pârvu Gheorghe a suferit leziuni care au necesitat 40-45 de
zile de îngrijiri medicale (raport de constatare medico-legală nr. 15 din 09.01.1990 al LML
Ialomiţa).
7. Sacchi Paolo (Slobozia-Vol. 3) - decedat
8. Persoană vătămată Niţu Gheorghe (Slobozia-Vol. 3) - rănit
În dimineaţa zilei de 24.12.1989, în jurul orelor 0245 cetăţeanul italian Sacchi Paolo,
ns. la data de 19.03.1946 în loc. Modena, cu ultimul domiciliu în loc. Moblia, str. Giusepe
Verdi, Italia, circula cu autoturismul marca Citroen CX Turbo dinspre mun. Urziceni spre
mun. Slobozia.
La intrarea de vest a mun. Slobozia i s-a făcut semn de oprire de către militarii aflaţi în
postul de pază, însă cetăţeanul italian nu a oprit autoturismul nici la focul de avertizare tras în
plan vertical. Autoturismul a fost urmărit de un TAB, care a executat foc automat asupra
pneurilor. autoturismul oprindu-se la aprox. 100-200 metri de complexul turistic
Privighetoarea. Şoferul a abandonat maşina şi s-a ascuns în blocurile de locuinţe aflate în
apropierea căii ferate şi a complexul turistic Privighetoarea.
În dimineaţa aceleiaşi zile, în jurul orelor 0630, un grup de cetăţeni au anunţat militarii
din zonă că în blocul B 39 situat pe str. Ialomiţei se ascund persoane necunoscute, „suspecte şi
înarmate”.
În aceste împrejurări, lt. maj. Rozoleanu Adrian, din cadrul U.M. 01088 Slobozia a
primit ordinul de a executa o misiune de căutare şi prindere a acestor persoane. Astfel, ofiţerul
împreună cu o patrulă de militari condusă de sg. maj. Scheaua Mihai s-a deplasat la adresa
respectivă. În timpul acţiunilor de căutare întreprinse pe scara blocului şi la subsol a fost
împuşcat mortal cetăţeanul italian Sacchi Paolo, asupra căruia sold. Niţu Gheorghe a executat
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foc cu arma din dotare.
Conform raportului de constatare medico legală nr. 2023/1989 întocmit de LML
Ialomiţa, moartea numitului Sacchi Paolo a fost violentă şi s-a datorat unei plăgi cardiace,
produsă prin împuşcare (plăgi împuşcate, excoriaţii, echimoze, ruptură de ficat, cord, plămân,
rinichi, splină, hemotorax).
Din actele dosarului rezultă că sold. Niţu Gheorghe a primit misiunea de a
supraveghea ieşirea din subsolul blocului B 39 şi a tras asupra cetăţeanului italian în
momentul în care acesta a vrut să iasă din subsolul blocului.
În urma executării focurilor de armă au mai fost răniţi sold. Niţu Gheorghe, fiul lui
Ion şi Floarea, născut la 23-04.1968, în comuna Slobozia, jud. Argeş, domiciliat în oraş
Mioveni, b-dul Dacia, bl. P9, sc. C, et. 4, ap. 10, judeţul Argeş, care a suferit leziuni pentru
care a necesitat 22-25 de zile de îngrijiri medicale, rămânând cu infirmitate (raport de
constatare medico-legală nr. 20/09.01.1990 al LML Ialomiţa) şi lt. maj. Rozoleanu Adrian,
care a suferit leziuni care au necesitat 50-55 de zile de îngrijiri medicale (raport de constatare
medico-legală nr. 19/09.01.1990 al LML Ialomiţa).
9. Nedelcu Iancu (Slobozia-Vol. 4) - decedat
În ziua de 24.12.1989, în jurul orelor 1700-1730, numitul Nedelcu Iancu, fiul lui Petre şi
Rada, ns. la 17.11.1924 în Slobozia, cu ultimul domiciliu în loc. Slobozia, str. Cuza Vodă, bl.
25 B, sc. A, et. 2, ap. 7, jud. Ialomiţa, se afla în apartamentul său, privind pe fereastră spre
autoblindatele militare, care se aflau în direcţia opusă blocului şi care executau foc spre
imobilul în care locuia. La un moment dat, a fost lovit de un glonţ în zona pectorală stângă,
fapt ce a determinat decesul acestuia (raport de autopsie medico-legală nr. 2021/22.01.1990 al
LML Ialomiţa).
În legătură cu împrejurările în care a decedat numitul Nedelcu Iancu a fost audiată
soţia acestuia, Nedelcu Ana, domiciliată în Slobozia, str. Cuza Vodă, bl. 25 B, sc. A, et. 2, ap.
7, judeţul Ialomiţa.
10. Persoană vătămată Drăghicescu Alexandru (Slobozia-Vol. 4) - rănit
Numitul Drăghicescu Alexandru, fiul lui Spiridon şi Florica, ns. la 26.10.1946 în mun.
Slobozia, domiciliat în mun. Slobozia, str. Independenţei, nr. 8, jud. Ialomiţa, a fost rănit prin
împuşcare, în ziua de 24.12.1989, în jurul orelor 1630, în timp ce se deplasa pe str. Vasile
Alecsandri din mun. Slobozia.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 14/09.01.1990, al LML Ialomiţa, a
suferit leziuni corporale care au necesitat 12-15 zile de îngrijiri medicale.
11. Persoană vătămată Pascal Maricel (Slobozia-Vol. 4) - rănit
În data de 24.12.1989, Pascal Maricel, fiul lui Vasile şi Elena, născut la data de
07.10.1969 în Bacău, domiciliat în sat Tamaş, comuna Tamaş – Bacău, militar în termen la
U.M. 01088 Slobozia, a primit ordin de a efectua misiuni de apărare a unităţii, făcând parte
dintr-un dispozitiv dispus pe latura de N-E a unităţii, în zona depozitului de muniţie. Din
grupa respectivă făceau parte mai mulţi militari în termen, toţi fiind în poziţia „culcat”. La un
moment dat, s-au executat mai multe focuri de armă înspre şi dinspre unitatea militară, în
aceste împrejurări cel în cauză fiind rănit în gamba stângă, leziune pentru care a necesitat 2225 de zile de îngrijiri medicale (raport de constatare medico-legală nr. 21/09.01.1990 al LML
Ialomiţa).
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Din cercetările efectuate în cauză se desprinde concluzia că militarul a fost rănit
accidental de părţi metalice desprinse dintr-un proiectil tras de militarii din acelaşi dispozitiv
şi care a ricoşat dintr-un obstacol dur.
12. Persoană vătămată Şerban Sorin (Slobozia-Vol. 4) - rănit
În ziua de 24.12.1989, numitul Şerban Sorin, fiul lui Pascale şi Sofia, ns. la 01.02.1971
în loc. Mangalia, jud. Constanţa, domiciliat în loc. Constanţa, str. I. L. Caragiale, nr. 4, bl. I1,
ap. 70, jud. Constanţa, împreună cu Apostol Lucian şi Popescu Laurenţiu circulau cu
autoturismul proprietatea lui Apostol Lucian, către mun. Slobozia, cu intenţia de a ajunge la
domiciliu, în mun. Constanţa. Au circulat pe şoseaua de variantă şi au oprit în dreptul unui
autoturism abandonat. Şerban Sorin şi Popescu Laurenţiu au coborât din maşină şi s-au
apropiat de autovehiculul abandonat, moment în care asupra lor s-au tras focuri de armă.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 23, din 09.01.1990, al LML
Ialomiţa, Şerban Sorin a suferit leziuni care au necesitat 30-35 de zile de îngrijiri medicale.
Leziunile au pus în pericol viaţa victimei.
13. Persoană vătămată Vasilescu Gabriel (Slobozia-Vol. 4) - rănit
În dimineaţa zilei de 24.12.1989, numitul Vasilescu Gabriel, fiul lui Sofron şi
Ecaterina, ns. la 17.02.1970, domiciliat în mun. Slobozia, bd. Chimiei, bl. C2, sc. A, ap. 1,
jud. Ialomiţa, a mers la Filatura de Bumbac, unde era încadrat ca electrician, fabrica fiind
amplasată lângă U.M. 01088 Slobozia.
În cursul zilei, a primit dispoziţie din partea conducerii să instaleze pe clădirea fabricii
un post telefonic. După instalarea postului telefonic, Vasilescu Gabriel a coborât pe scara
exterioară, moment în care în zonă s-au tras focuri de armă. În timp ce cobora scara, acesta a
fost rănit în mâna dreaptă, în braţul stâng, în piept şi în coapsa piciorului stâng, leziuni pentru
care a necesitat 12-15 zile de îngrijiri medicale (raport de constatare medico-legală nr. 16 din
09.01.1990 al LML Ialomiţa).
14. Persoană vătămată Magdalena Adrian (Slobozia-Vol. 4) - rănit
În ziua de 24.12.1989, sold. Magdalena Adrian, fiul lui Constantin şi Florica, ns. la
25.08.1968 în com. Baia, jud. Tulcea, domiciliat în mun. Constanţa, aleea Egretei, nr. 6, bl.
A4, sc. A, et. 2, ap. 9, jud. Constanţa, se afla în dispozitivul constituit la staţia CFR Slobozia
Veche.
În jurul orei 1000 în zonă s-a declanşat un tir de focuri de armă trase din mai multe
direcţii, în urma căruia militarul a fost rănit în zona latero-cervicală dreapta, leziune care i-a
pus viaţa în pericol şi a necesitat 30-35 de zile de îngrijiri medicale (raport de constatare
medico-legală nr. 27 din 09.01.1990 al LML Ialomiţa).
15. Stan Constantin (Slobozia-Vol. 5) - decedat
16. Sârbulescu Iancu (Slobozia-Vol. 5) - decedat
În noaptea de 23/24.12.1989, autosanitara cu nr. 31-IL-608, aparţinând Spitalului
Judeţean Ialomiţa, se deplasa pe b-dul Matei Basarab, din mun. Slobozia. În autovehicul se
aflau Stan Constantin, şoferul maşinii şi lt. maj. Sârbulescu Iancu. În apropierea sediului
fostei miliţii judeţene, militarii aflaţi aici în dispozitiv au somat conducătorul auto să
oprească. Întrucât acesta nu a oprit, în direcţia autosalvării s-au executat focuri de armă de
către efectivele de militari aflaţi în ABI-urile staţionate în zonă şi de către militarii aflaţi în
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dispozitivul constituit la sediul Consiliului Judeţean.
În urma focurilor de armă cei doi ocupanţi ai autosalvării, respectiv Stan Constantin şi
lt. maj. Sârbulescu Iancu au decedat.
Din actele dosarului rezultă că asupra autosanitarei au executat focuri de armă sold.
Constantin Mihai, plt. Grecu Stelică, lt. maj. Turcu Gheorghe, Neaţu Laurenţiu, precum şi alţi
militari care nu au putut fi identificaţi.
La data de 01.10.2008, a fost audiată numita Stan Safta, domiciliată în mun. Slobozia,
str. Lacului, bl.36, sc. A, ap. 9, judeţul Ialomiţa, care s-a constituit parte civilă în legătură cu
decesul soţului său Stan Constantin. În legătură cu împrejurările decesului numitului
Sârbulescu Iancu, a fost audiată soţia acestuia, numita Sârbulescu Rada, domiciliată în
Slobozia, str. Matei Basarab, bl. 29, sc. D, et. 2, ap. 9, judeţul Ialomiţa.
17. Persoană vătămată Anghelache Nicolae (Slobozia-Vol. 6) - rănit
În ziua de 24.12.1989, numitul Anghelache Nicolae, fiul lui Stroe şi Anica, ns. la
24.09.1957 în mun. Feteşti, jud. Ialomiţa, domiciliat în mun. Slobozia, str. Mihail Eminescu,
bl. 70, sc. A, ap. 9, jud. Ialomiţa, se afla în domiciliu şi privea pe fereastră la desfăşurarea
evenimentelor din oraş.
În jurul orei 0900 a văzut că în parcul din faţa blocului său s-au desfăşurat efective de
militari, iar la un moment dat a auzit focuri de armă. Imediat a simţit că a fost rănit în zona
picioarelor, suferind leziuni care au necesitat 15-18 zile de îngrijiri medicale (raport de
constatare medico-legală nr. 17 din 09.01.1990 al LML Ialomiţa).
18. Persoană vătămată Crăciun Lazăr (Slobozia-Vol. 6) - rănit
În ziua de 24.12.1989 numitul Crăciun Lazăr, fiul lui Niculai şi Elena, ns. la
10.02.1965, în sat Lazu, jud. Ialomiţa, domiciliat în mun. Slobozia, bd. Matei Basarab,
bl.MB20, et. 1, ap. 3, jud. Ialomiţa, era încadrat ca instalator la Romgaz FOL Slobozia. La
sediul instituţiei se aflau mai mulţi militari care aveau ca misiune apărarea clădirii.
În jurul orei 0900 Crăciun Lazăr a mers la cordonul de militari pentru a le duce apă,
moment în care s-au declanşat focuri de armă, trase înspre şi dinspre mânăstirea aflată în
apropiere, context în care cel în cauză a fost rănit în zona obrazului şi a nasului, suferind
leziuni pentru care a necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale (raport de constatare medico legală
nr. 909 din 21.07.1993 al LML Ialomiţa).
19. Persoană vătămată Mateiu Gheorghe (Slobozia-Vol. 6) - rănit
În ziua de 24.12.1989, numitul Mateiu Gheorghe, fiul lui Nicodim şi Floarea, ns. la
01.01.1952 în mun. Ploieşti, domiciliat în mun. Slobozia, str. Cuza-Vodă, bl. 2, sc. B, ap 6,
jud. Ialomiţa, îndeplinea funcţia de director adjunct al Direcţiei Comerciale Ialomiţa. În jurul
orelor 1100 cel în cauză se afla în biroul său situat la etajul 4 al clădirii. La un moment dat a
auzit zgomote puternice care păreau a proveni de pe clădirea instituţiei. A ieşit din biroul său
pentru a vedea ce se întâmplă, s-a uitat pe fereastra de la etajul 4 şi a văzut că pe stradă erau
mai mulţi militari care executau foc către clădirea Spitalului Judeţean şi Liceul de Chimie. S-a
întors cu intenţia de a reveni în birou, moment în care a simţit că a fost rănit în zona
abdomenului.
Leziunile suferite au necesitat 22-25 de zile de îngrijiri medicale şi au pus în primejdie
viaţa victimei (raport de constatare medico-legală nr. 1824 din 20.01.1992 al LML Ialomiţa).
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20. Persoană vătămată Dumitru Marian (Slobozia-Vol. 6) - rănit
21. Persoană vătămată Năstase Nicolae (Slobozia-Vol. 6) - rănit
În ziua de 24.12.1989, sg. maj Dumitru Marian, fiul lui Mircea şi Maria, ns. la
02.07.1964 în oraşul Slănic-Prahova, domiciliat în mun. Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. MB
11, et. 1, sc. C, ap. 8, jud. Ialomiţa, a primit ordin de la Cramaroc Ioan să se deplaseze cu
tancul la Penitenciarul Slobozia pentru a executa o misiune de apărare.
După ce a ajuns la penitenciar a ocupat poziţie de luptă în faţa porţilor penitenciarului
şi a aşteptat noi ordine. În jurul orei 0800 a venit lt. maj. Năstase Nicolae, fiul lui Nicolae şi
Georgeta, ns. la 25.02.1957 în com. Ştefan cel Mare, jud. Călăraşi, domiciliat în mun.
Slobozia, str. Lacului, nr. 15, care la acea dată era locţiitorul comandantului penitenciarului.
Ofiţerul i-a solicitat sg. maj. Dumitru Marian să îl însoţească la verificarea perimetrului
exterior al penitenciarului. Astfel, cei doi s-au deplasat pe perimetrul exterior, moment în care
în zonă s-au declanşat focuri de armă în direcţia lor dinspre U.M. 01088, Staţia CFR
Slobozia-Veche şi Silozul Slobozia.
Pentru a se feri de gloanţe, cei doi au mers în salturi până la gardul penitenciarului, cu
intenţia de a intra în curtea interioară. Lt. maj. Năstase Nicolae s-a urcat pe gard, a îndepărtat
sârma ghimpată, încercând să sară în interior. În acest moment în direcţia sa s-au tras din
interiorul penitenciarului focuri de armă, în urma cărora sg. maj Dumitru Marian a fost rănit
prin împuşcare în fesa stângă, suferind leziuni ce au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale
(raport de constatare medico-legală nr. 84 din 01.02.1990 al LML Ialomiţa). Tot în aceste
împrejurări lt. maj. Năstase Nicolae a suferit leziuni la nivelul feţei, pentru care a necesitat 8-9
zile de îngrijiri medicale, însă nu s-a putut stabili cauza acestor leziuni (raport de constatare
medico-legală nr. 853 din 02.07.1990 al LML Ialomiţa).
Din cercetările efectuate a rezultat că în direcţia celor doi a executat foc cu pistolul din
dotare subofiţerul Bocu Emil, care efectua serviciul de pază pe perimetrul penitenciarului în
postul fix de pe latura de sud, care avea consemn să deschidă foc asupra oricărei persoane care
încerca să pătrundă din exterior.
22. Decu Stan (Slobozia-Vol. 6) - decedat
În ziua de 24.12.1989, numitul Decu Stan se afla în locuinţa sa din mun. Slobozia, de
pe str. Viilor, nr. 31, împreună cu soţia şi copilul lor minor.
La un moment dat, în zonă s-au declanşat focuri de armă, motiv pentru care cel în
cauză a ieşit din casă să vadă ce se întâmplă. În timp ce se afla în curtea casei a fost lovit de
gloanţe în zona toracică, acesta decedând la spital (raport de autopsie medico-legal nr. 2022
din 26.01.1990 al LML Ialomiţa).
La data de 12.03.2008, a fost audiată numita Decu Valentina, domiciliată în mun.
Slobozia, str. Lacului, bl. 29, sc. A, ap. 9, judeţul Ialomiţa, care s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul soţului său Decu Stan.
23. Persoană vătămată Şerban Gheorghe (Slobozia-Vol. 6) - rănit
În data de 24.12.1989, m.m. Stalidi Marin era încadrat la Statul Major al Gărzilor
Patriotice din judeţul Slobozia şi a primit misiunea de a distribui armament şi muniţie gărzilor
patriotice.
Când a ajuns în apropierea Staţiei CFR Slobozia Veche a constatat că în zonă era un tir
puternic de arme, fapt pentru care a intrat în scara blocului U-19 pentru a se adăposti. Aici s-a
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întâlnit cu numitul Şerban Gheorghe, fiul lui Stoica şi Rusa, ns. la 06.08.1951 în com. Ştefan
Vodă, jud. Călăraşi, cu ultimul domiciliu în mun. Slobozia, str. Gării, bl. U-19, sc. B, ap. 43,
jud. Ialomiţa, care i-a solicitat o armă, motivând că a fost cadru militar, solicitare pe care a
refuzat-o.
După această discuţie, m.m. Stalidi Marin a urcat la etajul 8 al blocului, la solicitarea
unei locatare care i-a spus că se trage din apropierea blocului. În timp ce cobora de la etajul 8
pe scări, a auzit zgomot de paşi în urma sa. A intrat în camera amenajată pentru ghena de
gunoi şi în momentul în care persoana a ajuns în dreptul uşii a deschis focul, constatând
instantaneu că cel pe care îl împuşcase era de fapt numitul Şerban Gheorghe.
Conform raportului de constatare medico-legală nr. 22, din data de 09.01.1990, al
LML Ialomiţa, Şerban Gheorghe a suferit leziuni pentru care a necesitat 40-45 de zile de
îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viaţa victimei.
*
*

*

La dosarul cauzei se află ataşat şi dosarul privind împrejurările în care s-a produs
rănirea prin împuşcare a numitului Baron Vasile, dosar soluţionat după cum urmează:
Persoană vătămată Baron Valentin (Slobozia-Vol. 6) - rănit
Numitul Baron Valentin, fiul lui Valeriu şi Maria, născut la data de 08.12.1969 în
Moreni, jud. Dâmboviţa, domiciliat în Ploieşti, Aleea Petrochimiştilor, nr. 14, bl. 46, sc. B, ap.
31, jud. Prahova, fost militar în termen la UM 01861 Feteşti, a fost rănit prin împuşcare, la
data de 25.12.1989, de către sold. Bîrlea Costel care a mânuit imprudent arma din dotare, în
timp ce se aflau în incinta unităţii.
Conform raportului medico legal nr. A1/5825/1992, întocmit de IML Bucureşti, Baron
Valentin a suferit leziuni care au necesitat 55 zile de îngrijiri medicale.
Prin rechizitoriul nr. 155/Sp/1990, din data de 10.12.1992, Procuratura Militară
Bucureşti a dispus trimiterea în judecată a inc. sold. Bîrlea Costel pentru săvârşirea infr.
prev. de art. 184 alin. 1 şi 3 C.pen.

IV.2.Z Situaţie victime Constanţa
În raport de obiectul cauzei, cercetările efectuate vizează doar împrejurările în care s-a
produs decesul sau vătămarea următoarelor persoane:
1. Persoană vătămată Ionescu Florin Ion (Constanţa-Vol. 1) - rănit
Numitul Ionescu Florin Ion, fiul lui Niţă şi Aneta, ns. la 05.06.1973, domiciliat în com.
Agigea, str. Virgil Teodorescu, nr. 403, jud. Constanţa, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla într-un troleibuz staţionat în faţa gării din Constanţa.
Din raportul medico-legal nr. 318/R/1992 al LML Constanţa rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
2. Persoană vătămată Sapera Constantin (Constanţa-Vol. 1)
Numitul Sapera Constantin, fiul lui Gheorghe şi Zoiţa, ns. la 06.04.1955, domiciliat în
Constanţa, str. I. G. Duca, nr. 49, jud. Constanţa, se afla în ziua de 21.12.1989 în staţia
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tramvaiului 100, din zona Gării CFR Constanţa.
La un moment dat a observat la intrarea din faţa gării mai multă lume agitată, auzind
că a fost prins un terorist. A observat, pe trotuarul paralel cu peronul doi militari care escortau
un cetăţean. Întrucât acest cetăţean a fugit de sub escortă şi s-a îndreptat spre staţia de tramvai,
împreună cu mai mulţi cetăţeni a intervenit pentru imobilizarea acestuia.
În legătură cu leziunile suferite în contextul intervenţiei de imobilizare la care a
participat, Sapera Constantin a precizat: „Cineva i-a pus piedică iar cetăţenii care au încercat
să-l prindă l-au lovit. L-am lovit şi eu cu pumnul în zona pieptului o singură dată, ocazie cu
care mi-am fracturat două degete de la mâna dreaptă …”.
Din raportul medico-legal nr. 576/LR/1991 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25 zile de îngrijiri medicale.
3. Persoană vătămată Rădulescu (fostă Grigorescu) Elena (Constanţa-Vol. 1) rănită
Numita Rădulescu (fostă Grigorescu) Elena, fiica lui Marcel şi Dina, ns. la 06.06.1956,
domiciliată în Constanţa, str. Constantin Brătescu, nr. 48, jud. Constanţa, a fost rănită prin
împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în trenul de persoane ce circula pe ruta
Constanţa-Mangalia şi care era staţionat în gara Constanţa.
Din raportul medico-legal nr. 118/LR/1990 al LML Constanţa rezultă că aceasta a
suferit leziuni pentru care a necesitat 12-15 zile de îngrijiri medicale.
4. Persoană vătămată Ciobanu Titi (Constanţa-Vol. 1) - rănit
Numitul Ciobanu Titi, fiul lui Ştefan şi Aneta, ns. la 10.08.1967, domiciliat în
Constanţa, str. Badea Cârţan, nr. 2, bl. 2C, sc. C, ap. 55, jud. Constanţa, a fost rănit prin
împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona pieţei de zarzavaturi din
apropierea autogării din Constanţa.
Din raportul medico-legal nr. 134/R/1990 al LML Constanţa rezultă că acesta a suferit
leziuni care au necesitat 65-70 zile de îngrijiri medicale.
5. Stanca Păun (Constanţa-Vol. 1) - decedat
Numitul Stanca Păun, ns. la 04.03.1929, cu ultimul domiciliu în com. Independenţa,
sat Olteni, jud. Constanţa, a fost împuşcat mortal, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se afla în
zona gării Constanţa, pe liniile de cale ferată, şi se deplasa spre locuinţa fiului său Stanca
Dumitru.
Din raportul medico-legal nr. 1065/2/1990 al LML Constanţa rezultă că moartea
acestuia a fost violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate în zona toracelui.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Stanca Păun a fost audiat fiul acestuia,
Stanca Dumitru, domiciliat în Constanţa, str. Corbului, nr. 1, bl. R, sc. B, et. 7, ap. 75, jud.
Constanţa.
6. Persoană vătămată Opriş Marin (Constanţa-Vol. 1) - rănit
Numitul Opriş Marin, fiul lui Tudor şi Gheorghiţa, ns. la 26.05.1953, domiciliat în
com. Vişina Veche, jud. Olt, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de 29.12.1989, în timp ce se
afla în faţa gării din Constanţa.
Din raportul medico-legal nr. 102/LR/1990 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.
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7. Ştefan Mihai (Constanţa-Vol. 2) - decedat
Numitul Ştefan Mihai, fost subofiţer la Serviciul Independent de Poliţie Transporturi
Constanţa, a fost împuşcat mortal, în data de 23.12.1989, în jurul orelor 1900, acesta aflânduse la sediul Serviciului de Poliţie Transporturi Constanţa în executarea serviciului.
Din actele dosarului rezultă că în ziua de 23.12.1989 în zona gării din Constanţa s-au
executat focuri de armă de către efectivele de militari constituiţi în dispozitivul de apărare a
zonei, în urma acestor focuri de armă rezultând împuşcarea subofiţerului. Din raportul
medico-legal nr. 1052/2/1990 al LML Constanţa rezultă că moartea acestuia a fost violentă şi
s-a datorat unei plăgi împuşcate în zona inghinală dreaptă.
La data de 06.09.2006, a fost audiată numita Capelariu-Ştefan Viorica, domiciliată în
mun. Constanţa, str. Eliberării nr. 2, bl. I.V. 45, ap. 21, judeţul Constanţa şi, fără forme legale,
în Constanţa, str. Albatrosului nr. 4, bl. AV 23, sc. A, ap. 11, judeţul Constanţa, care s-a
constituit parte civilă în legătură cu decesul soţului său Ştefan Mihai.
8. Persoană vătămată Badea Carmen (Constanţa-Vol. 2) - rănită
Numita Badea Carmen, fiica lui Ion şi Maria, ns. la 02.12.1971, domiciliată în com.
Cobadin, jud. Constanţa, a fost rănită prin împuşcare, în ziua de 02.01.1990, în timp ce se afla
pe peronul gării din Constanţa.
Din raportul medico-legal nr. 167/LR/1990 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat cca. 6 luni de îngrijiri medicale, aceasta rămânând cu infirmitate
fizică permanentă, urmare a amputării antebraţului stâng.
9. Sali Aidun (Constanţa-Vol. 2) - decedat
Numitul Sali Aidun, ns. la 26.05.1967, cu ultimul domiciliu în Constanţa, str. Dr. Petru
Groza, nr. 53/C, bl. 50, sc. A, ap. 22, jud. Constanţa, a fost împuşcat mortal, în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în gara Constanţa, acesta intenţionând să se deplaseze cu trenul
în mun. Bucureşti.
Din raportul medico-legal nr. 1068/2/1990 al LML Constanţa rezultă că moartea
acestuia a fost violentă şi s-a datorat unei plăgi împuşcate în zona abdominală.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Sali Aidun a fost audiată mama
acestuia, Sali Zenis, domiciliată în Constanţa, str. Dionisie cel Mic, nr. 53, bl. 48, sc. B, et. 1,
ap. 14, jud. Constanţa, care s-a constituit parte civilă în cauză.
10. Deveris Achif (Constanţa-Vol. 2) - decedat
Numitul Deveris Achif, născut la data de 21.05.1963, cu ultimul domiciliu în
Constanţa, str. Antim Ivireanu, nr. 4 bis, jud. Constanţa, a fost împuşcat mortal, în ziua de
23.12.1989, în timp ce se afla în gara Constanţa, acesta intenţionând să se deplaseze cu trenul
în mun. Bucureşti.
Din raportul medico-legal nr. 1063/2/1990 al LML Constanţa rezultă că moartea
acestuia a fost violentă şi s-a datorat unor plăgi împuşcate cranio-toraco-abdominale.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Deveris Achif a fost audiată soţia
acestuia, Deveris Nurie, domiciliată în Constanţa, str. Nicolae Titulescu, nr. 19, jud.
Constanţa, care s-a constituit parte civilă în cauză.
11. Persoană vătămată Radu Marian (Constanţa-Vol. 2) - rănit
Numitul Radu Marian, fiul lui Gheorghe şi Maria, domiciliat în Constanţa, str.
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Pescarilor, nr. 96A, bl. FZ15, sc. A, ap. 27, jud. Constanţa, a fost rănit prin împuşcare, în ziua
de 23.12.1989, în jurul orelor 1900, în timp ce se afla pe peronul gării din Constanţa.
Din raportul medico-legal nr. 159/LR/1992 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
12. Persoană vătămată Pavel Dumitru (Constanţa-Vol. 3) - rănit
Numitul Pavel Dumitru, fiul lui Ion şi Maria, ns. la 20.09.1939, domiciliat în or.
Techirghiol, str. Albăstrelelor, nr. 7, jud. Constanţa, a fost rănit prin împuşcare, în ziua de
24.12.1989, în jurul orelor 2200, în timp ce se afla la serviciu, în curtea I.C.R.A.L. Constanţa,
unde a pus în funcţiune o centrală termică.
Din raportul medico-legal nr. 499/LR/1992 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
13. Persoană vătămată Miliciu Maria (Constanţa-Vol. 3) - rănită
Numita Miliciu Maria, fiica lui Tudor şi Ioana, ns. la 14.01.1950, domiciliată în
Constanţa, str. Progresului, nr. 10, bl. G6, sc. C, et. 2, ap. 50, jud. Constanţa, a fost rănită prin
împuşcare, în ziua de 25.12.1989, în timp ce se deplasa către locul de muncă, pe şos. I.C.
Brătianu.
Din raportul medico-legal nr. 117/LR/1990 al LML Constanţa rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 30 zile de îngrijiri medicale.
14. Persoană vătămată Băluţă Sorin (Constanţa-Vol. 3) - rănit
Numitul Băluţă Sorin, fiul lui Gheorghe şi Constantina, ns. la 27.06.1970, domiciliat în
Constanţa, str. Nicolae Milescu, nr. 49, bl. PN10, sc. A, ap. 2, jud. Constanţa, a fost rănit prin
împuşcare, în ziua de 25.12.1989, în jurul orelor 1800, în timp ce se afla în curtea imobilului în
care locuia la acea dată, situat în Constanţa, str. I.C.Brătianu, nr. 190.
Din raportul medico-legal nr. 523/LR/1991 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale.
15. Călin Adrian (Constanţa-Vol. 4) - decedat
16. Persoană vătămată Ioniţă Dumitru (Constanţa-Vol. 4) - rănit
17. Persoană vătămată Androne Nicolae (Constanţa-Vol. 4) - rănit
Numiţii Călin Adrian, ns. la 03.10.1957, cu ultimul domiciliu în Constanţa, Aleea
Dealului, nr. 3, bl. B, sc. B, ap. 60, jud. Constanţa, Ioniţă Dumitru, ns. la 16.10.1944 fiul lui
Ion şi Sandală, domiciliat în Constanţa, str. Cişmelei, nr. 21, bl.2, sc. F, et. 2, ap. 111, jud.
Constanţa, şi Androne Nicolae, fiul lui Ghiţă şi Filofteia, ns. la 03.04.1965, domiciliat în
Constanţa, str. Crinului, nr.16, jud. Constanţa, au participat în după-amiaza zilei de
24.12.1989 la acţiunile de prindere a unor persoane care ar fi acţionat împotriva revoluţiei.
Astfel, cei trei au participat, împreună cu mai mulţi civili şi forţe armate, la scotocirea unor
apartamente din blocul nr. 2, situat pe str. Cişmelei nr. 21, unde s-a presupus că sunt elemente
teroriste. În aceste condiţii, pe fondul confuziei create de acţiunile catalogate drept teroriste,
militarii din dispozitivul care a acţionat în această zonă au folosit armamentul din dotare.
În aceste împrejurări a rezultat rănirea prin împuşcare a numiţilor Ioniţă Dumitru şi
Androne Nicolae, care au necesitat 6 luni îngrijiri medicale (raportul medico-legal nr.
148/LR/1990 al LML Constanţa), respectiv 15-20 zile de îngrijiri medicale (raportul medicolegal nr. 121/LR/1990 al LML Constanţa), precum şi împuşcarea mortală a numitului Călin
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Adrian.
La data de 04.09.2006, Călin Eugenia (soţia victimei Călin Adrian), domiciliată în
mun. Constanţa, str. Soveja, nr. 87, bl. DR27, ap. 8, jud. Constanţa, s-a constituit parte civilă
în cauză.
18. Huzuneanu Emanuel Victor (Constanţa-Vol. 4) - decedat
Numitul Huzuneanu Emanuel Victor, ns. la 16.04.1945, cu ultimul domiciliu în
Constanţa, str. Nicolae Grindeanu, nr. 41, bl.A1, sc. B, ap.85, jud. Constanţa, circula, în seara
zilei de 31.12.1989, cu autoturismul proprietate personală marca Dacia 1300 cu nr. 0483-CT
pe raza mun. Constanţa.
Când a ajuns în apropierea Cinematografului Dacia a fost somat, de către militarii din
patrula constituită în zonă, să oprească pentru control. Acesta şi-a continuat deplasarea,
forţând barajul ridicat pe calea de acces, astfel încât lt. maj. Mihuţ Valentin s-a urcat într-un
taxi şi a plecat în urmărirea acestuia. Pe parcursul urmăririi a executat foc de avertisment şi
foc în direcţia pneurilor, dar autoturismul nu a oprit. Datorită unor defecţiuni tehnice ale
maşinii taxi, ofiţerul nu a putut continua urmărirea acestuia.
La un moment dat, autoturismul condus de partea vătămată a ajuns în dreptul patrulei
constituită în zona Oficiului Poştal nr. 7 din Constanţa. Militarii din acest dispozitiv, respectiv
Gorun Zoltan Gabriel, David Alexandru, Popa Ionel şi Pavalache Liviu, la acea dată elevi ai
Institutului de Marină, au deschis foc asupra maşinii respective, întrucât conducătorul auto nu
a oprit la semnal. În urma focurilor de armă trase în aceste împrejurări a rezultat decesul
numitului Huzuneanu Emanuel-Victor.
La data de 04.09.2006, Huzuneanu Constanţa (soţia victimei), domiciliată în mun.
Constanţa, str. Serg. Nicolae Grindeanu, nr. 41, bl. A1, sc. B, ap. 85, jud. Constanţa, s-a
constituit parte civilă în cauză.
19. Persoană vătămată Bărbulescu Marin (Constanţa-Vol. 4) - rănit
Numitul Bărbulescu Marin, fiul lui Constantin şi Ioana, ns. la 02.08.1954, domiciliat în
Constanţa, bd. Tomis, nr. 277, bl. T6, sc. B, et. 3, ap. 31, jud. Constanţa, circula în seara zilei
de 31.12.1989 cu autoturismul proprietate personală marca Dacia 1300 pe raza mun.
Constanţa.
În apropierea Oficiului Poştal nr. 7 a observat cum militarii din dispozitivul de apărare
au deschis focul asupra unui autoturism care circula în faţa sa şi care nu a oprit la semnalul de
control. În aceste împrejurări, partea vătămată a oprit maşina şi s-a adăpostit, însă a fost rănit
prin împuşcare la mâna dreaptă.
Din raportul medico-legal nr. 950/LR/1992 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale.
20. Persoană vătămată Dumitru Mircea (Constanţa-Vol. 5) - rănit
Numitul Dumitru Mircea, fiul lui Ion şi Steliana, domiciliat în Constanţa, bd. Mamaia,
nr. 34, bl. LV3, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Constanţa, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
04.01.1990, în jurul orelor 2300, în timp ce se afla în dispozitivul de pază constituit la sediul
Policlinicii cu plată din mun. Constanţa. Evenimentul s-a produs urmare a manevrării greşite a
armamentului din dotare de către sold. Martinescu Ion, care a armat din greşeală pistolul din
dotare.
Din raportul medico-legal nr. 223/LR/1991 al LML Constanţa rezultă că acesta a
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suferit leziuni ce au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale.
21. Persoană vătămată Costin Mihai (Constanţa-Vol. 5) - rănit
Numitul Costin Mihai, fiul lui Ioan şi Crisca, ns la 21.09.1950, domiciliat în
Constanţa, bd. 1Mai, nr. 8, bl. J2A, sc. D, et.1, ap. 64, jud. Constanţa, a fost rănit prin
împuşcare în noaptea de 23/24.12.1989, în timpul executării unei misiuni de observare
efectuată cu un vehicul TAB în zona digului de incintă al portului Constanţa.
Nu a prezentat acte medicale care să ateste prezenţa unor leziuni.
22. Persoană vătămată Ciupercă Elena Ramona (Constanţa-Vol. 5) - rănită
Numita Ciupercă Elena Ramona, fiica lui Gheorghe şi Ioana, ns. la 09.09.1967,
domiciliată în Constanţa, str. Egretei, nr. 17, bl. C8, ap. 20, jud. Constanţa, circula, în noaptea
de 31.12.1989, cu autoturismul marca Dacia 1300, condus de numitul Ciocan Adrian, pe b-dul
Republicii, din mun. Constanţa.
Datorită faptului că se instituise interdicţia de circulaţie între orele 1700-0500, militarii
din dispozitivul constituit în zona Consulatului Turciei au făcut semn de oprire, însă Ciocan
Adrian nu s-a conformat şi a continuat deplasarea. Datorită vitezei şi a faptului că se afla sub
influenţa băuturilor alcoolice acesta a pierdut controlul volanului şi a intrat în coliziune cu un
alt vehicul staţionat pe partea dreaptă. În aceste împrejurări, ţinând cont că maşina nu oprise la
somaţii, militarii din zona producerii incidentului au deschis foc asupra maşinii, fapt care a
avut ca urmare rănirea prin împuşcare a numitei Ciupercă Elena Ramona.
Din raportul medico-legal nr. 155/LR/1990 al LML Constanţa rezultă că aceasta a
suferit leziuni care au necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale.
23. Persoană vătămată Petroaica Gheorghe (Constanţa-Vol. 5) - rănit
Numitul Petroaica Gheorghe, fiul lui Petre şi Mira, ns. la 10.09.1968, domiciliat în loc.
Babadag, jud. Constanţa, a fost rănit prin împuşcare în noaptea de 31.12.1989, în timp ce se
afla în dormitorul U.M.02016 Babadag, urmare a manevrării greşite a armamentului din
dotare de către cap. Vasile Cornel.
Din raportul medico-legal nr. 20/LR/1990 al LML Constanţa rezultă că acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale.
24. Pavel Gheorghe (Constanţa-Vol. 5) - decedat
Numitul Pavel Gheorghe, fiul lui Vasile şi Ioana, ns. la 21.04.1955, cu ultimul
domiciliu în loc. Babadag, str. 6 Martie, nr.1, jud. Constanţa, a fost împuşcat mortal în seara
zilei de 24.12.1989, în timp ce făcea parte din formaţiunea de gărzi patriotice amplasată
într-un dispozitiv de apărare a U.M. 02119 Babadag.
Din cercetările efectuate a rezultat că a fost împuşcat din greşeală de unul dintre
membrii gărzilor patriotice, care au deschis foc haotic împotriva unor presupuse elemente
teroriste.
Cu privire la decesul numitului Pavel Gheorghe s-au comunicat relaţii soţiei acestuia
Pavel Ioana, domiciliată în oraşul Babadag, strada Pavel Gheorghe, bl. D3, ap. 2, judeţul
Tulcea.
25. Persoană vătămată Racoveanu Constantin (Constanţa-Vol. 7) - rănit
Numitul Racoveanu Constantin, fiul lui Gheorghe şi Maria, domiciliat în Ploieşti, str.
Putna, nr. 68, jud. Prahova, fost rănit prin împuşcare, în noaptea de 23/24.12.1989, în timp ce
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se afla în dispozitivul de pază constituit pe perimetrul U.M. 02132 Mangalia.
Din cercetările efectuate a rezultat că militarul a fost împuşcat de lt. ing. Soare
Constantin, în condiţiile în care militarul nu a răspuns somaţiei efectuate de ofiţer.
Din raportul medico-legal nr. 376/LR/1991 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.
26. Serghei Eftimie (Constanţa-Vol. 7) - decedat
27. Enache Mihai (Constanţa-Vol. 7) - decedat
28. Deleanu Gheorghe (Constanţa-Vol. 7) - decedat
29. Petrea Ştefan (Constanţa-Vol. 7) - decedat
Numiţii lt. col. Serghei Eftimie, cpt. Enache Mihai, m.m. Deleanu Gheorghe, m.m.
Petrea Ştefan, foste cadre ale U.M. 02010 Tuzla, au făcut parte din echipajul elicopterului din
clasa IAR 330H cu nr. 89, aparţinând U.M. 02010 Tuzla care a executat, în dimineaţa zilei de
24.12.1989, o misiune de survolare a spaţiului aerian al Dobrogei pentru verificare
numeroaselor semnale privind prezenţa unor ţinte aeriene neidentificate.
Elicopterul s-a prăbuşit în apropierea satului Viile, din jud. Constanţa, distrugându-se
complet prin explozie şi incendiere, evenimentul de aviaţie având ca urmare decesul tuturor
membrilor echipajului.
Din cercetările efectuate a rezultat că elicopterul s-a prăbuşit din cauza unor defecţiuni
tehnice.
La data de 31.08.2006, a fost audiată numita Enache Paulina, domiciliată în Constanţa,
şos. Mangaliei, nr. 2, bl. I10, sc. C, ap. 72, judeţul Constanţa, care s-a constituit parte civilă în
legătură cu decesul soţului său Enache Grigore Mihai. La data de 07.09.2006, a fost audiată
numita Deleanu Viorica, domiciliată în Constanţa, Str. Biruinţei nr. 21, judeţul Constanţa,
care s-a constituit parte civilă în legătură cu decesul soţului său Deleanu Gheorghe.
Petrea Mihaela Violeta (soţia numitului Petrea Ştefan), cu domiciliul în Constanţa, str.
Sălciilor nr. 21, bl. 8 B, sc. B, ap. 32, judeţul Constanţa şi Serghei Victoria (soţia numitului
Serghei Eftimie), cu domiciliul în Constanţa, str. Tulcei nr. 18 A, bl. TL4, sc. a, ap. 2, judeţul
Constanţa, nu şi-au manifestat intenţia de a se constitui părţi civile în cauză.
30. Persoană vătămată Borduşel Adrian (Constanţa-Vol. 8) - rănit
Numitul Borduşel Adrian, fiul lui Ion şi Elena, ns. la 16.11.1969, domiciliat în com.
Şoimari, jud. Prahova, se deplasa, în ziua de 23.12.1989, cu autosanitara U.M. 0149 Medgidia
către periferia oraşului Medgidia, pentru a prelua un rănit.
În apropierea unui baraj de circulaţie, partea vătămată nu a oprit la semnalul făcut de
militarii din dispozitiv, împrejurare în care lt. Postolea Dan a deschis focul în direcţia
autosanitarei. În urma focurilor de armă a rezultat rănirea prin împuşcare a numitului Borduşel
Adrian.
Din raportul medico-legal nr. 390/LR/1991 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 70-80 zile de îngrijiri medicale.
31. Persoană vătămată Grosu Margareta (Constanţa-Vol. 8) - rănită
32. Persoană vătămată Damu Chiraţa (Constanţa-Vol. 8) - rănită
Numitele Grosu Margareta (fiica lui Nicolae şi Zoiţa, ns. la 25.10.1925, domiciliată în
Constanţa, str. 6 Martie, nr. 38, jud. Constanţa) şi Damu Chiraţa (fiica lui Niculae şi Joiţa, ns.
la 06.04.1922, domiciliată în Constanţa, str. Talazului, nr. 12, jud. Constanţa) se deplasau
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către Spitalul Judeţean Constanţa cu autoturismul marca Dacia condus de numitul Damu
Enache.
Când au ajuns la poarta spitalului, persoanele care asigurau paza instituţiei i-au spus să
stingă farurile maşinii şi să nu pătrundă cu maşina în curtea spitalului. În aceste condiţii a
manevrat maşina cu spatele către înapoi, moment în care unul dintre militarii din dispozitivul
de pază a deschis focul în direcţia vehiculului, fapt ce a cauzat rănirea prin împuşcare a
numitelor Grosu Margareta şi Damu Chiraţa.
Din raportul medico-legal nr. 152/LR/1990 al LML Constanţa rezultă că Grosu
Margareta a suferit leziuni ce au necesitat în jur de 2 săptămâni de zile de îngrijiri medicale,
iar din raportul medico-legal nr. 154/LR/1990 al LML Constanţa rezultă că Damu Chiraţa a
suferit leziuni ce au necesitat cca. 2 săptămâni de zile de îngrijiri medicale.
33. Tulus Samir (Constanţa-Vol. 8) - decedat
34. Persoană vătămată Tulus Ainur (Constanţa-Vol. 8) - rănit
Numiţii Tulus Samir (fiul lui Ainur şi Meriban, ns. la 25.06.1983, cu ultimul domiciliu
în or. Ovidiu, str. Poştei, nr. 15, jud. Constanţa) şi Tulus Ainur (fiul lui Chiazim şi Eliea, ns. la
12.05.1953, cu domiciliu în or. Ovidiu, str. Poştei, nr. 15, jud. Constanţa) se deplasau în ziua
de 25.12.1989, în jurul orei 2000, cu autoturismul Dacia condus de numitul Tulus Ainur
dinspre loc. Ovidiu spre mun. Constanţa. În maşină se mai aflau Tulus Meriban şi Tulus Elvis.
În apropierea depozitului I.C.R.A. autoturismul condus de Tulus Ainur nu a oprit la
semnalul făcut de patrula formată din militarii constituiţi în dispozitiv, condiţii în care în
direcţia acestuia s-au tras mai multe focuri de armă, care au avut ca urmare rănirea lui Tulus
Ainur şi decesul minorului Tulus Samir.
Din raportul medico-legal nr. 126/LR/1990 al LML Constanţa rezultă că Tulus Ainur a
suferit leziuni ce au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale.
La data de 04.09.2006, Curti Meriban (mama victimei Tulus Samir), domiciliată în
mun. Constanţa, str. Adamclisi, nr. 7, bl. P1, sc. A, et. 10, ap. 61, jud. Constanţa, s-a constituit
parte civilă în cauză.
35. Persoană vătămată Manu Vasile (Constanţa-Vol. 8) - rănit
Numitul Manu Vasile, fiul lui Nae şi Elena, ns. la 15.01.1947, domiciliat în Constanţa,
str. Badea Cârţan nr. 13, bl.K6, ap. 19, jud. Constanţa, a fost rănit prin împuşcare în ziua de
25.12.1989 în timp ce se afla în apropierea sălii de sport a I.C.M. Constanţa
Din raportul medico-legal nr. 147/LR/1990 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
36. Persoană vătămată Mabruk (fostă Anghel) Georgeta (Constanţa-Vol.9)
Numita Mabruk (fostă Anghel) Georgeta, fiica lui Gheorghe şi Elisabeta, născută la
28.07.1973, domiciliată în Constanţa, str. Ecaterina Varga, nr. 44, jud. Constanţa, afirmă că a
fost rănită prin împuşcare, în ziua de 29.01.1990, în timp ce se afla în sediul primăriei.
37. Persoană vătămată Cornăţeanu Neculai (Constanţa-Vol.9)
Numitul Cornăţeanu Neculai, fiul lui Ion şi Elisabeta, născut la data de 14.04.1937,
domiciliat în Constanţa, Aleea Umbrei, nr 1, bl. 22C, sc. B, ap. 23, jud. Constanţa, susţine că a
fost rănit prin împuşcare, în ziua de 23.12.1989, în timp ce se apropia de postul de miliţie din
Gara Constanţa.
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Nu a prezentat acte medicale care să ateste existenţa unor leziuni traumatice.
38. Persoană vătămată Vasile Radu (Constanţa-Vol.9) - rănit
Numitul Vasile Radu, fiul lui Ion şi Niculina, domiciliat în Constanţa, str. Dacia, nr.
30, jud. Constanţa, a fost rănit prin împuşcare în data de 24.12.1989, în timp ce efectua
serviciul de pază organizat de gărzile patriotice la triajul staţiei CFR Valu lui Traian.
Din raportul medico-legal nr. 218/LR/1991 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 3 luni de îngrijiri medicale.
39. Persoană vătămată Ilişoi Laurenţiu (Constanţa-Vol.9) - rănit
Numitul Ilişoi Laurenţiu, fiul lui Gavril şi Victoria, ns. la 24.07.1963, domiciliat în
Constanţa, şos. Mangaliei, nr. 101, bl.S1, sc. A, ap.1, jud. Constanţa, a fost rănit în ziua de
24.12.1989, în timp ce se afla în balconul apartamentului socrului său din mun. Constanţa, în
urma focurilor de armă trase de forţele de ordine dispuse în cartierul Tomis Nord.
Din raportul medico-legal nr. 107/LR/1990 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale şi i-au pus în pericol viaţa.
40. Prisăcaru Vasile (Constanţa-Vol. 10)- decedat
41. Persoană vătămată Stoian Marian (Constanţa-Vol. 10) - rănit
Numiţii Prisăcaru Vasile (ns. la 11.12.1944, cu ultimul domiciliu în Mangalia, str.
Muncitorului, nr. 15, bl. M3, sc. A, et. 2 ap. 8, jud. Constanţa) şi Stoian Marian (fiul lui
Lenin şi Constanţa, ns. la 7.06.1969, domiciliat în com. Turcoaia, jud. Tulcea) au făcut parte
din cadrul companiei de pompieri Neptun.
În seara zilei de 24.12.1989, în jurul orelor 2300 compania a fost alarmată, împrejurare
în care mai mulţi militari au folosit armamentul din dotare. În acest context, plt. Prisăcaru
Vasile a fost împuşcat mortal în timp ce se deplasa în fugă spre o încăpere unde îşi lăsase
arma.
În aceeaşi noapte, pe fondul stării de alarmă, sold. (rez.) Stoian Marian a făcut parte
dintr-o patrulă care a verificat perimetrul exterior al unităţii, patrulă compusă din patru
militari în termen conduşi de m.m. Oneţ Valentin. După verificarea împrejurimilor, în timp ce
se întorceau către companie, m.m. Oneţ Valentin a tras un foc de armă înspre înapoi, având
reprezentarea că sunt urmăriţi. În urma focului de armă a rezultat vătămarea numitului Stoian
Marian.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Prisăcaru Vasile a fost audiată soţia
acestuia, Prisăcaru Lorica, domiciliată în Mangalia, str. Muncitorului, nr. 15, bl. M3, sc. A,
ap. 8, jud. Constanţa, care s-a constituit parte civilă în cauză.
42. Persoană vătămată Gologan Ovidiu Gheorghe (Constanţa-Vol. 10) - rănit
43. Persoană vătămată Pricop Ştefan (Constanţa-Vol. 10) - rănit
44. Persoană vătămată Butoianu Gheorghe (Constanţa-Vol. 10) - rănit
45. Persoană vătămată Antal Ilie (Constanţa-Vol. 10) - rănit
Numiţii Gologan Ovidiu Gheorghe (fiul lui Victor şi Maria, ns. la 23.04.1970,
domiciliat în Constanţa, str. Alexandru cel Bun, nr. 26, jud. Constanţa), Pricop Ştefan (fiul lui
Crăciun şi Elena, ns. la 25.04.1958, domiciliat în Constanţa, str. Arcului, nr. 11, bl. F6, sc. B
et.2, ap. 31, jud. Constanţa), Butoianu Gheorghe (fiul lui Ion şi Zoie, ns. la 08.08.1955,
domiciliat în Constanţa, str. 1 Decembrie 1918, b. I1, sc. A, ap.25, jud. Constanţa) şi Antal
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Ilie se deplasau în ziua de 23.12.1989 cu un autoturism pe b-dul Mamaia, spre fostul sediu al
Miliţiei judeţului Constanţa, pentru a anunţa comandamentul militar constituit acolo despre
unele incidente declanşate în zona Gării Constanţa.
În momentul în care au ajuns în imediata apropiere a sediului Miliţiei jud. Constanţa,
au fost somaţi să oprească şi, întrucât nu s-au supus la somaţie, militarii din cadrul U.M.
02647 Constanţa, care asigurau apărarea obiectivului, au executat foc în direcţia
autoturismului, fapt care a avut ca urmare rănirea tuturor ocupanţilor acestuia.
46. Bercu Gheorghe (Constanţa-Vol. 11) - decedat
Numitul Bercu Gheorghe, născut la 13.07.1953, cu domiciliul în Constanţa str.
Aristide Karatzali, nr. 10, jud. Constanţa, la data de 23.12.1989, s-a deplasat la Inspectoratul
de Miliţie al Judeţului Constanţa şi, intenţionând să escaladeze gardul împrejmuitor al acestei
unităţi, situat pe latura dinspre nord-est, a fost împuşcat de către studenţii Institutului de
Marină, care se aflau în dispozitivul de pază şi apărare, în contextul în care nu s-a supus
somaţiei, fiind considerat suspect.
A fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa, unde s-a constatat decesul ca urmare
a leziunilor suferite în regiunea cranio-toraco-abdominală (raport medico-legal nr
1062/2/23.02.1990).
În legătură cu împrejurările decesului numitului Bercu Gheorghe a fost audiată soţia
acestuia, Bercu Elena, domiciliată în mun. Constanţa, str. Aristide Karatzali, nr. 10, jud.
Constanţa, care s-a constituit parte civilă în cauză.
47. Persoană vătămată Anghel Panait (Constanţa-Vol. 11) - rănit
48. Persoană vătămată Anghel Diana (Constanţa-Vol. 11) - rănită
Numiţii Anghel Panait (fiul lui Vasile şi Ioana, născut la 12.01.1967 în Oltina, jud.
Constanţa) şi Anghel Diana (fiica lui Valeriu şi Maria, născută la 11.04.1969 în Medgidia,
jud. Constanţa) ambii cu domiciliul în Constanţa, şos. I.C. Brătianu nr.45, bl. I, ap. 641, jud.
Constanţa, au fost răniţi, la data de 24.12.1989, în contextul în care se deplasau cu
autoturismul proprietate personală, în zona Cazinoului Constanţa, şi nu au oprit la somaţia
militarilor din cadrul UM 02159 Constanţa, care aveau constituit un dispozitiv de pază în
zonă.
Au suferit leziuni corporale care au necesitat 50 zile de îngrijiri medicale (raport
medico-legal nr. 237/1992), respectiv 25 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
238/1992).
49. Persoană vătămată Taran Ştefan (Constanţa-Vol. 11) - rănit
Numitul Taran Ştefan, fiul lui Iordan şi Iordana, născut la 15.02.1953, în com. Ada
Marinescu, jud. Tulcea, cu domiciliul în Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 61, bl. MV3, ap.
33, jud. Constanţa, fost ofiţer la U.M. 02053 Constanţa, s-a deplasat în ziua de 25.12.1989 cu
un detaşament compus din 4 cadre militare şi 8 soldaţi, toţi din cadrul U.M. 02053 Constanţa
pentru scotocirea unui imobil din zona Consulatului Chinei, ocazie cu care a fost rănit prin
împuşcare de către lt. Chiriac Gheorghe, din cadrul UM 02039 Constanţa.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr. 767/LR/09.12.1992).
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50. Carp Vasile (Constanţa-Vol. 11) - decedat
Numitul Carp Vasile, născut la 06.10.1952, cu ultimul domiciliu în Constanţa, str.
Serg. Grindeanu, nr. 66, jud. Constanţa, fost ofiţer la U.M. 02192 Constanţa, în ziua de
23.12.1989, a asigurat dispozitivul de pază de la CET Constanţa. În jurul orelor 0300 s-au auzit
focuri de armă, astfel încât cpt. Carp Vasile a ieşit din pavilionul administrativ şi s-a îndreptat
în fugă spre zona de unde s-au auzit focurile, ajungând în perimetrul postului de pază unde
acţiona elev serg. Ştefan Tiberiu. Acesta din urmă observând o siluetă alergând, a somat şi a
tras mai multe focuri de armă, întrucât persoana respectivă nu s-a oprit. În fapt elevul sergent
Ştefan Tiberiu, din cadrul Academiei Militare Navale l-a împuşcat pe cpt. Carp Vasile, care a
suferit leziuni letale în zona craniană (raport medico-legal nr. 1044/R/27.04.1990).
În legătură cu împrejurările decesului numitului Carp Vasile a fost audiată soţia
acestuia, Carp Maria, domiciliată în Constanţa, str. Serg. Grindeanu Nicolae, nr. 66, bl. E8, sc.
A, ap. 10, jud. Constanţa, care s-a constituit parte civilă în cauză.
51. Persoană vătămată Antohi Ion (Constanţa-Vol. 12) - rănit
52. Persoană vătămată Ilie Săndel ( Constanţa - vol. 12)- rănit
53. Persoană vătămată Cristea Nelu (Constanţa-Vol. 12) - rănit
Numiţii Antohi Ion (fiul lui Gheorghe şi Casandra, născută la 23.09.1939, com.
Creţeşti, jud. Vaslui, cu acelaşi domiciliu, cu reşedinţa în com. Valu Lui Traian, jud.
Constanţa), Ilie Săndel (fiul lui Stan şi Paulina, născut la 22.02.1961 com. Borcea, jud.
Călăraşi, cu domiciliul în Constanţa, str. Enăchiţă Văcărescu nr.22, jud. Constanţa) şi Cristea
Nelu (fiul lui Vasile şi Elena, născut la 10.04.1960 în com. Creţeşti, jud. Vaslui, cu domiciliul
în com. Creţeşti, jud. Vaslui) locuiau în luna decembrie 1989 într-o baracă din Tabăra „Valea
Seacă”, situată la aprox. 1 km de oraşul Basarabi.
La data de 26.12.1989, în urma unor informaţii potrivit cărora în această zonă au fost
observate două persoane înarmate, s-a deplasat la acest obiectiv o subunitate de intervenţie
formată din mai multe cadre de la U.M. 01527 Basarabi. Când au ajuns la baraca respectivă,
au constatat că în interior sunt mai multe persoane, astfel încât lt. maj. Lungu Daniel, sold.
Iscu Cornel şi sold. Alexandru Dan au pătruns în baracă, iar ceilalţi membrii ai grupei de
intervenţie au fost postaţi în exterior. Lt. maj. Lungu Daniel a somat persoanele respective să
părăsească baraca. Numitul Antohi Ion s-a repezit asupra ofiţerului, cu intenţia de a-i lua
arma, iar ceilalţi au sărit pe ferestre pentru a fugi. În aceste condiţii, lt. maj. Lungu Daniel, lt.
Iftode Zinel şi Stanciu Venorică au deschis foc asupra acestor persoane, rănind pe Antohi Ion,
Ilie Săndel şi Cristea Nelu.
Antohi Ion a suferit leziuni care au necesitat 1 an de îngrijiri medicale (raport medicolegal nr. 130/LR/1990), Ilie Săndel a suferit leziuni care au necesitat 4-5 luni de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr. 54/LR/1991) iar Cristea Nelu a suferit leziuni care au
necesitat 3-4 luni de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 132/LR/1990).
54. Persoană vătămată Rizea Aurel (Constanţa-Vol. 12) - rănit
55. Persoană vătămată Bedreag Radu (Constanţa-Vol. 12) - rănit
Persoană vătămată Boncu Constantin (Constanţa-Vol. 12) - rănit
Persoană vătămată Băicoană Adrian (Constanţa-Vol. 12) - rănit
Persoană vătămată Gheorghe Costel (Constanţa-Vol. 12) - rănit
Numiţii Rizea Aurel, Bedreag Radu, Boncu Constantin, Băicoană Adrian şi Gheorghe
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Costel au fost răniţi, la data de 23.12.1989, în timp ce se aflau în zona de intrare în mun.
Constanţa, de către militarii din cadrul UM 01344 Basarabi aflaţi în dispozitivul de pază din
zonă.
56. Persoană vătămată Dănescu Barbu (Constanţa-Vol. 12) - rănit
57. Persoană vătămată Iani Mircea (Constanţa-Vol. 12) - rănit
58. Persoană vătămată Gheorghe Mihai (Constanţa-Vol. 12) – rănit
Numiţii Dănescu Barbu (fiul lui Ion şi Veta, născut la 03.05.1951 jud. Ialomiţa, cu
domiciliul în Constanţa, str. Călăraşi nr. 6, jud. Constanţa), Iani Mircea (fiul lui Iani şi
Ştefania, născut la 18.06.1948 în Constanţa, cu domiciliul în Constanţa, str. Mircea cel Bătrân,
nr. 84, bl. MF 1, ap. 30, jud. Constanţa) şi Gheorghe Mihai (fiul lui Petre şi Elena, născut la
22.12.1948 în Tulcea, jud. Tulcea, cu domiciliul în Constanţa, str. Nicolae Iorga, nr. 24, bl.
J1, ap. 6, jud. Constanţa) se aflau, în noaptea de 24/25.12.1989, în clădirea fostului Consiliu
Judeţean al PCR.
La un moment dat, la subsolul clădirii a izbucnit un incendiu, motiv pentru care cei
trei, însoţiţi de mai mulţi militari din corpul de pază, au coborât la subsol pentru a stinge
focul. În momentul intervenţiei un corp neidentificat a explodat, provocând rănirea uşoară a
celor trei.
59. Persoană vătămată Dorneanu Adrian (Constanţa-Vol. 12) - rănit
Numitul Dorneanu Adrian, fiul lui Laurenţiu şi Catinca, ns. la 11.04.1962, domiciliat
în Constanţa, str. slt. Ion Alexandrescu, nr. 4, jud. Constanţa, a fost rănit prin împuşcare în
noaptea de 22/23.12.1989, în jurul orelor 0100, în timp ce se afla în staţia de autobuz situată pe
b-dul 1 Mai din Constanţa.
A suferit leziuni produse de un proiectil (de tip schijă sau armă de foc-împuşcare), care
au necesitat 180 de zile de îngrijiri medicale şi care au determinat sluţire.
60. Capac Nicolae (Constanţa-Vol. 14) - decedat
Numitul Capac Nicolae, născut la 24.10.1934, cu ultimul domiciliu în Constanţa, str.
Preda Buzescu nr. 16, se deplasa în ziua de 24.12.1989 cu un autoturism în mun. Constanţa, în
maşină aflându-se numiţii Taban Ion şi Gîrjabu Ileana.
Când au ajuns în apropierea restaurantului „Tic-Tac” au fost somaţi de către militarii
din U.M. 02940 Constanţa, care executau un baraj de control, să oprească maşina şi să
coboare. Cei trei au coborât din vehicul şi s-au culcat la pământ, însă imediat Capac Nicolae
s-a ridicat şi s-a îndreptat spre zona verde din apropiere, moment în care a fost împuşcat de
militarii din dispozitiv, acesta decedând la spital, în urma hemoragiei interne provocate de o
plagă împuşcată abdominală (raport medico-legal nr. 1047/2/1990).
În legătură cu împrejurările decesului numitului Capac Nicolae a fost audiată soţia
acestuia, Capac Floarea, domiciliată în Mangalia, str. Preda Buzescu, nr. 16, jud. Constanţa,
care s-a constituit parte civilă în cauză.
61. Persoană vătămată Apopei Ioan (Constanţa-Vol. 14) - rănit
Numitul Apopei Ioan, fiul lui Constantin şi Ana, născut la 30.11.1936 în Zăneşti, jud.
Neamţ, cu domiciliul în Tariverde, Cogealac, jud. Constanţa, se deplasa în ziua de 24.12.1989
pe str. Cişmelei din Constanţa, spre restaurantul „Tic-Tac”, iar la un moment dat a fost rănit
prin împuşcare, în contextul focurilor executate de militarii din UM 02940 Constanţa, care au
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constituit un dispozitiv în zona Restaurantului Tic-Tac din staţiune.
A suferit leziuni care au necesitat 4-5 luni de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
165/LR/1990).
62. Persoană vătămată Gîrjabu Ileana (Constanţa-Vol. 14)
Numita Gîrjabu Ileana, fiica lui Ion şi Maria, cu domiciliul în Constanţa, str. Costache
Stamate nr.15, jud. Constanţa, se deplasa în ziua de 24.12.1989 cu un autoturism în mun.
Constanţa, în maşină aflându-se numiţii Taban Ion şi Capac Nicolae.
Când au ajuns în apropierea restaurantului „Tic-Tac” au fost somaţi de către militarii
din U.M. 02940 Constanţa, care executau un baraj de control, să oprească maşina şi să
coboare. Cei trei au coborât din vehicul şi s-au culcat la pământ.
Ulterior acestei date, cea în cauză a susţinut că, în momentul în care s-a supus somaţiei
militarilor, şi-a fracturat un deget.
63. Persoană vătămată Diaconescu Constantin (Constanţa-Vol. 14) - rănit
Numitul Diaconescu Constantin, fiul lui Ion şi Donata, născut la 19.06.1920 în Boteni
jud. Buzău, cu domiciliul în Constanţa str. Theodor Burada nr.11 bis, a fost rănit prin
împuşcare în ziua de 24.12.1989, în contextul focurilor executate de militarii din UM 02024
Mamaia, care au constituit un dispozitiv în zona Restaurantului „Tic-Tac” din staţiune.
A suferit leziuni care au necesitat 3-4 luni de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
138/LR/1990.
64. Persoană vătămată Radu Leonard Nelu (Constanţa-Vol. 15) - rănit
Numitul Radu Leonard Nelu, fiul lui Constantin şi Irina, născut la 14.10.1950 în
Feteşti, jud. Ialomiţa, cu domiciliul în Constanţa, str. Soveja, nr. 93, bl. DR 25, sc. AE, ap. 11,
fost ofiţer la Comandamentul Judeţean Constanţa, se afla în ziua de 24.12.1989 în incinta
CMJ Constanţa, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
În jurul orelor 1800, dinspre magazia de materiale a Teatrului Liric, aflat vis-a-vis, s-a
deschis foc de arme automate. Patru cadre militare, printre care şi numitul Radu Leonard
Nelu, au ieşit în faţa comandamentului şi au ocupat poziţii de luptă.
În acest context, sus-numitul a fost rănit prin împuşcare de către studenţii de la
Institutul de Marină, care acţionau în dispozitivul din zonă, aceştia executând focuri de armă
în direcţia unui autoturism care nu oprise la somaţie.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 16-18 zile de îngrijiri medicale
(raport medico-legal nr. 301/LR/1992).
65. Persoană vătămată Munteanu Ion (Constanţa-Vol. 15) - rănit
Numitul Munteanu Ion, fiul lui Ion şi Estina, născut la 30.10.1953 în Constanţa, cu
domiciliul în Constanţa, str. 7 noiembrie, nr. 57, bl. 6, ap. 4, jud. Constanţa, circula în ziua de
24.12.1989, orele 2100, pe str. Mircea cel Bătrân spre Teatrul Dramatic Constanţa.
În dreptul unităţii de pompieri a fost somat şi oprit de trei militari îmbrăcaţi în
uniformă de marină, dispuşi la intersecţia str. Mircea cel Bătrân cu str. Decebal. În timp ce
unul dintre aceştia i-a făcut semn că poate continua deplasarea, dinspre unitatea de pompieri i
s-a solicitat să coboare din maşină. Cel în cauză a intenţionat să coboare din vehicul, moment
în care unul dintre cei trei militari, contrariat de gestul acestuia, a deschis foc asupra maşinii,
rănindu-l.
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A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr. 163/LR/1990).
66. Persoană vătămată Săileanu Ion (Constanţa-Vol. 15) - rănit
Numitul Săileanu Ion, fiul lui Gheorghe şi Agrifiţa, născut la data de 04.02.1941, în
Techirghiol, jud. Constanţa, cu domiciliul în Constanţa, str. Turda, nr. 21, jud. Constanţa,
circula în ziua de 24.12.1989 cu un autoturism pe b-dul Mamaia, cu intenţia de a ajunge la
sediul I.C.I.L. Constanţa, unde lucra soţia sa.
Când maşina a ajuns la intersecţia b-dul Mamaia cu str. Mircea cel Bătrân în direcţia
autovehiculului s-au tras mai multe focuri de armă de către militarii din unităţile militare
aflate în zonă, acesta fiind rănit prin împuşcare în zona picioarelor.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 6 luni de zile de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr. 128 /LR/1990/1991) şi au cauzat infirmitate permanentă.
67. Persoană vătămată Ismail Ali (Constanţa-Vol. 15) - rănit
Numitul Ismail Ali (decedat la data de 05.11.1990), fiul lui Saban şi Aişe, născut la
11.04.1944 în Constanţa, cu domiciliul în Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr. 4, a fost rănit
prin împuşcare la data de 23.12.1989, în timp ce se afla în zona blocului în care locuia.
A suferit leziuni ce au necesitat 6 luni de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr.
129/LR/1990).
68. Persoană vătămată Apostoleanu Mihai (Constanţa-Vol. 15) - rănit
69. Persoană vătămată Şerbu Tania (Constanţa-Vol. 15) - rănită
Numiţii Apostoleanu Mihai (fiul lui Stelian şi Paraschiva, născut la 15.11.1929 în
Constanţa, cu domiciliul în Constanţa, Aleea Brânduşelor, bl. L9, ap. 69, jud. Constanţa) şi
Şerbu Tania (fiica lui Mihai şi Teodora, născută la 20.07.1944 în com. Ghelmegioaia, jud.
Mehedinţi, cu domiciliul în Constanţa, bd. Tomis, nr. 320, bl. M4, sc. F, ap. 110, jud.
Constanţa) circulau în ziua de 24.12.1989 cu autoturismul pe str. Decebal, spre intersecţia cu
str. Mircea, zonă în care era amplasat un filtru de control al vehiculelor.
Când au ajuns în apropierea filtrului, conducătorul auto nu a oprit autoturismul, motiv
pentru care militarii din dispozitiv au executat foc în direcţia autovehiculului, cauzând rănirea
celor doi ocupanţi ai autoturismului.
Şerbu Tania a suferit leziuni ce au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale (raport
medico-legal nr. 147/LR/1990.
70. Persoană vătămată Bratu Felix (Constanţa-Vol. 15) - rănit
Numitul Bratu Felix, fiul lui Ion şi Aurelia, născut la 11.05.1968 în Medgidia, jud.
Constanţa, cu domiciliul în Constanţa, Aleea Heracleea, nr. 2, bl. T2, ap. 22, a fost rănit prin
împuşcare în seara zilei de 24.12.1989, de către militarii din cadrul Institutului de Marină, în
timp ce se deplasa pe str. Mircea cel Bătrân cu autoturismul condus de Chibedi Gabriel, în
condiţiile în care conducătorul auto nu a oprit la somaţiile militarilor din filtrul de control.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 6 luni de zile de îngrijiri medicale
(raport medico-legal nr. 115/LR/1990).
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71. Persoană vătămată Hariga Marian(Constanţa-Vol. 16) – rănit
72. Persoană vătămată Buciu Valeriu (Constanţa-Vol. 16) – rănit
73. Persoană vătămată Bolcu Emil (Constanţa-Vol. 16) – rănit
74. Persoană vătămată Miron Dorin (Constanţa-Vol. 16) - rănit
În ziua de 24.12.1989, mai mulţi studenţi de la Institutul de Marină „Mircea cel
Bătrân” au făcut parte dintr-un filtru de control al vehiculelor amplasat pe str. Dezrobirii, la
intersecţia str. Baba Novac cu str. I.C. Brătianu. Militarii erau organizaţi în două patrule,
dispuse câte una pe fiecare parte a străzii.
În jurul orelor 2100, aceştia au oprit pentru control un autoturism. La scurt timp, acelaşi
vehicul a revenit din direcţie opusă, fiind oprit pentru control de un filtru format din membri
ai gărzilor patriotice. Trecând de acest control, conducătorul auto nu a mai oprit la semnalul
făcut de militarii de la Institutul de Marină, motiv pentru care aceştia au executat foc în
direcţia autoturismului, având ordin de a trage asupra tuturor autovehiculelor ce nu se supun
somaţiei.
Cum cele două patrule erau dispuse aproape paralel, rafala de gloanţe a rănit pe
studenţii Hariga Marian, fiul lui Gavril şi Elena, ns. la 03.08.1969, domiciliat în Constanţa,
str. Eliberării, nr. 32, bl. DR13, sc. A, et. 2, ap. 8, jud. Constanţa a suferit leziuni ce au
necesitat 3-4 luni de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. 205/LR/1991) şi Buciu
Valeriu, fiul lui Gheorghe şi Ana, născut la 22.09.1967 în com. Cerchezu, jud. Constanţa, cu
domiciliul în Constanţa, str. Crinului nr. 32 a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare
12-15 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. 123/LR/1990), precum şi pe numiţii
Bolcu Emil, fiul lui Marin şi Rada, născut la 06.05.1941, cu domiciliul în Constanţa, str.
Soveja nr.74, bl. FT2, sc. A, ap. 15, jud. Constanţa a suferit leziuni care au necesitat pentru
vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. 150/LR/1990) şi Miron
Dorin, fiul lui Ion şi Iordana, născut la 23.02.1963 în Băneasa, jud. Constanţa, cu domiciliul
în Constanţa, str. Peneş Curcanu, nr. 31, jud. Constanţa a suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 374/LR/1990).
75. Persoană vătămată Simiz Stelică (Constanţa-Vol. 16) - rănit
Numitul Simiz Stelică, fiul lui Tudorel şi Catiţa, născut la 01.10.1967 în com. Iveşti,
jud. Galaţi, cu domiciliul în Galaţi, str. Teleajen nr.7, bl. A2, ap. 8, jud. Galaţi, fost maistru
militar la U.M. 01959 Cataloi, la data de 31.12.1989, în timp ce se afla în dormitorul unităţii,
a fost rănit prin împuşcare de către sold. Roman Vasile, care a manevrat imprudent
armamentul din dotare, în timp ce îl curăţa.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 6 luni de zile de îngrijiri medicale
(raport medico-legal nr. 575/LR/1992.
76. Persoană vătămată Dediţă Costică (Constanţa-Vol. 16) - rănit
77. Persoană vătămată Alexa Virgil (Constanţa-Vol. 16) - rănit
78. Persoană vătămată Solomon Petrică (Constanţa-Vol. 16) - rănit
Numitul Dediţă Costică, fiul lui Ion şi Alexandrina, născut la 20.10.1933 în Feteşti,
jud. Ialomiţa, cu domiciliul în Constanţa, b-dul Ferdinand, nr. 73, bl. A6, ap. 11, jud.
Constanţa, era în luna decembrie 1989 ofiţer cu gradul de căpitan rangul I şi şeful Casei
Armatei din mun. Constanţa.
Conform măsurilor de apărare luate pentru paza instituţiei, în clădirea Casei Armatei
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au fost dispuşi la ferestre mai mulţi militari, sprijiniţi de efective din cadrul U.M. 02145
Constanţa.
În noaptea de 24/25.12.1989 o formaţie de militari din cadrul U.M. 02053 Constanţa a
patrulat în zona peninsulară, până în apropierea Casei Armatei. Din această formaţie au făcut
parte şi militarii în termen Alexa Virgil, fiul lui Grigore şi Elena, născut la 16.08.1969 în com.
Oancea, jud. Galaţi, cu domiciliul în com. Oancea, jud. Galaţi şi Solomon Petrică, fiul lui
Nică şi Vasilica, născut la 20.05.1969 în Tîrgu Bujor, jud. Galaţi, cu domiciliul în sat
Băneasa, com. Băneasa, jud. Galaţi.
În condiţiile întunericului, apariţia acestei patrule a părut suspectă militarilor din
dispozitivul de pază de la Casa Armatei, în contextul în care aceştia nu aveau cunoştinţă de
venirea patrulei în acea zonă.
În aceste împrejurări, între cele două dispozitive s-a declanşat un schimb de focuri,
soldat cu rănirea cpt. rg. I (rez.) Dediţă Costică (a suferit leziuni ce au necesitat 3-4 luni de
îngrijiri medicale şi au cauzat infirmitate permanentă-raport medico legal nr. 133/LR/1991),
frt.(rez.) Alexa Virgil (a suferit leziuni ce au necesitat 3-4 luni de îngrijiri medicale-raport
medico legal nr. 137/LR/1990) şi sold.(rez.) Solomon Petrică (a suferit leziuni ce au necesitat
16-17 zile de îngrijiri medicale-raport medico legal nr. 44/LR/1993).
79. Persoană vătămată Darie Valentin (Constanţa-Vol. 17) - rănit
80. Persoană vătămată Bonţescu Petre (Constanţa-Vol. 17) - rănit
81. Doga Cosmin (Constanţa-Vol. 17) - decedat
În seara zilei de 24.12.1989, pe b-dul Filimon Sârbu din mun. Constanţa a acţionat o
patrulă de control, formată din studenţi ai Institutului de Marină, conduşi de ofiţeri.
Itinerariul acestei patrule era cuprins între sediul I.C.I.L. Constanţa şi intersecţia b-dul
Filimon Sârbu cu str. Dezrobirii. Pentru operativitate, patrula a fost împărţită în două grupe,
una acţionând pe trotuarul pe care se afla Policlinica CFR, iar cealaltă pe trotuarul unde era
sediul I.J.P.I.P.S. Constanţa.
În dimineaţa zilei de 25.12.1989, în jurul orelor 0400, a apărut în zonă un autoturism
marca Oltcit, de culoare deschisă, ce se îndrepta către b-dul Al. Lăpuşneanu. Întrucât la acea
oră circulaţia vehiculelor era interzisă, elev Ganea Marian, unul dintre membrii patrulei, a
ieşit în mijlocul străzii şi a ridicat mâna în plan vertical, făcând semn de oprire a vehiculului.
Conducătorul auto nu a oprit maşina, fapt pentru care elevul Frunză Cătălin a executat
un foc de avertizare în plan vertical. Cum nici de această dată maşina nu a oprit, elevii Chirea
Dănuţ, Andrei Cristian, Dimadi Robert şi Frunză Cătălin au deschis foc în direcţia
autoturismului, determinând oprirea acesteia.
Urmare a executării focurilor de armă a rezultat rănirea numiţilor Darie Valentin, fiul
lui Gheorghe şi Emilia, născut la 06.03.1960 în Constanţa, cu domiciliul în Constanţa, str.
Răchitaşi, nr.48, jud. Constanţa a suferit leziuni ce au necesitat 3 luni de zile de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr. 236/LR/1991) şi Bonţescu Petre, fiul lui Traian şi Maria,
născut la 03.04.1945 în Constanţa, jud. Constanţa, cu domiciliul în Constanţa, str. Răchitaşi
nr.46, jud. Constanţa a suferit leziuni ce au necesita 80-90 zile de îngrijiri medicale (raport
medico-legal nr. 156/LR/1991), precum şi decesul minorului Doga Cosmin, în vârstă de 13
ani.
În legătură cu împrejurările decesului minorului Doga Cosmin a fost audiat tatăl
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acestuia, Doga Pericle, domiciliat în Constanţa, str. Ştefan cel Mare, nr. 14, bl. M4, ap. 11,
jud. Constanţa.
82. Persoană vătămată Ghidănac Valeriu Valentin (Constanţa-Vol. 18) - rănit
Numitul Ghidănac Valeriu Valentin, fiul lui Victor şi Cristina născut la data de
23.02.1968 în com. Tuzla, jud. Constanţa, cu acelaşi domiciliu, a fost rănit la data de
23.12.1989, în com. Tuzla, în contextul în care, în direcţia autoturismului cu care se deplasa
pe şos. Constanţa-Mangalia, către localitate Tuzla, s-au executat focuri de armă din elicopterul
I.A.R. 316B cu nr. 66, aparţinând UM 02010 Tuzla, pilotat de mr. Constantinescu Paul.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 3 luni de zile de îngrijiri medicale
(raport medico-legal nr. 446/LR/1991).
83. Persoană vătămată Simion Costin(Constanţa-Vol. 18) - rănit
84. Persoană vătămată Bogdan Aurora (Constanţa-Vol. 18) - rănită
Numiţii Simion Costin (fiul lui Ion şi Ana, născut la 30.05.1966 Constanţa, cu
domiciliul în Constanţa, str. Cpt. Constantin Purice, nr.11, jud. Constanţa) şi Bogdan Aurora
(fiica lui Ioan şi Elena, născută la 09.10.1962 în Constanţa, cu domiciliul în Constanţa, str.
Mălinului nr.1, bl. B4, ap. 59, jud. Constanţa) la data de 24.12.1989, în timp ce se deplasau pe
podul de la Cernavodă cu autoturismul condus de o persoană rămasă neidentificată, au fost
răniţi prin împuşcare de către militarii din cadrul U.M. 01248 Medgidia, care au deschis foc în
direcţia autoturismului.
Bogdan Aurora a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 70-80 zile de
îngrijiri medicale şi au pus viaţa în pericol (raport medico-legal nr. 157/LR/1990) iar Simion
Costin a suferit leziuni care au necesitat respectiv 20-25 zile de îngrijiri medicale (raport
medico-legal nr. 375/LR/1991).
85. Persoană vătămată Szabo Ştefan (Constanţa-Vol. 18) - rănit
Numitul Szabo Ştefana, fiul lui natural şi Elisabeta, născut la 16.05.1948 în Cisteiu de
Mureş, jud. Alba, cu domiciliul în Mangalia, str. 30 decembrie, bl. X8, ap. 10, jud. Constanţa,
la data de 23.12.1989, în timp ce se deplasa în dreptul UM 02144 Mangalia a fost rănit prin
împuşcare de către m.m. pr. Bala Pavel, care a manevrat imprudent pistolul din dotare.
A suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 14-15 zile de îngrijiri
medicale (raport medico-legal nr. 312/LR/1992).
86. Dumitru Stan (Constanţa-Vol. 18) - decedat
87. Persoană vătămată Vasile Ion (Constanţa-Vol. 18) - rănit
88. Persoană vătămată Stan Daniel (Constanţa-Vol. 18) - rănit
În seara zilei de 23.12.1989, orele 2300, s-a dat alarma de luptă la unităţile marinei
militare din Garnizoana Mangalia, astfel încât majoritatea navelor militare ce staţionau pe
lacul Mangalia au fost scoase la mare. Totodată, s-a luat măsura ca şalupa de remorcare şi
salvare (S.R.S.) 581 aparţinând U.M. 02132A Mangalia, cu un echipaj format din 7 militari în
termen, sub comanda m.m. pr. Dumitru Stan, să patruleze pe lacul Mangalia, în zona malului
nordic, unde sunt amplasate mai multe unităţi ale marinei militare.
În jurul orei 0115 în direcţia acestei şalupe s-a deschis foc de pe malul nordic al lacului
şi de pe navele militare acostate la mal. Au fost răniţi numiţii Dumitru Stan, născut la
21.09.1938 cu ultimul domiciliu în oraş Mangalia, şos. Constanţa, nr.10, jud. Constanţa (care
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a decedat la data de 25.12.1989, în urma complicaţiilor survenite), Vasile Ion, fiul lui
Dumitru şi Maria, născut la 05.05.1969 în localitatea Mizil, jud. Prahova, cu domiciliul în
com. Tomşani, sat Magula, jud. Prahova a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 34 luni de zile de îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 306/LR/1993) şi Stan Daniel, cu
domiciliul în Bucureşti, str. Valea Lui Mihai nr.1, bl. D1, ap. 38, sector 6 a suferit leziuni care
au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale (raport medico legal nr. 308/LR/1992).
Au executat foc asupra şalupei m.m. cls. I Stoica Stelian, de pe navă bază „Bega”, a
fostei U.M. 02054, m.m. cls. I Mitric Mihai, de pe nava bază „Ialomiţa” a U.M. 02104, m.m.
pr. Sardaru Gheorghe şi alţi militari de pe nava bază „Trotuşul” a U.M.02017, precum şi m.m.
cls. II Posmag Iuri Leonard şi m.m. cls. II Gavril Ioan din U.M. 02146D, care ocupau poziţii
de apărare pe mal.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Dumitru Stan a fost audiată soţia
acestuia, Dumitru Stana, domiciliată în Mangalia, şos. Constanţei, bl. 3, ap. 1, jud. Constanţa,
care s-a constituit parte civilă în cauză.
89. Dumitrescu Doru (Constanţa-Vol. 19) - decedat
90. Creţu Viorel (Constanţa-Vol. 19) - decedat
91. Persoană vătămată Neamţu Gheorghe (Constanţa-Vol. 19) - rănit
La data de 24.12.1989, în zona stadionului „Portul”, a acţionat o patrulă de militari din
cadrul UM 02145 Constanţa, care a avut ca misiune identificarea persoanelor despre care
existau indicii că desfăşoară activităţi suspecte în curtea unui imobil aflat în zonă.
În aceste condiţii s-a deschis focul de către militarii din această patrulă, formată din
cpt. Costăchescu Vladimir, m.m. Listaru, p.m.c. Pavel, cpt. Savin Vasile şi lt. Duţă Ilie în
direcţia a două autoturisme Dacia 1300, care au părăsit zona în mod intempestiv, rezultând
decesul cpt. Dumitrescu Doru (fost ofiţer M.I., fiul lui Constantin şi Aneta, născut la
14.03.1956 în Constanţa) şi civ. Creţu Viorel (născut la data de 07.06.1962), precum şi
rănirea numitului Neamţu Gheorghe (fiul lui Stancu şi Maria, născut la 30.09.1953 în
Constanţa, cu domiciliul în Constanţa, Aleea Cutezătorilor, nr. 4, bl. IV 2, ap. 24, jud.
Constanţa), care a suferit leziuni ce au necesitat 6 luni de îngrijiri medicale (raport medico
legal nr.162/LR/1990).
În legătură cu împrejurările decesului numitului Dumitrescu Doru a fost audiată soţia
acestuia, Dumitrescu Viorica, domiciliată în Constanţa, b-dul Alexandru Lăpuşneanu, nr. 54,
bl. LE2, sc. B, ap. 31, jud. Constanţa, care s-a constituit parte civilă în cauză.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Creţu Viorel a fost audiat tatăl
acestuia, Creţu Gheorghe, domiciliat în Constanţa, str. Topolog, nr. 15, bl. F7, sc. A, et. 3, ap.
13, jud. Constanţa, care s-a constituit parte civilă în cauză.
92. Persoană vătămată Carabaş Nicolae (Constanţa-Vol. 19) - rănit
Numitul Carabaş Nicolae, fiul lui Dumitru şi Ecaterina, născut la 01.01.1955 în com.
Baia, jud. Tulcea, cu domiciliul în Medgidia, str. Nufărului nr. 20, la data de 24.12.1989, în
timp ce se deplasa cu autoturismul condus de Nurciu Nicolae în zona b-dul 1Mai a fost rănit
prin împuşcare de către militarii din patrula constituită de UM 02145 Constanţa.
A suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale
(raport medico-legal nr. 98/LR/1990).
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93. Persoană vătămată Ungureanu Radu (Constanţa-Vol. 21)
Numitul Ungureanu Radu, cu domiciliul în Constanţa, str. Soveja, nr. 90, bl. FT5, sc.
A, apt. 7, jud. Constanţa, fost angajat al Inspectoratului de Miliţie al Judeţului Constanţa, la
data de 22.12.1989, a fost agresat de persoane care au intrat în sediul unităţii.
A suferit leziuni care au necesitat 10-12 zile de îngrijiri medicale.
94. Persoană vătămată Pavel Ion (Constanţa-Vol. 23)
Numitul Pavel Ion, fiul lui Dumitru şi Elena, născut la data de 02.11.1952 în com.
Plevna, jud. Călăraşi, domiciliat în mun. Medgidia, str. Spitalului nr. 8, bl. G 3 bis, et. 4, ap.
37, în perioada 17-31.12.1989 s-a aflat la comanda UM 01248 Medgidia.
Conform raportului medico-legal nr. A1/7203/2007, datorită unor evenimente psihotraumatizante şi a unei stări de tensiune psihică extremă a prezentat psihoză paranoidă
contractată în timpul serviciului militar, în Revoluţie. A fost clasat pentru serviciul militar cu
scoaterea din evidenţă din anul 1991.
*
*

*

În ziua de 23.12.1989, la orele 0700, elicopterele IAR 330H cu nr. 76 şi 82 aparţinând
U.M. 02010 Tuzla au decolat, având misiunea de cercetare şi, eventual, de eliminare a
mijloacelor şi persoanelor suspecte din zona platformelor de foraj marin, a insulelor Sahalin, a
vilei prezidenţiale de la Uzlina şi a împrejurimilor. În misiune, echipajele nu au constatat
prezenţa vreunui obiectiv suspect şi, datorită epuizării combustibilului, au obţinut aprobarea
să aterizeze pe aerodromul Mihail Kogălniceanu, în vederea refacerii capacităţii de luptă.
S-a stabilit ca acestea să vină la aterizare pe axa aeroportului din direcţia nord, însă
echipajele nu au respectat indicaţia şi în momentul survolării pistei, forţele de pază ale
aerodromului au executat foc asupra elicopterelor, incident în urma căruia elicopterul 76 a
suferit avarii la motor, instalaţia hidraulică, elicea anti-cuplu, grinda de coadă şi alte
subansamble, iar elicopterul 82 a suferit avarii uşoare.
În ziua de 23.12.1989, elicopterul IAR 330 cu nr. 85, aparţinând U.M. 02010 Tuzla, a
decolat de pe aerodrom, cu misiune de a cerceta faleza între Constanţa şi Mangalia.
În zona farului Tuzla s-a deschis foc asupra elicopterului cu arme uşoare, fiind
perforată elicea şi grinda de coadă, fără ca membrii echipajului să fie răniţi.
*
*

*

În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la alte persoane vătămate după 22
decembrie 1989, în contextul evenimentelor din zona Constanţa.
S-a constatat, însă, că împrejurările în care s-a produs rănirea, decesul sau vătămarea
acestor persoane au format obiectul altor dosare, care au fost soluţionate separat, după cum
urmează:
Persoană vătămată Paizan Ionel (Constanţa-Vol. 1) - rănit
Numitul Paizan Ionel, fiul lui Constantin şi Maria, ns. la 10.08.1973, domiciliat în
com. Valu lui Traian, jud. Constanţa, a fost rănit, în ziua de 26.12.1989, în jurul orelor 0900, în
timp ce se afla pe peronul autogării-sud Constanţa, urmare exploziei unui obiect neidentificat.
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Din raportul medico-legal nr. 125/LR/1990 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni care au necesitat 12-15 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 165/P/1990, din data de 14.12.1990, a Parchetului Militar
Constanţa s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a
numitului Paizan Ionel.
Gruie Petru (Constanţa-Vol. 3) - decedat
Numitul Gruie Petru, cu ultimul domiciliu în loc. Agigea, nr. 282, jud. Constanţa, a
circulat în seara zilei de 02.01.1990 cu autoturismul proprietate personală marca Dacia cu nr.
4-CT-5702 pe raza localităţii Eforie Nord, fiind oprit pentru control de un filtru format din
gărzi patriotice, lucrători de poliţie şi cadre militare.
Întrucât acesta se afla în stare de ebrietate, nu i s-a permis să circule în continuare cu
maşina. Cu toate acestea, cel în cauză nu a ţinut cont de dispoziţiile date de patrulă şi a
încercat să plece cu autoturismul, moment în care s-a iscat o altercaţie între partea vătămată şi
membrii patrulei. Întrucât Gruie Petru a plecat cu autoturismul, s-au tras focuri de armă în
direcţia maşinii, vehiculul oprindu-se după cca. 600 metri.
În urma focurilor de armă, Gruie Petru a fost împuşcat în spate, în regiunea
precordială, acesta decedând.
Cu privire la decesul numitului Gruie Petru s-au comunicat relaţii soţiei acestuia,
Gruie Petrana, domiciliată în Agigea, strada Lucian Blaga, nr. 282, jud. Constanţa.
Prin rezoluţia nr. 2/P/1990 a Parchetului Militar Constanţa s-a dispus neînceperea
urmăririi penale faţă de lt. Miron Mihai, din cadrul U.M. 02052 Schitu, şi sg. maj. Stancu Ion
de la Poliţia oraşului Eforie sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor, prev. de art. 174
C.pen. şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Procuraturii Judeţene
Constanţa pentru continuarea cercetărilor faţă de civ. Panţu Ion.
Sercăianu Ion (Constanţa-Vol. 3) - decedat
Numitul Sercăianu Ion, cu ultimul domiciliu în Mangalia, str. Rozelor, bl. R1, sc. A,
ap. 6, jud. Constanţa, fost ofiţer în cadrul U.M. 02123 2Mai, a fost împuşcat mortal în noaptea
de 22/23.12.1989, în timp ce se deplasa în misiune ordonată de apărare a staţiei de televiziune
din Eforie Sud.
Din cercetările efectuate a rezultat că ofiţerul se deplasa cu o grupă de militari către
staţia de televiziune din Eforie Sud, având misiunea de apărare a acestui obiectiv. Când au
ajuns în apropierea staţiei, sold. Văduva Gheorghe, fost miliar în termen la U.M. 01727
Constanţa, care se afla în dispozitivul de apărare al staţiei, constituit în urma solicitării
comitetului de conducere FSN de la nivelul judeţului Constanţa, a executat foc de armă în
direcţia grupei de militari condusă de ofiţer, care se apropiau de sediul staţiei de televiziune,
grupă de militari despre care cei din dispozitivul deja constituit nu aveau cunoştinţă că se
îndreaptă spre staţia de televiziune.
În urma focului de armă tras de sold.(rez.) Văduva Gheorghe a rezultat împuşcarea
mortală a cpt. de rangul III Sercăianu Ion.
Cu privire la decesul numitului Sercăianu Ion s-au comunicat relaţii soţiei acestuia,
Sercăianu Niculina, domiciliată în Mangalia, strada Rozelor, bl. R1, sc. A, ap. 6, jud.
Constanţa.
Prin rezoluţia nr. 568/P/1989 a Parchetului Militar Constanţa, din data de
25.06.1990, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă sold. (rez.) Văduva Gheorghe pentru
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săvârşirea infracţiunii de omor prev. de art. 174 C.pen., reţinându-se că a acţionat în eroare
de fapt.
Persoană vătămată Tudor Nicolae (Constanţa-Vol. 4) - rănit
Numitul Tudor Nicolae, fiul lui Dima şi Constanţa, ns. la 02.11.1958, domiciliat în
Constanţa, str. Pescarilor, nr. 1, bl. PA7, sc. A, ap. 21, jud. Constanţa, a fost ofiţer cu gradul
de locotenent major în cadrul U.M. 02020 Constanţa.
În ziua de 23.12.1989 a primit ordin de a se deplasa în zona Gării din Constanţa,
pentru a restabili ordinea. Conform planului de acţiune, trei grupe de militari au pătruns în
raza obiectivului prin trei direcţii diferite, fără a lua legătura cu militarii care erau deja
amplasaţi în perimetrul respectiv, militari care aparţineau efectivelor M.Ap.N. şi M.I. Întrucât
deplasarea în zonă a militarilor conduşi ofiţer nu era cunoscută de ceilalţi militari, asupra lor
s-au tras mai multe focuri de armă.
Pentru a se adăposti, partea vătămată s-a aruncat la sol, pe terasamentul căii ferate,
împrejurare în care s-a rănit la genunchiul drept.
Din raportul medico-legal nr. 229/LR/1997 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 40 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 86/P/1997 a Parchetului Militar Constanţa din data de 11.04.1997
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind autoaccidentarea cpt. (rez.) Tudor
Nicolae, reţinându-se că leziunea s-a produs din culpa sa exclusivă, în condiţiile în care a
intrat în obiectivul ordonat fără a lua legătura cu militarii M.Ap.N. şi M.I. despre care
cunoştea că se aflau acolo şi nu a luat măsurile de prevedere necesare executării poziţiei
culcat pentru adăpostire.
Prin ordonanţa nr. 97/P/1990 din 20.07.2007 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
conexarea dosarului nr. 86/P/1997 al Parchetului Militar Constanţa la dosarul nr. 97/P/1990 al
Secţiei Parchetelor Militare, fără a se dispune infirmarea acestei soluţii.
Persoană vătămată Lungianu Corneliu (Constanţa-Vol. 5) - rănit
Numitul Lungianu Corneliu, fiul lui Vasile şi Emilia, ns. la 22.02.1946, domiciliat în
Cernavodă, str. Crişan, bl. O2B, et.1 ap. 26, jud. Constanţa, a fost rănit prin împuşcare în ziua
de 24.12.1989, în timp ce se afla în sediul Întreprinderii Nuclearo-Electrice Cernavodă,
urmare a manevrării greşite a armamentului de către sold.(rez.) Costescu Valentin, fost militar
în termen la U.M. 0412 Cernavodă.
Din raportul medico-legal nr. 46/LR/1992 al LML Constanţa rezultă că acesta a suferit
leziuni ce au necesitat 35 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 31/P/1992 a Parchetului Militar Constanţa din data de 13.04.1992
s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de sold. (rez.) Costescu Valentin, cercetat sub
aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 184 alin. 1 şi 3 C.pen., ca efect al lipsei plângerii
prealabile a persoanei vătămate.
Prin rezoluţia nr. 97/P/1990 (124/P/2007) din 18.07.2007 a Secţiei Parchetelor
Militare s-a dispus conexarea dosarului nr. 31/P/1992 al Parchetului Militar Constanţa la
dosarul nr. 97/P/1990 al Secţiei Parchetelor Militare, fără a se dispune infirmarea acestei
soluţii.
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Milu Nică (Constanţa-Vol. 6) - decedat
Persoană vătămată Brugger Csaba (Constanţa-Vol. 6) - rănit
Persoană vătămată Sandru Petru (Constanţa-Vol. 6)
Hodorog Petre (Constanţa-Vol. 6) - decedat
Chiosa Manea Aurel (Constanţa-Vol. 6) - decedat
Moglan Petrică (Constanţa-Vol. 6) - decedat
Dinu Costel (Constanţa-Vol. 6) - decedat
Aspectele privind împrejurările în care s-a produs decesul sau rănirea persoanelor de
mai sus au făcut obiectul următoarelor dosare:
- dosar nr. 3/P/1990 al Parchetului Militar Constanţa prin care s-a dispus
trimiterea în judecată a inc. lt. maj. Chirilă Gheorghe, fost ofiţer la U.M. 02644 Cernavodă
pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 2 C.pen., constând în
aceea că în data de 02.01.1990, în urma manevrării imprudente a armamentului din dotare l-a
împuşcat mortal pe cap. Milu Nică. Cu privire la decesul numitului Milu Nică s-au comunicat
relaţii părinţilor acestuia Milu Gheorghe şi Milu Ioana, domiciliaţi în mun. Călăraşi, strada
Agricultori, nr. 13, jud. Călăraşi.
- dosar nr. 479/P/1991 al Parchetului Militar Constanţa în care s-a dispus
trimiterea în judecată a inc. cap. (rez.) Constantinoiu Ion, fost militar în termen la U.M. 02644
Cernavodă pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare din culpă prev. de art. 184 alin. 2 şi 4
C.pen., constând în aceea că în data de 28.12.1989, în urma manevrării imprudente a
armamentului din dotare l-a rănit pe sold Brugger Csaba.
- dosar nr. 6/P/1992 al Parchetului Militar Constanţa privind agresarea, la data
de 22.12.1989, a mr. Sandru Petru, fost ofiţer al miliţiei în mun. Constanţa, de către persoane
necunoscute în care s-a dispus declinarea competenţei, la data de 12.03.1992, în favoarea
Procuraturii Locale Constanţa.
- dosar nr. 1/P/1990 al Parchetului Militar Constanţa în care s-a dispus
trimiterea în judecată a inc. sold. Hoban Dumitru Vasile, fost militar în termen la U.M. 02603
Agigea, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 2 C.pen.,
constând în aceea că în data de 01.01.1990, în urma manevrării imprudente a armamentului
din dotare l-a împuşcat mortal pe sold Hodorog Petre. În legătură cu împrejurările decesului
celui în cauză, la data de 13.06.2006, a fost audiat tatăl militarului, numitul Hodorog
Constantin, domiciliat în oraşul Râmnicu Vâlcea, str. Copăcelul nr. 45, judeţul Vâlcea.
- dosar nr. 2/P/1990 al Parchetului Militar Constanţa în care s-a dispus
trimiterea în judecată a inc. sold. Gaiţă Ionel, fost militar în termen la U.M. 01239 Topraisar
pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 2 C.pen., constând în
aceea că în data de 02.01.1990, în urma manevrării imprudente a armamentului din dotare l-a
împuşcat mortal pe sold Chiosa Manea Aurel. Cu privire la decesul numitului Chiosa Manea
Aurel s-au comunicat relaţii mamei acestuia Chiosa Paraschiva, domiciliată în mun. Galaţi,
strada Craiului, nr. 22, jud. Galaţi.
- dosar nr. 578/P/1989 al Parchetului Militar Constanţa în care s-a dispus
trimiterea în judecată a inc. sold. Grozea Dorel, fost militar în termen la U.M. 01347 Basarabi
pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 2 C.pen., constând în
aceea că în data de 31.12.1989, în urma manevrării imprudente a armamentului din dotare l-a
împuşcat mortal pe frt. Moglan Petrică. Cu privire la decesul numitului Moglan Petrică s-au
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comunicat relaţii tatălui acestuia Moglan Ilie, domiciliată în com. Lespezi, sat Bursuc, jud.
Iaşi.
- dosar nr. 14/P/1990 al Parchetului Militar Constanţa în care s-a dispus
trimiterea în judecată a inc. sold. Slăveanu Adrian Iuliu, fost militar în termen la U.M. 02052
Schitu pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 2 C.pen.,
constând în aceea că în data de 12.01.1990, în urma manevrării imprudente a armamentului
din dotare l-a împuşcat mortal pe sold Dinu Costel.
Persoană vătămată Cocu Iulian (Constanţa-Vol. 6)
Numitul Cocu Iulian, fiul lui Lucian şi Elisabeta, ns. la 30.07.1970, domiciliat în
Galaţi, bl.A3, sc.2, ap. 29, jud. Galaţi, s-a accidentat în noaptea de 13/14.12.1989 în cursul
unei acţiuni de prindere a unei persoane necunoscute care a pătruns în perimetrul şantierului
militar.
Prin rezoluţia nr. 211/P/1994 a Parchetului Militar Constanţa din data de 20.10.1994
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a cap. (rez.)
Cocu Iulian.
Persoană vătămată Anghel Claudia Mihaela Florentina (Constanţa-Vol. 7) rănită
Numita Anghel Claudia Mihaela Florentina, fiica lui Gheorghe şi Joiţa, ns. la
17.02.1974, domiciliată în com. M. Kogălniceanu, str. Decebal, nr. 33, jud. Constanţa, a fost
accidentată în ziua de 26.12.1989 de transportorul auto blindat de cercetare cu nr. 2-H-234,
aparţinând U.M. 01295 Kogălniceanu, condus de sg. maj. Cantor Ilie.
Din cercetările efectuate a rezultat că, în data de 26.12.1989, militarul conducea TABul pe str. Primăverii, iar în momentul în care a efectuat virajul la stânga pentru a se înscrie pe
şoseaua 2A a acroşat-o pe numita Anghel Claudia Mihaela Florentina.
Din raportul medico-legal nr. 713/AC/1990 al LML Constanţa rezultă că aceasta a
suferit leziuni ce au necesitat 55-58 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 44/P/1990 a Parchetului Militar Constanţa din data de 21.02.1991
s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de sg. maj. Cantor Ilie, cercetat sub aspectul
săvârşirii infr. prev. de art. 184 alin. 2 şi 4 C.pen.
Prin rezoluţia nr. 97/P/1990 din 20.07.2007 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
conexarea dosarului nr. 44/P/1990 al Parchetului Militar Constanţa la dosarul nr. 97/P/1990 al
Secţiei Parchetelor Militare, fără a se dispune infirmarea acestei soluţii
Persoană vătămată Nedelcu Valerică (Constanţa-Vol. 7)
Numitul Nedelcu Valerică, fiul lui Constantin şi Vasilica, domiciliat în Târgovişte, str.
Renaşterii, bl.13, sc. F, et.3, ap.116, jud. Dâmboviţa, în noaptea de 31.12.1989, în jurul orelor
2400, aflându-se în serviciul de patrulare pe perimetrul U.M. 02132 Mangalia s-a retras în
grupul sanitar şi s-a autoîmpuşcat, cu intenţia declarată de a se sinucide din motive personale.
Prin rezoluţia nr. 579/P/1989 a Parchetului Militar Constanţa din data de 22.01.1990
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind pe sold. (rez.) Nedelcu Valerică.
Prin ordonanţa nr. 97/P/1990 din 20.07.2007 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
conexarea dosarului nr. 579/P/1989 al Parchetului Militar Constanţa la dosarul nr. 97/P/1990
al Secţiei Parchetelor Militare, fără a se dispune infirmarea acestei soluţii.
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Persoană vătămată Pilat Constantin (Constanţa-Vol. 7) - rănit
Numitul Pilat Constantin, fiul lui Constantin şi Lucreţia, ns. la 16.07.1949, domiciliat
în Mangalia, şos. Constanţei, nr. 29, bl. P46, sc. A, ap. 2, jud. Constanţa, a fost rănit prin
împuşcare în data de 23.12.1989, în timp ce se afla în clubul U.M. 02123 2 Mai, urmare a
manevrării imprudente a armamentului din dotare de către lt. maj. Cireaşă Constantin.
Din raportul medico-legal nr. 449/LR/1991 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 17-18 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 437/P/1991 a Parchetului Militar Constanţa din data de 20.10.1991
s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de lt. maj. Cireaşă Constantin, cercetat sub
aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 184 alin. 1 şi 3 C.pen.
Prin rezoluţia nr. 97/P/1990 din 16.07.2007 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
conexarea dosarului nr. 437/P/1991 al Parchetului Militar Constanţa la dosarul nr. 97/P/1990
al Secţiei Parchetelor Militare, fără a se dispune infirmarea acestei soluţii.
Bordei Corneliu (Constanţa-Vol. 8) - decedat
Numitul Bordei Corneliu, ns. la 01.03.1969, cu ultimul domiciliu în com. Alimpeşti,
jud. Gorj, a îndeplinit în ziua de 03.01.1990 funcţia de caporal de schimb la U.M. 01295
Mihail Kogălniceanu. În jurul orei 2100, după efectuarea schimbului santinelelor din posturile
de pază, militarul a procedat la descărcarea armamentului din dotare şi, în mod imprudent, nu
a efectuat toate manevrele de control a armei, împrejurare în care pistolul mitralieră s-a
descărcat, glonţul lovindu-l în zona frontală mediană, ceea ce a avut ca urmare decesul
acestuia.
În legătură cu împrejurările decesului numitului Bordei Corneliu a fost audiată tatăl
acestuia, Bordei Grigore, domiciliat în comuna Alimpeşti, jud. Gorj.
Prin rezoluţia nr. 5/P/1990 a Parchetului Militar Constanţa din data de 22.01.1990 sa dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind decesul cap. Bordei Corneliu.
Prin rezoluţia nr. 97/P/1990 (118/P/2007) din 18.07.2007 a Secţiei Parchetelor
Militare s-a dispus conexarea dosarului nr. 5/P/1990 al Parchetului Militar Constanţa la
dosarul nr. 97/P/1990 al Secţiei Parchetelor Militare, fără a se dispune infirmarea acestei
soluţii.
Persoană vătămată Postoiu Lucian (Constanţa-Vol.9) - rănit
Numitul Postoiu Lucian, fiul lui Petrache şi Georgeta, ns. la 26.12.1966, domiciliat în
Constanţa, str. Grozeşti, nr. 1, jud. Constanţa, a fost rănit prin împuşcare în seara zilei de
01.01.1990, în timp ce asigura paza Depoului CFR Palas Constanţa, în urma focului de armă
tras de un militar, glonţul ricoşând din gardul împrejmuitor.
Din raportul medico-legal nr. 584/LR/1992 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 17-18 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 383/P/1992 a Parchetului Militar Constanţa din data de 24.09.1992
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind rănirea acestuia.
Prin rezoluţia nr. 97/P/1990 (120/P/2007) din 18.07.2007 a Secţiei Parchetelor
Militare s-a dispus conexarea dosarului nr. 383/P/1992 al Parchetului Militar Constanţa la
dosarul nr. 97/P/1990 al Secţiei Parchetelor Militare, fără a se dispune infirmarea acestei
soluţii.
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Persoană vătămată Pătraşcu Liviu (Constanţa-Vol. 10)
Numitul Pătraşcu Liviu, fiul lui Nicolae şi Valentina, ns. la 17.01.1968, domiciliat în
Constanţa, bd. 1 Mai, bl. B7, sc. D, ap. 15, jud. Constanţa, fost student la Institutul de Marină
„Mircea cel Bătrân”, în ziua de 22.12.1989, împreună cu mai mulţi colegi, a făcut parte din
grupa constituită pentru paza sediului fostei miliţii judeţene Constanţa, fiind dispuşi în
interiorul obiectivului. În jurul orelor 1900, pe fondul stării de alarmă, cel în cauză a fost rănit
din eroare cu baioneta în piciorul drept de către un militar în termen de la U.M. 02145
Constanţa.
Din raportul medico-legal nr. 682/LR/1992 al LML Constanţa rezultă că acesta a
suferit leziuni ce au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.
Prin rezoluţia nr. 424/P/1992 a Parchetului Militar Constanţa din data de 04.11.1992
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Prin rezoluţia nr. 97/P/1990 din 20.07.2007 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
conexarea dosarului nr. 424/P/1992 al Parchetului Militar Constanţa la dosarul nr. 97/P/1990
al Secţiei Parchetelor Militare, fără a se dispune infirmarea acestei soluţii.
Persoană vătămată Salomie Mircea Ovidiu (Constanţa-Vol. 10) - rănit
Pop Ioan Ovidiu (Constanţa-Vol. 10) - decedat
Numiţii Salomie Mircea Ovidiu (fiul lui Ioan şi Doina, ns. la 08.10.1967, cu
domiciliul în Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu, nr. 24, ap. 58, jud. Cluj) şi Pop Ioan
Ovidiu (fiul lui Ioan şi Andriţa, ns. la 25.06.1961, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str.
Amurgului, nr. 24, bl. P4, ap. 84, sector 1) au făcut parte din U.M. 01271 Constanţa.
În seara zilei de 05.01.1990, Pop Ioan Ovidiu, în calitate de comandant de pluton, a
adunat formaţia pentru apelul de seară. În cursul apelului, ofiţerul, care se afla în stare
avansată de ebrietate, a manevrat imprudent pistolul din dotare şi l-a împuşcat în cap pe sold.
(rez.) Salomie Mircea Ovidiu, după care s-a sinucis.
Cu privire la decesul numitului Pop Ioan Ovidiu s-au comunicat relaţii mamei acestuia
Pop Andriţa, domiciliată în mun. Bucureşti, strada Amurgului, nr. 24, bl. P4, sc. 1, ap. 84,
sector 5.
Din raportul medico-legal nr. 6945/a/205/1991 al LML Cluj Napoca rezultă că
Salomie Mircea Ovidiu a suferit leziuni ce au necesitat peste 60 zile de îngrijiri medicale, care
i-au pus în primejdie viaţa, acesta rămânând cu invaliditate permanentă.
Prin rezoluţia nr. 8/P/1990 a Parchetului Militar Constanţa din data de 07.05.1990
s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea acestuia.
Prin rezoluţia nr. 97/P/1990 din 20.07.2007 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus
conexarea dosarului nr. 8/P/1990 al Parchetului Militar Constanţa la dosarul nr. 97/P/1990 al
Secţiei Parchetelor Militare, fără a se dispune infirmarea acestei soluţii.
Persoană vătămată Sârbu Tudoriţa (Constanţa-Vol. 13)
Numita Sârbu Tudoriţa, fiica lui Marin şi Constantina, născută la 21.10.1949 în com.
G-ral Scărişoreanu, jud. Constanţa, cu domiciliul în Constanţa, B-dul Mamaia nr.58, bloc
Ld4A, sc. B, ap. 28, jud. Constanţa, susţine că a suferit un şoc psihic ca urmare a schimburilor
de focuri şi mişcărilor de stradă petrecute în zona blocului în care locuieşte (b-dul Mamaia/str.
Mircea Bătrân). Din raportul medico-legal nr. 206/P/1996 rezultă că aceasta prezintă o
psihoză schizo-afectivă, care s-a putut declanşa urmare evenimentelor din decembrie 1989.
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Prin rezoluţia nr. 438/P/1995 din 10.06.1996 a Parchetului Militar Constanţa s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauză.
Prin rezoluţia din 20.07.1990 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus conexarea
acestui dosar la dosarul nr. 97/P/1990, fără a se dispune infirmarea soluţiei de neurmărire
penală
Persoană vătămată Voicu Constantin (Constanţa-Vol. 14)
Numitul Voicu Constantin, fiul lui Nicolae şi Ioana, născut la 05.02.1940, în com.
Enăşeşti, jud. Olt, cu domiciliul în Constanţa, şos. Mangalia nr.71, bl. PF 5, ap. 25, susţine că
a fost rănit la mâna stângă, în noaptea de 24/25.12.1989, în timp ce se afla în sediul fostului
CC al PCR de un corp exploziv şi că în ziua de 25.12.1989 ar fi fost agresat de militari în zona
restaurantului „Tic-Tac” din staţiunea Mamaia.
Prin ordonanţa nr. 446/P/1992, din data de 07.03.1993, a Parchetului Militar
Constanţa s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea corporală a
numitului Voicu Constantin.
Persoană vătămată Filip Dumitru (Constanţa-Vol. 18) - rănit
Numitul Filip Dumitru, fiul lui Alexe şi Agafia, născut la 23.09.1913 în com.
Murighiol, jud. Tulcea, cu domiciliul în com. Tuzla, jud. Constanţa, afirmă că în perioada 2224.12.1989 ar fi fost rănit prin împuşcare în umărul drept, de către „…miliţieni care veneau cu
maşini dinspre Mangalia…”.
Nu a prezentat acte medicale cu privire la leziunile suferite.
Prin rezoluţia nr. 482/P/1994 din 08.12.1994 a Parchetului Militar Constanţa s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind aspectele sesizate de numitul Filip
Dumitru, întrucât fapta nu există.
Prin rezoluţia din 20.07.2007 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus conexarea
acestui dosar la dosarul nr. 97/P/1990, fără a se dispune infirmarea soluţiei de neurmărire
penală.
Persoană vătămată Rusu Laurenţiu (Constanţa-Vol. 21)
Numitul Rusu Laurenţiu, fiul lui Ioan şi Maria, născut la 09.03.1954 în mun. Sibiu,
jud. Sibiu, cu domiciliul în mun. Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr. 128A, bl. F.1, sc. C, apt,
52, jud. Constanţa, era în luna decembrie 1989 ofiţer cu gradul de căpitan la Miliţia mun.
Constanţa.
La data de 22.12.1989 a fost agresat de persoane civile, care au pătruns în sediul
Miliţiei mun. Constanţa, suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 14-15 zile de
îngrijiri medicale (raport medico-legal nr. 704/T/1991).
Prin rezoluţia nr. 334/P/1991 din 22.08.1991 a Parchetului Militar Constanţa s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Rusu Laurenţiu,
iar prin rezoluţia din 20.07.2007 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus conexarea acestui
dosar la dosarul nr. 97/P/1990, fără a se dispune infirmarea soluţiei de neurmărire penală.
Persoană vătămată Danielescu Daniil (Constanţa-Vol. 21)
Numitul Danielescu Daniil, fiul lui Vasile şi Constantina, născut la 18.11.1942 în com.
Corbu de Jos, jud. Constanţa, cu domiciliul în Constanţa, str. Adamclisi nr. 2, bloc CA3, sc.
A, et. 3, apt. 12, fost ofiţer în cadrul Inspectoratului de Miliţie al Judeţului Constanţa, la data
de 22.12.1989 a fost agresat de persoane civile, care au intrat în sediul unităţii, agresiune în
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urma căreia a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 3 luni de îngrijiri medicale
(raport medico-legal nr. 734/T/1990).
Prin rezoluţia nr. 262/P/1991 din 08.08.1991 a Parchetului Militar Constanţa s-a
dispus neînceperea urmăririi penale în cauza privind vătămarea numitului Danielescu Daniil,
iar prin rezoluţia din 20.07.2007 a Secţiei Parchetelor Militare s-a dispus conexarea acestui
dosar la dosarul nr. 97/P/1990, fără a se dispune infirmarea soluţiei de neurmărire penală.
De asemenea, la dosar se află ataşate acte privind incidentul aviatic produs la data de
23.12.1989 soldat cu pagube materiale, însă împrejurările în care s-a produs evenimentul au
format obiectul unui alt dosar penal, soluţionat separat:
Astfel, începând cu data de 22/23.12.1989 la unele unităţi militare din Dobrogea s-a
primit informaţia că zona oraşului Sf. Gheorghe Deltă şi insulele Sachalinul Mare şi
Sachalinul Mic a fost survolată de elicoptere neidentificate şi că acestea au aterizat pe insulele
sus-menţionate, unde s-ar afla un heliport necunoscut. În aceste condiţii, la data de
23.12.1989, în jurul orelor 1100, comandantul U.M. 01941 Mihail Kogălniceanu a primit
ordinul de a ataca cu bombe baza B.T.T., situată între lacurile Roşu şi Puiu din apropierea
oraşului Sf. Gheorghe Deltă. La ora 1253 de pe aeroportul Mihail Kogălniceanu au decolat
două avioane MIG 23M.F., având misiunea de a descoperi şi lovi cu bombe obiectivul
menţionat. Asupra obiectivului a fost lansată o parte din muniţia de bord şi, datorită faptului
că nu s-a înregistrat nici o ripostă, avioanele au revenit la bază.
În urma atacului, a fost distrusă prin incendiere discoteca complexului BTT „Satul de
vacanţă Roşu”.
Prin rezoluţia nr. 43/P/1992 din 18.05.1992 a Parchetului Militar Constanţa s-a
dispus neînceperea urmăririi penale faţă de lt. col. Oţelea Pavel şi cpt. Popescu Ionel,
membrii echipajului avionului care au lansat proiectilele şi faţă de care s-au efectuat
cercetări sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 231 alin. 2 C. pen..
Prin rezoluţia din 20.07.2007 s-a dispus conexarea acestui dosar la dosarul 97/P/1990,
fără a se dispune infirmarea soluţiei de neurmărire penală.

*
*

*
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V. ANALIZA MATERIALULUI DE CERCETARE. ÎNCADRAREA JURIDICĂ
A FAPTELOR.
Aşa cum am arătat anterior, dosarul nr. 11/P/2014 nu vizează toate victimele
evenimentelor din decembrie 1989, ci se referă doar la victimele rezultate în împrejurările
care au făcut, iniţial, obiectul dosarului nr. 97/P/1990, şi la victimele rezultate în împrejurările
care au făcut obiectul dosarelor conexate ulterior la acest din urmă dosar.
Dosarul 97/P/1990 a vizat, iniţial, doar o parte din aspectele evenimentelor din data
de 21.12.1989 din mun. Bucureşti, respectiv:
- identificarea persoanelor din cadrul Ministerului de Interne care au ajutat la
capturarea, lovirea şi lipsirea de libertate a manifestanţilor;
- identificarea persoanelor care, prin folosirea armelor de foc şi a altor mijloace
violente au produs moartea a 48 persoane şi rănirea altor 150 de persoane;
- stabilirea modului în care s-au derulat evenimentele la sediile organelor de
miliţie, din mun. Bucureşti, unde au fost duşi manifestanţi şi tragerea la răspundere a
persoanelor vinovate pentru eventualele fapte comise împotriva acestora.
Avem în vedere în acest sens faptul că dosarul nr. 97/P/1990 a fost disjuns din dosarul
nr. 76/P/1990 care a vizat persoanele care au organizat, condus şi coordonat în mun.
Bucureşti, în data de 21.12.1989, activităţile de reprimare a manifestanţilor.
Prin rechizitoriul nr. 76/P/1990 din data de 15.08.1990, Direcţia Instanţelor Militare
(Secţia Parchetelor Militare) a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor civ. Postelnicu
Tudor (fost ministru de interne), general-colonel securitate rez. Vlad Iulian (fost ministru
secretar de stat la Ministerul de Interne şi şef al Departamentului Securităţii Statului),
general-maior securitate rez. Bucurescu Gianu (fost adjunct al ministrului de interne),
general-locotenent rez. Dănescu Gheorghe (fost adjunct al ministrului de interne), colonel
rez. Bărbulescu Marin (fost şef al Miliţiei mun. Bucureşti), general-locotenent rez. Vasile
Gheorghe (fost şef al Direcţiei de contrainformaţii militare), colonel rez. Goran Gheorghe
(fost locţiitor al şefului Securităţii mun. Bucureşti), colonel rez. Vârban Mircea (fost şef al
Serviciului cercetări penale al Miliţiei mun. Bucureşti), colonel rez. Borcan Aurel (fost
comandant al Penitenciarului Bucureşti - Jilava), locotenent-colonel rez. Pîrvulescu Marin
(fost ofiţer cu cercetarea penală în cadrul Direcţiei cercetări penale a Departamentului
Securităţii Statului), căpitan securitate rez. Gureşoaie Ion (fost ofiţer cu cercetarea penală în
cadrul Direcţiei cercetări penale a Departamentului Securităţii Statului), căpitan securitate
rez. Ştefan Gheorghe (fost ofiţer cu cercetarea penală în cadrul Direcţiei cercetări penale a
Departamentului Securităţii Statului) pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate şi
cercetare abuzivă, prev. de art. 189 alin. 2 C.pen şi art. 266 alin. 2 C.pen. În fapt, în sarcina
inculpaţilor s-a reţinut că, în perioada 21-22.12.1989, au ordonat şi au executat acţiuni de
reprimare a mişcării de protest din mun. Bucureşti, în cadrul cărora au fost reţinute şi cercetate
nelegal un număr de 1245 de persoane în scopul de a se obţine declaraţii cu privire la
conducătorii şi organizatorii acţiunii de protest.
Cauza a fost soluţionată de Curtea Supremă de Justiţie – Secţia Militară prin sentinţa
penală nr. 2 din data de 10.05.1991, definitivă prin decizia nr. 141/14.11.1991.
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Ulterior, începând cu luna decembrie 2004, după admiterea plângerii Asociaţiei 21
Decembrie 1989 şi infirmarea rezoluţiei nr. 97/P/1990 din data de 20.09.1995, obiectul
dosarului nr. 97/P/1990 a fost extins atât cu privire faptele comise după data de 22.12.1989 în
mun. Bucureşti, cât şi cu privire la unele fapte comise în alte localităţi din ţară, înainte şi după
data de 22.12.1989. Extinderea cercetărilor s-a făcut, în principal, prin infirmarea unor soluţii
de netrimitere în judecată dispuse de parchetele militare în legătură cu evenimentele din
decembrie 1989 şi victimele acestora, şi conexarea acestor dosare la dosarul nr. 97/P/1990.
În raport de obiectul prezentului dosarului, în capitolul anterior a fost prezentată
situaţia fiecărei victime, cu menţiunea că prezentarea acestora în cadrul a două perioade
distincte (până la data de 22.12.1989, respectiv după data de 22.12.1989) a fost justificată de
existenţa unor particularităţi care au determinat evoluţia evenimentelor.
Perioada cuprinsă între 16.12.1989-22.12.1989, până la plecarea fostului preşedinte
Nicolae Ceauşescu din clădirea Comitetului Central al Partidului Comunist Român (CC al
PCR), a fost caracterizată de acţiuni violente de reprimare a manifestaţiilor anticomuniste şi
antidictatoriale din mun. Timişoara, Cluj şi Bucureşti, respectiv de măsuri de împiedicare a
extinderii acţiunilor de protest în celelalte localităţi ale ţării.
Folosindu-se de pârghiile puterii absolute pe care o deţinea în partid şi în stat, Nicolae
Ceauşescu, cu aprobarea Comitetului Politic Executiv al Partidului Comunist Român (C.P.Ex.
al P.C.R.), a acţionat, încă de la început, pentru reprimarea brutală a manifestaţiilor,
dispunând implicarea unor forţe care depăşeau cu mult numărul participanţilor la proteste.
Nicolae Ceauşescu nu a fost doar preşedintele Republicii Socialiste România ci şi
comandantul suprem al forţelor armate, preşedintele Consiliului Apărării (organism politicomilitar cu atribuţii în domeniul apărării) şi al Consiliului de Stat (organ suprem al puterii de
stat cu activitate permanentă în domeniul legislativ). De asemenea, Nicolae Ceauşescu prezida
şedinţele Consiliului de Miniştri (organ suprem al administraţiei de stat) iar în calitate de
secretar general al P.C.R., avea în subordine toate organele şi organizaţiile de partid, inclusiv
pe primii secretari din judeţe, care erau în acelaşi timp şi preşedinţii consiliilor judeţene.
Ordinele de reprimare a manifestanţilor, date în urma hotărârii adoptate în şedinţele
C.P.Ex. al P.C.R, au fost puse imediat în aplicare şi au avut ca rezultat uciderea, rănirea prin
împuşcare, vătămarea corporală şi reţinerea unui număr mare de persoane.
Începând cu data de 17.12.1989, o parte din membrii C.P.Ex. al P.C.R au fost trimişi
de Nicolae Ceauşescu în diferite judeţe (Coman Ion la Timişoara, Constantin Nicolae la Cluj,
Dobrescu Miu la Mureş, Radu Constantin la Arad, Pană Gheorghe la Braşov, Olteanu
Constantin la Iaşi) şi au contribuit la punerea în executare a măsurilor de reprimare a
manifestanţilor, sau, după caz, au luat măsuri de împiedicare a unor mişcări de protest.
Reprimarea manifestanţilor în perioada 16-22.12.1989 a fost decisă şi organizată la
nivel central. În baza deciziilor şi ordinelor primite de la nivel central, conducerea politică şi
militară locală, sub directa coordonare a unor factori de conducere politică şi militară de la
nivel central, a luat măsuri pentru punerea în executare a acţiunii de reprimare şi a ordonat
intervenţia forţele de ordine.
La nivel central, decizia de reprimare a tuturor manifestanţilor împotriva regimului
comunist a fost luată de fostul preşedinte Nicolae Ceauşescu, cu aprobarea membrilor
Comitetului Politic Executiv al Partidului Comunist Român.
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Transpunerea organizatorică, la nivel central, a deciziei de reprimare a manifestanţilor
a fost efectuată de către Postelnicu Tudor, în calitate de ministrul de interne, general-colonel
Vlad Iulian, în calitate de ministru secretar de stat la Ministerul de Interne şi şef al
Departamentului Securităţii Statului, respectiv de general-colonel Vasile Milea, în calitate de
ministru al apărării naţionale, iar la nivel local de secretarii comitetelor judeţene de partid şi
de conducătorii organelor de miliţie şi securitate, respectiv de comandanţii unităţilor militare
teritoriale.
În acţiunea de punerea în executare a deciziilor şi ordinelor de reprimare a
manifestanţilor au fost implicate forţe supranumerice şi eterogene, aparţinând miliţiei,
securităţii şi armatei
Pentru dispunerea, organizarea, conducerea, coordonarea şi punerea în executare, în
perioada 16-22.12.1989, a măsurilor de reprimare a manifestanţilor au fost cercetate, judecate
şi condamnate următoarele persoane:
- Nicolae Ceauşescu (fost preşedinte al Republicii Socialiste România) şi Elena
Ceauşescu (fost prim viceprim-ministru şi membru al Comitetului Politic Executiv al
Partidului Comunist Român)
- Coman Ion, Dăscălescu Constantin (fost prim-ministru), Dincă Ion (fost prim
viceprim-ministru), Oprea Gheorghe (fost prim viceprim-ministru), Ciobanu Lina (fost
viceprim-ministru), Fazekaş Ludovic (fost viceprim-ministru), Radu Ion (fost viceprimministru), Mănescu Manea (fost vicepreşedinte al Consiliului de Stat), Constantin Nicolae,
Dobrescu Miu, Gâdea Suzana, Niculescu Mizil Paul, Olteanu Constantin, Pană Gheorghe,
Popescu Dumitru, Totu Ioan (fost preşedinte al Comitetului de Stat al Planificării), în calitate
de membri în Comitetului Politic Executiv al Partidului Comunist Român, Andrei Ştefan (fost
viceprim-ministru), Curticeanu Silviu, David Gheorghe, Gere Mihai, Mureşan Ana, Stoian
Ion, Szasz Iosif, Toma Ioan, în calitate de membri supleanţi în Comitetului Politic Executiv al
Partidului Comunist Român şi Radu Constantin (fost secretar al CC al PCR),
- Bobu Emil fost secretar al C.C. al PCR şi membru C.P.Ex al PCR,
- Postelnicu Tudor, fost ministru de interne şi membru C.P.Ex al PCR
- Matei Ilie, fost secretar al CC al PCR
- Pacoste Cornel, fost viceprim-ministru
- Bălan Radu, fost prim secretar al Comitetului Judeţean Timiş al Partidului
Comunist Român (după condamnarea în primă instanţă s-a dispus încetarea procesului penal,
întrucât a intervenit decesul inculpatului)
- Moga Ioachim, fost prim-secretar al Comitetului Judeţean PCR Cluj şi membru
al C.C. al PCR
- general-locotenent Stănculescu Victor Atanasie, fost prim adjunct al
ministrului apărării naţionale
- general-locotenent Chiţac Mihai, fost comandant la Trupelor Chimice şi
comandant al Garnizoanei Bucureşti
- general-maior securitate rez. Bucurescu Gianu, general-locotenent rez. Dănescu
Gheorghe, foşti adjuncţi ai ministrului de interne,
- general-colonel rez. Vlad Iulian, fost ministru secretar de stat la Ministerul de
Interne şi şef al Departamentului Securităţii Statului
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- locotenent-colonel rez. Pîrvulescu Marin, căpitan rez. Gureşoaie Ion, căpitan
securitate rez. Ştefan Gheorghe, foşti ofiţeri cu cercetarea penală în cadrul Direcţiei cercetări
penale a Departamentului Securităţii Statului
- colonel rez. Ghircoiaş Nicolae, fost şef al Institutului de tehnică criminalistică
din Inspectoratul General al Miliţiei
- colonel rez. Popescu Ion, fost inspector şef al Inspectoratului Ministerului de
Interne al Judeţului Timiş,
- colonel rez. Deheleanu Ion, fost şef al Miliţiei judeţului Timiş,
- locotenent-colonel rez. Corpodeanu Ioan, adjunctul Miliţiei Timiş,
- maior rez. Veverca Iosif, fost ofiţer în cadrul Serviciului judiciar al Miliţiei jud.
Timiş,
- colonel rez. Sima Traian, fost şef al Securităţii Timiş,
- general colonel rez. Topliceanu Iulian, fost comandant al Armatei a IV-a
- colonel Burtea Valeriu, fost comandant al UM 01215 Floreşti
- locotenent-colonel Cocan Ioan Laurenţiu, fost comandant de divizion în cadrul
UM 01215 Floreşti
- mr. Dicu Ilie, fost comandant de companie în cadrul UM 01278 Someşeni
- general-locotenent Ceauşescu Andruţa Nicolae, fost comandant al Şcolii de
ofiţeri Băneasa – Bucureşti
- general-maior Rotariu Constantin, comandant al UM 01942 Timişoara,
- locotenent-colonel Păun Ioan şi căpitan Gheorghe Constantin, ofiţeri în cadrul
U.M. 01942 Timişoara
- colonel rez. Bărbulescu Marin, fost şef al Miliţiei mun. Bucureşti,
- colonel rez. Vârban Mircea, fost şef al Serviciului cercetări penale al Miliţiei
mun. Bucureşti)
- colonel rez. Goran Gheorghe, fost locţiitor al şefului Securităţii mun. Bucureşti
- general-locotenent rez. Vasile Gheorghe, fost şef al Direcţiei de
contrainformaţii militare
- colonel rez. Borcan Aurel, fost comandant al Penitenciarului Bucureşti - Jilava
Faţă de următoarele persoane s-a dispus încetarea procesului penal, întrucât a
intervenit decesul acestora:
- Giosan Nicolae, fost preşedinte al Marii Adunări Naţionale şi membru C.P.Ex al
PCR
- Rădulescu Gheorghe, fost vicepreşedinte al Consiliului de Stat şi membru
C.P.Ex al PCR
- general-maior rez. Macri Emil, fost şef al Direcţiei a II-a din Departamentul
Securităţii Statului
De asemenea, ca urmare a decesului, s-a dispus încetarea urmăririi penale faţă de:
- general Nuţă Constantin, fost şef al Inspectoratul General al Miliţiei;
- general Mihale Velicu şi colonel Moraru Petre, locţiitori ai şefului
Inspectoratului General al Miliţiei.
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Perioada cuprinsă între 22.12.1989 şi sfârşitul anului 1989, spre deosebire de prima
perioadă analizată, este caracterizată prin vid de putere, stare de confuzie, panică şi haos.
După fuga lui Nicolae Ceauşescu, în condiţiile arestării fostului ministru de interne
Tudor Postelnicu şi prezenţei generalului Iulian Vlad în clădirea fostului C.C. al P.C.R., cu
prerogative considerabil limitate, unităţile de miliţie şi securitate au fost, practic, destructurate
până la nivelurile locale.
Fiind culpabilizate de către manifestanţi pentru acţiunile desfăşurate în perioada 1722.12.1989, efectivele ministerului de interne nu au mai acţionat pentru asigurarea ordinii
publice.
La rândul ei, Armata, deşi beneficia de încrederea manifestanţilor, nu era pregătită să
îşi asume asigurarea ordinii publice. După ce ministrul apărării general Vasile Milea s-a
sinucis, conducerea armatei a fost ezitantă, confuză, lipsită de eficienţă, ea nefiind concentrată
în mâinile unei singure persoane, ci disipată între generalii Guşă Ştefan, Atanasie Victor
Stănculescu şi Nicolae Militaru.
Generalul Guşă Ştefan, şef al Marelui Stat Major, sosit de la Timişoara, s-a aflat, în
noaptea de 22/23.12.1989 şi până în după-amiaza zilei care a urmat, la sediul fostului Comitet
Central, împreună cu generalul Vlad Iulian, timp în care la sediul Ministerului Apărării
Naţionale s-a aflat generalul Atanasie-Victor Stănculescu, prim-adjunct al ministrului
apărării, şi alte cadre militare cu funcţii de comandă. Acest fapt a creat o stare de confuzie în
rândul militarilor, confuzie care a fost amplificată de pseudocomanda televizată realizată din
studioul 4 al Televiziunii Române, unde a venit şi general (rez.) Nicolae Militaru, care
începând cu data de 27.12.1989 a fost numit de noua conducere politică în funcţia de ministru
al apărării.
În lipsa unei comenzii unice, unităţile militare au dat curs solicitărilor primite de la
persoane neautorizate referitoare la „apărarea revoluţiei” şi a obiectivelor strategice. Nu a
existat o coordonare a acestor misiuni şi nu au fost comunicate date în legătură cu prezenţa în
zonă a altor efective, misiunile îndeplinite şi modul de legătură cu acestea. Insuficienţa şi
precaritatea mijloacelor de comunicaţii, transmisiuni, necesare asigurării legăturii între
componenţii diferitelor dispozitive, au redus substanţial eficienţa actului de comandă.
În zona multor obiective a existat o mare aglomerare de forţe alcătuite din structuri
eterogene, respectiv subunităţi militare, formaţiuni de gărzi patriotice, forţe ale miliţiei, forţe
ale trupelor de securitate dar şi civili înarmaţi, la care s-au adăugat alte persoane venite să
sprijine Revoluţia, în urma repetatelor apeluri transmise prin intermediul televiziunii şi
postului de radio.
În condiţiile în care euforia generală privind victoria revoluţiei a fost urmată în scurt
timp de o stare de teamă privind posibilitatea revenirii lui Nicolae Ceauşescu la conducerea
ţării, cu ajutorul unor forţe fidele, frica de eventualele consecinţe, ce căpătase dimensiuni
incontrolabile în rândul populaţiei, ca urmare a mediatizării rezultatului acţiunilor regimului
comunist de reprimare a manifestanţilor în perioada 16-22.12.1989, a fost accentuată de multe
din anunţurile transmise telefonic sau prin intermediul Televiziunii Române, care au sporit
panica.
Pentru verificarea zvonurilor privind acţiunile întreprinse de forţele fidele lui Nicolae
Ceauşescu au acţionat, aşa cum am menţionat anterior, forţe eterogene, fără comandă unică şi
fără posibilitatea de a a-şi face cunoscute misiunile executate. În acest context, pe fondul
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lipsei de cooperare şi coordonare, iniţiativele unor militari şi civili de a pătrunde în anumite
imobile ori de a verifica acoperişurile unor clădiri, fără încunoştinţarea celorlalte forţe aflate
în zonă, au creat derută şi reprezentări greşite, cu consecinţa deschiderii focului concentrat şi
producerii a numeroase victime. De asemenea, starea de oboseală şi stres acumulată a afectat
aprecierea lucidă şi obiectivă a realităţii înconjurătoare, existând situaţii în care dispozitive
militare, mixte, ori civile au deschis, cu uşurinţă, focul asupra unor imobile, inclusiv asupra
unor autoturisme aflate în deplasare care nu au oprit la filtrele organizate, în condiţiile
existenţei doar a unor bănuieli neverificate că s-ar fi efectuat focuri de armă din direcţia
imobilelor sau autoturismelor respective. Pe fondul aceleaşi stări de oboseală şi stres, au
existat şi situaţii în care s-au executat focuri de armă între militari din incinta aceleiaşi unităţi
sau între unităţi militare.
Din aceste motive, în majoritatea incidentelor în care, în urma folosirii armamentului,
au rezultat victime omeneşti, atitudinea psihică a persoanelor care au tras a fost marcată de o
reprezentare greşită a realităţii înconjurătoare, având convingerea că acţionează împotriva
unor elemente teroriste, bine antrenate, capabile să folosească orice mijloace pentru a-şi atinge
scopul, respectiv reinstaurarea regimului comunist.
Această convingere reprezintă elementul esenţial care face diferenţa între modul de
acţiune al forţelor de ordine în perioada 16-22.12.1989 şi modul de acţiune al aceloraşi forţe
începând cu după-amiaza zilei de 22.12.1989. Dacă până la momentul în care fostul
preşedinte Nicolae Ceauşescu a părăsit sediul C.C. al P.C.R., forţele de ordine au acţionat, în
baza ordinelor şi măsurilor dispuse de factorii politici şi militari, împotriva manifestanţilor
care demonstrau pentru înlăturarea regimului comunist, libertate şi democraţie, după acest
moment nu a mai existat o acţiune a organelor statului împotriva manifestanţilor ci o acţiune
comună îndreptată, conform percepţiei create, împotriva unor elemente contrarevoluţionare,
care acţionau împotriva voinţei întregii populaţii.
Operaţiunile întreprinse în acea perioadă nu au condus însă la capturarea nici unui
terorist. Au fost reţinute mai multe persoane suspectate a fi „terorişti” dar ulterior s-a constatat
că sunt cetăţeni români care participau la revoluţie ori studenţi străini aflaţi, în mod legal, la
studii în România.
La toate acestea s-a adăugat dezinformarea realizată prin aşa numitul „război radioelectronic” care a amplificat starea de psihoză şi incertitudine creată în rândul militarilor şi
populaţiei civile.
În nopţile de 22/23.12.1989, 23/24.12.1989 şi 24/25.12.1989, sistemul radiotehnic de
cercetare a spaţiului aerian al Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului
(C.A.A.T.) a recepţionat şi transmis date care indicau acţiuni masive cu formaţiuni de
elicoptere care „decolau” de pe teritoriul României, acţiunile de survol vizând în principal
Dobrogea, Câmpia Română, Banat şi în zonele de nord-vest ale Transilvaniei.
De asemenea, subunităţile de cercetare şi bruiaj radio-electronic ale Comandamentului
Apărării Antiaeriene a Teritoriului (C.A.A.T.) au interceptat, fără a putea localiza, unele
mesaje radio în gama UUS., specifice aviaţiei în diferite limbi (engleză, bulgară, turcă, sârbă
şi arabă).
Analiza ulterioară a acţiunilor de luptă desfăşurate ca urmare a datelor recepţionate a
condus la concluzia că ţintele aeriene au fost simulate.
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Starea generalizată de confuzie, panică şi haos, care a caracterizat perioada de după
22.12.1989, a început să se atenueze începând cu data de 25.12.1989, după difuzarea de către
Televiziunea Română a imaginilor privind judecarea, condamnarea şi punerea în executarea a
hotărârii de condamnare la moarte a reprezentanţilor regimului comunist, Nicolae Ceauşescu
şi Elena Ceauşescu.
În ceea ce priveşte vidul de putere care a caracterizat aceeaşi perioadă, este de
menţionat faptul că, încă din data de 22.12.1989, au existat mai multe încercări eşuate de
formare a unui nou guvern, precum şi faptul că, deşi constituirea Consiliului Frontului
Salvării Naţionale, ca nou organ al puterii de stat, a fost anunţată de Ion Iliescu pe postul
naţional de televiziune în seara zilei de 22.12.1989, preluarea puterii politice şi constituirea
structurilor sale teritoriale, ca organe ale puterii locale, s-a realizat după data de 27.12.1989,
când a fost format şi noul guvern condus de Petre Roman.
*
*

*

În raport de faptele care fac obiectul cauzei şi de succesiunea în timp a legilor penale
care incriminează aceste fapte, urmează a se analiza încadrarea juridică din perspectiva legii
penale mai favorabile, respectiv Codul penal adoptat prin Legea nr. 15/1968, republicată în
Monitorul Oficial al României Partea I nr. 65 din 16.04.1997, în vigoare la data săvârşirii
faptelor, sau Codul penal adoptat prin Legea nr. 286/2009, publicată în Monitorul Oficial nr.
510/24.07.2009, cu modificările şi completările ulterioare, care a intrat în vigoare începând cu
data de 01.02.2014.

V.1. Consideraţii generale privind infracţiunile contra umanităţii
În ceea ce priveşte aplicabilitatea în cauză a dispoziţiilor legale care incriminează
infracţiunile denumite în literatura de specialitate prin sintagma „infracţiuni contra umanităţii”
se reţin următoarele:
Cel de-al doilea război mondial, fundamental deosebit de războaiele precedente prin
mutaţiile profunde în metodele şi mijloacele de luptă şi numărul victimelor, a declanşat
intense eforturi din partea statelor, dar mai ales din partea Comitetului Internaţional al Crucii
Roşii, pentru revizuirea convenţiilor umanitare.
Una dintre cele mai importante iniţiative legislative în domeniul dreptului internaţional
a fost adoptarea de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, prin rezoluţia nr. 260/A (III)
din 9 decembrie 1948, a Convenţiei pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid, care a
constituit un pas semnificativ în asigurarea securităţii oamenilor împotriva abuzurilor din
partea puterilor unor state.
De asemenea, în anul 1949, s-au desfăşurat la Geneva lucrările conferinţei diplomatice
pentru elaborarea convenţiilor internaţionale destinate să protejeze victimele de război, la care
au participat 63 de state, între care şi România. În cadrul acestei conferinţe au fost adoptate 4
convenţii, respectiv:
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1. Convenţia pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în
campanie (Convenţia I).
2. Convenţia pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor din
forţele armate pe mare (Convenţia II).
3. Convenţia privitoare la tratamentul prizonierilor de război (Convenţia III).
4. Convenţia privitoare la protecţia persoanelor civile în timp de război (Convenţia
IV).
După adoptarea acestor convenţii, în lume au avut loc numeroase alte conflicte armate,
care au demonstrat că instrumentele de protecţie a victimelor (îndeosebi a populaţiei civile) nu
sunt suficiente, impunându-se necesitatea elaborării şi adoptării unor noi reguli, în
conformitate cu realităţile existente. Astfel, în perioada 1974-1977 a avut loc la Geneva o
nouă conferinţă diplomatică, agenda discuţiilor vizând două proiecte de protocoale adiţionale
la convenţiile de la Geneva din 1949. Cele 102 state reprezentate la această conferinţă au
adoptat:
1. Protocolul adiţional I la Convenţiile de la Geneva din 1949 cu privire la protecţia
victimelor din conflictele armate internaţionale;
2. Protocolul adiţional II la Convenţiile de la Geneva din 1949 cu privire la
protecţia victimelor din conflictele armate fără caracter internaţional.
3. Protocol adiţional III la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949, privind
adoptarea unui semn distinctiv adiţional.
A. Domeniul de aplicare al prevederilor Convenţiilor de la Geneva
Articolul 2 comun tuturor celor patru convenţii internaţionale stipulează următoarele:
„În afara dispoziţiilor care trebuie să intre în vigoare încă din timp de pace, prezenta
convenţie se va aplica în caz de război declarat sau de orice alt conflict armat ivit între două
sau mai multe dintre Înaltele Părţi Contractante, chiar dacă starea de război nu e
recunoscută de una din ele.
Convenţia se va aplica, de asemenea, în toate cazurile de ocupaţie totală sau parţială
a teritoriului unei Înalte Părţi Contractante, chiar dacă această ocupaţie nu întâmpină nici o
rezistenţă militară.
Dacă una dintre Puterile în conflict nu e parte la prezenta convenţie, Puterile care
sunt părţi la aceasta vor rămâne totuşi legate prin ea în raporturile lor reciproce. În afară de
aceasta, ele vor fi legate prin convenţie faţă de sus-zisa Putere, dacă aceasta o acceptă şi îi
aplică dispoziţiile”.
Prin urmare, conform art. 2 menţionat anterior, prevederile Convenţiilor de la Geneva
se aplică în caz de „război declarat”, „orice alt conflict armat ivit între două sau mai multe
Înalte Părţi Contractante”, „în cazurile de ocupaţie totală sau parţială a teritoriului unei Înalte
Părţi Contractante”. În doctrina dreptului umanitar conflictul armat internaţional este definit
ca o formă de luptă armată dintre două subiecte cu personalitate internaţională, care nu
implică recunoaşterea formală de către beligeranţi.
Conform art. 3 comun, prevederile convenţiilor de la Geneva se aplică şi în cazul
conflictelor armate care nu prezintă caracter internaţional, survenite pe teritoriul unui stat
contractant. În esenţă este vorba de a asigura persoanelor o protecţie minimală: dreptul la
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viaţă, protecţia împotriva torturii şi mutilării, tratamentelor umilitoare şi degradante interdicţia
luării de ostatici, protecţia răniţilor şi bolnavilor.
Articolul 3 comun celor patru convenţii a fost completat de art. 1 din Protocolul
Adiţional II:
„Prezentul protocol, care dezvoltă şi completează art. 3 comun al convenţiilor de la
Geneva din 12 august 1949 fără a modifica condiţiile sale de aplicare actuale, se va aplica la
toate conflictele armate care nu cad sub incidenţa art. 1 al Protocolului adiţional al
convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 referitor la protecţia victimelor conflictelor
armate internaţionale (Protocolul I) şi care se desfăşoară pe teritoriul unei înalte părţi
contractante între forţele sale armate şi forţe armate dizidente sau grupuri înarmate
organizate care, sub conducerea unui comandament responsabil, exercită un asemenea
control asupra unei părţi a teritoriului său, astfel încât să-i permită să desfăşoare operaţiuni
militare susţinute şi coordonate şi să aplice prezentul protocol”.
În articolul 1 pct. 2 din Protocolul Adiţional II se prevede că:
„Prezentul protocol nu se va aplica situaţiilor de tensiune internă şi tulburărilor
interne cum sunt actele de dezordine publică, actele sporadice şi izolate de violenţă şi alte
acte analoge, care nu sunt conflicte armate”.
Se constată astfel că, în situaţia unui conflict armat neinternaţional, Convenţiile de la
Geneva şi cele două Protocoale adiţionale conţin unele nuanţări în ceea ce priveşte aplicarea
normelor de drept umanitar.
Conflictele neinternaţionale sunt confruntări armate care se desfăşoară în
limitele jurisdicţiei unui stat, respectiv pe teritoriul unui stat, între autorităţile
guvernamentale, pe de o parte, şi grupările insurgente armate, pe de altă parte.
S-a pus problema condiţiilor care trebuie îndeplinite în cazul unui conflict
neinternaţional pentru a fi aplicabile prevederile convenţiilor de la Geneva. Interesul
internaţional pentru fenomenele interne dintr-o ţară s-a lovit de un obstacol important,
respectiv de faptul că problemele naţionale nu sunt de competenţa unor organizaţii
internaţionale. Există, astfel, percepţii diferite asupra întinderii suveranităţii fiecărui stat în
cadrul comunităţii internaţionale. Atributul principal al suveranităţii fiecărui stat este dreptul
deplin de a gestiona relaţiile interne după voinţa autorităţilor interne.
Datorită faptului că forţa folosită în cadrul conflictelor armate neinternaţionale
provoacă suferinţe şi distrugeri, comunitatea internaţională a nuanţat condiţiile în care, chiar şi
în cazul unor conflicte apărute exclusiv pe teritoriul unui stat, să fie aplicabile prevederile
convenţiilor de la Geneva cu privire la modul de folosire a forţei armate şi la răspunderea
pentru acţiunile de violenţă.
De aceea, art. 1 din Protocolul Adiţional II la Convenţiile de la Geneva, adoptat la
08.06.1977, privitor la protecţia victimelor din conflictele armate fără caracter internaţional,
statuează că prevederile Convenţiilor de la Geneva se aplică şi în cazul conflictelor armate
care se desfăşoară pe teritoriul unei înalte părţi contractante, între forţele sale armate şi forţe
armate dizidente sau grupuri înarmate organizate, care, sub conducerea unui comandament
responsabil, exercită un asemenea control asupra unei părţi a teritoriului său, astfel încât să-i
permită să desfăşoare operaţiuni militare susţinute şi coordonate.
Prin urmare, normele de drept umanitar se aplică în cazul conflictelor armate
neinternaţionale numai în cazul în care aceste conflicte capătă o anumită intensitate şi se
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desfăşoară între autorităţile statului şi „…forţe armate dizidente sau grupuri înarmate
organizate…” (denumite în doctrină ca insurgenţi, rebeli, secesionişti), care urmăresc scopuri
bine determinate: ocuparea unei părţi a teritoriului statului, secesiunea teritorială ş.a. Dacă
aceste condiţii sunt îndeplinite, dreptul umanitar devine aplicabil eo ipso, atât pentru
autorităţile guvernamentale, cât şi pentru insurgenţi.
Examinarea condiţiilor de aplicare a articolului 3 comun din Convenţiile de la Geneva
pune în evidenţă faptul că dreptul umanitar nu este aplicabil în situaţii de diferende interne,
decât atunci când ostilităţile ating un anumit grad de intensitate, nuanţat în prevederile art. 1
din Protocolul Adiţional II, analizat mai sus. Dacă acest lucru nu se produce, nu putem vorbi
de un conflict armat, ci de tensiuni, tulburări, răzmeriţe, acte sporadice şi izolate de violenţă şi
alte acte analoge, care nu fac aplicabile normele de drept internaţional degajate din
Convenţiile de la Geneva.
Concluzionând cele expuse mai sus, rezultă că domeniile de aplicare ale celor patru
Convenţii Internaţionale adoptate la Geneva la 12.08.1949 şi ale celor două Protocoale
Adiţionale la aceste convenţii sunt:
1. conflictele armate internaţionale survenite între două sau mai multe state
contractante, chiar dacă starea de război nu este recunoscută de unul din ele;
2. conflictele armate care nu au caracter internaţional survenite pe teritoriul unui
stat contractant între forţele sale armate şi forţe armate dizidente sau grupuri
înarmate organizate care, sub conducerea unui comandament responsabil, exercită
un asemenea control asupra unei părţi a teritoriului său, astfel încât să-i permită să
desfăşoare operaţiuni militare susţinute şi coordonate.
B. Persoane şi bunuri protejate
Cele patru convenţii internaţionale prevăd protecţia următoarelor categorii de persoane
sau bunuri în situaţia apariţiei unuia din cazurile de aplicare a prevederilor convenţiilor:
 răniţi şi bolnavi sunt persoanele, militari sau civili, care, ca urmare a unui
traumatism, a unei boli sau a altor incapacităţi sau tulburări fizice sau
mentale, au nevoie de îngrijiri medicale şi care se abţin de la orice act de
ostilitate;
 naufragiaţi sunt persoanele, militari sau civili, care se află într-o situaţie
periculoasă pe mare sau în alte ape, ca urmare a nenorocirii care-i loveşte
sau care loveşte nava sau aeronava care-i transportă, şi care se abţin de la
orice act de ostilitate. Aceste persoane, cu condiţia ca ele să continue să se
abţină de la orice act de ostilitate, vor continua să fie considerate ca
naufragiaţi în timpul salvării lor până ce vor fi dobândit un alt statut în
virtutea convenţiilor;
 personal sanitar este reprezentat de persoanele afectate, în exclusivitate, de
către o parte în conflict, fie scopurilor sanitare, fie administraţiei unităţilor
sanitare, fie funcţionării sau administrării mijloacelor de transport sanitar.
 prizonierii de război sunt membrii forţelor armate ale unei părţi într-un
conflict armat internaţional, care în cursul acţiunilor militare, au căzut în
mâinile părţii adverse;
 populaţia civilă, reprezentată de orice persoană care nu aparţine forţelor
armate;
 bunuri cu caracter civil, reprezentate de toate bunurile care nu intră în
categoria obiectivelor militare.

1018

C. Aplicarea prevederilor Convenţiilor de la Geneva în dreptul intern al statelor
Fiecare stat semnatar are obligaţia de a cuprinde în legislaţia internă dispoziţii penale,
care trebuie să sancţioneze încălcarea Convenţiilor de la Geneva şi a Protocolului Adiţional I.
Astfel, conform art. 49 din Convenţia pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor şi
bolnavilor din forţele armate în campanie (Convenţia I), art. 50 din Convenţia pentru
îmbunătăţirea soartei răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor din forţele armate pe mare
(Convenţia II), art. 129 din Convenţia privitoare la tratamentul prizonierilor de război
(Convenţia III) şi art.146 din Convenţia privitoare la protecţia persoanelor civile în timp de
război (Convenţia IV) statele au obligaţia de a prevede în legislaţia internă sancţiunile penale
aplicabile în cazul comiterii unora din infracţiunile care fac obiectul convenţiilor:
„Înaltele Părţi Contractante se angajează să ia orice măsură legislativă necesară
pentru stabilirea sancţiunilor penale menite să fie aplicate persoanelor care au comis, sau au
dat ordin să se comită oricare dintre infracţiunile grave la prezenta convenţie, definite în
articolul următor.
Fiecare parte contractantă va avea obligaţia de a urmări persoanele bănuite de a fi
comis sau de a fi ordonat să se comită oricare dintre aceste infracţiuni grave şi ea va trebui
să le defere propriilor sale tribunale, oricare ar fi naţionalitatea lor. Ea va putea, de
asemenea, dacă preferă, şi în conformitate cu condiţiile prevăzute în propria sa legislaţie, să
le predea spre judecare altei Părţi contractante, interesate în urmărire, numai dacă această
parte contractantă ar deţine contra numitelor persoane dovezi suficiente.
Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru încetarea actelor contrare
dispoziţiilor prezentei convenţii, altele decât infracţiunile grave definite în articolul următor.
În toate împrejurările, inculpaţii vor beneficia de garanţii de procedură şi de liberă
apărare, care nu vor fi mai puţin favorabile decât cele prevăzute de articolele 105 şi
următoarele ale convenţiei de la Geneva din 12 august 1949, privitoare la tratamentul
prizonierilor de război”.
Conform celor patru convenţii de la Geneva, infracţiunile grave care atrag răspunderea
făptuitorilor în situaţiile în care sunt comise împotriva unor persoane sau bunuri protejate de
convenţie sunt:
- omuciderea intenţionată,
- tortura sau tratamentele inumane,
- experienţele biologice
- faptul de a cauza, în mod intenţionat, mari suferinţe sau de a aduce grave atingeri
integrităţii fizice sau sănătăţii
- distrugerea şi însuşirea de bunuri, nejustificate de necesităţi militare şi desfăşurate
pe scară mare, în mod ilicit şi arbitrar
- faptul de a constrânge un prizonier de război să servească în forţele armate ale
puterii inamice sau acelea de a-l lipsi de dreptul său de a fi judecat, în mod regulat
şi imparţial, potrivit prevederilor prezentei convenţii.
Infracţiunile trebuie să fie încorporate în legislaţia penală sau în codul disciplinar
aplicabil forţelor armate (regulamentul disciplinei militare), iar pedepsele trebuie să fie
determinate.
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V.2. Analiza infracţiunilor contra umanităţii
Prin Decretul nr. 236 publicat în Buletinul Oficial nr. 110 din 2 decembrie 1950
România a aderat la Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid adoptată şi
deschisă spre semnare de Adunarea generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 260A (III) din
9 decembrie 1948.
De asemenea, prin Decretul nr. 183 din 14.05.1954, publicat in Buletinul Oficial nr. 25
din 21.05.1954, România a ratificat convenţiile internaţionale pentru protecţia victimelor de
război, încheiate la Geneva la 12 august 1949.
În luna noiembrie 1968 Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia
asupra imprescriptibilitǎţii crimelor de rǎzboi şi a crimelor contra umanitǎţii („Convenţia din
1968”), care a fost ratificată de România prin Decretul 547/1969, publicat în Buletinul Oficial
nr. 83 din 30.07.1969.
În transpunerea dezideratelor care reies din cuprinsul acestor documente
internaţionale, statul român a incriminat acele fapte care sunt de natură să aducă atingere păcii
sau relaţiilor de înţelegere şi respect ce trebuie să existe între state, grupuri sau colectivităţi
umane.
Pericolul social deosebit pe care îl reprezintă aceste fapte, pericol scos în evidenţă în
principal de cel de-al doilea război mondial, a determinat din partea multor state o reacţie
severă, concretizată, aşa cum am expus anterior, în încheierea unor convenţii internaţionale,
iar pe de altă parte, în incriminarea acestor fapte în legislaţia internă.
La momentul comiterii faptelor care fac obiectul prezentei cauze, în legislaţia
românească, infracţiunile care aduc atingere păcii şi omenirii formau un grup distinct de
infracţiuni, cuprinse în Titlul XI al părţii speciale a Codului penal adoptat prin Legea nr.
15/1968, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 65 din 16.04.1997, al căror
obiect juridic îl formau ocrotirea relaţiilor sociale privind coexistenţa colectivităţilor umane.
În conţinutul infracţiunilor contra păcii şi omenirii erau absorbite fapte care făceau
obiectul unor incriminări tipice, distincte, latura obiectivă a acestor infracţiuni fiind
completată cu una sau mai multe cerinţe esenţiale, situaţii premisă, care justificau includerea
acestor incriminări complexe într-un titlu separat, după incriminările tipice.
Erau incriminate, astfel, propaganda pentru război (art. 356 C.pen.), genocidul (art.
357 C.pen), tratamentele neomenoase (art. 358 C.pen.), distrugerea unor obiective şi însuşirea
unor bunuri (art. 359 C.pen.) şi distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale (art.
360 C.pen.).
Ulterior, prin noul Cod penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, publicată în Monitorul
Oficial nr. 510/24.07.2009, cu modificările şi completările ulterioare, care a intrat în vigoare
la data de 01.02.2014, au fost incriminate în Titlul XII denumit „Infracţiuni de genocid contra
umanităţii şi de război” o serie de fapte, parte din aceste reglementări fiind o continuare a
incriminărilor din legislaţia anterioară.
Analiza textelor de lege aplicabile pentru fiecare infracţiune se va face în cele ce
urmează, ţinând seama de dispoziţiile art. 5 din noul Cod penal privind legea penală mai
favorabilă şi de principiul continuităţii incriminării.
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A. Propaganda pentru război
Conform art. 356 C.pen. din Codul penal din 1969 constituia infracţiunea de
propaganda pentru război „răspândirea de ştiri tendenţioase sau inventate, de natură să
servească aţâţării la război, sau orice alte manifestări în favoarea dezlănţuirii unui război,
săvârşite prin grai, scris, radio, televiziune, cinematograf sau prin alte asemenea mijloace”.
Prin propagandă pentru război se înţelegea efectuarea unei activităţi prin care, în mod
public, se făcea apologia războiului, se răspândeau teorii sau concepţii care susţin războiul şi
agresiunea. De asemenea, în elementul material al infracţiunii intra şi răspândirea de ştiri
tendenţioase sau inventate de natură să servească aţâţării la război, precum şi orice alte
manifestări în favoarea dezlănţuirii unui război.
Propaganda, în oricare din aceste variante, trebuia să aibă ca obiectiv un război de
agresiune, în vederea declanşării, continuării, extinderii sau sprijinirii acestuia. Numai cu
îndeplinirea acestei cerinţe esenţiale, latura obiectivă întrunea condiţiile prevăzute de lege
pentru existenţa infracţiunii.
Conform dispoziţiilor art. 405 din noul Cod penal constituie infracţiunea de
propagandă pentru război şi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani „propaganda pentru
război de agresiune, precum şi răspândirea de ştiri tendenţioase sau inventate, în scopul
provocării unui război de agresiune”. Conform alin. 2 al aceluiaşi articol, cu aceeaşi
pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute în alin. (1), săvârşite în scopul provocării unui
război de agresiune împotriva României sau a unui conflict armat intern.
În condiţiile în care în noua legislaţie, prin dispoziţiile art. 405 alin. 2, sunt incriminate
ca infracţiuni fapte noi, se reţine că legea veche este mai favorabilă, astfel încât încadrarea
juridică a faptelor este guvernată de dispoziţiile art. 356 din vechiul Cod penal.
Prin propagandă pentru război se înţelege efectuarea unei activităţi prin care, în mod
public, se face apologia războiului, se răspândesc teorii sau concepţii care susţin războiul şi
agresiunea. De asemenea, în elementul material al infracţiunii intră şi răspândirea de ştiri
tendenţioase sau inventate de natură să servească aţâţării la război, precum şi orice alte
manifestări în favoarea dezlănţuirii unui război.
Propaganda, în oricare din aceste variante, trebuie să aibă ca obiectiv un război de
agresiune, în vederea declanşării, continuării, extinderii sau sprijinirii acestuia. Numai cu
îndeplinirea acestei cerinţe esenţiale, latura obiectivă întruneşte condiţiile prevăzute de lege
pentru existenţa infracţiunii.
În raport de situaţia de fapt cu privire la evenimentele din decembrie 1989, aşa cum a
fost expusă în cuprinsul prezentei ordonanţe, se reţine că nu au existat acte materiale care să
îndeplinească cerinţa esenţială prevăzută de art. 356 din vechiul Cod penal pentru existenţa
infracţiunii de propagandă de război. Astfel, nu au fost comise acte materiale de natură să facă
apologia războiului, în sensul incriminat de textul de lege. Aserţiunile lansate pe postul de
televiziune sau prin alte mijloace cu privire la acţiunile unor „elemente teroriste” nu
îndeplinesc cerinţa prevăzută de lege pentru existenţa infracţiunii.
Se reţine astfel că faptele concrete comise nu îşi găsesc corespondent în norma de
incriminare, motiv pentru care se va dispune clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de propagandă pentru război prev. de art. 405 din noul Cod penal cu aplic. art. 5 C.pen (cu
referire la art. 356 din Codul penal din 1969), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.
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B. Genocidul
În legislaţia română genocidul a fost incriminat ca urmare a ratificării de către ţara
noastră, prin Decretul nr. 236 din 2 decembrie 1950, a Convenţiei din 9 decembrie 1948,
pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid adoptată de O.N.U.
Conform art. 357 din Codul penal adoptat prin Legea nr. 15/1968, republicată în
Monitorul Oficial al României Partea I nr. 65 din 16.04.1997, text în vigoare la data săvârşirii
faptelor, constituia infracţiunea de genocid:
„Săvârşirea în scopul de a distruge în întregime sau în parte o colectivitate sau un
grup naţional, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre următoarele fapte:
a) uciderea membrilor colectivităţii sau grupului;
b) vătămarea gravă a integrităţii fizice sau mintale a membrilor colectivităţii sau
grupului;
c) supunerea colectivităţii ori grupului la condiţii de existenţă sau tratament de natură
să ducă la distrugere fizică;
d) luarea de măsuri tinzând la împiedicarea naşterilor în sânul colectivităţii sau
grupului;
e) transferarea forţată a copiilor aparţinând unei colectivităţi sau unui grup, în altă
colectivitate sau în alt grup”.
În prezent, conform dispoziţiilor art. 438 din Codul penal adoptat prin Legea nr.
286/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 510/24.07.2009, cu modificările şi completările
ulterioare, care a intrat în vigoare la data de 01.02.2014, constituie infracţiunea de genocid:
„Săvârşirea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte, un grup naţional, etnic,
rasial sau religios, a uneia dintre următoarele fapte:
a) uciderea de membri ai grupului;
b) vătămarea integrităţii fizice sau mintale a unor membri ai grupului;
c) supunerea grupului la condiţii de existenţă de natură să ducă la distrugerea
fizică, totală sau parţială, a acestuia;
d) impunerea de măsuri vizând împiedicarea naşterilor în cadrul grupului;
e) transferul forţat de copii aparţinând unui grup în alt grup, se pedepseşte cu
detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) sunt săvârşite în timp de război, pedeapsa este
detenţiunea pe viaţă.
(3) Înţelegerea în vederea săvârşirii infracţiunii de genocid se pedepseşte cu
închisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Incitarea la săvârşirea infracţiunii de genocid, comisă în mod direct, în public,
se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”.
Prin condiţiile de incriminare, având în vedere că în noul Cod penal a fost introdusă,
ca formă atenuată a genocidului, o faptă nouă (art. 438 alin. 4 Cod penal), se reţine că legea
veche este mai favorabilă, astfel încât analiza situaţiei de fapt se va face prin raportare la
condiţiile de incriminare prevăzute la art. 357 din Codul penal din 1969.
Fiecare din aceste fapte sunt incriminate în grupul infracţiunilor contra persoanei
(omucidere, vătămări corporale, lipsire de libertate). Ele se absorb, însă, ca element material
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în diferitele variante ale infracţiunii de genocid. Diferenţa constă în aceea că aceste fapte, ca
infracţiuni de sine stătătoare, aduc atingere persoanei privite individual, în timp ce la
infracţiunea de genocid persoana vătămată este privită ca membru al unei colectivităţi sau
unui grup naţional, etnic, rasial sau religios.
Subiectul pasiv al infracţiunii de genocid îl constituie persoanele care alcătuiesc o
colectivitate sau un grup naţional, etnic, rasial sau religios, împotriva cărora se îndreaptă
activitatea infracţională.
Pentru existenţa infracţiunii de genocid, legea prevede o situaţie premisă şi anume
existenţa unei colectivităţi umane sau unei grupări naţionale, etnice, rasiale sau religioase.
În accepţiunea legii, noţiunea de „colectivitate” are înţelesul de populaţie cu o
existenţă de sine stătătoare din punct de vedere geografic, social şi istoric (cetăţenii unui stat,
locuitorii unei provincii, unui oraş, unei comune).
Prin „grup” se înţelege o comunitate de persoane între care există o legătură naţională,
etnică, rasială sau religioasă. Pentru existenţa situaţiei premisă nu este nevoie ca membrii
grupului să locuiască toţi împreună pe acelaşi teritoriu.
Spre deosebire de omenire, care reprezintă o sumă a colectivităţilor umane şi a cărei
existenţă este prezumată a priori, în cazul grupurilor caracterizate naţional, etnic, rasial sau
religios existenţa acestora trebuie dovedită. Nu orice grupare umană are caracter naţional,
etnic, rasial sau religios.
Infracţiunea de genocid presupune, aşadar, că trebuie să existe, ca subiect pasiv,
împotriva căruia se îndreaptă actele sau faptele din elementul material al infracţiunii
(enumerate la lit. a-e), o colectivitate sau un grup naţional, etnic, rasial sau religios.
Analiza aplicabilităţii în prezenta cauză a dispoziţiilor art. 357 din Codul penal din
1969 privind genocidul trebuie abordată prin raportare distinctă la fiecare dintre cele două
perioade, diferite din punct de vedere socio-politic.
Aşa cum am arătat, în perioada 17-22 decembrie 1989, forţele de ordine au acţionat,
din dispoziţia conducerii politice, reprezentată de Nicolae Ceauşescu, „… pentru a apăra
independenţa patriei şi a socialismului împotriva oricăruia”.
Astfel, în cadrul şedinţei Comitetului Politic Executiv al P.C.R din data de 17.12.1989
s-au luat măsuri de intimidare şi reprimare a oricăror demonstraţii împotriva regimului
comunist. Măsurile adoptate de decidenţii politici au fost transmise factorilor de conducere ale
organismelor statului comunist implicate în această acţiune: Ministerul Apărării Naţionale,
Ministerul de Interne, organele de securitate, gărzile patriotice, care au trecut la punerea lor în
aplicare.
Aşa cum am expus în cuprinsul ordonanţei, anchetele declanşate la nivelul parchetelor
militare s-au finalizat cu trimiterea în judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de genocid, a
tuturor membrilor Comitetului Politic Executiv al P.C.R. şi conducerilor structurilor care au
participat la acţiunile de forţă din perioada 16-22 decembrie 1989.
Instanţa supremă, judecând aceste cauze, prin prisma dispoziţiilor care incriminau
faptele reţinute în sarcina inculpaţilor şi a dispoziţiilor art. 20 din Constituţia României,
privind aplicabilitatea în dreptul intern a prevederilor reglementărilor internaţionale la care
România era parte, a statuat cu caracter irevocabil că, în contextul evenimentelor din
decembrie 1989 atât la Timişoara, Bucureşti, cât şi în celelalte localităţi din ţară, nu au fost
împuşcaţi toţi manifestanţii, ceea ce învederează o intenţie de intimidare a demonstranţilor,
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situaţie în care nu se poate considera că s-a urmărit distrugerea în întregime sau în parte a unei
colectivităţi sau grup naţional, etnic, rasial sau religios.
În acest sens au fost pronunţate următoarele hotărâri judecătoreşti: sentinţa penală nr. 6
din 09.12.1991 pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie în dosarul nr. 24/1991, decizia
penală nr. 37 din 20.04.1992 pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie în dosarul nr.
128/1991, decizia penală nr. 44 din 28.04.1992 pronunţată de Curtea Supremă de Justiţie în
dosarul nr. 16/1992, decizia penală nr. 64 din 26.04.1993 pronunţată de Curtea Supremă de
Justiţie în dosarul nr. 169/1992. Prin aceste hotărâri judecătoreşti irevocabile s-a dispus
condamnarea inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunilor de omor deosebit de grav, atât în
forma infracţiunii continuate, cât şi a tentativei, urmare a schimbării încadrării juridice a faptei
din infracţiunea de genocid în cea de omor deosebit de grav, reţinându-se că „…prin
atitudinea pe care au avut-o, au achiesat la măsurile de reprimare a manifestaţiilor, ceea ce a
întărit convingerea soţilor Ceauşescu de a insista în aducerea la îndeplinire a hotărârii lor de
a se trage cu armele de foc în demonstranţi”.
Aşa fiind, instanţa supremă a calificat faptele tuturor inculpaţilor care au făcut parte
din structurile de decizie ca fiind circumscrise infracţiunii de omor deosebit de grav.
Din actele dosarului rezultă că, până la data de 22 decembrie 1989, persoanele
împotriva cărora au fost comise acte sau fapte care au avut ca urmare decesul sau vătămarea
integrităţii acestora, nu au făcut parte dintr-o colectivitate sau grup caracterizat din punct de
vedere naţional, etnic, rasial sau religios. Participanţii la protestele îndreptate împotriva
regimului comunist din decembrie 1989 au fost răspândiţi pe întreg teritoriul ţării şi au făcut
parte din medii eterogene, ei neputând fi caracterizaţi ca făcând parte dintr-o colectivitate sau
grup de genul celor avute în vedere de art. 357 C.pen. din 1969.
În această situaţie, şi în ceea ce priveşte nivelul factorilor de execuţie se reţine că
acţiunile represive ale forţelor de ordine nu au vizat uciderea tuturor manifestanţilor, acţiune
care ar fi fost posibilă dacă s-ar fi utilizat toată forţa de foc de care au dispus acestea, ci au
urmărit intimidarea şi răspândirea acestora, cu scopul ca demonstraţiile să nu se generalizeze
la nivel naţional.
După fuga lui Nicolae Ceauşescu, din ziua de 22 decembrie, în Bucureşti s-a instaurat o
atmosferă de haos, precedată de o stare de euforie generală. Foarte mulţi oameni au pătruns în
clădirea Comitetului Central, iar birourile oficialilor comunişti au fost vandalizate.
Au fost mai multe încercări de formare a unui nou guvern, existând diverse luări de
poziţie din partea unor persoane publice. În sediul C.C. al PCR, Ilie Verdeţ, fost membru al
C.P.Ex al PCR, a anunţat formarea unui nou guvern, autoproclamându-se preşedinte al
guvernului provizoriu. Nu a reuşit însă preluarea puterii politice, datorită opoziţiei
manifestanţilor faţă de un guvern format din activişti comunişti. În sediul Ministerului
Apărării, general-locotenent Ilie Ceauşescu, fratele lui Nicolae Ceauşescu, încerca să realizeze
o remaniere de guvern. De asemenea, tot în sediul C.C. al PCR, Ion Iliescu împreună cu Silviu
Brucan, Petre Roman, Ion Caramitru, Sergiu Nicolaescu, Gelu Voican Voiculescu, Dan
Deşliu, Mihai Ispas, Nicolae Militaru ş.a. s-au organizat pentru preluarea puterii politice şi
constituirea Consiliului Frontului Salvării Naţionale.
Acest vid de putere din primele zile, precum şi informaţiile neverificate, contradictorii,
transmise pe postul public de Televiziune au creat o situaţie confuză şi o stare de psihoză
generală.
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Populaţia şi armata au fost chemate să apere revoluţia, însă, în multe situaţii, riposta
exagerată, a celor care au făcut parte din dispozitivele militare sau mixte, asupra locurilor din
care se trăgeau focuri răzleţe, a avut drept consecinţă pierderea de vieţi omeneşti şi vătămarea
gravă a unui număr foarte mare de persoane.
În acest context, după data de 22.12.1989, din momentul prăbuşirii regimului politic
aflat la putere, nu se mai poate lua în discuţie o acţiune concertată a unor forţe represive
împotriva unei colectivităţi sau grup, aşa cum acestea sunt definite ca subiect pasiv de textul
de lege.
Decesul sau rănirea prin împuşcare a unor persoane după data de 22 decembrie 1989
sunt urmarea unor fapte comise în împrejurări strict definite, care nu au avut ca scop uciderea
sau rănirea membrilor unei colectivităţi sau grup naţional, etnic, rasial sau religios.
În raport de aceste aspecte, rezultă că faptele concrete, în materialitatea lor, nu
corespund normei legale incriminatoare, nefiind caracterizate de tipicitate, care să conducă la
angajarea răspunderii penale, motiv pentru care se va dispune clasarea în cauză sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de genocid prevăzută de art. 438 din codul penal cu aplic. art. 5 (cu
referire la art. 357 din Codul penal din 1969).
În lipsa existenţei situaţiei premisă cerută de lege pentru infracţiunea de genocid,
actele sau faptele îndreptate împotriva participanţilor la demonstraţiile din decembrie 1989,
soldate cu decesul, rănirea sau lipsirea lor de libertate vor fi analizate din perspectiva
infracţiunilor de omor, vătămare corporală sau lipsire de libertate în mod ilegal, aşa cum vom
expune în continuare.
C. Tratamentele neomenoase
Introducerea în legislaţia română a infracţiunii de tratamente neomenoase a fost
determinată de ratificarea de către ţara noastră, la data de 14.05.1954, a Convenţiei de la
Geneva privind ameliorarea soartei răniţilor şi bolnavilor şi pentru tratamentul prizonierilor de
război.
Conform art. 358 alin. 1 din Codul penal adoptat prin Legea nr. 15/1968, republicată în
Monitorul Oficial al României Partea I nr. 65 din 16.04.1997, text în vigoare la data săvârşirii
faptelor, constituia infracţiunea de tratamente neomenoase:
„Supunerea la tratamente neomenoase a răniţilor ori bolnavilor, a membrilor
personalului civil sanitar sau al Crucii Roşii ori al organizaţiilor asimilate acesteia, a
naufragiaţilor, a prizonierilor de război şi în general a oricărei alte persoane căzute sub
puterea adversarului, ori supunerea acestora la experienţe medicale sau ştiinţifice care nu
sunt justificate de un tratament medical în interesul lor”.
În alineatul 2 al aceluiaşi articol se sancţiona „săvârşirea faţă de persoanele arătate în
alineatul precedent a vreuneia dintre următoarele fapte:
a) constrângerea de a servi în forţele armate ale adversarului;
b) luarea de ostateci;
c) deportarea;
d) dislocarea sau lipsirea de libertate fără temei legal;
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e) condamnarea sau execuţia fără o judecată prealabilă efectuată de către un tribunal
constituit în mod legal şi care să fi judecat cu respectarea garanţiilor judiciare fundamentale
prevăzute de lege”.
Era incriminată, de asemenea, „torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevăzuţi
în alin. 1”.
Săvârşirea acestor fapte în timp de război era prevăzută ca variantă agravantă în
alineatul 4.
În conformitate cu legislaţia în vigoare în prezent, prin dispoziţiile art. 440 din Codul
penal adoptat prin Legea nr. 286/2009 este incriminată infracţiunea de război contra
persoanelor, care are parţial corespondent în incriminarea anterioară cu denumirea marginală
„tratamente neomenoase”, prev. la art. 358 din Codul penal din 1969.
Faţă de conţinutul articolului care prevedea infracţiunea de tratamente neomenoase din
vechiul Cod penal, incriminarea cuprinsă în art. 440 din Codul penal este mult diferită. În
conţinutul noii incriminări se regăsesc doar câteva dintre faptele din vechiul text (de exemplu,
luarea de ostatici, deportarea, supunerea la experienţe medicale neconsimţite şi care nu sunt
necesare pentru sănătatea persoanei etc.), cu precizarea că, şi în cazul acestora, au fost
modificate semnificativ condiţiile de incriminare.
Examinarea comparativă a celor două articole - art. 358 din Codul penal din 1969 şi
art. 440 din noul Cod penal - conduce la concluzia că în noua incriminare se regăseşte doar o
mică parte a elementelor ce intrau în conţinutul infracţiunii de tratamente neomenoase. În atari
condiţii, elementele incriminatorii noi nu pot fi reţinute în prezenta cauză, dat fiind faptul că
nu erau în vigoare la data comiterii faptelor.
Sub aspectul condiţiilor de incriminare şi a tratamentului sancţionator se reţine că
legea veche este mai favorabilă, astfel încât analiza răspunderii penale se va face prin
raportare la acest text de lege.
Conform art. 358 din Codul penal din 1969 două categorii de persoane puteau deveni
subiectul pasiv al infracţiunii de tratamente neomenoase:
- persoanele civile care, datorită oricărei împrejurări (ocuparea teritoriului, o
incursiune pe acel teritoriu, un naufragiu, o deturnare de avion ş.a.), au căzut „sub puterea
adversarului”;
- persoanele aparţinând forţelor armate care au căzut în puterea inamicului (prizonierii
de război).
Fapta de tratamente neomenoase faţă de o „persoană căzută sub puterea adversarului”
nu poate fi concepută fără existenţa, în prealabil, a unei situaţii de conflict, în sfera căreia
persoanele, în mod indeterminat ca număr şi îndeletnicire, se află unele faţă de altele ca
adversari. Această situaţie de conflict (război, rupere de relaţii între state, incursiuni de bande
pe teritoriul ţării) constituie situaţia premisă în structura infracţiunii de tratamente
neomenoase.
În aplicarea prevederilor Convenţiilor de la Geneva, Protocolul Adiţional I defineşte în
titlul II următorii termeni:
 răniţi şi bolnavi sunt persoanele, militari sau civili, care, ca urmare a unui
traumatism, a unei boli sau a altor incapacităţi sau tulburări fizice sau
mentale, au nevoie de îngrijiri medicale şi care se abţin de la orice act de
ostilitate;

1026



naufragiaţi sunt persoanele, militari sau civili, care se află într-o situaţie
periculoasă pe mare sau în alte ape, ca urmare a nenorocirii care-i loveşte
sau care loveşte nava sau aeronava care-i transportă, şi care se abţin de la
orice act de ostilitate. Aceste persoane, cu condiţia ca ele să continue să se
abţină de la orice act de ostilitate, vor continua să fie considerate ca
naufragiaţi în timpul salvării lor până ce vor fi dobândit un alt statut în
virtutea convenţiilor;
 personal sanitar este reprezentat de persoanele afectate, în exclusivitate, de
către o parte în conflict, fie scopurilor sanitare, fie administraţiei unităţilor
sanitare, fie funcţionării sau administrării mijloacelor de transport sanitar;
 prizonierii de război sunt membrii forţelor armate ale unei părţi într-un
conflict armat internaţional, care în cursul acţiunilor militare, au căzut în
mâinile părţii adverse.
Pe de altă parte, noţiunea de „adversar” din textul intern nu este în deplină concordanţă
cu cea din textul Convenţiilor de la Geneva din 1949 şi protocoalelor adiţionale, adoptate
ulterior, care folosesc alte terminologii, respectiv „persoane căzute sub puterea părţii adverse”
(art. 4 al Convenţiei de la Geneva pentru îmbunătăţirea soartei răniţilor şi bolnavilor din
forţele armate în campanie), „persoane căzute în mâinile inamicului” (art. 5 din aceeaşi
convenţie şi art. 4 şi art. 12 din Convenţia de la Geneva privitoare la tratamentul prizonierilor
de război) sau „persoane care se găsesc în puterea uneia dintre părţile aflate în conflict” (art. 4
din Convenţia de la Geneva privitoare la protecţia persoanelor civile în timp de război).
Potrivit art. 2, comun tuturor celor patru Convenţii de la Geneva, dispoziţiile acestora
sunt incidente în caz de război declarat sau a oricărui conflict armat care apare între două sau
mai multe Înalte Părţi Contractante (state), chiar dacă starea de război nu este recunoscută de
una din ele.
Totodată, potrivit prevederilor art. 1 paragraful 2 din Protocolul Adiţional nr. II
privind protecţia victimelor conflictelor armate fără caracter internaţional „prezentul protocol
nu se va aplica situaţiilor de tensiune internă şi tulburărilor interne” care nu sunt conflicte
armate.
Existenţa unui conflict armat constituie situaţia premisă a infracţiunii de tratamente
neomenoase, iar, în doctrină, au fost date ca exemple, în acest sens, războiul, ruperea de relaţii
între state, incursiunile de bande pe teritoriul unei ţări, arătându-se că tulburările şi conflictele
interne nu intră în sfera de aplicare a acestei incriminări.
Faptele concrete reliefate în prezenta cauză nu au corespondent în textul de lege care
incriminează infracţiunea de tratamente neomenoase, întrucât evenimentele din decembrie
1989 nu pot fi calificate drept „conflict armat”, în sensul celor avute în vedere de normele
internaţionale, ele constituind o revoltă populară cu caracter intern împotriva regimului
dictatorial, astfel încât nu ne aflăm în ipoteza avută în vedere de lege, motiv pentru care se va
dispune clasarea sub aspectul infracţiunii prevăzută de art. 440 C.pen. cu aplic art. 5 (art. 358
din Codul penal din 1969).
În aceste condiţii, în lipsa existenţei situaţiei premisă cerută de lege, actele sau faptele
care fac obiectul dosarului vor fi analizate prin raportare la infracţiunea de lipsire de libertate
în mod ilegal, prev. de art. 205 C.pen., aşa cum se va arăta în continuare, întrucât, în raport de
situaţia de fapt concretă, nu se poate reţine că au fost comise acte sau fapte privind
constrângerea de a servi în forţele armate ale adversarului, luarea de ostateci, deportarea,
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condamnarea sau execuţia fără o judecată prealabilă efectuată de către un tribunal constituit în
mod legal şi care să fi judecat cu respectarea garanţiilor judiciare fundamentale prevăzute de
lege, respectiv, torturarea, mutilarea sau exterminarea unor persoane din categoria celor
protejate de dispoziţiile art. 358 alin. 1 C.pen. din 1969.
D. Distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri
Faptele de distrugere a unor obiective şi de însuşire a unor bunuri, în timp de război,
au fost incriminate în legislaţia internă prin dispoziţiile art. 359 şi art. 360 din Codul penal din
1969, ca urmare a ratificării de către ţara noastră, la data de 14.05.1954, a Convenţiei de la
Geneva din 12 august 1949.
În conformitate cu legislaţia în vigoare în prezent, art. 441 incriminează infracţiuni de
război contra proprietăţii şi alte drepturi.
Incriminarea cu denumirea marginală „Infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor
drepturi", prevăzută la art. 441 din noul Cod penal, se regăseşte, parţial, în conţinutul
infracţiunilor prevăzute la art. 359 - „Distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri" şi
art. 360 - „Distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale” din Codul penal din 1969.
Examinând comparativ conţinutul art. 441 din noul Cod penal şi al art. 359 şi art. 360 din
Codul penal din 1969 se constată faptul că textul din noua reglementare este unul mai concis
şi, în acelaşi timp, are o sferă de cuprindere mult mai largă. În atari condiţii, elementele
incriminatorii noi nu pot fi reţinute în prezenta cauză, dat fiind faptul că nu erau în vigoare la
data comiterii faptelor.
Sub aspectul condiţiilor de incriminare se reţine că legea veche este mai favorabilă,
astfel încât analiza răspunderii penale se va face prin raportare la dispoziţiile art. 359 şi art.
360 din Codul penal din 1969, texte de lege în vigoare la data săvârşirii faptelor.
Conform art. 359 alin. 1 din Codul penal din 1969 constituie infracţiunea de
distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri:
„Distrugerea în întregime sau în parte:
a) a clădirilor, a oricăror alte construcţii sau a navelor care servesc de spitale;
b) a mijloacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu sanitar sau de Cruce
Roşie, ori al organizaţiilor asimilate acesteia, pentru transportul răniţilor, bolnavilor,
materialelor sanitare sau al materialelor Crucii Roşii ori ale organizaţiilor asimilate
acesteia;
c) a depozitelor de materiale sanitare,
dacă toate acestea poartă semnele distinctive reglementare”.
Conform alin.2 se sancţionează „însuşirea sub orice formă, nejustificată de o
necesitate militară şi săvârşită în proporţii mari, a mijloacelor sau materialelor destinate
pentru ajutorul ori îngrijirea răniţilor sau bolnavilor căzuţi sub puterea adversarului”.
Conform alin. 3 se sancţionează „distrugerea în întregime sau în parte, ori însuşirea
sub orice formă, nejustificată de vreo necesitate militară şi săvârşită în proporţii mari, a
oricăror alte bunuri”.
În conţinutul juridic al infracţiunilor de distrugere a unor obiective şi însuşire a unor
bunuri intră, ca părţi componente, o situaţie premisă şi conţinutul constitutiv al faptei.
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Situaţia premisă comună celor două infracţiuni constă în preexistenţa stării de război.
Condiţia existenţei stării de război rezultă neîndoielnic din expresiile: „nejustificată de o
necesitate militară” şi „mijloace sau materiale destinate pentru ajutorul ori îngrijirea
răniţilor sau bolnavilor căzuţi sub puterea adversarului”. De altfel, tocmai această situaţie
premisă stă la baza acestei incriminări distincte în raport de infracţiunile de distrugere, furt,
tâlhărie, piraterie prevăzute în Titlul III al Codului penal.
Starea de război, astfel cum este definită de disp. art. 185 C.pen. cu denumirea
marginală „timp de război”, cuprinde intervalul de timp de la data declarării mobilizării sau de
la începerea operaţiunilor de război până la data trecerii armatei la starea de pace.
În raport de situaţia de fapt reţinută în cauză, se constată că lipseşte situaţia premisă
prevăzută de lege pentru existenţa infracţiunii, respectiv preexistenţa stării de război.
Evenimentele din decembrie 1989, astfel cum a fost expuse anterior, nu pot fi calificate ca un
conflict armat (stare de război), astfel cum acesta este definit din economia prevederilor celor
patru Convenţii de la Geneva.
Este unanim acceptat că situaţia premisă, ca şi condiţiile referitoare la obiect, subiect,
timpul şi locul săvârşirii faptei au o legătură intrinsecă cu latura obiectivă a infracţiunii, astfel
încât se constată că în prezenta cauză, nu există o concordanţă deplină dintre trăsăturile faptei
şi norma de incriminare, prin lipsa situaţiei premisă, motiv pentru care se va dispune clasarea
sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 441 din codul penal cu aplicarea art. 5 (art.
359 din Cod penal din 1969).
În lipsa existenţei situaţiei premisă cerută de lege, actele sau faptele îndreptate
împotriva unor obiective sau bunuri vor fi analizate în raport de dispoziţiile legale care
incriminează infracţiunea de distrugere prev. de art. 253 C.pen., aşa cum se va arăta în
continuare.
E. Distrugerea, jefuirea sau însuşirea valorilor culturale
Infracţiunea de distrugere, jefuire sau însuşire a valorilor culturale a fost incriminată în
legislaţia noastră penală ca urmare a Convenţiei de la Haga adoptată de O.N.U. la 14 mai
1958 şi ratificată de ţara noastră prin Decretul nr. 605 din 28 ianuarie 1958.
Conform art. 360 alin.1 din vechiul Cod penal constituie infracţiunea de distrugere,
jefuire sau însuşire a valorilor culturale:
„Distrugerea sub orice formă, fără necesitate militară, de monumente sau construcţii
care au o valoare artistică, istorică ori arheologică, de muzee, mari biblioteci, arhive de
valoare istorică sau ştiinţifică, opere de artă, manuscrise, cărţi de valoare, colecţii ştiinţifice
sau colecţii importante de cărţi, de arhive, ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus şi în
general a oricăror valori culturale ale popoarelor”.
În alin. 2 se sancţionează „jefuirea sau însuşirea sub orice formă a vreuneia dintre
valorile culturale arătate în prezentul articol, de pe teritoriile aflate sub ocupaţie militară”.
În conţinutul juridic al infracţiunilor reglementate în art. 360 alin. 1 şi 2 intră ca părţi
componente o situaţie premisă şi conţinutul constitutiv al faptelor. Astfel, în cazul distrugerii
valorilor culturale situaţia premisă pentru existenţa infracţiunii constă în preexistenţa stării de
război, iar în cazul jefuirii sau însuşirii de valori culturale situaţia premisă pentru existenţa
infracţiunii este constituită de preexistenţa unei stări de ocupaţie militară. Condiţia existenţei
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stării de război, respectiv a stării de ocupaţie militară, rezultă neîndoielnic din expresiile:
„fără necesitate militară” şi „teritoriile aflate sub ocupaţie militară”.
Din actele dosarului rezultă că în cauză nu sunt îndeplinite cele două condiţii ale
situaţiei premisă, „starea de război”, respectiv „starea de ocupaţie militară”.
Pentru aceste motive, se va dispune clasarea sub aspectul săvârşirii infracţiunii
prevăzută de art. 441 din codul penal cu aplicarea art. 5 (art. 360 din Cod penal din 1969).
În lipsa existenţei situaţiei premisă cerută de lege, actele sau faptele îndreptate
împotriva valorilor culturale vor fi analizate în raport de dispoziţiile legale care incriminează
infracţiunea de distrugere prev. de art. 253 din Codul penal în vigoare de la data de
01.02.2014, aşa cum se va arăta în continuare.
F. Infracţiuni contra umanităţii
Conform art. 439 din Codul penal în vigoare de la data de 01.02.2014, constituie
infracţiuni contra umanităţii „săvârşirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic,
lansat împotriva unei populaţii civile, a uneia dintre următoarele fapte:
a) uciderea unor persoane;
b) supunerea unei populaţii sau părţi a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în
parte, la condiţii de viaţă menite să determine distrugerea fizică, totală sau parţială, a
acesteia;
c) sclavia sau traficul de fiinţe umane, în special de femei sau copii;
d) deportarea sau transferarea forţată, cu încălcarea regulilor generale de drept
internaţional, a unor persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea
acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea altor măsuri de
constrângere;
e) torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta
exercită controlul în orice alt mod, cauzându-i vătămări fizice sau psihice, ori suferinţe fizice
sau psihice grave, ce depăşesc consecinţele sancţiunilor admise de către dreptul
internaţional;
f) violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituţie, sterilizarea forţată sau
detenţia ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării compoziţiei
etnice a unei populaţii;
g) vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unor persoane;
h) provocarea dispariţiei forţate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub
protecţia legii pentru o perioadă îndelungată, prin răpire, arestare sau deţinere, la ordinul
unui stat sau al unei organizaţii politice ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul
acestora, urmate de refuzul de a admite că această persoană este privată de libertate sau de a
furniza informaţii reale privind soarta care îi este rezervată ori locul unde se află, de îndată
ce aceste informaţii au fost solicitate;
i) întemniţarea sau altă formă de privare gravă de libertate, cu încălcarea regulilor
generale de drept internaţional;
j) persecutarea unui grup sau a unei colectivităţi determinate, prin privare de
drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor
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drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, naţional, etnic, cultural, religios, sexual ori în
funcţie de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internaţional;
k) alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferinţe mari sau vătămări ale
integrităţii fizice sau psihice”.
Conform alineatului 2 al aceluiaşi articol constituie infracţiune „faptele prevăzute în
alin. (1), săvârşite în cadrul unui regim instituţionalizat de oprimare sistematică şi de
dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu intenţia de a menţine acest regim”.
Din cuprinsul textului de lege se desprinde concluzia că incriminarea prevăzută la art.
439 reprezintă un element de noutate în legislaţia penală românească, fără corespondent în
Codul penal din 1969. Textul de lege reprezintă alinierea legislaţiei penale interne la
standardele art. 7 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, valorificând şi definiţiile anterioare
promovate de statutele tribunalelor penale internaţionale.
Sub denumirea marginală „Infracţiuni contra umanităţii” sunt încorporate într-un
singur articol 12 infracţiuni distincte, care pot fi comise atât în timp de pace, cât şi în timp de
război, legiuitorul român optând pentru explicitarea noţiunilor în cuprinsul fiecărei norme de
incriminare.
Varianta tip a infracţiunii, reglementată la alin. 1, presupune săvârşirea, în cadrul unui
atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populaţii civile, atât în timp de pace, cât
şi în timp de război, a uneia dintre cele 11 modalităţi normative descrise la lit. a)-k).
Atacul îndreptat împotriva unei populaţii civile este definit de art. 7 paragraful 2 lit. a)
din Statut ca fiind comportamentul care constă în comiterea multiplă de acte dintre cele
descrise în textul de incriminare împotriva oricărei populaţii civile, în aplicarea sau în
sprijinirea politicii unui stat ori a unei organizaţii având ca scop un asemenea atac. Ca
trăsături ce definesc atacul, s-au prevăzut, alternativ, caracterul generalizat sau sistematic.
Atacul generalizat este acela care priveşte o categorie întreagă a populaţiei civile, iar atacul
sistematizat este acela care are o derulare dinainte gândită şi planificată.
Varianta asimilată de la alin. 2 se reţine atunci când oricare dintre cele 11 fapte
distincte prevăzute în primul alineat al textului de incriminare se comite în cadrul unui regim
instituţionalizat de oprimare sistematică şi de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu
intenţia de a menţine acest regim.
Analiza incidenţei în cauză a dispoziţiilor incriminatoare de la art. 439 trebuie făcută
prin raportarea diferită la cele două perioade distincte din punct de vedere socio-politic.
Astfel, în perioada 17-22 decembrie 1989, structurile politice ale statului comunist au
luat măsuri de reprimare a demonstraţiilor populaţiei împotriva regimului Ceauşescu. De la
nivelul factorilor de decizie din statul comunist, Nicolae Ceauşescu şi membrii Comitetului
Politic Executiv al P.C.R. au hotărât să instituie măsuri ferme care să împiedice extinderea în
toată ţara a manifestaţiilor anticomuniste care aveau loc în Timişoara. Hotărârile adoptate de
factorii politici au fost transmise conducătorilor structurilor de forţă, care trecut la aplicarea
lor.
Aşa cum am arătat la analiza infracţiunii de genocid, instanţa supremă a calificat, în
mod irevocabil, că faptele decidenţilor politici şi militari de a adopta şi de a fi de acord cu
aplicarea măsurilor de forţă pentru reprimarea demonstraţiilor, prin folosirea armelor de foc,
constituie infracţiunea de omor deosebit de grav.
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Pe cale de consecinţă, în ce priveşte răspunderea penală a celor care au pus în aplicare
măsurile adoptate de decidenţii politici, adică factorul execuţional, rezultă că faptele acestora
se circumscriu infracţiunii de omor.
După data de 22 decembrie 1989, nu a avut loc un atac generalizat sau sistematic
lansat împotriva unei populaţii civile, aşa cum prevede norma incriminatoare.
Starea de euforie generată de căderea regimului comunist, grefată pe o situaţie de
confuzie privind aşa-zisele forţe teroriste care ar fi acţionat, au condus la producerea a
numeroase victime.
Lipsa unei comenzi unice la nivelul forţelor armate, ştirile alarmiste lansate pe diferite
canale, starea de suspiciune cu privire la anumite persoane, necoordonarea unor activităţi sau
manevre desfăşurate de efectivele armate au avut drept rezultat deschiderea necontrolată şi
nejustificată a focului, ceea ce a cauzat nenumărate victime. În zona multor obiective a existat
o mare aglomerare de forţe alcătuite din structuri eterogene, respectiv subunităţi militare,
formaţiuni de gărzi patriotice, forţe ale miliţiei, forţe ale trupelor de securitate, dar şi civili
înarmaţi, la care s-au adăugat alte persoane venite să sprijine Revoluţia, în urma repetatelor
apeluri transmise prin intermediul televiziunii şi radio-ului.
Ulterior îndepărtării regimului Ceauşescu, toate acţiunile structurilor militare, în foarte
multe rânduri, sprijinită de populaţia voluntară, au avut drept scop apărarea „cuceririlor
revoluţionare”.
Faptele care au avut ca urmare decesul sau rănirea prin împuşcare a numeroase
persoane au fost urmarea acestei stări de dezorganizare la nivelul structurilor statului.
Prin urmare, în speţă, faptele respective nu sunt caracterizate de tipicitate în raport de
dispoziţiile art. 439 din Codul penal, astfel încât se va dispune clasarea cauzei sub aspectul
săvârşirii infracţiunii contra umanităţii.
Actele sau faptele concrete vor fi analizate, în continuare, prin raportare la dispoziţiile
incriminatoare privind infracţiunile de omor şi vătămare corporală.

V.3. Încadrarea juridică a faptelor. Incidenţa dispoziţiilor art. 16 C.pr.pen
Examinând materialul de cercetare în vederea stabilirii răspunderii penale pentru
faptele comise în contextul evenimentelor din decembrie 1989, fapte care au avut ca rezultat
decesul, rănirea şi lipsirea de libertate a unor persoane, precum şi distrugerea unor bunuri,
urmează să se reţină că acestea ar putea fi încadrate în dispoziţiile, în vigoare în prezent, care
incriminează infracţiunea de omor prev. de art. 188 C.pen., ucidere din culpă prev. de art. 192
C.pen., loviri sau alte violenţe prev. de art. 193 C.pen., vătămare corporală prev. de art. 194
C.pen., vătămare corporală din culpă prev. de art. 196 C.pen., lipsire de libertate în mod ilegal
prev. de art. 205 C.pen., furt calificat prev. de art. 229 C.pen, distrugere prev. de art. 253
C.pen., ultraj prev. de art. 257 C.pen. şi purtare abuzivă prev. de art. 296 C.pen.
A. Conform dispoziţiilor art. 122 alin. 1 lit. a din Codul penal din 1969 şi ale art. 154
alin. 1 lit. a din noul Cod penal, în vigoare de la data de 01.02.2014, cel mai lung termen de
prescripţie a răspunderii penale este de 15 ani. Ambele dispoziţii legale prevăd că termenele
se socotesc de la data săvârşirii infracţiunii, astfel încât se constată că în cauză s-a împlinit
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termenul de prescripţie a răspunderii penale, având în vedere faptul că de la data săvârşirii
infracţiunilor care fac obiectul prezentului dosar au trecut mai mult de 15 ani.
În acest context se impun câteva precizări cu privire la reglementările privind
întreruperea cursului prescripţiei.
Deşi normele de procedură sunt de imediată aplicare, iar analiza întreruperii cursului
prescripţiei răspunderii penale trebuia abordată prin raportare la dispoziţiile legale în vigoare
în prezent, respectiv art. 155 din noul Cod penal, apreciem că specificul şi complexitatea
prezentei cauze impun o prezentare şi a dispoziţiilor anterioare cu privire la aceasta instituţie,
respectiv art. 123 din Codul penal anterior, prin prisma faptului că în cauză termenul de
prescripţie a răspunderii penale s-a împlinit sub incidenţa acestei reglementări.
Astfel, conform art. 123 alin. 1 din Codul penal din 1969 cursul termenului prescripţiei
se întrerupea prin îndeplinirea oricărui act care, potrivit legii, trebuia comunicat învinuitului
sau inculpatului în desfăşurarea procesului penal.
Din această perspectivă se constată că, pentru toate aceste infracţiuni, s-a împlinit
termenul de prescripţie a răspunderii penale, în conformitate cu prev. art. 122 din Codul penal
anterior, având în vedere că perioada de timp scursă de la data comiterii faptelor este mai
mare de 15 ani, iar cursul prescripţiei nu a fost întrerupt prin efectuarea vreunui act, care,
potrivit legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfăşurarea procesului penal,
astfel cum prevăd disp. art. 123 din Codul penal din 1969.
Avem în vedere că singurul act care ar fi putut să întrerupă cursul prescripţiei
răspunderii penale, respectiv rezoluţia de începere a urmăririi penale din data de 07.12.2004, a
fost infirmat, aşa cum am arătat anterior, prin rezoluţia nr. 406/C/1147/II/2/2009 din
09.04.2009 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
şi rezoluţiile nr. 97/P/1990 din 22.08.2008 şi nr. 4374/II/2009 din data de 05.10.2009 ale
procurorului militar şef al Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
S-a reţinut că rezoluţia nr. 97/P/1990 din data de 07.12.2004, prin care s-a dispus
începerea urmăririi penale în cauză, nu descrie situaţia de fapt care a fost avută în vedere
pentru încadrarea juridică reţinută în cuprinsul actului de punere sub învinuire. De asemenea,
nu sunt individualizate faptele şi încadrările juridice ale acestora, astfel cum au fost reţinute în
sarcina celor puşi sub învinuire. Mai mult decât atât, rezoluţia nu cuprinde datele de identitate,
domiciliul sau reşedinţa celor faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale şi nici
structura militară de care aparţineau aceştia. S-a constatat, totodată, că s-a dispus începerea
urmăririi penale faţă de persoane care la data de 07.12.2004 erau decedate, respectiv general
Andruţa Ceauşescu (decedat în decembrie 2000), general Militaru Nicolae (decedat în 1996),
general Guşă Ştefan (decedat la 28.03.1994), general Bunoaica Ion (decedat la 01.09.1995),
general Voinea Gheorghe (decedat în anul 1991), general Hortopan Ion(decedat la
06.04.2000), general Şchiopu Nicolae (decedat în anul 2002), col. Ardeleanu Gheorghe
(decedat iunie 1993) şi col. Stelian Pintilie (decedat în anul 2002).
În aceste condiţii, începerea urmăririi penale, prin rezoluţia din data de 07.12.2004, a
fost dispusă cu încălcarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege, precum şi cu
nerespectarea dreptului la apărare al persoanelor acuzate. În conformitate cu dispoziţiile art.
197 alin. 2 C.pr.pen. anterior şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
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libertăţilor fundamentale, astfel cum au fost interpretate în practica Curţii Europene a
Drepturilor Omului, aceste nereguli atrag nulitatea absolută a actului.
Prin urmare, respectivul act nu poate produce efectul întreruptiv al prescripţiei, astfel
încât termenul de prescripţie a răspunderii penale s-a împlinit în luna decembrie 2004.
De asemenea, se impun precizări cu privire la împlinirea termenului de prescripţie a
răspunderii penale în cazul infracţiunilor de omor, atât sub forma faptului consumat, cât şi în
forma tentativei, în raport de modificările aduse dispoziţiilor art. 121 din Codul penal anterior
prin Legea nr. 27/2012.
Astfel, conform acestor modificări legislative, în vigoare începând cu data de
23.03.2012, prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul infracţiunilor prevăzute la art.
174-176 (omor, omor calificat şi omor deosebit de grav) şi al infracţiunilor intenţionate
urmate de moartea victimei. Alineatul 3 al aceluiaşi articol prevedea că prescripţia nu înlătură
răspunderea penală în cazul acestor infracţiuni pentru care nu s-a împlinit termenul de
prescripţie, generală sau specială, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii.
Aşa fiind, ca urmare a adoptării Legii nr. 27/2012, dispoziţiile art. 121 alin. 3 din
Codul penal consacră soluţia legislativă potrivit căreia prescripţia nu înlătură răspunderea
penală în cazul infracţiunilor de omor şi al celor intenţionate urmate de moartea victimei
pentru care la data intrării în vigoare a legii nu se împlinise termenul de prescripţie. Cu alte
cuvinte, noul regim al prescripţiei se aplică şi infracţiunilor săvârşite înainte de intrarea în
vigoare a Legii nr. 27/2012, în măsura în care prescripţia nu era împlinită la acel moment.
Prin decizia nr. 511 din 12.12.2013 Curtea Constituţională a respins excepţia de
neconstituţionalitate a prevederilor art. 125 alin. 3 din Codul penal din 1969 privind
prescripţia executării pedepselor, argumentele juridice statuate de instanţa constituţională
fiind deplin aplicabile şi în privinţa raţionamentului juridic ce trebuie avut în vedere la
interpretarea dispoziţiilor art. 121 alin. 3. În aceste condiţii, prin raportare la concluziile Curţii
Constituţionale, se reţine că art. 121 alin. 3 din vechiul Cod penal este constituţional, în sensul
că prescripţia nu înlătură răspunderea penală pentru infracţiunile de omor în ipoteza în care nu
s-a împlinit termenul de prescripţie la data de 23.03.2012, data intrării în vigoare a acestei
modificări legislative.
Or, în prezenta cauză, aşa cum am arătat, termenul de prescripţie a răspunderii penale
pentru infracţiunile de omor s-a împlinit după 15 ani de la data săvârşirii faptelor, respectiv în
luna decembrie 2004. În aceste condiţii, dispoziţiile art. 121 alin. 3, aşa cum au fost
modificate prin Legea nr. 27/2012 care consacrau imprescriptibilitatea infracţiunilor de omor
(reglementări care îşi găsesc corespondent în noua legislaţie în dispoziţiile art. 153 alin. 2 şi 3
din noul Cod penal) nu sunt aplicabile în speţă, dat fiind faptul că la data intrării în vigoare a
acestor modificări, respectiv 23.03.2012, se împlinise termenul de prescripţie pentru aceste
fapte.
Faţă de cele de mai sus, având în vedere că s-a împlinit termenul de prescripţie a
răspunderii penale, urmează să se dispună clasarea pentru:
1. infracţiunea de omor prev. de art. 188 C.pen., privind decesul numiţilor
Vâlceanu Constantin (IV.1.B Situaţie victime Timişoara pct. 36), Cimpoieş Viorel (IV.1.C
Situaţie victime Caraş-Severin pct. 3), Moraru Valentin, Achim Ştefan, Alexandru Călin,
Bacalu Robert, Baldovin Cornel, Bendorfean Emilian, Constantin Gheorghe Ioan, Cadavru
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neidentificat, Cadavru neidentificat, Cadavru neidentificat, Duhnea Emil, Donea Diana
Alexandra, Don Radu Adrian, Florea Cristian, Gîtlan Mihai Laurenţiu, Mândru Dumitrel,
Petre Eugen, Pandele Valentina, Mateescu Torino Nicolae, Mateescu Nicolae, Mitu Nelu,
Munteanu Maria, Marin Liviu Iulian, Mirea Mariana, Manea Ruslan Florinel, Moşneagu Ion,
Niculae Nicolae, Poptean Petru, Rusu Gheorghiţă, Richard George Cristian, Rădulescu Ion,
Radu Andrei Eugen, Stermin Sorin, Săvescu Gheorghe, Sandu Roberto, Sandu Călin, Stan
Silviu, Vlad Ilie, Voiculescu Radu Mihai, Zamfirescu Răzvan (IV.1.E.1. Piaţa Universităţii Jilava pct. 63, 65-103), Anghel Virgil Sorin, Apostol Ştefan, Arişanu Ioan Petre, Bădulescu
Niculae, Bintu Vasile, Bran Angheluş, Burcioaica Octavian, Bulai Napoleon, Busuioc
Mitroiescu Maria, Butuza Sergiu, Crihană Leonte, Colibă Florentin, Constantin Vania,
Constantin Mihai, Ciungan Florin, Deliu Alexandru, Dinescu Maria, Donţu Ginel, Dîmboiu
Emil Virgil, Geantă Cristian, Ghiţescu George, Gruia Nedelcu Gabriel, Ghezzo Toma, Ghiţă
Mare Gabriel, Briciu Achim, Jean Louis Calderon, Manea Constantin, Bouraş Jan, Bodo
Marius, Mărguţoiu Mircea, Rus Ionel, Rusu Gheorghe, Butnaru Ştefan, Frăţilă Gheorghe,
Fercu Daniela, Fulga Adrian, Ispas Dumitru, Bordeanu Constantin, Merişescu Valentin,
Nemeşu Lică, Vătavu Ovidiu, Stemate Mihăiţă, Toporan Cristian, Ţinăcui Vasile, Timoşenco
Vanea Valentin, Dobre Ion, Radu Violeta Coralia, Popescu Gabriela, Vlad Ion, Voica
Constantin, Danşe Adrian Dorin, Daniluc Nicolae, Puiu Sorin, Tian Florian, Lupu Constantin,
Macsenţian Vasile, Nechita Gheorghe, Nedelea Adrian, Niculescu Marian, Nistor Emanoil,
Sima Octavian, Marinescu Petre, Mănescu Dan Sorin, Miu Valeriu, Toma Dan, Şmul Nicolae,
Stefanov Victor, Vintilă Viorel, Răducanu Mihail, Răileanu Neculai, Hotea Petrişor, Stoica
Marian, Stegaru Nicolae, Stoicovici Dinu, Spânu Nicolae, Schweifel Jeanetta, Sebo Aurel
Horia, Neculăeasa Ionel, Gămbuţeanu Florin, Soare Corneliu, Stoiciuc Maricel, Julea Ion,
Vladu Cătălin Florentin, Andrei Eugen, Adjamin Antonia Andreea, Calotă Victor Gabriel,
Ionaşcu Paul, Păpurică Petre, Mihailovici Constantin Puiu (IV.2.A.1. Comitetul Central pct.
4, 9, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 53, 57, 75, 76, 77, 86, 87, 88, 89, 97, 98, 99, 100, 105, 106,
115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 137, 146, 156, 157, 159, 161, 172, 173,
174, 176, 178, 182, 205, 206, 213, 215, 220, 223, 233, 246, 248, 249, 250, 251, 253, 263, 265,
266, 274, 276, 280, 282, 284, 286, 288, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 306, 307, 310, 323, 326,
327, 378, 379, 382, 400, 402, 403), Grigorescu Ilinca Ruxandra, Cristian Florin Puiu, Vasiliu
Florentin, Astafei Petre, Nuţu Adrian, Gherman Dumitru, Ţuligă Dumitru, Steţenco Iacob,
Gavadia Laurenţiu, Constantinoiu Vasile, Mladinovici Dragoş (IV.2.A.3. Palatul
Telefoanelor pct. 2, 4, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26), Dodu Daniel, Bejenaru Florin, Bucur
Marius, Bucur Mircea, Boerescu Dumitru, Bălan Florin, Boca Cristian, Bucşa Dragoş Daniel,
Crap Costel Dănuţ, Cilibeanu Adrian, Ciobanu Nicolae, Colceri Imre, Costache Ionel,
Cheptănariu Alexandru, Constantin Eugen Ninel, Caraliu Petre, Dobre Tudor Toma, Dan
Costel Gigel, Dumitrache Ilie, Dragomir Sorin Mihai, Dragomirescu Mircea Dănuţ, Filip
Doru, Kopicuc Constantin, Huşman Ion Doru, Hîj Dragomir, Lădaru Petrică, Lupu Cristian,
Lache Ilie, Morăraş Constantin, Man Leonte Nicolae, Marinescu Mircea, Măgureanu Emil,
Grindei Neculai, Hoţa Ionel, Iagăru Constantin, Ilie Costel, Olteanu Nelu, Orfanu Emilia,
Olaru Marius, Pandelea Anton Radu, Popa Veronica, Pantazescu Gheorghe, Petrescu Tudorel,
Pancu Cristian Silviu, Panait Aurelian Marius, Roşu Gheorghe, Roca Ion, Rădulescu Cristian
Constantin, Stratulat Marian, Soroştinean Vasile, Stănescu Nicolae, Stancu Ion, Sasu Ion,
Stanciu Nicolae, Simionescu Vasile, Stan Şerban Bogdan, Tudor George Bogdan, Tudor
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Gheorghe, Tătaru Vasile, Teodorasc Marius Cristian, Tudor Dragu, Vâlculescu Stănică,
Vechiu Constantin, Urucu Adrian Dan, State Claudiu, Duriu Daniel, Dragomirescu Mihai
Liviu, Barbu Petre Marian, Drăguţ Dumitru, Matei Petrişor, Dima Gabriel, Barbu Mihail, Nae
Ion, Cristea Adrian, Simion Ion, Bucur Florin Vasile, Nicolae Marius, Bîrluţiu Eugen
(IV.2.A.4. Televiziunea Română pct. 10, 16, 20, 23, 26, 29, 36, 37, 58, 59, 61-63, 70-72,
88,89, 102-104, 114, 117, 129-133, 139-141, 147, 153, 175, 180, 181, 216, 217,220, 234, 244248, 250-251, 257, 260-263, 278, 280, 281, 287-289, 304, 306, 307, 310, 311, 320, 326, 327,
340-347, 356, 361, 363, 367), Păunoiu Vasile Mihail, Burdea Ionel, Butiri Florin, Cernea
Maria, Roşa Mircea, Antonescu Constantin, Amarie Ion Nicu, Andronic Vladimir Cătălin,
Scriba Eugen, Stârcea Ştefan, Staicu Constantin, Dumitraşcu Sorin Cristinel, Florea Vasile,
Mihai Mihail, Niculae Constantin, Gorneanu Daniela, Nedelschi Emilia, Nicolae Mircea,
Cioran Gabriel, Chiţu Valerică (IV.2.A.5. Radio pct. 5, 9, 10, 18, 29, 33, 35, 36, 44, 47-49,
53, 54, 61, 70, 72, 73, 78, 79), Falcă Doru, Filip Marin, Flonta Nicolae, Enache Constantin,
Enăştescu Valentin, Calistru Virgil, Mocanu Ştefan, Mierlă Nicolae, Miulescu Ion, Matei
Alexandru, Mustafa Petre, Stănescu Gheorghe, Bobeş Stroe, Şerban Constantin, Năstase Ion,
Calomfirescu Toma, Dobre Marian, Cordaş Aurel Benone Andrei, Stanciu Jan, Cristudorescu
Petre, Neagu Marian, Gavrilă Constantin, Mititelu Ion, Constantinescu Traian, Stan Costică
Nicuşor, Stoica Ilie, Mitroiu Ionel, Ristescu Viorel, Puiu Petre, Pălădoiu Ion, Panică Costel,
Drăgan Banu, Boanţu Florea, Sabău Miea, Niţu Ştefan, Dediliuc Maria, Stan Constantin,
Gheorghiu Dragoş, Văduva Nicolae, Paraschiv Paul, Nedelciu Claudiu Anton, Nuică
Constantin, Mincă Ştefan Silviu, Lambert Mihăiţă Daniel, Nistor Elena, Niţu Mincu
(IV.2.A.6. Mărgeanului pct. 7-11, 16, 21-23, 26, 29, 32, 42, 54, 67-70, 72, 75, 79, 81-86, 8890, 93, 95, 98, 100, 105, 109-111, 120, 123-125, 127, 131, 139), Petrescu Dumitru, Oneţ
Mihai Florin, Filote Claudiu, Ilieş Dragoş Traian, Bucur Cristian Remus, Ghimboaşă Iosif,
Rănoiu Gelu Iustinian, Ion Gheorghe Constantin, Gomoescu Lambru Nicolae, Mănăilă Vasile
Dorel, Moraru Horia Teodor, Marian Emilia, Sion Emil, Păun Petru, Oltean Daniel, Orleanu
Paul Nicolae, Geambaşu Vladimir, Gheorghe Mircea, Creţu Florin, Oprea Emil, Lazăr Ioan,
Zărnescu Marin, Radu Dragoş, Dimulescu Vergil, Pripici Nicolaie, Lambru Cornel,
Mihăilescu Petre, Serian Mihai, Stoianovici Cornel (IV.2.A.8. Zona Ministerul Apărării
Naţionale pct. 1, 7-9, 14, 20, 23, 24, 27, 28, 30, 35-41, 43-47, 49, 52, 56, 59, 61, 63), Paşca
Augustin, Savonea Emil Florin (IV.2.A.10. Olteniţei pct. 2, 3), Motorga Maria (IV.2.A.13.
Calea Moşilor pct. 1), Lovin Mircea (IV.2.A.15. Linia de Centură - Domneşti pct. 1), Vlasin
Alexandrina, Trăistaru Daniel (IV.2.A.20. Şoseaua Chitilei - Calea Griviţei - Laromet pct. 5,
9), Tudor Marin (IV.2.A.21. 23 August pct. 2), Popescu Traian Florin (IV.2.A.31. CET
Grozăveşti pct. 1), Negruţiu Laura Andreea, Iordan Silviu Sebastian, Flueran Steliana, Silaş
Maftei, Pădurariu Costache, Mihai Gigi, Bancov Francisc, Buzea Tudorel, Jubea Dan Andrei,
Kelemen Iosif, Ebner Petru Matei, Nemoianu Virgil, Cacoceanu Iosef, Nicoară Elena, Puczi
Liviu şi Bărbulescu Marius Gabriel (IV.2.B Situaţie victime Timişoara pct. 10-17, 19-23, 25,
26, 35), Dumitrescu Nicolae, Dumitrescu Nicolae Cornel, Munteanu Mircea Ştefan, Stoica
Nicolae, Simion Aurel, Vătămanu Marioara, Moldoveanu Mihai, Chifor Ion, Jurcovan Valter,
Cîrstea Gilu, Petre Bănică, Marchidan Elena, Parry Ian Henry (IV.2.G Situaţie victime
Dâmboviţa pct. 8, 9, 16, 27, 29, 31, 37-43), Prunteş Daniela, Alexe Ştefan, Cîndea Pavel,
Săbăduşi Ioan, Diaconu Cătălin, Bian Ioana Carmen, Bude Florina Octavia, Mihaly Carol,
Nuţu Cătălin, Ilici Nicoleta, Ilici Marioara, Atomei George Eduard, Banciu Nicu Valentin,
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Stanciu Ovidiu, Frîncu Dumitru, Vlase Nicolae, Pleşca Ana, Bărcuţean Radu Vasile, Savin
Gheorghe, Stoian Victor, Drăgan Iulian, Drăgan Stan, Tamaş Iosif, Dobrin Constantin
Tudorel, Burjan Ştefan, Pălăcean Ioan, Nedelcu Vasile, Negru Adrian Florin, Brînzea Coman,
Paranschi Andrei, Varză Gheorghe Constantin, Surdu Gheorghe, Constantinescu Costel,
Rancati Francesco, Brăguţă Nicolae, Bălan Valerică, Digulescu Gheorghe, Imecz Laszlo, Ivan
Constantin Daniel, Ganea Silviu, Muler Laszlo, Neagu Sebastian Cătălin, Toader Iulian
Cătălin, Vlaicu Marian Cătălin, Molan Tudor (IV.2.I Situaţie victime Braşov pct. 6, 20-22,
30, 31, 34, 35, 41-43, 54, 60-64, 73-75, 77-85, 91, 108, 109, 120, 143, 153-162), Lucaciu
Octavian Ioan, Bugyi Robert Paul, Mada Mihai Flavius, Lukacs Zoltan Ştefan, Crişan Aurel,
Crişan Vasile, Gruber Geza, Hartman Marin Alfred, Dumitraşcu Costel Augustin, Bute Ioan,
Clepe Gheorghe, Puşcău Adrian Victor, Cosma Marius Mihai, Cojocaru Ladislau, Safaleru
Andrei, Nicolcioiu Sorin Victor, Almen Werner, Toth Sandor (IV.2.K Situaţie victime Arad
pct. 5, 7, 10, 11, 13-16, 22, 26, 29, 30, 33-35, 40-42), Tudor Nicolae, Motica Victor, Galaftion
Nicolae (IV.2.L Situaţie victime Alba pct. 1-3), Popa Valerian, Pesznovszka Adam Ioan, Răuţ
Mihai Ovidiu, Pongracz Norbert, Adam Livia, Bîrbora Constantin, Lupea Ioan Daniel,
Smaranda Ion, Ruvineanţu Remus Lazăr, Mircea Ioan, Motorgeanu Florinel, Mihai Dănuţ
(IV.2.M Situaţie victime Caraş-Severin pct. 4, 5, 8, 24, 26, 31, 43, 50, 52, 66, 67, 73),
Melniciuk Nadejda Stepanovna, Kuzik Boris Mihailovici (IV.2.N Situaţie victime Dolj pct. 9,
10), Cionca Iosif, Stoica Cristian (IV.2.P Situaţie victime Cluj pct. 1, 2), Apostol Aurelian,
Bălan Nicolae, Boeru Ştefan, Cochirleanu Mihăiţă Nicuşor, Kilinger Leonard, Luca Georgel,
Muşat Eugen, Nechita Parasca, Vasilache Leonard, Sarnachi Ştefan, Păun Adrian, Dobre
Florin, Balaban Gheorghe, David Răducan (IV.2.T Situaţie victime Brăila pct. 1-12, 33, 34),
Florea Neculai (IV.2.Ţ Situaţie victime Galaţi pct. 1), Voican Vasile Paul, Cristea Nicolae,
Marinescu Alexandru, Androne Pavel, Ştefan Cioară Ciprian Cezar, Ioanesi Adrian, Luiuz
Maricel, Antemir Vasile, Ciupitu Chican Fănel, Tisăianu Nicolae (IV.2.U Situaţie victime
Buzău pct. 9-12, 15-17, 22, 23, 33), Stângă Mircea Ioan, Merticariu Dumitru, Rotaru Lazăr,
Cotfos Marinel Daniel, Moruneac Ioan, Cristea Aurel Valeriu (IV.2.W Situaţie victime
Hunedoara pct. 1-6), Oancea Mihai Cristian (IV.2.X Situaţie victime Sibiu pct. 1),
Mărăcinică Nicolae, Sacchi Paolo, Nedelcu Iancu, Stan Constantin, Sârbulescu Iancu, Decu
Stan (IV.2.Y Situaţie victime Ialomiţa pct. 2, 7, 9, 15, 16, 22), Stanca Păun, Ştefan Mihai,
Sali Aidun, Deveris Achif, Călin Adrian, Huzuneanu Emanuel Victor, Pavel Gheorghe, Tulus
Samir, Prisăcaru Vasile, Bercu Gheorghe, Carp Vasile, Capac Nicolae, Doga Cosmin,
Dumitru Stan, Dumitrescu Doru şi Creţu Viorel (IV.2.Z Situaţie victime Constanţa pct. 5, 7,
9, 10, 15, 18, 24, 33, 40, 46, 50, 60, 81, 86, 89, 90),
2. tentativă la infracţiunea de omor prev. de art. 32 rap. la art. 188 C.pen.,
privind vătămările suferite de numiţii Lacatas Aladar, Roşca Ilie, Zaharia Florin, Vincu
Traian, Murariu Irina, Stoica Ioan, Drăgulescu Vasile Adrian, Creţa Ioan, Petroiu Mircea,
Oprea Sorin Dănuţ, Pîrvu Ion, Zbora Ioan, Musteţiu Dorina, Chişiu Radu Florin, Pop Daniel,
Bouariu Dumitru, Ionescu Constantin, Tudorici Guţă, Pachiu Petrică, Şerban Radu Ştefan
(IV.1.B Situaţie victime Timişoara pct. 40, 1, 3-5, 7, 8, 10-14, 16, 19, 27, 31, 33, 34, 35, 38,
39, 41, 42), Albani Maria Alexandra, Arădoaei Marian, Boaca Nicolae, Binescu Alexandru,
Bâlă Vasile, Balint Mihăiţă, Botez Constantin, Bozdoghină Şerban Dumitru, Badea Emilian,
Becu Cristian, Bichir Constantin, Cîrstea Mircea, Cheher Ioan, Cristache Florian, Constantin
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Florică, Drăgan Robert Lucian, Diaconeasa Florin, Florea Constantin, Filipescu Nicolae,
Geamănu Dan, Galan Mariana, Ghiţă Gheorghe, Hoffman Wilhelm Robert, Ignătescu
Mugurel, Iancu Daniel, Iliescu Ştefan, Ionicel Stelian, Jucan Florin, Levanovici Ionel, Moţiu
Mariana, Balogh (fost Moroşanu) Poli, Mihalcea Sorin Adrian, Maftei Dan, Marin Dumitru,
Mihăilescu Cornel, Nica Floarea, Nedelcu Vasile, Neagu Laris Mugurel, Neagoe Gheorghe,
Niculae Lucian, Ostafi Marius, Oprea Costel, Purica Valentin, Prodan Petre, Pedan Stelian,
Pop Virgil Cristian, Preda Nicolae, Potoroc Iona Iulian, Rahira Valentin, Rădoiu Constantin,
Raţ Szerika, Răcaru Robert, Rădulescu Gheorghe, Ristea Marian, Roman Nicolae, Roşu Ioana
Aurelia, Stegaru Iulian, Stoenescu Vlad, Stănel Răzvan, Siu Valentin, Soroceanu Adrian,
Spiru Răduţ, Şomănescu Gheorghe, Lache (fostă Stancu) Nastasia, Strungaru Nicolae Vasile,
Stoian Beniamin, Stoichiţă Sebastian, Sabău Ioan, Stan Laurenţiu, Stanciu Simion, Stoica
Daniel Gabriel, Tudor Cristian, Ţibrin Dan, Teodorescu Bogdan, Tarău Lucian, Vlădescu Paul
Dan, Zamfir Sanda, Vanţă Ilie, Constantin Adrian Gheorghe, Bâră Viorel, Dinu Octavian
Cătălin, Motoaşcă Ovidiu Laurenţiu, Bugiu Nicolae, Chicheanu Cristina, Rece Traian
(IV.1.E.1. Piaţa Universităţii - Jilava pct. 104, 105, 108-112, 114-117, 119, 120, 122, 125,
127-128, 130, 131, 134, 136, 138-140, 143, 144, 145, 147, 148, 150-152, 154-156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 168-173, 174-176, 177, 178, 179, 181-184, 185, 186-200,
201, 202, 60, 61, 64, 107, 124, 180), Alexandrescu Marius, Anton Grigore, Amăriuţei Ion,
Bucur Petru, Bratu Eugen, Nicu Marian, Blăgoi Gheorghe, Constantinescu Silviu Ştefan,
Cohen Daniel, Dudaş Sorin, Dobriţoiu Virgil, Drăghici Eugen, Grigoraş Mihai, Georgian
Marian, Florea Ilie, Velicu Corneliu, Dobre Florin, Vîgă Valerică, Mărăcine Marin Ion, Stan
Mariana, Şega Gheorghe, Niţă Mircea, Popa Mircea, Angelescu Marian Viorel, Amăriuţei
Gheorghe, Băncilă (fostă Dănilă) Mariana, Burşova Traian, Bozeanu Puiu Aronel, Ciobanu
Adrian, Constantinescu Jean, Radu (Ciocoiu) Gheorghe, Cîşlaru Neculai, Chirilă Ionel,
Csicsely Daniel Laurenţiu, Crăciun Octavian, Câlţea Mihai, Cîrlova Grigore Cristian,
Cojocariu Iftemie Ilarie, Largher Ioan, Niculescu Petrică, Ionescu Aurel, Radu Cătălin, Preda
Nicolae, Popescu Marius Sorin, Gugeanu (fostă Tecuceanu) Violeta, Radu Traian, Pistol
Anghel, Nicoară Marius Vasile, Horvath Peter, Preda Marius, Sigmund Andrei, Rîciu Alin,
Spînu Constantin, Stoica Jenică, Nicolae Nicuşor, Băluţă Ion, Albu Tudorel, Andrei Zoiţa,
Andone Marian, Bolocan Valentin, Bejenaru Violeta, Baban Adrian, Babuci Mircea, Băcanu
Daniela, Baranci Cristian Vasile, Boboc Ştefan, Benescu Ioan Sorin, Badea Ilie Nicolae,
Băcioiu Victor, Borcilă Constantin, Buga Mircea Constantin, Carabin Florin, Cioară
Gheorghe, Codiţă Teodor, Creţu Constantin, Creţu Ion, Cristescu Valentin, Cimpei Valentin,
Cristodorescu Ion Constantin, Ciocioc Vintilă, Cercel Doina Rebeca, Cercel Stelian Gelu,
Călin Aurel, Cofă Gheorghe, Costinescu Ştefan, Ciobanu Dragoş, Preunca (fostă Cârlig)
Cristina Daniela, Crăiţă Marian, Chiriţă Victor Constantin, Chiru Florin, Conovalenco Ion,
Diaconescu George, Drughean Constantin, Dedu Marian, Dascaliuc Marcel, Deneş Iuliana,
Durcă Romulus, Dană Mircea Marius, Dumanschi Adrian Ionel, Dumitrescu Corneliu,
Dragomir Ion, Dinu Nicolae, Dobre Ion Maricel, Gheorghe Ion, Găină Samuel, Goia Avram,
Grosu Constantin, Costin Traian, Ghiţă Florentina, Gegea Ion, Gagian Dumitru Adrian,
Gheorghe Lică, Manea Victor Gheorghe, Pătraşcu Dumitru, Frangu Tudorel, Filip Gabriel,
Ionescu Bisu Dumitru, Ionescu Marius Mihail, Ion Vasile, Ion Carmen, Stoian Teodor,
Pătraşcu Gheorghe, Grigore Ionel, Manea Iulian, Muşat Adriana, Catrinu Adrian, Pîrciu
Vasile, Dumitraşcu Aurel Valeriu, Gheorghe Costin, Sava Cătălin Nicolae, Lăceanu Emanuel,
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Lemnariu Marius, Lungu Adrian Mihai, Dumitru Ion, Râpeanu Nicolae, Rouă Alexandru,
Loşniţă Stelian, Ortodoxiadi Mihai, Voicu Vasile, Voicu Adrian, Ciuperger Petru, Teodorescu
Ion, Tamara Traian, Rusu Maria Manuela, Popovici Florian, Pipă Gheorghe, Olteniceanu
Petrică, Sava Dorel, Florea Nicolae, Vasile Constantin, Voicilă Gabriela, Zvolf Dan Vlad,
Zapciroiu Constantin, Zaharia Marian, Niculescu Eduard Florin, Wollf Eduard, Ştefan (fostă
Pavel) Ana, Paveliu Mihail Radu, Zărnoeanu (fostă Popa) Eugenia, Paraschiv Ion, Pop
Alexandru, Pereteanu Andrei, Petre Paul, Ungureanu Nicolae, Paraschiv Eugen, Păduraru
Marian, Neagoe George, Nedelcu Cătălin Corin, Piţigoi Costinel, Păuna Marinică, Niţă
Daniel, Neferu George, Moroşan Viorel, Tripon Cornel, Todor Valentin, Oancea Constantin,
Olaru Cristian Răzvan, Panait Vasile, Paşcaru Ion, Luca Marin, Ene Stan, Zamfir Badea,
Scurtu Vasile, Chiriţă Ion, Mocanu Aurelian, Muşat Gheorghe, Moroşan Dan, Motorga
Valentin, Munteanu Viorel, Manea Marcel, Miu Victor, Niţu Constantin, Marin Leonard,
Stoenescu Valentin Silviu, Sîrbu Ion, Strugari Gheorghe, Mihu Gheorghe, Marin Alexandru,
Manolache Constantin, Vasai Traian Gianino, Matei Constantin, Moise Constantin, Marin
Ion, Medrega Constantin, Moldovan Vasile, Mihai Ion, Tîrziu Nicolae, Ţiţiniu Traian, Stanciu
Ion, Rotaru Anton Cristian, Harbuz Florin, Hău Ion, Stoica Mihai, Şerban Ştefan, Şerban
Ovidiu, Staicu Corneliu Nicuşor, Stoica Alexandru, Szasz Alexandru, Stelianide Dumitru,
Sorescu Antonio, Strungariu Dorel, Stoica Cristian, Schicht Mariana, Nuţă Iustin, Neculici
Mihai, Ivan Ionel, Dibluş Anghel, Lupu Dorian, Drideanu Gheorghe, Borş Victor, Urzică
Marian, Andrei Constantin, Călin Mihai, Coman Constantin, Diţi Aurică, Luchi Gabriel
Stelian, Lumânare Constantin, Trif Florentin, Rizescu Costel, Popa Virgil, Pârnău Mihai,
Ionescu Cristian Dumitru, Iacob Mircea, Niţu Traian, Istrate Ecaterina, Ionescu (fostă Villani)
Mariana, Pavel Cristian (IV.2.A.1. Comitetul Central pct. 3, 5, 6, 16, 18, 20, 28, 43, 65, 79,
85, 96, 109, 114, 160, 163, 170, 177, 186, 190, 207, 272, 279, 314, 316, 394, 1, 8, 19, 33, 35,
44, 48, 51, 52, 58, 62, 63, 64, 68, 74, 108, 117, 132, 139, 147, 168, 175, 180, 185, 211, 216,
231, 281, 283, 305, 313, 317, 380, 2, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 26, 27, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 45, 46, 47, 49, 50, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 80, 81, 82, 83, 84,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 104, 107, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 127, 129, 133,
134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 158, 162, 164,
165, 166, 167, 169, 171, 179, 181, 183, 184, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 212, 214, 217, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 226,
228, 229, 230, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 252, 254, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 267, 268, 270, 271, 273, 275, 278, 287, 289, 290, 293, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 309, 312, 315, 318, 319, 321, 322, 325, 334, 335, 374, 376, 377,
383, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 398, 399, 332, 401, 404), Nadu Octavian,
Ţăruş Valentin Norbert, Pahonţu Simona Elena Carmen, Butea Florian, Goghie Carol,
Dumitraşcu Gheorghe, Peneş Marius Sorin, Şerban Mitică, Tabacu Ionel, Nuţu Petre, Onilă
Mihai, Puiu Eduard Constantin, Nedelciu Mircea, Mărăscu Constantin, Ghiţă Marius
(IV.2.A.3. Palatul Telefoanelor pct. 10, 27, 3, 9, 11, 25, 5, 6, 12, 13, 16, 19, 22-24),
Andronescu Mihai, Bălă Jane, Cojocaru Marina, Ciulin Mihaela, Grigoriu Teodor, Ciolacu
Daniel Sebastian, Dumitru Natalia, Dincă Ştefan Mugur, Feric Iaroslav, Giura Petru, Mirea
Gheorghe, Mirică Luminiţa, Nae Octavian, Popescu Decebal Laurenţiu, Rădulescu Marinică,
Raţă Mihai Carol, Sterescu Mihai, Zaharia Alexandru, Duică Victor, Avram Nicolae,
Ardeleanu Gheorghe, Anton Adrian Daniel, Bogdan Nichy, Boangiu Mihai, Burlacu Cristian,
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Burduşel Gheorghe, Calfa Ştefan, Cilinghir Mihai Atanasie, Constantinescu Nicoleta, Cazan
Dumitru, Cârtiţă Marcela, Dascălu Dumitrica, Dobre Constantin, Enache Valerică, Frăţilă
Augustin Gabriel, Ilie Ionel, Halunga Narcis Valentin, Ghenoiu Ion, Gheorghe Dumitru,
Gerebenes Attila, Grosu Vasile Adrian, Gunie Vasile, Gradu Gabriel, Ivăşchescu Viorel,
Lăeşu Vasile, Niţă Ion, Marin Petre, Pătraşcu Răzvan, Stoian Doina, Stănescu Horia, Tudor
Dan Alexandru, Toader Adrian, Voicu Paul, Vrabie Sebastian Ion, Vasile Florian, Ursu Dorin,
Zamfirescu Vasile, Brănescu Claudiu, Roşoiu Paul, Miron Valentin Ioan, Albu Constantin,
Adam Ştefan, Ababei Dănuţ, Alexandru Gheorghe Florian, Apostu Viorel, Anghel Tudor,
Budeanu Simion, Balotă Giani, Belciug Gheorghe, Balla Sandor, Borangic Constantin,
Bănescu Marian, Borcăiaş Adrian, Buzilă Antoaneta Felicia, Bere Mircea, Baltasiu Cosmin,
Boboşa Niculae, Busu Adrian, Bunescu Niculai, Cîrstea Gabriel, Cuţitaru Vasile, Costache
Petre, Chira Ion, Constantin Florian, Cîrstea Cornelia, Ciarnău Petru, Chiriac Robert Iacob,
Constantin Arişar, Chitic Georgel, Chioibaş Nicolae, Cristescu Adrian, Cozma Romică,
Căpuşneac Ion, Chirănescu Ion, Chirănescu Radu, Chirculescu Alexandru, Ciobănel Petru,
Constandu Stelian, Chivu Victor, Ciupercă Gheorghe, Chesaru Radu Mihai, Cristea Dumitru,
Drăghici Cristian Daniel, Dobrescu Nicolae, Dragoman Pavel, Dogaru Corneliu, Dincă Marin,
Damian Marian, Denciu Gheorghe, Teocan-Bob (fostă Dinică) Făniţa, Dumitra Gafton Vasile,
Dinescu Ninel, Dumitru Gheorghe, Fălcuşanu Aurelian, Frăsineanu Mircea Virgil, Filip
Cristian, Jantea Tudorel, Kovacs Ianos, Ionescu Teodor Petre, Iordan Cristian, Ionescu Aurel,
Iacob Victor, Ionescu Marian, Ilie Tudorel, Iacob Natalia, Horn Alecsandru, Hrior Ionel,
Mateescu Traian, Moţarev Valeri Fiodorovici, Tratidan (fostă Mureşan) Mariana, Marcu
Adrian, Moisescu Constantin, Mărginean Adrian, Movilă Nicolae, Maier Ion, Marinică
Adrian Bogdan, Maier Ovidiu, Manolache Marian, Gîrjoabă Constantin, Giurgiu Mircea,
Ghermănescu Gabriel, Grigorean Teodor Cătălin, Grecu Viorel, Geamăn Mihăiţă, Ghiţă Ion,
Gheorghe Niculae, Gogoşeanu Marian, Gaspar Ferenc, Hadagiu Petru, Haller Octavian,
Helgiu Nicu, Horobeţ Emil Valentin, Hăhăianu Lucian, Horvath Vilmos Ioan, Iancu
Constantin, Ilie Adrian, Iordan Aurel, Luca Georgian Adrian, Lupan Constantin, Lică Elena,
Lugoj Gabriel, Leonte Stelică, Lungu Constantin Romeo, Leica Vasile, Mihai Cristian Traian,
Matache Vasile, Mihăilă Adrian Cătălin, Nica Laurenţiu George, Năstase Ioan, Nedelcu
Leonardo, Neacşu Adrian Ovidiu, Nedelcu Ion Sorin, Niculae Petre, Olteanu Dănuţ, Olteanu
Ion, Oniţa Ilie, Oprea Gheorghe, Orjan Nicolae, Obopol Ioan, Paraschiv Mariana, Paraschiv
Tudor, Popescu Cristian, Pascu Costel, Păun Marcel, Popescu Mircea Marian, Paisz
Gheorghe, Prodan Constantin, Puchin Marian, Pop Marcel, Puchea Ene, Pătraşcu Gheorghe,
Peia Sorin, Paul Alexandru, Enescu (fost Preda) Marian, Petrache Petrişor, Panaite Virgil,
Piscanu George, Păun Ioan Sorin, Radu Sorin Daniel, Răcman Aurel, Rogojină Niculina,
Rusti Ştefan Sergiu, Roman Adrian Stelian, Szucs Ovidiu Florin, Simionică Constantin,
Somîcescu Mihail Paul, Stan Mihail, Senzaconi Mircea, Stănculescu Vasile, Sfetcu Iosif,
Stancu Alexandru Ion, Stoian Aurel, Tudor (fostă Scrioşteanu) Elena, Smertcov Dan,
Sălăgeanu Gheorghe Florin, Stănculete Ioan, Tisnei Mihai, Tănăsie Florin, Tălpeanu Eugen,
Duţu (fost Niţu) Sanda, Assael Ştefan Alexandru, Tuderoiu (fostă Stănciulescu) Anca, Treanţă
Roza, Toader Ionel, Todircov Gheorghe, Ţurcanu Vasile, Truşcă Mircea Mihai, Viţelar
Bogdan, Vlad Ion, Vlad Marian, Vasile Cristian, Varga Ion, Zamfir Vasile, Ceicu Olga,
Gioacăş Georgel, Udrescu Florin Cătălin, Mareş Iulian, Nan Florin, Gheorghiţă Romică,
Bănică Daniel Valentin, Farfulea Codruş, Gîlceavă Daniel, Alboi Cornel, Casandra Mihai,
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Ungureanu Lucian, Marica Constantin, Scrob Dumitru, Vlad Petre (IV.2.A.4. Televiziunea
Română pct. 9, 39, 52, 69, 79, 80, 84, 93, 113, 167, 197, 200, 203, 230, 232, 253, 254, 267,
319, 355, 2, 3, 6, 21, 24, 25, 35, 53, 57, 60, 65, 75, 86, 95, 110, 112, 124, 127, 152, 155, 156,
161, 164, 168, 182, 187, 195, 196, 240, 275, 282, 292, 295, 308, 312, 316, 321, 323, 325, 353,
362, 4, 5, 7, 8, 11-13, 15, 17-19, 22, 27, 28, 32-34, 38, 40-44, 46-51, 54-56, 64, 66-68, 73, 74,
76-78, 81, 83, 87, 90, 92, 94, 97-101, 105, 108, 109, 111, 115, 116, 118-123, 125, 126, 128,
136-138, 142-146, 148-150, 154, 157-160, 162, 165, 166, 169-174, 176-179, 185, 188-194,
198, 199, 201, 204-209, 212-215, 218, 219, 221-229, 231, 235-239, 241-243, 249, 252-253,
256, 258, 265-266, 268, 269, 271-274, 276, 279, 284-286, 290, 293, 294, 296-299, 301-303,
305, 309, 313-315, 318, 322, 324, 328, 339, 348-352, 354, 357-359, 364, 264, 317) Palaşcă
Dumitru, Cerchez Maricel, Popa Silviu Daniel, Năstase Gabriel Dragoş, Cioară Petru, Cîţu
Costel, Pelin Vasile, Popa Olimpia, Lepădat Florian, Mihăilă Iosif Eusebiu, Giurgilă Fidel,
Strungaru George, Filloreanu Dan, Cocenescu Adrian, Pangratie Gheorghe, Onofrei Marian,
Orăşanu Adi, Lăutaru Ion, Măglaşiu Ion-Aurelian, Mihail Ion, Clinci Mircea-Ionel, Ciora
Constantin, Cercelaru Ion Viorel, Georgescu Petre, Gîrlea Ioan, Ghinea Ioan, Grigorescu Ioan,
Georgescu Nicolae, Gall Mihai, Popescu Dumitru, Nişulescu Constantin, Stan Marius Săndel,
Sima Gheorghe, Solomonescu (fostă Tănase) Elisabeta, Stancu Nicolae, Dan Cismaş Liviu,
Ene Constantin, Macovei Dragoş Geni, Marin Nicolae, Hodivoianu Tudor, Ionescu Petre,
Irimia Vasile, Iordache Cristian, Naciu Ştefan, Chiorescu Dorel, Culea Marin, Bizdideanu
Gheorghe, Boiangiu Carmen-Ileana, Niculae Nela, Cojocaru Marin, Tănase Aslan-Marian,
Terzi Paul, Thiery Ovidiu-Cristian, Talos Ioan, Vintiloaia Constantin, Olteanu Maricel, Neagu
Marian (IV.2.A.5. Radio pct. 2, 20, 31, 40, 65, 75, 1, 4, 12, 14, 25, 43, 52, 80, 3, 7, 8, 11, 13,
15-17, 21-24, 26-28, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 55-60, 62, 64, 66, 69, 71, 74, 77, 81-84,
87, 6, 63), Ionescu Angela Simona, Doroftei Dumitru, Mirea Viorel, Andrei Ion, Sebea
Cristian Daniel, Crăciun Adrian, Elekeş Lavinia Simona, Ciurlea Florin, Călin Petrişor
Marius, Dinu Marinel, Mocanu Mihai, Moldovan Ovidiu, Mocanu George, Arsenie Marian,
Bocriş Florea, Toma Costică, Patic Florin, Ţucan Ion, Oprea Sorin, Ogneanu Emil, Trifan
Alexandru, Olteanu Constantin, Floricică Gheorghe, Enescu Constanţa Venera, Epure
Alexandru, Jianu Marian, Ionaşi Vergilica, Ionel Constantin, Fekete Zoltan Attila, Floca
Răzvan-Andrei, Lichi Aglaia, Creţu Mihai, Căpăţînă Stan, Dobrişan Viorel, Dumitru Anghel,
Mindu Florin, Miroşeanu Vasile, Voicu Ion, Tuţă Mirela, Vasile Ştefan, Vochin Constantin,
Totoroţea Vasile, Arion Gheorghe, Atudorei Dumitru Valentin, Bogescu Dinu, Buştei
Nicolae, Boarţă Petre, Bălşanu Constantin Cătălin, Badea Nadejda, Bucur Paul, Băţroş
Tudorel, Cucu Gheorghe, Cornea Mircea, Săraru Ştefan, Socaciu Mircea-Dan, Stan Ştefan,
Radu Legarden, Răileanu Floarea, Purcea Petre Cristian, Mihalache Gheorghe, Pascu Ionel,
Rotariu Vasilică, Ţăranu Ionel, Neagoe Nicolae, Georgescu Marian Alinuş, Păun Victor,
Gavrilă Maxim, Niea Răzvan Daniel, Petcu Ion, Anton Ionel, Bănică Ion, Ilie Ana, Puşcaşu
Ion, Soare Stelian, Nicolau Vasilică, Coşoi Florin, Dima Constantin, Voicu Traian,
Măgureanu Marin, Nicolae Constantin, Varga Viorel, Elekeş Marius Daniel, Elekeş Elvira
Doina, Dumitrache Traian, Stan Florin Cristian, Rădulescu Romulus, Lambert Felicia, Tocitu
Marin, Bogdan Dumitru, Tudoran Nicolae, Marin Vilmoş, Brancu Dumitru (IV.2.A.6.
Mărgeanului pct. 3, 20, 24, 35, 39, 114, 115, 119, 133, 15, 17, 27, 28, 31, 41, 45, 61, 64, 73,
74, 96, 101, 102, 129, 130, 134, 1, 2, 4-6, 12-14, 18, 19, 25, 30, 33, 34, 36-38, 40, 43, 44, 4650, 52, 53, 55-60, 62, 65, 66, 69, 71, 76-78, 80, 87, 91, 92, 94, 97, 99, 104, 106-108, 112, 113,
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116-118, 121, 122, 126, 128, 132, 135-137, 51), Dumitrache Marius Daniel, Ştefan Costel,
Ioan Ingrid Irina, Tolea Ion, Iaru Alecu Daniel, Dumitrache Valentin Florin, Ioan Ovidiu,
Andreescu Nicolae, Ursu Frosică, Şuşman Nicolae Dan, Irimia Dragoş, Miculescu Dragoş
Marian, Oprea Adrian, Neagu Floricel, Bugan Ionel, Avram Costel, Ciorariu Adrian, Zamfir
Gheorghe, Romîn Simion, Anghel Ioan, Rusu Doru, Militaru Nicolae, Berceanu Stan,
Tudorancea Ştefănel Daniel, Barbu Alexandru Gheorghe, Nastasiu Laurenţiu, Tudorache
Petre, Mânzăraru Robert Ştefan, Marin Gabriel, Chisăliţă Lucică, Lupu Sorinel, Vladu Tudor,
Maxim Dorin (IV.2.A.8. Zona Ministerul Apărării Naţionale pct. 29, 42, 51, 60, 2-6, 11-13,
15-19, 22, 25, 26, 31-33, 48, 53-55, 58, 62, 64, 10, 50, 57), Fana Constantin, Popa Adrian
Petru, Bulea Dănuţ (IV.2.A.9. Zona Otopeni pct. 4, 2, 1), Şerb Marin, Niculae Walter,
Duducă Constantin (IV.2.A.10. Olteniţei pct. 1, 4, 5), Constantinescu Alexandru, Mirea
Gheorghe (IV.2.A.11. Fabrica de Elemente pentru Automatizări pct. 1, 2), Motorga Ion
(IV.2.A.13. Calea Moşilor pct. 2), Ivan Adrian (IV.2.A.15. Linia de Centură - Domneşti pct.
2), Gâliciu Petrache (IV.2.A.16. Colentina pct. 1), Stănoaia Aurel, Ciobanu Constantin şi
Bălan Dan (IV.2.A.18. Arhivele Statului pct. 1, 2, 3), Stătescu Dan Mihail Antucă, Rotariu
Constantin, Zamfirescu Lascăr Duiliu, Stătescu Doina Julieta, Dragomirescu Dina, Chiţoi
Lidia, Stan Alexandru (IV.2.A.20. Şoseaua Chitilei - Calea Griviţei - Laromet pct. 1, 6, 2-4,
7, 8), Manciu Gheorghe (IV.2.A.21. 23 August pct. 1), Ghimpu Vasile, Păslaru Gheorghe
(IV.2.A.27. Str. Beldiman pct. 1, 2), Grigore Mirela Denisa (IV.2.A.28. Str. Eforie pct. 1),
Zamfir Victor, Palcău Adriana, Dunăvete Marin, Pasquale Modica, Gheorghe Constantin,
Budugan Manuel Iosif, Secui Mircea, Ifrim Eugen, Popa Lucian, Kos Alexandru, Popa Florin,
Constantinescu Traian, Aciubotăriţei Mariana, Muntenaşu Dumitru, Lungu Gheorghe,
Teodorescu Ionel, Cota Iosif, Hauprich Ionel Florin, Faur Iuliu, Fazecaş Andrei, Mureşan
Dumitru, Jubea Andrei, Catargiu Viorel, Şerban Dumitru, Uţanu Stela, Cojocaru Gheorghe,
Hărdăuţ Constantin, Vasiloni Nicolae, Baikan Rafael, Vezendan Gheorghe, Balc Liviu, Dinu
Daniel, Langevin Jacques, John Victor Tagliabue, Sajn Zeliko, John Joseph Daniszews, Savu
Petru, Dobrică Petre, Dumitru Gigel, Ghenţ Ioan, Mîndrilă Gheorghe, Aciocoiţei Alexandru,
Griga Ioan Iacob, Popa Lucian, Stoiadin Vasile, Regep Ioan, Tărăbuţă Constantin, Mitrea
Gheorghe, Dumitru Constantin, Kondor Ludovic, Raţiu Ştefan Ioan, Şomoghi Iosif Gavril,
Ionescu (fostă Dragoş Rusu) Ana, Stan Vasile, Sur Ioan (IV.2.B Situaţie victime Timişoara
pct. 5, 33, 40, 45, 48, 52, 67, 29, 39, 41, 49, 60, 70, 72, 1, 2, 4, 6-9, 18, 27, 28, 30-32, 34, 3638, 42-44, 46, 47, 50, 51, 53-59, 61, 62, 64-66, 68, 69, 71, 73, 74), Tronaru Vili Sterian,
Lunescu Constantin, Sabu Cristian, Florea Valentin, Bobaru Victoria, Guţă (fostă Moraru)
Elena Carmen, Drăghici Viorel, Danciu Cornelia, Cârjan Nicolae, Anghel Alfred, Mardare
Eugen, Călin Gheorghe, Giura Ovidiu, Gheboianu Constantin, Tănase Mircea, Cârstea
Teodor, Dumitru Mureşan Ion, Florea Vasile (IV.2.G Situaţie victime Dâmboviţa pct. 11, 14,
15, 1-3, 5-7, 17-20, 24-26, 30, 28), Sima Doru (IV.2.H Situaţie victime Giurgiu pct. 1),
Beganu Stelian, Mircea Dorian, Augustin Vasile, Goria Mihai, Oprea Vasile, Albu Victor,
Constantin Ion, Druia Traian, Fogoraş Radu, Ştefan Daniela, Andrieş Gheorghe Valentin,
Nica Costică, Soceanu Marin, Stoica Dan Ilie, Papară Ciprian, Ciripoi Valentin, Popa Petru,
Georgescu Sorin, Săuca Marcel, Chiţu Gabriel, Ţuţui Silviu, Tomiţă Sebastian, Ţînţ Florin
Iulian, Căpătînă Marinel, Săsărman Pompei Marius, Constantinescu Lăzărică, Ursescu Ştefan,
Ariciuc Adrian, Radu Remus, Mehedinţu Dănuţ, Rodeanu Petru, Zichil Florin Aurel, Drăguţ
Ion, Baboi Gabriel, Negru Gavril, Cristescu Daniel, Albert Alexandru, Doroftei Cătălin,
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Sălăjan Gavril, Pintilie Ioan, Jaga Constantin, Unguroaica Marian, Preda Corneliu, Vlaicu
Marius Cristinel, Ilie (fostă Bude) Livia, Zidaru Constantin, Grosu Dănuţ Cosmin, Turzo
Gavril, Spiridon Gică, Gheorghe Mircea, Gorgoş Ioan, Mureşan Petru Daniel, Boldeanu
Aurel, Micu Traian, Sava Ioan, Ciupea Onoriu, Grigore Georgeta, Vasilache Constantin,
Bacal Tudorică, Melinte Nicuşor, Polcovnicu Georgel, Popa Cezar, Rusu Neculai, Pîrvu
Liliana, Cioban Vasile, Iosipescu George, Gidofalvi Ioszef, Macoveanu Costel, Vasile
Dragoş, Panac Gabriel, Mateuţ Dan Nicolae, Orban Attila, Catană Viorel, Lambuţchi Dan,
Moisa Ioan, Buciuman Viorel, Alexandru Valentin, Năstase Vasile, Moarcăş Radu Nicolae,
Oglindă Doru, Iov Adrian, Iacobuţă Marin, Andrei Ion Iulian, Apostu Valentin, Băjan
Cristinel, Ciola Armand Hugo, Deaconescu Cristian, Dragovei Ion, Murgoci Lucian, Viseroiu
Viorel, Colţ Rodica, Vlad Ioan, Vainaş Iosif, Călugăr Florea, Clinciu Viorel, Gabor Iulian,
Cepraga Ionel, Lupaşcu Radu, Fugaciu Dan Marian, Drăgan Remulus, Căpăţînă Vasile, Păun
Ilie, Grigore Alexandru, Nae Elena, Aniţa Teodora, Cavaleri Giancarlo Pietro, Cavaleri
Angelo, Pană Constantin, Popeangă Dumitru, Răducanu Şoimar, Ştefancu Marcel, Trif Viorel
(IV.2.I Situaţie victime Braşov pct. 5, 24, 25, 32, 38, 48-51, 56, 59, 67, 71, 72, 93, 98, 110112, 116, 121, 150, 152, 1-4, 7-14, 16-19, 23, 26-29, 33, 36, 37, 39, 40, 44-47, 52, 53, 55, 57,
58, 65, 66, 68-70, 86-90, 92, 94-97, 99-107, 113-115, 117-119, 122-127, 129, 132-141, 144149, 151), Drimbău Nistor, Lungu Ionel, Olteanu Octavian, Chiş Aurel, Miclea Ioan Doru,
Păiuş Ovidiu Dan, Popa Ecaterina, Işfa Sabin, Batkay Victor, Ţundrea Iulian Constantin, Orza
Sorin, Ardelean Stelian Sorin, Bun Adrian, Mihăescu Ioan, Tomescu Monica, Ursache Eduard
Constantin, Burdan Teodor, Mara Sabin, Lucaciu Ştefan, Fărcaş Mihail Emil, Prodan Liviu,
Ciumedean Dănuţ, (IV.2.K Situaţie victime Arad pct. 1, 3, 9, 31, 36, 37, 4, 6, 8, 12, 17-21,
23- 25, 27, 28, 32, 38), Tătaru Ion, Tătaru Adeluţ, Avram Marcel, Turcitu Costel Cristian,
Barbu Ilie Cristian, Damian Nicolae, Orbulescu Nicolae, Perescu Ioan, Beul Petru, Răsteanu
Ion, Borcean Gheorghe, Schintei Magdalena, Şerban Daniel, Tătaru Gheorghe, Todor Dănuţ,
Bojincă Ion, Velceleanu Maria, Wegeman Robert Victor, Gheorghe Traian, Hîrceagă Ioan,
Vâţ Rovin, Alexa Nicolae, Almăjan Adriana Elena, Avramescu Marius Adrian, Brânzei Ilie
Silviu, Brânzei Ana, Crac Eustaţiu, Budică Dan, Ocoş Petru, Pasăre Ion, Paraschiv Sava,
Popic Imre, Dumitrescu David Cornel, Florescu Mariana, Gaică Claudia, Ionică Aurel, Iorga
Petru, Isfan Ion, Lazăr Dorel, Bărboiu Vasilică Chiriac Nicolae, Ciuciună Nicolae, Bădărău
Mihai, Buta Sorin, Popa Stelian, Mingesz Hugo, Gruiescu Liviu, Lazăr Viorica, Cojoacă
Mitel Daniel, (IV.2.M Situaţie victime Caraş-Severin pct. 17-18, 28, 51, 41, 1, 3, 6, 7, 9, 10,
12-16, 20-23, 25, 27, 29, 30, 32-34, 37, 45-48, 54, 56, 57, 61-64, 69, 35, 36, 38-40, 53, 60, 65,
68), Lazarov Valeriu (IV.2.O Situaţie victime Neamţ pct. 1), Neag Dorin, Mihai Cristinel,
Mureşan Ioan (IV.2.P Situaţie victime Cluj pct. 4-6), Stan Sorin Gavril, Vajna Jozsef (IV.2.R
Situaţie victime Harghita şi Covasna pct. 20, 21), Coteţ Gabriel, Popa Gogu, Argint Nicolae,
Chiurtu Viorel, Sechel Nicolae, Cioran Anton, Matinca Serioja, Buzogany Bela, Carapcea
Mircică Marius, Ciocîrlan Vasile, Constantin Ştefan, Furtună Viorel, Grigore Ilie, Ionescu
Dumitrache, Marin Mihăiţă, Năstăsache Iulian, Sava Beatrice Lucia, Spiridis Catilache
Nicolas, Ştefănescu Dumitru, Toma Laurenţiu, Budău Iulian, Manole Ionel (IV.2.T Situaţie
victime Brăila pct. 18, 24, 13, 16, 26, 30, 31, 35, 14, 15, 17, 19- 23, 25, 27-29, 32, 36), Duma
Munteanu Eduard, Lupu Ionel (IV.2.Ţ Situaţie victime Galaţi pct. 2, 3), Paraschivescu Daniel
Alexandru, Boghian Ilie Alexandru, Isofache Luminiţa, Catrina Florica, Preda Gheorghe,
Cighir Gheorghe Dumitru, Gheaţă Gheorghe, Gliga Fănel, Gripcă Gheorghe, Niţu Lucian,
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Netcă Luminiţa Cristina, Cercănău Dumitru, Marinescu Alexandrina, Marincovici Gheorghe,
Samson Virgil, Nistor Sofronie, Pătraşcu Adrian, Fermeşanu Ioan Cristinel, Roman Vasile
Romică, Caramihai Sterică, Harabagiu Marius, Căruţaşu Ion, Stoica Ştefan, Barbu Costinel
Ionel, Pavel Doru, Ţigău George, Vasile Ionel, Ghidia Gheorghe, Vîrca Gheorghe, Pănescu
Daniela, Niţă Marius, Stan Cristian, Dumitru Gheorghe, Boacă Stelian, Tudor Ştefan,
Comănac Edward Cristian, Niţă Vlăduţ, Popuţoaia Lucian, Enache Ionel, Popa Vasile Sorin,
Vălu Ion, (IV.2.U Situaţie victime Buzău pct. 37, 38, 1, 4, 6, 14, 30, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 18-21,
24-29, 31, 32, 34-36, 39-48, 51, 53, 54), Soare (fostă Dumitru) Liliana, Radu Marian, Robu
Adriana (IV.2.V Situaţie victime Argeş pct. 1-3), Nicolosu Gheorghe, Bănuţi Ioan, Buha Ioan,
Galit Ioan, Crăciunescu Ioachim, Crăciunean Ida, Gherasim Ioan, Iancu Teodor, Moldovan
Ilie Paul, Petrea Sorin, Paţiu Ioan, Moldovan Gavrilă, Amarinoei Vasile, Inişconi Lucian,
Pavel Dorin (IV.2.W Situaţie victime Hunedoara pct. 15, 7-14, 16-21), Condrat Florentina,
Gangolea Nicolae Dan, Doagă Puiu, Moduna Alexandru, Bălăşoiu Ilie, Foamete Constantin,
Pînzariu Corneliu Mihai, Doană Radu (IV.2.X Situaţie victime Sibiu pct. 6, 2, 3, 7-9, 11, 17),
Bucurescu Marian, Cristian Cornelia, Magdalena Adrian, Mateiu Gheorghe, Şerban
Gheorghe, Brătilă Stan, Minoiu Mircea, Pârvu Gheorghe, Niţu Gheorghe, Drăghicescu
Alexandru, Şerban Sorin, Vasilescu Gabriel, Anghelache Nicolae, Crăciun Lazăr, Dumitru
Marian (IV.2.Y Situaţie victime Ialomiţa pct. 1, 3, 14, 19, 23, 5, 4, 6, 8, 10, 12-13, 17, 18,
20), Ilişoi Laurenţiu, Badea Carmen, Ioniţă Dumitru, Antohi Ion, Ilie Săndel, Cristea Nelu,
Apopei Ioan, Diaconescu Constantin, Săileanu Ion, Ismail Ali, Bratu Felix, Hariga Marian,
Dediţă Costică, Alexa Virgil, Vasile Ion, Neamţu Gheorghe, Ionescu Florin Ion, Rădulescu
(fostă Grigorescu) Elena, Ciobanu Titi, Opriş Marin, Radu Marian, Pavel Dumitru, Miliciu
Maria, Băluţă Sorin, Androne Nicolae, Bărbulescu Marin, Ciupercă Elena Ramona,
Racoveanu Constantin, Borduşel Adrian, Grosu Margareta, Damu Chiraţa, Tulus Ainur, Manu
Vasile, Vasile Radu, Stoian Marian, Gologan Ovidiu Gheorghe, Pricop Ştefan, Butoianu
Gheorghe, Antal Ilie, Anghel Panait, Anghel Diana, Taran Ştefan, Rizea Aurel, Bedreag
Radu, Boncu Constantin, Băicoană Adrian, Gheorghe Costel, Dorneanu Adrian, Radu
Leonard Nelu, Munteanu Ion, Şerbu Tania, Buciu Valeriu, Bolcu Emil, Miron Dorin,
Solomon Petrică, Darie Valentin, Bonţescu Petre, Ghidănac Valeriu Valentin, Simion Costin,
Bogdan Aurora, Stan Daniel, Carabaş Nicolae Costin Mihai, şi Apostoleanu Mihai (IV.2.Z
Situaţie victime Constanţa pct. 39, 8, 16, 51-53, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 76, 77, 87, 91, 1, 3, 4,
6, 11-14, 17, 19, 22, 25, 30-32, 34, 35, 38, 41-45, 47-49, 54, 55, 59, 64, 65, 69, 72-74, 78-80,
82-84, 88, 92, 21, 68);
3. instigare la infracţiunea de omor prev. de art. 47 rap. la art. 188 C.pen.,
privind decesul, respectiv rănirea numiţilor Anghel Virgil Sorin, Apostol Ştefan, Arişanu Ioan
Petre, Bădulescu Niculae, Bintu Vasile, Bran Angheluş, Burcioaica Octavian, Bulai
Napoleon, Busuioc Mitroiescu Maria, Butuza Sergiu, Crihană Leonte, Colibă Florentin,
Constantin Vania, Constantin Mihai, Ciungan Florin, Deliu Alexandru, Dinescu Maria, Donţu
Ginel, Dîmboiu Emil Virgil, Geantă Cristian, Ghiţescu George, Gruia Nedelcu Gabriel,
Ghezzo Toma, Ghiţă Mare Gabriel, Briciu Achim, Jean Louis Calderon, Manea Constantin,
Bouraş Jan, Bodo Marius, Mărguţoiu Mircea, Rus Ionel, Rusu Gheorghe, Butnaru Ştefan,
Frăţilă Gheorghe, Fercu Daniela, Fulga Adrian, Ispas Dumitru, Bordeanu Constantin,
Merişescu Valentin, Nemeşu Lică, Vătavu Ovidiu, Stemate Mihăiţă, Toporan Cristian,
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Ţinăcui Vasile, Timoşenco Vanea Valentin, Dobre Ion, Radu Violeta Coralia, Popescu
Gabriela, Vlad Ion, Voica Constantin, Danşe Adrian Dorin, Daniluc Nicolae, Puiu Sorin, Tian
Florian, Lupu Constantin, Macsenţian Vasile, Nechita Gheorghe, Nedelea Adrian, Niculescu
Marian, Nistor Emanoil, Sima Octavian, Marinescu Petre, Mănescu Dan Sorin, Miu Valeriu,
Toma Dan, Şmul Nicolae, Stefanov Victor, Vintilă Viorel, Răducanu Mihail, Răileanu
Neculai, Hotea Petrişor, Stoica Marian, Stegaru Nicolae, Stoicovici Dinu, Spânu Nicolae,
Schweifel Jeanetta, Sebo Aurel Horia, Neculăeasa Ionel, Gămbuţeanu Florin, Soare Corneliu,
Stoiciuc Maricel, Julea Ion, Vladu Cătălin Florentin, Andrei Eugen, Adjamin Antonia
Andreea, Calotă Victor Gabriel, Ionaşcu Paul, Păpurică Petre, Mihailovici Constantin Puiu,
Argherie Ion, Gavrilov Corneliu, Jianu Dumitru, Mihailovici Constantin Puiu, Mustea
Constantin, Preda Ion, Postolache Polixenia, Ionescu Nicolae, Alexandrescu Marius, Anton
Grigore, Amăriuţei Ion, Bucur Petru, Bratu Eugen, Nicu Marian, Blăgoi Gheorghe,
Constantinescu Silviu Ştefan, Cohen Daniel, Dudaş Sorin, Dobriţoiu Virgil, Drăghici Eugen,
Grigoraş Mihai, Georgian Marian, Florea Ilie, Velicu Corneliu, Dobre Florin, Vîgă Valerică,
Mărăcine Marin Ion, Stan Mariana, Şega Gheorghe, Niţă Mircea, Popa Mircea, Angelescu
Marian Viorel, Amăriuţei Gheorghe, Băncilă (fostă Dănilă) Mariana, Burşova Traian,
Bozeanu Puiu Aronel, Ciobanu Adrian, Constantinescu Jean, Radu (Ciocoiu) Gheorghe,
Cîşlaru Neculai, Chirilă Ionel, Csicsely Daniel Laurenţiu, Crăciun Octavian, Câlţea Mihai,
Cîrlova Grigore Cristian, Cojocariu Iftemie Ilarie, Largher Ioan, Niculescu Petrică, Ionescu
Aurel, Radu Cătălin, Preda Nicolae, Popescu Marius Sorin, Gugeanu (fostă Tecuceanu)
Violeta, Radu Traian, Pistol Anghel, Nicoară Marius Vasile, Horvath Peter, Preda Marius,
Sigmund Andrei, Rîciu Alin, Spînu Constantin, Stoica Jenică, Nicolae Nicuşor, Băluţă Ion,
Albu Tudorel, Andrei Zoiţa, Andone Marian, Bolocan Valentin, Bejenaru Violeta, Baban
Adrian, Babuci Mircea, Băcanu Daniela, Baranci Cristian Vasile, Boboc Ştefan, Benescu Ioan
Sorin, Badea Ilie Nicolae, Băcioiu Victor, Borcilă Constantin, Buga Mircea Constantin,
Carabin Florin, Cioară Gheorghe, Codiţă Teodor, Creţu Constantin, Creţu Ion, Cristescu
Valentin, Cimpei Valentin, Cristodorescu Ion Constantin, Ciocioc Vintilă, Cercel Doina
Rebeca, Cercel Stelian Gelu, Călin Aurel, Cofă Gheorghe, Costinescu Ştefan, Ciobanu
Dragoş, Preunca (fostă Cârlig) Cristina Daniela, Crăiţă Marian, Chiriţă Victor Constantin,
Chiru Florin, Conovalenco Ion, Diaconescu George, Drughean Constantin, Dedu Marian,
Dascaliuc Marcel, Deneş Iuliana, Durcă Romulus, Dană Mircea Marius, Dumanschi Adrian
Ionel, Dumitrescu Corneliu, Dragomir Ion, Dinu Nicolae, Dobre Ion Maricel, Gheorghe Ion,
Găină Samuel, Goia Avram, Grosu Constantin, Costin Traian, Ghiţă Florentina, Gegea Ion,
Gagian Dumitru Adrian, Gheorghe Lică, Manea Victor Gheorghe, Pătraşcu Dumitru, Frangu
Tudorel, Filip Gabriel, Ionescu Bisu Dumitru, Ionescu Marius Mihail, Ion Vasile, Ion
Carmen, Stoian Teodor, Pătraşcu Gheorghe, Grigore Ionel, Manea Iulian, Muşat Adriana,
Catrinu Adrian, Pîrciu Vasile, Dumitraşcu Aurel Valeriu, Gheorghe Costin, Sava Cătălin
Nicolae, Lăceanu Emanuel, Lemnariu Marius, Lungu Adrian Mihai, Dumitru Ion, Râpeanu
Nicolae, Rouă Alexandru, Loşniţă Stelian, Ortodoxiadi Mihai, Voicu Vasile, Voicu Adrian,
Ciuperger Petru, Teodorescu Ion, Tamara Traian, Rusu Maria Manuela, Popovici Florian,
Pipă Gheorghe, Olteniceanu Petrică, Sava Dorel, Florea Nicolae, Vasile Constantin, Voicilă
Gabriela, Zvolf Dan Vlad, Zapciroiu Constantin, Zaharia Marian, Niculescu Eduard Florin,
Wollf Eduard, Ştefan (fostă Pavel) Ana, Paveliu Mihail Radu, Zărnoeanu (fostă Popa)
Eugenia, Paraschiv Ion, Pop Alexandru, Pereteanu Andrei, Petre Paul, Ungureanu Nicolae,
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Paraschiv Eugen, Păduraru Marian, Neagoe George, Nedelcu Cătălin Corin, Piţigoi Costinel,
Păuna Marinică, Niţă Daniel, Neferu George, Moroşan Viorel, Tripon Cornel, Todor Valentin,
Oancea Constantin, Olaru Cristian Răzvan, Panait Vasile, Paşcaru Ion, Luca Marin, Ene Stan,
Zamfir Badea, Scurtu Vasile, Chiriţă Ion, Mocanu Aurelian, Muşat Gheorghe, Moroşan Dan,
Motorga Valentin, Munteanu Viorel, Manea Marcel, Miu Victor, Niţu Constantin, Marin
Leonard, Stoenescu Valentin Silviu, Sîrbu Ion, Strugari Gheorghe, Mihu Gheorghe, Marin
Alexandru, Manolache Constantin, Vasai Traian Gianino, Matei Constantin, Moise
Constantin, Marin Ion, Medrega Constantin, Moldovan Vasile, Mihai Ion, Tîrziu Nicolae,
Ţiţiniu Traian, Stanciu Ion, Rotaru Anton Cristian, Harbuz Florin, Hău Ion, Stoica Mihai,
Şerban Ştefan, Şerban Ovidiu, Staicu Corneliu Nicuşor, Stoica Alexandru, Szasz Alexandru,
Stelianide Dumitru, Sorescu Antonio, Strungariu Dorel, Stoica Cristian, Schicht Mariana,
Nuţă Iustin, Neculici Mihai, Ivan Ionel, Dibluş Anghel, Lupu Dorian, Drideanu Gheorghe,
Borş Victor, Urzică Marian, Andrei Constantin, Călin Mihai, Coman Constantin, Diţi Aurică,
Luchi Gabriel Stelian, Lumânare Constantin, Trif Florentin, Rizescu Costel, Popa Virgil,
Pârnău Mihai, Ionescu Cristian Dumitru, Iacob Mircea, Istrate Ecaterina, Ionescu (fostă
Villani) Mariana, Niţu Traian, Ardeleanu Filareta, Dina Domniţa, Ardeleanu Herman, Alecu
Marian, Buganu Viorica, Bulboacă Laurenţia Violeta, Burete Silvia, Zaharia Constantin,
Temelie Silviu, Toma Florin, Luca Adrian, Zaharia Victoria, Muraru Marian, Moldoveanu
Ştefan, Mogoş Nicolae, Hrişcu Dumitru Remi, Mihalache Florin, Pană Valentina, Stupinean
Ion Bogdan, Pavel Cristian (IV.2.A.1. Comitetul Central), Grigorescu Ilinca Ruxandra,
Cristian Florin Puiu, Vasiliu Florentin, Astafei Petre, Nuţu Adrian, Gherman Dumitru, Ţuligă
Dumitru, Steţenco Iacob, Gavadia Laurenţiu, Constantinoiu Vasile, Mladinovici Dragoş,
Cercelaru Constantin, Voiculescu Traian Marian, Horia Căciulescu, Nadu Octavian, Ţăruş
Valentin Norbert, Pahonţu Simona Elena Carmen, Butea Florian, Goghie Carol, Dumitraşcu
Gheorghe, Peneş Marius Sorin, Şerban Mitică, Tabacu Ionel, Nuţu Petre, Onilă Mihai, Puiu
Eduard Constantin, Nedelciu Mircea, Mărăscu Constantin, Ghiţă Marius, Gavriliuc Milica,
Cantar Janeta, Gavriliuc Vica (IV.2.A.3. Palatul Telefoanelor), Dodu Daniel, Bejenaru
Florin, Bucur Marius, Bucur Mircea, Boerescu Dumitru, Bălan Florin, Boca Cristian, Bucşa
Dragoş Daniel, Crap Costel Dănuţ, Cilibeanu Adrian, Ciobanu Nicolae, Colceri Imre,
Costache Ionel, Cheptănariu Alexandru, Constantin Eugen Ninel, Caraliu Petre, Dobre Tudor
Toma, Dan Costel Gigel, Dumitrache Ilie, Dragomir Sorin Mihai, Dragomirescu Mircea
Dănuţ, Filip Doru, Kopicuc Constantin, Huşman Ion Doru, Hîj Dragomir, Lădaru Petrică,
Lupu Cristian, Lache Ilie, Morăraş Constantin, Man Leonte Nicolae, Marinescu Mircea,
Măgureanu Emil, Grindei Neculai, Hoţa Ionel, Iagăru Constantin, Ilie Costel, Olteanu Nelu,
Orfanu Emilia, Olaru Marius, Pandelea Anton Radu, Popa Veronica, Pantazescu Gheorghe,
Petrescu Tudorel, Pancu Cristian Silviu, Panait Aurelian Marius, Roşu Gheorghe, Roca Ion,
Rădulescu Cristian Constantin, Stratulat Marian, Soroştinean Vasile, Stănescu Nicolae,
Stancu Ion, Sasu Ion, Stanciu Nicolae, Simionescu Vasile, Stan Şerban Bogdan, Tudor
George Bogdan, Tudor Gheorghe, Tătaru Vasile, Teodorasc Marius Cristian, Tudor Dragu,
Vâlculescu Stănică, Vechiu Constantin, Urucu Adrian Dan, State Claudiu, Duriu Daniel,
Dragomirescu Mihai Liviu, Barbu Petre Marian, Drăguţ Dumitru, Matei Petrişor, Dima
Gabriel, Barbu Mihail, Nae Ion, Cristea Adrian, Simion Ion, Bucur Florin Vasile, Nicolae
Marius, Bîrluţiu Eugen, Buluci Nicolae, Buciu Gheorghe, Carp Ariadna, Ion Vasile,
Andronescu Mihai, Bălă Jane, Cojocaru Marina, Ciulin Mihaela, Grigoriu Teodor, Ciolacu
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Daniel Sebastian, Dumitru Natalia, Dincă Ştefan Mugur, Feric Iaroslav, Giura Petru, Mirea
Gheorghe, Mirică Luminiţa, Nae Octavian, Popescu Decebal Laurenţiu, Rădulescu Marinică,
Raţă Mihai Carol, Sterescu Mihai, Zaharia Alexandru, Duică Victor, Avram Nicolae,
Ardeleanu Gheorghe, Anton Adrian Daniel, Bogdan Nichy, Boangiu Mihai, Burlacu Cristian,
Burduşel Gheorghe, Calfa Ştefan, Cilinghir Mihai Atanasie, Constantinescu Nicoleta, Cazan
Dumitru, Cârtiţă Marcela, Dascălu Dumitrica, Dobre Constantin, Enache Valerică, Frăţilă
Augustin Gabriel, Ilie Ionel, Halunga Narcis Valentin, Ghenoiu Ion, Gheorghe Dumitru,
Gerebenes Attila, Grosu Vasile Adrian, Gunie Vasile, Gradu Gabriel, Ivăşchescu Viorel,
Lăeşu Vasile, Niţă Ion, Marin Petre, Pătraşcu Răzvan, Stoian Doina, Stănescu Horia, Tudor
Dan Alexandru, Toader Adrian, Voicu Paul, Vrabie Sebastian Ion, Vasile Florian, Ursu Dorin,
Zamfirescu Vasile, Brănescu Claudiu, Roşoiu Paul, Miron Valentin Ioan, Albu Constantin,
Adam Ştefan, Ababei Dănuţ, Alexandru Gheorghe Florian, Apostu Viorel, Anghel Tudor,
Budeanu Simion, Balotă Giani, Belciug Gheorghe, Balla Sandor, Borangic Constantin,
Bănescu Marian, Borcăiaş Adrian, Buzilă Antoaneta Felicia, Bere Mircea, Baltasiu Cosmin,
Boboşa Niculae, Busu Adrian, Bunescu Niculai, Cîrstea Gabriel, Cuţitaru Vasile, Costache
Petre, Chira Ion, Constantin Florian, Cîrstea Cornelia, Ciarnău Petru, Chiriac Robert Iacob,
Constantin Arişar, Chitic Georgel, Chioibaş Nicolae, Cristescu Adrian, Cozma Romică,
Căpuşneac Ion, Chirănescu Ion, Chirănescu Radu, Chirculescu Alexandru, Ciobănel Petru,
Constandu Stelian, Chivu Victor, Ciupercă Gheorghe, Chesaru Radu Mihai, Cristea Dumitru,
Drăghici Cristian Daniel, Dobrescu Nicolae, Dragoman Pavel, Dogaru Corneliu, Dincă Marin,
Damian Marian, Denciu Gheorghe, Teocan-Bob (fostă Dinică) Făniţa, Dumitra Gafton Vasile,
Dinescu Ninel, Dumitru Gheorghe, Fălcuşanu Aurelian, Frăsineanu Mircea Virgil, Filip
Cristian, Jantea Tudorel, Kovacs Ianos, Ionescu Teodor Petre, Iordan Cristian, Ionescu Aurel,
Iacob Victor, Ionescu Marian, Ilie Tudorel, Iacob Natalia, Horn Alecsandru, Hrior Ionel,
Mateescu Traian, Moţarev Valeri Fiodorovici, Tratidan (fostă Mureşan) Mariana, Marcu
Adrian, Moisescu Constantin, Mărginean Adrian, Movilă Nicolae, Maier Ion, Marinică
Adrian Bogdan, Maier Ovidiu, Manolache Marian, Gîrjoabă Constantin, Giurgiu Mircea,
Ghermănescu Gabriel, Grigorean Teodor Cătălin, Grecu Viorel, Geamăn Mihăiţă, Ghiţă Ion,
Gheorghe Niculae, Gogoşeanu Marian, Gaspar Ferenc, Hadagiu Petru, Haller Octavian,
Helgiu Nicu, Horobeţ Emil Valentin, Hăhăianu Lucian, Horvath Vilmos Ioan, Iancu
Constantin, Ilie Adrian, Iordan Aurel, Luca Georgian Adrian, Lupan Constantin, Lică Elena,
Lugoj Gabriel, Leonte Stelică, Lungu Constantin Romeo, Leica Vasile, Mihai Cristian Traian,
Matache Vasile, Mihăilă Adrian Cătălin, Nica Laurenţiu George, Năstase Ioan, Nedelcu
Leonardo, Neacşu Adrian Ovidiu, Nedelcu Ion Sorin, Niculae Petre, Olteanu Dănuţ, Olteanu
Ion, Oniţa Ilie, Oprea Gheorghe, Orjan Nicolae, Obopol Ioan, Paraschiv Mariana, Paraschiv
Tudor, Popescu Cristian, Pascu Costel, Păun Marcel, Popescu Mircea Marian, Paisz
Gheorghe, Prodan Constantin, Puchin Marian, Pop Marcel, Puchea Ene, Pătraşcu Gheorghe,
Peia Sorin, Paul Alexandru, Enescu (fost Preda) Marian, Petrache Petrişor, Panaite Virgil,
Piscanu George, Păun Ioan Sorin, Radu Sorin Daniel, Răcman Aurel, Rogojină Niculina,
Rusti Ştefan Sergiu, Roman Adrian Stelian, Szucs Ovidiu Florin, Simionică Constantin,
Somîcescu Mihail Paul, Stan Mihail, Senzaconi Mircea, Stănculescu Vasile, Sfetcu Iosif,
Stancu Alexandru Ion, Stoian Aurel, Tudor (fostă Scrioşteanu) Elena, Smertcov Dan,
Sălăgeanu Gheorghe Florin, Stănculete Ioan, Tisnei Mihai, Tănăsie Florin, Tălpeanu Eugen,
Duţu (fost Niţu) Sanda, Assael Ştefan Alexandru, Tuderoiu (fostă Stănciulescu) Anca, Treanţă
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Roza, Toader Ionel, Todircov Gheorghe, Ţurcanu Vasile, Truşcă Mircea Mihai, Viţelar
Bogdan, Vlad Ion, Vlad Marian, Vasile Cristian, Varga Ion, Zamfir Vasile, Ceicu Olga,
Gioacăş Georgel, Udrescu Florin Cătălin, Mareş Iulian, Nan Florin, Gheorghiţă Romică,
Bănică Daniel Valentin, Farfulea Codruş, Gîlceavă Daniel, Alboi Cornel, Casandra Mihai,
Ungureanu Lucian, Marica Constantin, Scrob Dumitru, Andrei Dragoş, Stan George, Belov
Iuri, Bradu Pavel, Ion Ştefan, Marin Vasile, Georgescu Dumitru Florian, Ionescu Elena,
Ionescu Teodor, Micu Alexandru, Obreja Toader, Tuiu Ionel, Taşcu Adrian, Vlad Petre
(IV.2.A.4. Televiziunea Română), Păunoiu Vasile Mihail, Burdea Ionel, Butiri Florin, Cernea
Maria, Roşa Mircea, Antonescu Constantin, Amarie Ion Nicu, Andronic Vladimir Cătălin,
Scriba Eugen, Stârcea Ştefan, Staicu Constantin, Dumitraşcu Sorin Cristinel, Florea Vasile,
Mihai Mihail, Niculae Constantin, Gorneanu Daniela, Nedelschi Emilia, Nicolae Mircea,
Cioran Gabriel, Chiţu Valerică, Palaşcă Dumitru, Cerchez Maricel, Popa Silviu Daniel,
Năstase Gabriel Dragoş, Cioară Petru, Cîţu Costel, Pelin Vasile, Popa Olimpia, Lepădat
Florian, Mihăilă Iosif Eusebiu, Giurgilă Fidel, Strungaru George, Filloreanu Dan, Cocenescu
Adrian, Pangratie Gheorghe, Onofrei Marian, Orăşanu Adi, Lăutaru Ion, Măglaşiu IonAurelian, Mihail Ion, Clinci Mircea-Ionel, Ciora Constantin, Cercelaru Ion Viorel, Georgescu
Petre, Gîrlea Ioan, Ghinea Ioan, Grigorescu Ioan, Georgescu Nicolae, Gall Mihai, Popescu
Dumitru, Nişulescu Constantin, Stan Marius Săndel, Sima Gheorghe, Solomonescu (fostă
Tănase) Elisabeta, Stancu Nicolae, Dan Cismaş Liviu, Ene Constantin, Macovei Dragoş Geni,
Marin Nicolae, Hodivoianu Tudor, Ionescu Petre, Irimia Vasile, Iordache Cristian, Naciu
Ştefan, Chiorescu Dorel, Culea Marin, Bizdideanu Gheorghe, Boiangiu Carmen-Ileana,
Niculae Nela, Cojocaru Marin, Tănase Aslan-Marian, Terzi Paul, Thiery Ovidiu-Cristian,
Talos Ioan, Vintiloaia Constantin, Olteanu Maricel, Neagu Marian, Pop Liviu Dan,
Buiculescu Alexandru, Dinu Ion, Dumitru Vastel (IV.2.A.5. Radio), Falcă Doru, Filip Marin,
Flonta Nicolae, Enache Constantin, Enăştescu Valentin, Calistru Virgil, Mocanu Ştefan,
Mierlă Nicolae, Miulescu Ion, Matei Alexandru, Mustafa Petre, Stănescu Gheorghe, Bobeş
Stroe, Şerban Constantin, Năstase Ion, Calomfirescu Toma, Dobre Marian, Cordaş Aurel
Benone Andrei, Stanciu Jan, Cristudorescu Petre, Neagu Marian, Gavrilă Constantin, Mititelu
Ion, Constantinescu Traian, Stan Costică Nicuşor, Stoica Ilie, Mitroiu Ionel, Ristescu Viorel,
Puiu Petre, Pălădoiu Ion, Panică Costel, Drăgan Banu, Boanţu Florea, Sabău Miea, Niţu
Ştefan, Dediliuc Maria, Stan Constantin, Gheorghiu Dragoş, Văduva Nicolae, Paraschiv Paul,
Nedelciu Claudiu Anton, Nuică Constantin, Mincă Ştefan Silviu, Lambert Mihăiţă Daniel,
Nistor Elena, Niţu Mincu, Opriţă Victor, Iordache Andrei Emanuel, Strugaru Ioan, Ionescu
Angela Simona, Doroftei Dumitru, Mirea Viorel, Andrei Ion, Sebea Cristian Daniel, Crăciun
Adrian, Elekeş Lavinia Simona, Ciurlea Florin, Călin Petrişor Marius, Dinu Marinel, Mocanu
Mihai, Moldovan Ovidiu, Mocanu George, Arsenie Marian, Bocriş Florea, Toma Costică,
Patic Florin, Ţucan Ion, Oprea Sorin, Ogneanu Emil, Trifan Alexandru, Olteanu Constantin,
Floricică Gheorghe, Enescu Constanţa Venera, Epure Alexandru, Jianu Marian, Ionaşi
Vergilica, Ionel Constantin, Fekete Zoltan Attila, Floca Răzvan-Andrei, Lichi Aglaia, Creţu
Mihai, Căpăţînă Stan, Dobrişan Viorel, Dumitru Anghel, Mindu Florin, Miroşeanu Vasile,
Voicu Ion, Tuţă Mirela, Vasile Ştefan, Vochin Constantin, Totoroţea Vasile, Arion Gheorghe,
Atudorei Dumitru Valentin, Bogescu Dinu, Buştei Nicolae, Boarţă Petre, Bălşanu Constantin
Cătălin, Badea Nadejda, Bucur Paul, Băţroş Tudorel, Cucu Gheorghe, Cornea Mircea, Săraru
Ştefan, Socaciu Mircea-Dan, Stan Ştefan, Radu Legarden, Răileanu Floarea, Purcea Petre
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Cristian, Mihalache Gheorghe, Pascu Ionel, Rotariu Vasilică, Ţăranu Ionel, Neagoe Nicolae,
Georgescu Marian Alinuş, Păun Victor, Gavrilă Maxim, Niea Răzvan Daniel, Petcu Ion,
Anton Ionel, Bănică Ion, Ilie Ana, Puşcaşu Ion, Soare Stelian, Nicolau Vasilică, Coşoi Florin,
Dima Constantin, Voicu Traian, Măgureanu Marin, Nicolae Constantin, Varga Viorel, Elekeş
Marius Daniel, Elekeş Elvira Doina, Dumitrache Traian, Stan Florin Cristian, Rădulescu
Romulus, Lambert Felicia, Tocitu Marin, Bogdan Dumitru, Tudoran Nicolae, Marin Vilmoş,
Brancu Dumitru, Ferenţ Vasile, Ştefan Florinel Gabriel, Pârâianu Marian, Mihai Tudora,
Ciobanu Paraschiva, Costache Rada (IV.2.A.6. Mărgeanului), Ciută Gheorghe (IV.2.A.7.
Zona Operă), Petrescu Dumitru, Oneţ Mihai Florin, Filote Claudiu, Ilieş Dragoş Traian,
Bucur Cristian Remus, Ghimboaşă Iosif, Rănoiu Gelu Iustinian, Ion Gheorghe Constantin,
Gomoescu Lambru Nicolae, Mănăilă Vasile Dorel, Moraru Horia Teodor, Marian Emilia,
Sion Emil, Păun Petru, Oltean Daniel, Orleanu Paul Nicolae, Geambaşu Vladimir, Gheorghe
Mircea, Creţu Florin, Oprea Emil, Lazăr Ioan, Zărnescu Marin, Radu Dragoş, Dimulescu
Vergil, Pripici Nicolaie, Lambru Cornel, Mihăilescu Petre, Serian Mihai, Stoianovici Cornel,
Mesler Petru Constantin, Ungurean Sorin, Pricop Pavel, Grigoraş Marian, Monoreanu
Neculai, Marinescu Octavian, Şerban Angelo Florian, Ionescu Michael Cecil, Sabău Gavril,
Cabalortă Constantin, Portasă Vasile, Ionescu Gheorghe, Pantea Ioan, Butnaru Vasile,
Gherasim Georgeta Cezarina, Bărbieru Ciprian Teodor, Grumezea Mihai Alexandru,
Postelnicu Aurel, Anghel Marioara, Anghel Cătălina, Bădoiu Gheorghe, Durbac Răducu,
Brumar Călin Victor, Crestează Eugen, Geamănu Lucian-Mihai, Murariu Florică, Andrei
Constantin, Giurcanu Vasile, Neagoe Teodor, Pietraru Gheorghe, Moldovan Valentin,
Dumitrache Marius Daniel, Ştefan Costel, Ioan Ingrid Irina, Tolea Ion, Iaru Alecu Daniel,
Dumitrache Valentin Florin, Ioan Ovidiu, Andreescu Nicolae, Ursu Frosică, Şuşman Nicolae
Dan, Irimia Dragoş, Miculescu Dragoş Marian, Oprea Adrian, Neagu Floricel, Bugan Ionel,
Avram Costel, Ciorariu Adrian, Zamfir Gheorghe, Romîn Simion, Anghel Ioan, Rusu Doru,
Militaru Nicolae, Berceanu Stan, Tudorancea Ştefănel Daniel, Barbu Alexandru Gheorghe,
Nastasiu Laurenţiu, Tudorache Petre, Mânzăraru Robert Ştefan, Marin Gabriel, Chisăliţă
Lucică, Lupu Sorinel, Vladu Tudor, Maxim Dorin, Gorcea Daniel, Barbu Ion, Matei Ilie,
Scarlat Gheorghe, Huhulescu Eugen-Vasile, Barbu Constantin, Constantin Cristian, Fediucel
Petru, Barcan Neculai, Georgescu Ilie, Irimia Sandu, Preda Nicolae, Dragomirescu Ion
Mircea, Tilich Dan Adrian, Caraş Vasile, Butucan Nicolae, Georgescu Marius Dănuţ, Ion
Florentin, Ivan Gheorghe, Mateescu Maria, Nacu Ionel, Nedelcu Adriana Georgiana, Hristea
Ion Daniel, Strafalogea Emilia, Constantin Budală, Simionescu Constantin, Princz Gabor,
Stere Constantin, Simu Ştefan Dorin, Antonescu Victoria, Boicu Emilia, Dincă Ştefan, Harosa
Viorel, Ionescu Gabriel, Baboi Ninel, Ilisei Valentina, Radu Cornel, Costache Grigore,
Teodorescu Nicolae, Tîrnă Florică, Anton Aurel Laurenţiu, Marina Vasile, Baciu Gabriel,
Botoş Florea, Cotiţosu Constantin Viorel, Huhulescu Cornelia, Creţu Sorin George, Tatoiu
Marin, Şişcă Gabriel, Luca Ionică, Andronii Neculai, Folescu Ioana, Petcu George, Popuţă
Vasile, Georgescu Tudor, Iavlecova Ionel, Curişoiu Gherghina, Tomoniu Maria, Buzdug
Gabriel, Spiridon Vasilica, Vasilescu Panea Carmen, Rodina (fostă Exaru) Angelica, Andrei
Anişoara, Iliescu Petre Virgil, Soldea Ştefan (IV.2.A.8. Zona Ministerul Apărării Naţionale),
Ghenoiu Laurenţiu, Purcherea Laurenţiu, Ioniţă Nicolae, Cărpinişi Ion, Ştefan Gheorge,
Budeş Nicolae, Ciulică Niculae Marian, Pavel Vasile, Kiraly Mihaly, Hasan Gelu Marius
Costel, Heleţeanu Gheorghe, Bătrînu Dumitru, Petrescu Petre, Paraschiv Florian, Silivestru
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Jim, Fana Constantin, Popa Adrian Petru, Bulea Dănuţ, Baciu Virgil, Ionescu Nicolae
Grigoraş, Ungureanu Marcel, Lazăr Marian, Rîpianu Constantin Liviu, Constantin Stelian
Vasile, Dumitrache Virgiliu, Ginghină Marian, Darabană Mihai, Nistor Florin Tiberiu, Micu
Tudose, Ioniţă Constantin, Olteanu Eduard Spirel, Fărcuş Niculae, Ilinca Dan, Ciurea Ion,
Mircea Vasile, Petre Vasile, Radu Ioan, Radu Dan, Ştefan Dumitru, Stănescu Lite Adrian,
Ailenei Ioan, Ilie Emilian, Corduneanu Ştefan, Teodorescu Tudorel, Flondor Aurelian, Manea
Florin, Roşu Trandafir, Porfire Octav Ioan, Alexandru Louis, Vechiu Iulian Florin, Marişca
Sandu, Zsiga Ioan Stelian, Zăinescu Vasile, Pantilimon Victor, Gheorghe Maria, Radu Florin
Nicolae, Bercuci Laurenţiu, Cojocariu Marian, Ciurescu Eugen, Atanasiu Teodor Oliviu,
Huza Cristian Alin, Chenciu Valerian Eugeniu, Mălăncuş Cosmin (IV.2.A.9. Zona Otopeni),
Paşca Augustin, Savonea Emil Florin, Bejinar Ion, Bucur Constantin, Olaru Victor, Isacov
Ioan, Takacs Laszlo Szilard, Peţanca Nicu, Ilie Marian, Moldoveanu Marian, Nănescu
Constantin, Garian Ioan Alexandru, Şerb Marin, Niculae Walter, Duducă Constantin,
Ţepurică Stelică, Berariu Silviu, Trifu Gheorghe, Mijea Ioan Mircea, Vasilache Elena,
Iorgovan Ioan, Chiriac Adrian, Simon Ferenc, Arseni Pavel, Buică Ristu, Vinersar Daniel,
Tudose Constantin, Maria Valentin, Tănase Dumitru, Cîmpeanu (fostă Vlad) Floarea,
Alexandrescu Ion, Savin Dumitru, Maftei Petruş, Ghiulbenghian Florin Mihai, Lungu Marius
Cristian, Marchene Marian, Şutru Iosif, Chiru (fostă Asaftei) Maricica, Dumitru Petre, Draga
Orlando Constantin (IV.2.A.10. Olteniţei), Constantinescu Alexandru, Mirea Gheorghe
(IV.2.A.11. Fabrica de Elemente pentru Automatizări pct. 1, 2), Banea Florea, Miciu
Vasilica, Căpăţână Ion (IV.2.A.12. Casa Scânteii), Motorga Maria, Motorga Ion (IV.2.A.13.
Calea Moşilor), Pastor Gheorghe, Dumitru Răducan Gheorghe (IV.2.A.14. Bucur Obor),
Lovin Mircea, Ivan Adrian (IV.2.A.15. Linia de Centură - Domneşti), Filip Fîntînaru Vasile,
Gâliciu Petrache (IV.2.A.16. Colentina), Stănoaia Aurel, Ciobanu Constantin şi Bălan Dan
(IV.2.A.18. Arhivele Statului), Iancu Marian Gheorghe (IV.2.A.19. Zona Piaţa Unirii),
Mareşi Eugen, Stoicescu Gheorghe, Mateescu Victor, Ion Floarea, Vlasin Alexandrina,
Trăistaru Daniel, Kocşis Deak Alexandru, Doia Dumitru, Soare Paul, Cioacătă Rică, Radu
Zoica, Stătescu Dan Mihail Antucă, Rotariu Constantin, Zamfirescu Lascăr Duiliu, Stătescu
Doina Julieta, Dragomirescu Dina, Chiţoi Lidia, Stan Alexandru, Broscăţeanu Nicolae, Pavăl
Florian, Pavăl Petre, Alegică Ionel, Gugoaşă Tudorel (IV.2.A.20. Şoseaua Chitilei - Calea
Griviţei - Laromet), Tudor Marin, Manciu Gheorghe, Ileana Emil (IV.2.A.21. 23 August), Ion
Ioan (IV.2.A.23. Şoseaua Pantelimon), Constantin Aurel (IV.2.A.25. Spitalul Caritas), Micu
Eugen, Văcăroiu Eugen Cristian, Constantinescu Alexandru (IV.2.A.26. Spitalul Floreasca),
Ghimpu Vasile, Păslaru Gheorghe (IV.2.A.27. Str. Beldiman), Roşca Grigore Tiberiu,
Grigore Mirela Denisa (IV.2.A.28. Str. Eforie), Glavu Lina, Popa Vergil, Bălălău Nicu,
Şofron Radu Pompiliu Grigore (IV.2.A.29. Str. Lemnea), Andrei Nicolae (IV.2.A.30. Tei Barbu Văcărescu), Popescu Traian Florin (IV.2.A.31. CET Grozăveşti), Negruţiu Laura
Andreea, Iordan Silviu Sebastian, Flueran Steliana, Silaş Maftei, Pădurariu Costache, Mihai
Gigi, Bancov Francisc, Buzea Tudorel, Jubea Dan Andrei, Kelemen Iosif, Ebner Petru Matei,
Nemoianu Virgil, Cacoceanu Iosef, Nicoară Elena, Puczi Liviu, Bărbulescu Marius Gabriel,
Boară Dorel, Zamfir Victor, Palcău Adriana, Dunăvete Marin, Pasquale Modica, Gheorghe
Constantin, Budugan Manuel Iosif, Secui Mircea, Ifrim Eugen, Popa Lucian, Kos Alexandru,
Popa Florin, Constantinescu Traian, Aciubotăriţei Mariana, Muntenaşu Dumitru, Lungu
Gheorghe, Teodorescu Ionel, Cota Iosif, Hauprich Ionel Florin, Faur Iuliu, Fazecaş Andrei,
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Mureşan Dumitru, Jubea Andrei, Catargiu Viorel, Şerban Dumitru, Uţanu Stela, Cojocaru
Gheorghe, Hărdăuţ Constantin, Vasiloni Nicolae, Baikan Rafael, Vezendan Gheorghe, Balc
Liviu, Dinu Daniel, Langevin Jacques, John Victor Tagliabue, Sajn Zeliko, John Joseph
Daniszews, Savu Petru, Dobrică Petre, Dumitru Gigel, Ghenţ Ioan, Mîndrilă Gheorghe,
Aciocoiţei Alexandru, Griga Ioan Iacob, Popa Lucian, Stoiadin Vasile, Regep Ioan, Tărăbuţă
Constantin, Mitrea Gheorghe, Dumitru Constantin, Kondor Ludovic, Raţiu Ştefan Ioan,
Şomoghi Iosif Gavril, Ionescu (fostă Dragoş Rusu) Ana, Stan Vasile, Sur Ioan (IV.2.B
Situaţie victime Timişoara), Vlad Nicolae, Tănase Mihai Cristian, Chelcan Mihai, Balotescu
Marian, Bageac Petre, Mihălceanu Viorel, Dincă Ion (IV.2.C Situaţie victime Ilfov), Stancu
Dorel (IV.2.E Situaţie victime Vâlcea), Dumitrescu Nicolae, Dumitrescu Nicolae Cornel,
Munteanu Mircea Ştefan, Stoica Nicolae, Simion Aurel, Vătămanu Marioara, Moldoveanu
Mihai, Chifor Ion, Jurcovan Valter, Cîrstea Gilu, Petre Bănică, Marchidan Elena, Parry Ian
Henry, Tronaru Vili Sterian, Lunescu Constantin, Sabu Cristian, Florea Valentin, Bobaru
Victoria, Guţă (fostă Moraru) Elena Carmen, Drăghici Viorel, Danciu Cornelia, Cârjan
Nicolae, Anghel Alfred, Mardare Eugen, Călin Gheorghe, Giura Ovidiu, Gheboianu
Constantin, Tănase Mircea, Cârstea Teodor, Dumitru Mureşan Ion, Florea Vasile, Predescu
Mihai, Pîrvu Marian, Dumitru Constantin (IV.2.G Situaţie victime Dâmboviţa), Petroşanu
Isaia Cătălin, Mandache Ion, Pătru Adrian, Sima Doru, Stînea Mircea, Drăgan Gigel Costel,
Ostafe Daniel Cătălin (IV.2.H Situaţie victime Giurgiu), Prunteş Daniela, Alexe Ştefan,
Cîndea Pavel, Săbăduşi Ioan, Diaconu Cătălin, Bian Ioana Carmen, Bude Florina Octavia,
Mihaly Carol, Nuţu Cătălin, Ilici Nicoleta, Ilici Marioara, Atomei George Eduard, Banciu
Nicu Valentin, Stanciu Ovidiu, Frîncu Dumitru, Vlase Nicolae, Pleşca Ana, Bărcuţean Radu
Vasile, Savin Gheorghe, Stoian Victor, Drăgan Iulian, Drăgan Stan, Tamaş Iosif, Dobrin
Constantin Tudorel, Burjan Ştefan, Pălăcean Ioan, Nedelcu Vasile, Negru Adrian Florin,
Brînzea Coman, Paranschi Andrei, Varză Gheorghe Constantin, Surdu Gheorghe,
Constantinescu Costel, Rancati Francesco, Brăguţă Nicolae, Bălan Valerică, Digulescu
Gheorghe, Imecz Laszlo, Ivan Constantin Daniel, Ganea Silviu, Muler Laszlo, Neagu
Sebastian Cătălin, Toader Iulian Cătălin, Vlaicu Marian Cătălin, Molan Tudor, Tibescu
Gheorghe, Boga Carol, Lupu Eugen, Lepădatu Gheorghe, Roşca Corina, Perţache Cătălin,
Zăbavă Ioan, Ţincu Ioan, Grîu Alexandru, Căpriţă Nicolae, Agache Sabin Fănică, Horlaci
Traian, Sandu Iancu, Daia Titu, Covaşă Neculai, Cramăr Ioan, Haidău Grigore Cătălin, Filip
Ioan, Mare Adrian, Beganu Stelian, Mircea Dorian, Augustin Vasile, Goria Mihai, Oprea
Vasile, Albu Victor, Constantin Ion, Druia Traian, Fogoraş Radu, Ştefan Daniela, Andrieş
Gheorghe Valentin, Nica Costică, Soceanu Marin, Stoica Dan Ilie, Papară Ciprian, Ciripoi
Valentin, Popa Petru, Georgescu Sorin, Săuca Marcel, Chiţu Gabriel, Ţuţui Silviu, Tomiţă
Sebastian, Ţînţ Florin Iulian, Căpătînă Marinel, Săsărman Pompei Marius, Constantinescu
Lăzărică, Ursescu Ştefan, Ariciuc Adrian, Radu Remus, Mehedinţu Dănuţ, Rodeanu Petru,
Zichil Florin Aurel, Drăguţ Ion, Baboi Gabriel, Negru Gavril, Cristescu Daniel, Albert
Alexandru, Doroftei Cătălin, Sălăjan Gavril, Pintilie Ioan, Jaga Constantin, Unguroaica
Marian, Preda Corneliu, Vlaicu Marius Cristinel, Ilie (fostă Bude) Livia, Zidaru Constantin,
Grosu Dănuţ Cosmin, Turzo Gavril, Spiridon Gică, Gheorghe Mircea, Gorgoş Ioan, Mureşan
Petru Daniel, Boldeanu Aurel, Micu Traian, Sava Ioan, Ciupea Onoriu, Grigore Georgeta,
Vasilache Constantin, Bacal Tudorică, Melinte Nicuşor, Polcovnicu Georgel, Popa Cezar,
Rusu Neculai, Pîrvu Liliana, Cioban Vasile, Iosipescu George, Gidofalvi Ioszef, Macoveanu
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Costel, Vasile Dragoş, Panac Gabriel, Mateuţ Dan Nicolae, Orban Attila, Catană Viorel,
Lambuţchi Dan, Moisa Ioan, Buciuman Viorel, Alexandru Valentin, Năstase Vasile, Moarcăş
Radu Nicolae, Oglindă Doru, Iov Adrian, Iacobuţă Marin, Andrei Ion Iulian, Apostu Valentin,
Băjan Cristinel, Ciola Armand Hugo, Deaconescu Cristian, Dragovei Ion, Murgoci Lucian,
Viseroiu Viorel, Colţ Rodica, Vlad Ioan, Vainaş Iosif, Călugăr Florea, Clinciu Viorel, Gabor
Iulian, Cepraga Ionel, Lupaşcu Radu, Fugaciu Dan Marian, Drăgan Remulus, Căpăţînă
Vasile, Păun Ilie, Grigore Alexandru, Nae Elena, Aniţa Teodora, Cavaleri Giancarlo Pietro,
Cavaleri Angelo, Pană Constantin, Popeangă Dumitru, Răducanu Şoimar, Ştefancu Marcel,
Trif Viorel, Gîscă Adrian, Bogdan Elena, Stan Gheorghe, Schneider Martin, Sandu Ioan,
Istudor Vasile, Filip (fostă Sărăţeanu) Adriana Magda, Lorincz Ladislau, Paraschiv Lucreţia,
Bejenaru Ştefan, Stoian Marian, Fecioru Ştefan, Bîzgu Ionel, Şandor Emma, Bereş Bela,
Coţofan Mihail, Corobian Aurel, Olăianoş Ioan, Cristian Radu, Ţap Livia, Solomon
Sebastian, Baidoc Dumitrel, Buzaşiu Gheorghe, Arsene Melania, Şendrulescu Victor, Popescu
Stelică, Cobianu Aurel, Levinte Valentina, Robu Ion, Mărginean Augustin, Sandu Ioan Sorin
(IV.2.I Situaţie victime Braşov), Lucaciu Octavian Ioan, Bugyi Robert Paul, Mada Mihai
Flavius, Lukacs Zoltan Ştefan, Crişan Aurel, Crişan Vasile, Gruber Geza, Hartman Marin
Alfred, Dumitraşcu Costel Augustin, Bute Ioan, Clepe Gheorghe, Puşcău Adrian Victor,
Cosma Marius Mihai, Cojocaru Ladislau, Safaleru Andrei, Nicolcioiu Sorin Victor, Almen
Werner, Toth Sandor, Duma Pavel, Drimbău Nistor, Lungu Ionel, Olteanu Octavian, Chiş
Aurel, Miclea Ioan Doru, Păiuş Ovidiu Dan, Popa Ecaterina, Işfa Sabin, Batkay Victor,
Ţundrea Iulian Constantin, Orza Sorin, Ardelean Stelian Sorin, Bun Adrian, Mihăescu Ioan,
Tomescu Monica, Ursache Eduard Constantin, Burdan Teodor, Mara Sabin, Lucaciu Ştefan,
Fărcaş Mihail Emil, Prodan Liviu, Ciumedean Dănuţ, Grada Ionel, Popa Romeo, Blagoie
Mihai Lucian, Hatcu Petru, Ursu Liviu, Barna Vasile, Sipoş Mihaela, Mişcu Dimitrie, Stănică
Petruţ Daniel, Ioniţă Florin, Olaru Constantin, Pârvu Cristian, Ilie Cătălin, Kelle Mihai
(IV.2.K Situaţie victime Arad), Tudor Nicolae, Motica Victor, Galaftion Nicolae, Radu Ioan,
Budiu Ioan, Zeng Octavian, Boar Petru, Iancu Gheorghe, Iuonaş Virgil, Lazurca (fostă
Gruian) Ana, Făgădar Emanoil, Sorca Mihai Claudiu, Bumbu Ioan, Petrescu Nicolae, Oltean
Petru Adrian, Cotea Constantin, Dobre Mihalache, Barbu Florin Romică, Făgărăşan Eugen,
Voina Simona Veronica, Budiu Mircea, Tomşa Vasile (IV.2.L Situaţie victime Alba), Popa
Valerian, Pesznovszka Adam Ioan, Răuţ Mihai Ovidiu, Pongracz Norbert, Adam Livia,
Bîrbora Constantin, Lupea Ioan Daniel, Smaranda Ion, Ruvineanţu Remus Lazăr, Mircea
Ioan, Motorgeanu Florinel, Mihai Dănuţ, Avram Marcel, Turcitu Costel Cristian, Barbu Ilie
Cristian, Damian Nicolae, Orbulescu Nicolae, Perescu Ioan, Beul Petru, Răsteanu Ion,
Borcean Gheorghe, Schintei Magdalena, Şerban Daniel, Tătaru Gheorghe, Todor Dănuţ,
Bojincă Ion, Velceleanu Maria, Wegeman Robert Victor, Gheorghe Traian, Hîrceagă Ioan,
Vâţ Rovin, Alexa Nicolae, Almăjan Adriana Elena, Avramescu Marius Adrian, Brânzei Ilie
Silviu, Brânzei Ana, Crac Eustaţiu, Budică Dan, Ocoş Petru, Pasăre Ion, Paraschiv Sava,
Popic Imre, Dumitrescu David Cornel, Florescu Mariana, Gaică Claudia, Ionică Aurel, Iorga
Petru, Isfan Ion, Lazăr Dorel, Bărboiu Vasilică Chiriac Nicolae, Ciuciună Nicolae, Bădărău
Mihai, Buta Sorin, Popa Stelian, Mingesz Hugo, Gruiescu Liviu, Lazăr Viorica, Cojoacă
Mitel Daniel, Tătaru Ion, Tătaru Adeluţ (IV.2.M Situaţie victime Caraş-Severin), Melniciuk
Nadejda Stepanovna, Kuzik Boris Mihailovici, Ghiţă Gheorghe, Mănescu Gheorghe,
Constantinescu Emil Doru, Orăşanu Virgil, Orăşanu Veronica, Ambruş Dănuţ Viorel, Dragu
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Simion, Matei Ion, Dumitraşcu Dorin Ilie, Cârstea Marin, Alla Chabanyuk, Sariko Nikolai
Grigorevici, Spartak Valeri Valentinovici, Lagutco Ivan Arcadievici, Demciuk Sofia
Filipovna, Kuzik Stepanovna, Mormoe Florea, Popescu Victor, Dindirică Constantin, Butum
Iulian, Cârstea Ionuţ Valentin, Adam Ion, Paraschivescu Sauget Cristian Dan, Badea George,
Dumitrescu Nicu, Milovan Marian, Ciorîia Toma, Mitrache Valentin Marius, Iancu Marcel
(IV.2.N Situaţie victime Dolj), Lazarov Valeriu (IV.2.O Situaţie victime Neamţ pct. 1),
Cionca Iosif, Stoica Cristian, Neag Dorin, Mihai Cristinel, Mureşan Ioan (IV.2.P Situaţie
victime Cluj), Agache Aurel, Suiu Gheorghe, Stan Sorin Gavril, Vajna Jozsef, Copală
Gheorghe Severian, Milea Valeriu, Lupşor Aurel, Berszany Mihaly Attila, Jakab Mihai, Niţu
Smarandache (IV.2.R Situaţie victime Harghita şi Covasna), Tudor Ghiorghe (IV.2.S
Situaţie victime Bacău), Apostol Aurelian, Bălan Nicolae, Boeru Ştefan, Cochirleanu Mihăiţă
Nicuşor, Kilinger Leonard, Luca Georgel, Muşat Eugen, Nechita Parasca, Vasilache Leonard,
Sarnachi Ştefan, Păun Adrian, Dobre Florin, Balaban Gheorghe, David Răducan, Ştiubei
Costică, Szabo Anton, Sofalvi Gyorgy, Antal Eugen, Lorincz Raimond, Frunză Mihail,
Constantinescu George, Licu Daniel, Mariniţiu Victor, Coteţ Gabriel, Popa Gogu, Argint
Nicolae, Chiurtu Viorel, Sechel Nicolae, Cioran Anton, Matinca Serioja, Buzogany Bela,
Carapcea Mircică Marius, Ciocîrlan Vasile, Constantin Ştefan, Furtună Viorel, Grigore Ilie,
Ionescu Dumitrache, Marin Mihăiţă, Năstăsache Iulian, Sava Beatrice Lucia, Spiridis
Catilache Nicolas, Ştefănescu Dumitru, Toma Laurenţiu, Budău Iulian, Manole Ionel, Mititelu
Dumitru, Muscan Aurel, Stan Gheorghe, Mina Ion, Zeţu Iulian Eduard, Ivanov Chirilă,
Ghiorghiu Marian, Rogoz Marian, Pavel Ştefan, Galt Zotan, Căldăraru Ion, Maţuchiş Adrian,
Broască Ion, Ardeleanu Liliana, Micu Ion, Corban Marian, Cîrlan Vasile (IV.2.T Situaţie
victime Brăila), Florea Neculai, Niţă Felician Costel, Mihalcea Ion, Duma Munteanu Eduard,
Lupu Ionel (IV.2.Ţ Situaţie victime Galaţi), Voican Vasile Paul, Cristea Nicolae, Marinescu
Alexandru, Androne Pavel, Ştefan Cioară Ciprian Cezar, Ioanesi Adrian, Luiuz Maricel,
Antemir Vasile, Ciupitu Chican Fănel, Tisăianu Nicolae, Paraschivescu Daniel Alexandru,
Boghian Ilie Alexandru, Isofache Luminiţa, Catrina Florica, Preda Gheorghe, Cighir
Gheorghe Dumitru, Gheaţă Gheorghe, Gliga Fănel, Gripcă Gheorghe, Niţu Lucian, Netcă
Luminiţa Cristina, Cercănău Dumitru, Marinescu Alexandrina, Marincovici Gheorghe,
Samson Virgil, Nistor Sofronie, Pătraşcu Adrian, Fermeşanu Ioan Cristinel, Roman Vasile
Romică, Caramihai Sterică, Harabagiu Marius, Căruţaşu Ion, Stoica Ştefan, Barbu Costinel
Ionel, Pavel Doru, Ţigău George, Vasile Ionel, Ghidia Gheorghe, Vîrca Gheorghe, Pănescu
Daniela, Niţă Marius, Stan Cristian, Dumitru Gheorghe, Boacă Stelian, Tudor Ştefan,
Comănac Edward Cristian, Niţă Vlăduţ, Popuţoaia Lucian, Enache Ionel, Popa Vasile Sorin,
Vălu Ion, Dumitrescu (fost Bucă) Constantin, Tudorică Paul, Botezatu Adrian (IV.2.U
Situaţie victime Buzău), Vlăsceanu Mircea, Soare (fostă Dumitru) Liliana, Radu Marian,
Robu Adriana, Udrea Gheorghe, Voiculescu Ion (IV.2.V Situaţie victime Argeş), Stângă
Mircea Ioan, Merticariu Dumitru, Rotaru Lazăr, Cotfos Marinel Daniel, Moruneac Ioan,
Cristea Aurel Valeriu, Nicolosu Gheorghe, Bănuţi Ioan, Buha Ioan, Galit Ioan, Crăciunescu
Ioachim, Crăciunean Ida, Gherasim Ioan, Iancu Teodor, Moldovan Ilie Paul, Petrea Sorin,
Paţiu Ioan, Moldovan Gavrilă, Amarinoei Vasile, Inişconi Lucian, Pavel Dorin (IV.2.W
Situaţie victime Hunedoara), Oancea Mihai Cristian, Condrat Florentina, Gangolea Nicolae
Dan, Doagă Puiu, Moduna Alexandru, Bălăşoiu Ilie, Foamete Constantin, Pînzariu Corneliu
Mihai, Doană Radu (IV.2.X Situaţie victime Sibiu), Mărăcinică Nicolae, Sacchi Paolo,
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Nedelcu Iancu, Stan Constantin, Sârbulescu Iancu, Decu Stan, Bucurescu Marian, Cristian
Cornelia, Magdalena Adrian, Mateiu Gheorghe, Şerban Gheorghe, Brătilă Stan, Minoiu
Mircea, Pârvu Gheorghe, Niţu Gheorghe, Drăghicescu Alexandru, Şerban Sorin, Vasilescu
Gabriel, Anghelache Nicolae, Crăciun Lazăr, Dumitru Marian (IV.2.Y Situaţie victime
Ialomiţa), Stanca Păun, Ştefan Mihai, Sali Aidun, Deveris Achif, Călin Adrian, Huzuneanu
Emanuel Victor, Pavel Gheorghe, Tulus Samir, Prisăcaru Vasile, Bercu Gheorghe, Carp
Vasile, Capac Nicolae, Doga Cosmin, Dumitru Stan, Dumitrescu Doru, Creţu Viorel, Gruie
Petru, Sercăianu Ion, Ilişoi Laurenţiu, Badea Carmen, Ioniţă Dumitru, Antohi Ion, Ilie Săndel,
Cristea Nelu, Apopei Ioan, Diaconescu Constantin, Săileanu Ion, Ismail Ali, Bratu Felix,
Hariga Marian, Dediţă Costică, Alexa Virgil, Vasile Ion, Neamţu Gheorghe, Ionescu Florin
Ion, Rădulescu (fostă Grigorescu) Elena, Ciobanu Titi, Opriş Marin, Radu Marian, Pavel
Dumitru, Miliciu Maria, Băluţă Sorin, Androne Nicolae, Bărbulescu Marin, Ciupercă Elena
Ramona, Racoveanu Constantin, Borduşel Adrian, Grosu Margareta, Damu Chiraţa, Tulus
Ainur, Manu Vasile, Vasile Radu, Stoian Marian, Gologan Ovidiu Gheorghe, Pricop Ştefan,
Butoianu Gheorghe, Antal Ilie, Anghel Panait, Anghel Diana, Taran Ştefan, Rizea Aurel,
Bedreag Radu, Boncu Constantin, Băicoană Adrian, Gheorghe Costel, Dorneanu Adrian,
Radu Leonard Nelu, Munteanu Ion, Şerbu Tania, Buciu Valeriu, Bolcu Emil, Miron Dorin,
Solomon Petrică, Darie Valentin, Bonţescu Petre, Ghidănac Valeriu Valentin, Simion Costin,
Bogdan Aurora, Stan Daniel, Carabaş Nicolae Costin Mihai, Apostoleanu Mihai şi Postoiu
Lucian (IV.2.Z Situaţie victime Constanţa).
4. infracţiunea de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 C.pen., privind
vătămările suferite de numiţii Dincă Constantin (IV.1.B Situaţie victime Timişoara pct. 30),
Iancu Cristian, Oniga Ioan, Sârbu Mitică, Ciufu Vladimir, Ungureanu Valentin, Găgeanu
Gheorghe Nicolae (IV.2.A.1. Comitetul Central pct. 138, 227, 255, 384, 397, 347), Balmuş
Sterian, Guţă Dumitru, Isac Viorel, Ivanovici Constantin, Leafu Aurelia, Spătăriuc Gheorghe,
Secuianu Mircea, Teodorescu Gheorghe (IV.2.A.4. Televiziunea Română pct. 30, 163, 183,
184, 186, 270, 277, 291), Ursei Victor-Octavian (IV.2.A.5. Radio pct. 86), Bunea Dumitru
Dorel (IV.2.A.6. Mărgeanului pct. 103), Magyar Rozalia, Popescu Tiberiu (IV.2.B Situaţie
victime Timişoara pct. 24, 63), Diriuş Ştefan, Chelariu Ioan Nelu, Iarca Ion, Stoian Ion,
Trandafir Adrian Florin (IV.2.G Situaţie victime Dâmboviţa pct. 4, 12, 13, 22, 44), Băncilă
Mircea, Picio Angelo, Labiş Vasile, Dediu Octavian (IV.2.I Situaţie victime Braşov pct. 15,
128, 130, 131), Radu Titus (IV.2.P Situaţie victime Cluj pct. 3), Tomuş Lucian, Beiuşanu
Liviu Mihaiu, Stan Marian, Igna Traian, Ungureanu Costel, Moga Sorin Teodor, Borş Aurel,
Cristea Grigore Vasile, Coşarcă Petru, Selincean Mihai, Braic Mitică, Colban Nestor, Chicea
Ioan, Ştefan Neculai, Grama Aurel, Aramă Aurel, Rujoi Gheorghe, Rîpan Eugen, Costache
Augustin (IV.2.R Situaţie victime Harghita şi Covasna pct. 1-19), Goean Eduard Romulus,
Dajbog Ion (IV.2.X Situaţie victime Sibiu pct. 10, 18), Pascal Maricel, Năstase Nicolae
(IV.2.Y Situaţie victime Ialomiţa pct. 11, 21) şi Ungureanu Radu (IV.2.Z Situaţie victime
Constanţa pct. 93).
5. instigare la infracţiunea de lovire sau alte violenţe prev. de art. 47 rap. la
art. 193 C.pen. privind vătămările suferite de numiţii Dincă Constantin (IV.1.B Situaţie
victime Timişoara pct. 30), Iancu Cristian, Oniga Ioan, Sârbu Mitică, Ciufu Vladimir,
Ungureanu Valentin, Găgeanu Gheorghe Nicolae, Scînteianu Petrică, Vasilescu Paul, Vîlcu
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Gabriel, Pîrvănoiu Costel, Ciulin Dragoş (IV.2.A.1. Comitetul Central), Balmuş Sterian, Guţă
Dumitru, Isac Viorel, Ivanovici Constantin, Leafu Aurelia, Spătăriuc Gheorghe, Secuianu
Mircea, Teodorescu Gheorghe (IV.2.A.4. Televiziunea Română), Ursei Victor-Octavian
(IV.2.A.5. Radio), Bunea Dumitru Dorel (IV.2.A.6. Mărgeanului), Petcu Valentin Mihail,
Nicorici Dorian (IV.2.A.8. Zona Ministerul Apărării Naţionale), Magyar Rozalia, Popescu
Tiberiu (IV.2.B Situaţie victime Timişoara), Diriuş Ştefan, Chelariu Ioan Nelu, Iarca Ion,
Stoian Ion, Trandafir Adrian Florin (IV.2.G Situaţie victime Dâmboviţa), Băncilă Mircea,
Picio Angelo, Labiş Vasile, Dediu Octavian (IV.2.I Situaţie victime Braşov), Radu Titus
(IV.2.P Situaţie victime Cluj pct. 3), Tomuş Lucian, Beiuşanu Liviu Mihaiu, Stan Marian,
Igna Traian, Ungureanu Costel, Moga Sorin Teodor, Borş Aurel, Cristea Grigore Vasile,
Coşarcă Petru, Selincean Mihai, Braic Mitică, Colban Nestor, Chicea Ioan, Ştefan Neculai,
Grama Aurel, Aramă Aurel, Rujoi Gheorghe, Rîpan Eugen, Costache Augustin (IV.2.R
Situaţie victime Harghita şi Covasna), Goean Eduard Romulus, Dajbog Ion (IV.2.X Situaţie
victime Sibiu), Pascal Maricel, Năstase Nicolae (IV.2.Y Situaţie victime Ialomiţa),
Ungureanu Radu şi Sandru Petru (IV.2.Z Situaţie victime Constanţa).
6. infracţiunea de vătămare corporală, prev. de art. 194 C.pen., şi instigare la
infracţiunea de vătămare corporală, prev. de art. 47 rap. la art. 194 C.pen., privind
vătămările suferite de numiţii Bîzdîgă Dorin, Ţugui Viorel şi Stănescu Dumitru (IV.2.A.1.
Comitetul Central pct. 36, 152, 277),
7. infracţiunea de vătămare corporală din culpă prev. de art. 196 C.pen. cu
aplic. art. 5 C.pen. (cu referire la art. 184 C.pen. din 1969), privind vătămările suferite de
numiţii Dina Marin (IV.2.A.1 Comitetul Central pct. 350), Grosu Marcel (IV.2.D Situaţie
victime Mehedinţi pct. 1), Dupţa Gheorghe (IV.2.K Situaţie victime Arad pct. 39), Magetz
Mihai (IV.2.U Situaţie victime Buzău pct. 52), Dumitru Mircea, Petroaica Gheorghe, Simiz
Stelică şi Szabo Ştefan (IV.2.Z Situaţie victime Constanţa pct. 20, 23, 75, 85).
8. infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 205 C.pen.,
privind reţinerea numiţilor Răscanu Dumitru, Nica Gheorghe, Dascălu Alexandru (IV.1.A
Situaţie victime Iaşi pct. 1-3), Părpăluţă Maricel, Pascariu Alin Mihai, Manoilă Teodor,
Ciorogariu (fostă Regep) Codruţa Ileana, Costin Dorin, Chişiu Radu Florin, Gheorghiosu
Aurel, Vlad Romeo, Rădău Dumitru, Tăut Angela, Korondi Iosif, Jîdic Emiliean, Gancea
Alexandru, Iacob Dorel (IV.1.B Situaţie victime Timişoara pct. 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 4349), Szeri Octavian, Luniţă Viorel Costel (IV.1.C Situaţie victime Caraş-Severin pct. 1 şi 2),
Boc Petru (IV.1.D Situaţie victime Cluj pct. 1), Andrei Ion, Buzoianu Gheorghe, Alexe
Mihai, Andrei Elena, Braicău Ion Cristian, Ilie (fostă Bucă) Gabriela, Calfa Păduraru Valeriu,
Câmpean Liviu, Coman Eugen, Dinu Ionel, Dordevic Gabriela, Dobre Elena, Dumitrescu
Mihail Sorin, Dumitrache Mihaela, Elisevici Cristian Anton, Epure Dorel, Fulger Doru,
Greţcan Anca, Grimling Petre, Gherman Constantin, Gheorghiţă Petre, Georgescu (fost
Stoica) Ulise, Huluţă Simion, Istrate Tiberiu, Istran Andrei, Ivana Luigi, Iliev Petre, Ilioaea
Marin Vasile, Moisescu Isabela, Mircea Maria, Macaşoi Gena, Vlădoiu (fostă Mihai) Carmen,
Mitran Aurelian, Manea Mariana, Neagu Cristian, Onţica (fostă Bălan) Zenoveva Florentina,
Radovici Ion, Popescu Alexandru, Pop Ioana Silvia, Palmaciu Paul Marian, Popa Mihai,
Rădulescu Stelian, Roşu Tudorel, Ruse Ilie, Rădulescu Lucian Teodor, Şoica Nicolae,
Stămescu Florin, Sava Neculai, Stăvărache Florian, Ciucă (fostă Stoicănel) Jenica, Tudor
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Eugen, Titică Niculae Florin, Turcu Florin, Vlioncu Cristian Doru, Vlădoiu Nicolae, Stoian
Beniamin, Bănuţă Tudor, Calfa Valeriu, Georgescu Hedwiga Silvia, Iordănescu Elena, Niţă
Sorin, Olaru Ion, Pope Spirea, Stoenescu Virgiliu, Ţurcaş Ioan, Buzatu Florin, Mihai Aurel,
Mircea Gabriel, Cotruţă Vasile, Dona Constantin, Osiac Ion, Radu Paul, Hogea Gheorghe,
Caprariu Schlachter Dan, Vulpe Ioan Graţian, Petre Sorin, Viasu Alexandru Dragoş,
Paraschivescu Mihnea, Cocoş Radu, Coman Horaţiu Tiberiu, Tompi Vasile, Gorea Iulian,
Tudose Gelu, Roman Valeriu, Mincă Petrică, Matei Ion, Marin Dumitru, Nica Floarea,
Neagoe Gheorghe, Rădoiu Constantin, Rădulescu Gheorghe (IV.1.E.1. Piaţa Universităţii Jilava pct. 1-19, 21-36, 38, 39, 41-50, 52-59, 149, 153, 155, 157, 160, 173, 176, 190, 203,
215, 218, 220, 222-226, 242-260), Pascaru Daniel Mihai (IV.1.F Situaţie victime Sibiu pct.
3), Vasile Sorin Alexandru (IV.1.H Situaţie victime Mehedinţi pct. 1), Pascu Nicolae şi Pascu
Ana Maria (IV.1.I Situaţie victime Mureş pct. 1, 2), Simion Cecilia (IV.1.J Situaţie victime
Constanţa pct. 1), Ivan Dumitru, Rusu Marian, Tâlpeanu Ion, Enăchescu Marian, Tănase
Paulică, Petcu Gheorghe, Sandu Mircea, Şisu Gheorghe, Păuna Dumitru, Drâmbă Vasile, Stan
Florea, Hoanţă Nicolae, Vieru Vasile, Iosif Marin, Ignat Viorel, Vasile Gheorghe, Schiopu
Dragomir, Buican Ilie (IV.2.A.1. Comitetul Central pct. 352, 354, 355, 356, 357, 358, 360,
361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372), Alungei Gheorghiţă, Bogdan Camelia,
Bîrsan Ioan, Bărdan Mariana, Bărdan Niculae, Chiper Marius, Cruşitu Ioan Doru, Chirvase
Costică, Costin Marius Septimiu, Fedciuc-Haraga Ştefan, Ivaşcu Emil, Iordache Ion, Milea
Ionel, Mocanu Ionel, Neagu Laurenţiu, Onişor Sorin Ioan, Pospai Doru, Paraschiv Nicolae,
Samson Nicolae, Tabacu Teodor, Todoru Lucian, Tigoiu Tiberiu Lucian (IV.2.I Situaţie
victime Braşov pct. 163-184), Blăjan Mihai (IV.2.L Situaţie victime Alba pct. 4), Griga Ioan,
Berinde Florin (IV.2.M Situaţie victime Caraş-Severin pct. 71-72), Vasilache Dumitru,
Vasiliu Florin Vlad Sebastian, Stegaru Lucian Gabriel, Frătean Daniel Gheorghe, Borduşanu
Floricel, Stoianof Eugen Dănuţ (IV.2.Ţ Situaţie victime Galaţi pct. 4-9), Caraşca Eugen,
Streza Nicolae, Crăciun Petru, Mitea Ioan Luca, Luca Adrian Radu şi Furdui Doina Elena
(IV.2.X Situaţie victime Sibiu pct. 5, 12-16).
9. instigare la infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 47
rap. la art. 205 C.pen., privind reţinerea numiţilor Răscanu Dumitru, Nica Gheorghe,
Dascălu Alexandru (IV.1.A Situaţie victime Iaşi pct. 1-3), Părpăluţă Maricel, Pascariu Alin
Mihai, Manoilă Teodor, Ciorogariu (fostă Regep) Codruţa Ileana, Costin Dorin, Chişiu Radu
Florin, Gheorghiosu Aurel, Vlad Romeo, Rădău Dumitru, Tăut Angela, Korondi Iosif, Jîdic
Emiliean, Gancea Alexandru, Iacob Dorel (IV.1.B Situaţie victime Timişoara), Szeri
Octavian, Luniţă Viorel Costel (IV.1.C Situaţie victime Caraş-Severin pct. 1 şi 2), Boc Petru
(IV.1.D Situaţie victime Cluj pct. 1), Pascaru Daniel Mihai (IV.1.F Situaţie victime Sibiu),
Vasile Sorin Alexandru (IV.1.H Situaţie victime Mehedinţi), Pascu Nicolae, Pascu Ana
Maria (IV.1.I Situaţie victime Mureş), Simion Cecilia (IV.1.J Situaţie victime Constanţa pct.
1), Răduţă Ion, Alexandrescu Cristian Mihail, Dumitrescu Florin, Dumitrescu Constantin
Cornel, , (IV.2.A.1. Comitetul Central pct. 345, 346, 396), Bădilă Dumitru (IV.2.A.2. Piaţa
Universităţii - Jilava pct. 1), Dan Marin, Dumitrache Iancu Ricu, Lupuşoru Constantin,
Gabor Ioan, Brebenea Liliana, Niculică Florian Dan, Bulgaru Costică, Gîlcă Nicu Ioan,
Lupoaie Constantin, Dan Florin, Bahnean Gheorghe, Teglas Ghizela, Mihalache Ion, Iolea
Anda, Stanciu (fostă Mătuşoiu) Ana, Popilean Gheorghe, Nicoară Sorin Viorel, Văcărescu
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Cristian, Oprişan Gabriel, Huidiu Gheorghe, Roşu Victor (IV.2.A.4. Televiziunea Română),
Ciochină Ion (IV.2.A.5. Radio pct. 90), Lazăr Niculaie (IV.2.A.6. Mărgeanului pct. 140),
Nicolescu Victor, Căuşanu Constantin, Popa Constantin, Pârvulescu Adrian, Babonea Ioan,
Odăiaşu Emil, Romanescu Marian, Stoica Mircea Viorel, Boboc Petre Rafael, Ciobanu
Gheorghe, Andrea Valentin Cristian, Gherguţ Romeo, Foca Petrică Lucian, Moţăţeanu
Carmen Gabriela, Moţăţeanu Cristina Mihaela, Osama Galal Mohamed Ahmed, Samir Galal
Mohamed Ahmed, Yasir Nouri Ahmed, Hatim Ahmed Sabir Abdel (IV.2.A.8. Zona
Ministerul Apărării Naţionale pct. 65-70), Rădoiu Stelian (IV.2.A.9. Zona Otopeni pct. 5),
Costin Gheorghe, Alungei Gheorghiţă, Bogdan Camelia, Bîrsan Ioan, Bărdan Mariana,
Bărdan Niculae, Chiper Marius, Cruşitu Ioan Doru, Chirvase Costică, Costin Marius
Septimiu, Fedciuc-Haraga Ştefan, Ivaşcu Emil, Iordache Ion, Milea Ionel, Mocanu Ionel,
Neagu Laurenţiu, Onişor Sorin Ioan, Pospai Doru, Paraschiv Nicolae, Samson Nicolae,
Tabacu Teodor, Todoru Lucian, Tigoiu Tiberiu Lucian, Andriesei Dănuţ, Avram Liviu
Nicolae, Avram Veronica, Ana Cătălin Paul, Ambrozi Marian, Ambrozi Dorin, Ceapă-Dobre
Mihail, Chiricheş Carmen, Cristian Vasile, Donova Titus-Dan, Dumitraşcu Ioan, Voina Aurel,
Elges Elyodor, Hopărteanu Ion-Sorin, Grădinaru Mircea, Jelcu Jean, Mureşan Mircea, Niţescu
Dragoş-Sorin, Olovinar Gheorghe, Oltean Teofil, Popa Horia Radu, Papp Gabriel, Moraru Ilie
Dorel, Rîşnoveanu Ilie-Virgil, Savu Răducu-Leonard, Şerban Dumitru, Savu Ovidiu, Stinghie
Gheorghe, Şerbănescu Aristide-Alexandru, Vajda Sandor, Vlad Neculae, Vancea Valeria
(IV.2.I Situaţie victime Braşov pct. 76, 163-216), Blăjan Mihai (IV.2.L Situaţie victime
Alba), Hoater Gheorghe, Griga Ioan, Berinde Florin (IV.2.M Situaţie victime Caraş-Severin
pct. 70-72), Vasilache Dumitru, Vasiliu Florin Vlad Sebastian, Stegaru Lucian Gabriel,
Frătean Daniel Gheorghe, Borduşanu Floricel, Stoianof Eugen Dănuţ (IV.2.Ţ Situaţie victime
Galaţi pct. 4-9), Molnar Laszlo şi Băescu Horia Ştefan (IV.2.U Situaţie victime Buzău pct.
49, 50), Caraşca Eugen, Streza Nicolae, Crăciun Petru, Mitea Ioan Luca, Luca Adrian Radu şi
Furdui Doina Elena (IV.2.X Situaţie victime Sibiu pct. 5, 12-16).
10. infracţiunea de furt calificat prev. de art. 229 C.pen, privind sustragerea
unor bunuri aparţinând numitului Niculescu Ionel ((IV.2.A.1. Comitetul Central pct. 236),
respectiv infracţiunea de distrugere prev. de art. 253 C.pen., privind distrugerea bunurilor
aparţinând numiţilor Enescu Mihai, Nică Constanţa (IV.2.A.4. Televiziunea Română pct.
107, 211), Miu Alexandru (IV.2.A.8. Zona Ministerul Apărării Naţionale pct. 34), Androne
Marius, Hera Gheorghe (IV.2.A.9. Zona Otopeni pct. 6,7) şi Ministerul Apărării Naţionale
(IV.2.L Situaţie victime Alba pct. 1-3 şi IV.2.Z Situaţie victime Constanţa pct. 95-96).
11. infracţiunea de ultraj prev. de art. 257 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. (cu
referire la art. 239 din Codul penal din 1969), privind vătămările suferite de numiţii Todea
Gheorghe, Todea Traian, Cîmpean Popescu Mircea Nicodim, Rodean Filip, Avram Ion
Marius, Diaconu Gheorghe, Stanciu Ioan, Puste Ludovic şi Jurcă Cornel (IV.1.K Situaţie
victime Alba pct. 1-9).
B. Conform art. 2 din Decretul-lege nr. 3/1990, publicat în Monitorul Oficial nr. 2 din
05.01.1990 „se amnistiază infracţiunile pentru care Codul penal sau legile speciale prevăd o
pedeapsă privativă de libertate pînă la 3 ani inclusiv sau amendă”. Art. 11 al aceluiaşi act
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normativ prevede că „dispoziţiile prezentului decret-lege se aplică numai faptelor comise
pînă la data de 22 decembrie 1989 inclusiv”.
În raport de aceste dispoziţii legale, cu privire la faptele comise până la data de
22.12.1989 nu se mai poate angaja răspunderea penală, astfel încât urmează a se dispune
clasarea cauzei pentru:
1. infracţiunea de purtare abuzivă prev. de art. 296 alin. 2 C.pen., privind
vătămările suferite de numiţii Predescu Radu Călin (IV.1.B Situaţie victime Timişoara pct.
22), Dinu Ionel, Fulger Doru, Gadină Elena, Manea Mariana, Negru Vasile, Popa Ilinca,
Stănescu Gherghina, Tudor Eugen, Enescu Nicolae, Constantin Gheorghe Constantin, David
Eduard Laurenţiu, Gociman Viorel, Ionescu Claudia Marieta, Mincă Petrică, Matei Ion,
Bocăneţ Nicolae, Calfa Valeriu, Constantin Florin, Cristian Constantin, Georgescu Hedwiga
Silvia, Gheorghe Cristian, Iordănescu Elena, Niculescu Dimitrie, Niţă Sorin, Olaru Ion, Pope
Spirea, Stoenescu Virgiliu, Ţurcaş Ioan, Bănuţă Tudor, Badea Nicolae, Ştefan Costel, Adam
Marian Doru, Bărbulescu Cristian, Bălăşcău Vasile, Cruşoveanu Tudorel, Cuatu Cătălin,
Cătălin Gheorghe Constantin, Cândea Ioan, Firimiţă Marian, Iordache Petru, Dumitru Ion, Ion
Niculae, Morărescu Robert Gheorghe, Motrescu Vasile, Manda Valeriu, Predescu Nicolae,
Pavalaşc Gheorghe, Paraschiv Victor, Pamfil Pascal, Vîlnei Victor, Teutoc Leon, Buzatu
Florin, Mihai Aurel, Cotruţă Vasile, Osiac Ion, Ignat Ervin (IV.1.E.1. Piaţa Universităţii Jilava pct. 10, 17, 20, 35, 37, 40, 51, 55, 62, 123, 129, 133, 142, 149, 153, 214-226, 203-206,
208-213, 227-239, 242-243, 245, 247, 141), Stănescu Adrian (IV.1.E.2. Spitalul Colţea pct.
1), Solomon Nicolae, Fuzesi Atila (IV.1.F Situaţie victime Sibiu pct. 1, 2), Ivănescu Ion
(IV.2.A.1. Comitetul Central pct. 131) şi Răducanu Mihai (IV.2.A.4. Televiziunea Română
pct. 329).
2. instigare la infracţiunea de purtare abuzivă prev. de art. 47 rap. la art. 296
alin. 2 C.pen., privind vătămările suferite de numiţii Predescu Radu Călin (IV.1.B Situaţie
victime Timişoara pct. 22), Constantin Gheorghe Constantin, David Eduard Laurenţiu,
Gociman Viorel, Ionescu Claudia Marieta, Mincă Petrică, Matei Ion, Gheorghe Cristian,
Iordănescu Elena, Niculescu Dimitrie, Niţă Sorin, Olaru Ion, Pope Spirea, Stoenescu Virgiliu,
Ţurcaş Ioan, Anghel Vasile, Alexandru Gheorghe, Avram Petru, Andronescu Ion, Aliţei
Floarea, Apostu Iozefina, Avram Auraş, Arsenie Constantin, Alexandrescu Ştefan, Bădilaş
Gabriel, Barcun (fostă Butoi) Mariana, Burcea Camelia, Burcea Ştefan, Bratu Eugen, Bratu
Constantin Florin, Andrei Liliana Adriana, Achim Teodor Rafael, Ivan Ghilia Alecu,
Alexandru Cristian, Biţă Daniel, Boca Petre Constantin Vigherota, Bogza Florica, Bornaci
Daniel, Botezatu Andrei, Botezatu Vasile, Berchez Sorin, Biriş Teodor, Bordea Costel,
Bucătaru Nicolae, Niţu (fostă Bucătariu) Aurelia Victoria, Băloi Marinela, Bănuiţoiu Nicolae,
Bucur Corneliu Virgil, Bucur Maria, Bucur Nicu, Baltă Constantin, Vîga (fostă Beraru)
Cristina, Berechet Mariana, Berescu Cătălin, Barbu Florian, Bălăşescu Eugen, Bercea Marius,
Conţiu Dumitru, Coc Gheorghe, Constantin Dănuţ, Cioprînzacu Marin, Ceasâr Gheorghe
Mihai, Ciobanu Anica, Coroboianu Adrian, Corboianu Carmen Teodora, Ciulei Marin,
Ciupitu Elena, Ciupitu Constantin, Ciuraru Gigi, Constantin Traian, Constantinescu Vasile,
Datcu Ion, Dincă Aurelian, Diaconu Virgil, Diaconu Gheorghe, Dinu Mariana, Dinu Ionel,
Dinu Gino Liviu, Dîrjan Cristina Teodora, Dogeanu Ion, Dorica Vasile Marian, Drăguş
Lucian Pavel, Dragomir Nicu, Drăgan Gabriel, Dumitrescu Alexandru, Dumitriu Ioan, Durcă
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Ion, Dulhan Maria Rodica, Dupalău Gheorghe, Enescu Nicolae, Enache Gheorghe, Felciuc
Titus, Ferdinand Raimond Rony, Feyes Maria, Florea Mihai Gabriel, Fulger Doru, Pleşan (
fostă Găudescu) Lidia, Grecu Daniela, Grecu Gheorghe, Gadină Constantin, Georgescu
George, Ghiţiu Ioan, Grumăzescu Olguţa Cristina, Gheorghe Nicolae Victor, Gadină Elena,
Nicolescu ( fostă Huştea) Gabriela Silvia, Tîmplărescu (fostă Huştea) Carmen, Huţu Aurelian,
Jascu Maria, Kiss Adrian, Ichim Aurelia, Ionişor Vasile, Ionescu Valentin, Ilie Lucian, Ignat
Jucu Cornel, Iordache Niculina, Ionescu Marin, Ionescu Tiberiu, Iliescu Gheorghe Dorel,
Ionescu Constantin, Ianculescu Dorel, Ivan Alexandru, Ioan Ştefan, Iordache Dumitru Daniel,
Ion Ion, Istrate Aurel, Iordache Marin, Leonte Corneliu, Leondraliu Ştefan, Lazăr Vasile,
Lupea Costel, Lunguţi Nicolae, Lucşor Ludmila, Lixandru Constantin, Mihai Vasile,
Morărescu Sever, Mălinaş Vasile, Mihăescu Florin Ştefan-Dan, Mădescu Alexandru,
Marinescu Maria, Marcu Aurel, Minculescu Vlaşca Carmen, Miskovski Eleonora, Marcu
Emil, Mezdrea Constantin, Marinescu Rodica, Matei Florin, Marin Adrian, Mihăilescu
Anghelache, Moraru Constantin Daniel, Marinică Dumitru Mircea, Mutulescu Dacia
Mădălina, Mischie Victor, Matei Neculae, Manoilescu Hrisant, Mihai Matei, Munteanu
Florentina, Manea Mariana, Năuiu Nicolae, Nemţeanu Victor Aurelian, Neacşu Cristina, Nacu
Eugen, Nicolae Adrian, Nicolaescu Lucian, Niţă Niculaie, Trifanov (fostă Negreanu) Paula,
Negru Gheorghe, Netedu Elena, Nicolai Victor Emanuel, Neacşu Jean, Neghina Angela
Meda, Niţu Gheorghe, Negru Vasile, Niţă Mihai, Niţă Leonora, Neţulescu Gheorghe,
Negreanu Alexandru, Noaghe Florian, Radu Vasile, Radu Vasile, Ruxăndoiu Nistor, Răuţescu
Radu, Rosescu Petruţa, Pauşan Vasile, Papazică Tănase Stila, Popa Ilinca, Pop Petru, Pîrpăriţă
Rudeanu Iulia Marioara, Popa Cristian Viorel, Pavel Ştefan, Popescu Ciurea Octavian,
Panaite Eugen, Puiu Petrică, Protopopescu Gheorghe, Pavel Mihai, Reiss Richard, Radu
Ştefan, Radu Ion, Rădulescu Victoria, Stănculescu Gheorghe, Soricescu Petre, Ştefan Ion,
Scrieciu Nicolae Nicu, Sicoe Marian, Simiganoschi Dan, Simion Ion, Sebastian Viorel,
Scărlătescu Vasile, Şerban Nicolae, Şelaru Geta, Negrea ( fostă Santea) Eugenia Gabriela,
Ştefănescu Sandu, Şutru Pavel, Sălcianu Victor, Stănescu Gherghina, Stroe Nicu, Siperco
Tania Galia, Scepchin Sergiu, Smeu Florentin Emilian, Stroe Valentina, Şarcadi Florian,
Stanca Gheorghe, Stănescu Anton, Sinescu Constantin, Spârlea Gheorghe, Skrobotovitz
Eugen, Samoilă Adrian Dan, Şerb Marin, Teodosescu Corina, Tudorache Eugen, Ţilimpea
Viorel, Toader Paula, Todoran Constantin, Tomescu Grigore, Temereancă Olivia Monica,
Taban Gelu, Turcu Adrian, Tudorache Gabriel, Ţucă Dorin Eugen, Tache Aurel,
Trandafirescu Cătălin, Tudor Eugen, Tache Toma, Tănase Alexandru, Ungureanu Vasile,
Zainea Gheorghe, Zainea Petruţa, Zamfir Lazăr, Zanidache Venus Violeta, Voina Heinrich,
Vecliuc Mihai, Vasiliu Gheorghe, Vasu Traian, Vodă Ştefan, Voicu Cătălin, Vochin Ion,
Vlase Cornel, Vlad Ion, Vişoiu Nicolae, Videnie Liviu, Vosganian Varujan, Tudosie
Lăcrămioara, Dumitrescu Virginia, Valuţă Vasilica, Heroviceanu Gheorghe, Jocea Ioana,
Ioniţă Maria, Ionică Vasile, Petre Vasilică, Stanciu Ecaterina, Anghel Elena, Simion Angelica,
Stoian Maria, Ghica Victoria, Gruia Maria, Marinache Petre, Paraschiv Sanda, Fetcu Iulian
Dan, Amarghioalei Augustin, Andrei Aurică, Dragomir Corneliu, Dragomir Victoria, Militaru
Dan Mircea, Nicu Ioana, Nicolăescu Ion, Niţulescu Ion, Pîrpăriţă Rudeanu Adrian Vasile,
Rusu Marin, Ştefan Gheorghiţa, Brăslaşu Tiberiu, Boncea Ioan, Bobeică Nicolae, Ciobanu
Liviu, Dumitru Costel, Iordănescu Mihail Sorin, Irimia Petre, Mureşan Letiţia, Mihalea
Aurelian, Roşu Vasile, Stoian Gheorghe, Vasilescu Valentin, Antaluţă Mihai, Amăriuţei
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Mircea, Bălăneasa Petrea, Constantin Dumitru, Coman Laurenţiu Daniel, Bocăneţ Nicolae,
Calfa Valeriu, Constantin Florin, Cristian Constantin, Georgescu Hedwiga Silvia, Dincă
Mihai, Dragomir Alexandru Dan, Ene Nicolae, Gîlea Dan, Habor Teodor, Ionescu Ion,
Ionescu Marius Octavian, Iordache Elena, Iordache Sorin, Iova Valentin, Ivan Gheorghe, Irod
Gabriel, Moraru Petre, Mechenici Marian, Matei Raluca Ştefania, Marinescu Florică, Mihăilă
Constantin, Pungă Dumitru, Preda Cecilia, Preda Răzvan Ion, Pelmuşi Geta, Roşca Constantin
Aurel, Zgardan Crina Dana, Pătraşcu Nicolae Laurenţiu, Orodel Ion, Bălăceanu Constantin,
Stoian Gabriel, Grigoriu Alexandru Ştefan, Bănuţă Tudor, Badea Nicolae, Ştefan Costel,
Adam Marian Doru, Bărbulescu Cristian, Bălăşcău Vasile, Cruşoveanu Tudorel, Cuatu
Cătălin, Cătălin Gheorghe Constantin, Cândea Ioan, Firimiţă Marian, Iordache Petru, Dumitru
Ion, Ion Niculae, Morărescu Robert Gheorghe, Motrescu Vasile, Manda Valeriu, Predescu
Nicolae, Pavalaşc Gheorghe, Paraschiv Victor, Pamfil Pascal, Vîlnei Victor, Teutoc Leon,
Buzatu Florin, Mihai Aurel, Cotruţă Vasile, Osiac Ion, Ignat Ervin (IV.1.E.1. Piaţa
Universităţii - Jilava), Stănescu Adrian (IV.1.E.2. Spitalul Colţea pct. 1), Solomon Nicolae,
Fuzesi Atila (IV.1.F Situaţie victime Sibiu pct. 1, 2), Ivănescu Ion (IV.2.A.1. Comitetul
Central pct. 131) şi Răducanu Mihai (IV.2.A.4. Televiziunea Română pct. 329).
C. Din actele dosarului rezultă că numitul Stănescu Gheorghe (IV.2.A.24. Şoseaua
Viilor pct. 1) a decedat în urma unui stop-cardiorespirator, numiţii Milea Vasile (IV.2.A.1.
Comitetul Central pct. 405), Stoiculescu Mugurel (IV.2.G Situaţie victime Dâmboviţa pct.
23) şi Brezuleanu Mihai (IV.2.S Situaţie victime Bacău pct. 1) au comis acte suicidale, iar
Stanciu Olimpia (IV.2.I Situaţie victime Braşov pct. 142) a decedat ca urmare a unui şoc
peritoneal, colaps vascular.
Faţă de cele de mai sus, având în vedere că decesul acestora nu se datorează unor
fapte prevăzute de legea penală, urmează să se dispună clasarea pentru infracţiunea de omor
prev. de art. 188 C.pen.
D. Din materialul de cercetare nu au rezultat date sau indicii cu privire la existenţa
faptelor care ar fi avut ca urmare rănirea prin împuşcare a următoarelor persoane: Banyai
Attila Alexandru, Bunduc Constantin, Badea Adrian, Cucu Vasile, Cnezovici Spiru, Firicioaia
Gherghina, Gaiţă Radu, Gheorghe Dumitru, Olaru Constantin, Paul Lucian, Bârsan Valerian,
Udrişte Ion, Oniga Ioan (IV.1.E.1. Piaţa Universităţii - Jilava pct. 106, 113, 118, 121, 126,
132, 135, 137, 164, 165, 207, 240, 241), Sofronie Daniel Robert, Hîrlavu Gabriel Ion, Lupu
Adrian, Olteanu Ion, Ţone Adrian, Moroşanu Tivilic Marian, Gălăţescu Elena, Coticopol
Nicolae, Trofin Vasile, Lăcătuşu Aurelia, Gălăţeanu Zamfir Eugen, Nicolescu Ovidiu Dan,
Cherpec Ion, Ciobanu Maria, Clinciu Ioan, Bâtcă Vlad, Văduva Gabriel Valentin (IV.2.A.1.
Comitetul Central pct. 311, 329, 330, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 348, 349, 373,
375, 381, 387), Săvulescu Dumitru (IV.2.A.3. Palatul Telefoanelor pct. 1), Arteni Mihai,
Chiriţă Vasile, Dinache Nelu, Geică Vasile, Plopeanu Mihail, Rostaş Gheorghe, Surdu
Tănase, Teodorescu Constantin, Stan Ion, Dumitraşcu Mircea Emil, Mihai Constantin, Corbu
Radu, Andriciuc Radu, Cărbujaru Aurel (IV.2.A.4. Televiziunea Română pct. 1, 82, 91, 151,
233, 259, 283, 300, 330-332, 335, 365, 366), Coman Florin, Rădulescu Vasile, Arnăutu
Corneliu, Agapciuc Ion, Lungu Alexandru, Moldoveanu Niculae-Decebal, Cîţă Sandu,
Tărascu Valentin (IV.2.A.5. Radio pct. 19, 30, 32, 34, 39, 67, 76, 85), Ştefan Georgeta

1060

(IV.2.A.6. Mărgeanului pct. 138), Mircea Ion (IV.2.A.10. Olteniţei pct. 6), Ştefan Ion
(IV.2.A.11. Fabrica de Elemente pentru Automatizări pct. 3), Artene Ilie (IV.2.A.13. Calea
Moşilor pct. 3), Goran Valentin (IV.2.A.22. Griviţa Roşie pct. 1), Vaselină Doru (IV.2.G
Situaţie victime Dâmboviţa pct. 32), Ieran Nicolae Ilie (IV.2.K Situaţie victime Arad pct. 2),
Neacşu Ion Florentin, Szabo Ernest, Ursu Sofia, Iorga A., Floarea Petre, Gapescu Vichente,
Gherghinescu Gheorghe (IV.2.M Situaţie victime Caraş-Severin pct. 2, 11, 19, 42, 55, 58,
59), Ţuţui Mureşan FlorinVasile (IV.2.P Situaţie victime Cluj pct. 7), Ciungu Ion (IV.2.U
Situaţie victime Buzău pct. 55), Mabruk (fostă Anghel) Georgeta şi Cornăţeanu Neculai
(IV.2.Z Situaţie victime Constanţa pct. 36, 37).
Faţă de cele de mai sus urmează a se dispune clasarea cauzei sub aspectul tentativei la
infracţiunea de omor prev. de art. 32 rap. la art. 188 C.pen., întrucât faptele nu există.
E. Cu privire la decesul sau rănirea prin împuşcare a numiţilor Banciu Leontina,
Andrei Maria, Horvath Ştefan, Ewinger Slobodanca, Ţintaru Teodoru Octavian, Popescu
Rozalia Irma, Sava Florica, Iosub Constantin, Gîrjoabă Dumitru Constantin, Istvan Andrei,
Balmuş Vasile, Caceu Mariana, Caceu Margareta, Sava Angela Elena, Stanciu Ioan, Pădurariu
Vasile, Leia Sorinel Daniel, Avram Ioan Vasile, Opre Gogu, Choroşi Alexandru, Osman
Dumitru Alexandru, Haţegan Petru, Ioţcovici Gheorghe Nuţu, Cismarik Ladislau, Tako
Gabriela Monica, Cruceru Gheorghe, Bărbat Lepa, Bărbat Vasile, Todorov Miroslav, Belici
Radian, Tasala Remus, Carpin Dănuţ, Grama Alexandru, Aparaschivei Valentin, Apro Mihai,
Mariş Ştefan, Bonţe Petru Ioan, Zăbulică Constantin, Pinzhoffer Georgeta, Belehuz Ioan,
Chiriliciuc Constantin, Orban Jozsef, Muntean Dumitru, Toc Cristian, Vlaici Sava, Călin
Marius, Murariu Eugen, Szabo Erno, Harasak Juliu, Necşulei Gheorghe, Vlaic Dumitru,
Cristea Cristian, Gavra Dan, Gherasim Doiniţa, Lengyel Daniela, Maxim Irinel, Olariu
Marian, Munteanu Dumitru, Botezatu Marcel, Halasz Szabo Iosif, Madoşi Ana, Paşca Dan,
Şandru Horia, Secu Cornel, Antal Emeric, Avădănoaiei Paul, Blîndă Mirel, Drugă Dumitru
Cristian, Miron Marius Sabin, Paşca Ioan, Cîmpean Cristian Liviu, Caşmir Marin, Pîrja Ioan,
Curac Mihai, Măriuţă Mariana, Gavrilă Cristian Jorje, Kun Robert, Gogolan Florea,
Georgescu Elena, Alexoaie Dumitru, Borlea Ioan, Boghin Nicolae Dimitrie, Călin Adrian,
Cimpoieru Maria, Crasnean Vasile Ioan, Facasciuc Viorica, Kali Adrian, Papilion Laurenţiu,
Sidenco Marcel, Stoianov Zora, Trifu Gheorghe, Untilă Corina, Valon Alin, Vasnei
Alexandru, Sava Elena, Bumbar Mihai, Şerban Tănase, Cojiţă Ion, Ionescu Cornel, Lazăr
Lidia, Mardare Sorin, Pascalău Cristian, Vona Maria, Răchici Oliver, Curac Mihai, Halip
Nelu, Luchescu Stelian, Pîrvan Ioana, Mureşan Lucian Andrei, Chiu Adrian, Tănase Vasile,
Bucă Ilie, Puşchiţa Darie, Primaru Gheorghe, Honig Ilie, Dobre Petru, Merluşcă Ioan, Gliguţă
Avram, Huţanu Crenguţa, Ştreangă Doru, Cojocaru Mihai, Calotă Constantin, Stoica Mircea,
Jinga Constantin, Cucoş Nicuşor, Buzamat Cezar, Honig Mihai, Brîndaş Valentin, Pîrvu Ion,
Pantea Dan, Puiu Laurenţiu, Crişan Doina, Costin Adrian, Ţintoi Gheorghe, Ardeleanu
Gheorghe, Rusu Cristian, Batica Constantin, Drăghici Erika, Drăghici Marcel, Jichici Mihai,
Cojocariu Popa Gheorghe, Mircea Ioan, Sera Andrei, Pârvu Ion, Gafiuc Liviu, Fenesi
Francisc, Şerban Iosif, Popa Gheorghe, Spanache Ioan şi Ivanof Leon (IV.1.B Situaţie victime
Timişoara), se va dispune clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor prev.
de art. 188 C.pen. şi tentativă la infracţiunea de omor prev. de art. 32 rap. la art. 188
C.pen., întrucât există autoritate de lucru judecat.
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Conform actelor aflate la dosar rezultă că decesul celor sus-menţionaţi a survenit
urmare a intervenţiei forţelor de ordine, care au acţionat în Timişoara din data de 16.12.1989,
pentru reprimarea demonstraţiilor anticomuniste, acţiuni represive dispuse de conducerea
politică a statului. Au existat trei comandamente pentru coordonarea măsurilor de reprimare a
manifestanţilor: cel politic, format din Coman Ion, Bălan Radu, Matei Ilie şi Pacoste Cornel,
cel al Ministerului de Interne alcătuit din generalii Nuţă Constantin, Mihale Velicu şi Macri
Emil, alături de conducerile locale ale miliţiei şi securităţii şi, în fine, cel al Ministerului
Apărării Naţionale condus de generalul Guşă Ştefan, ajutat de un grup de ofiţeri superiori.
Deciziile luate la nivel politic au fost aduse la îndeplinire de membrii acestor
comandamente constituite în mun. Timişoara, astfel încât membrii forţelor de ordine au trecut
la acţiuni efective de reprimare a demonstraţiilor.
În urma cercetărilor efectuate în dosarele nr. 4/P/1990 şi 42/P/1990, Parchetul Militar
Timişoara a dispus trimiterea acestora în judecată.
Prin decizia penală nr. 250 din 03 aprilie 2007, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie - Secţia Penală în dosarul nr. 18367/1/2004, general de armată (rez.) Stănculescu
Victor Atanasie a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 15 ani închisoare şi 5 ani
interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de
omor deosebit de grav, prev. de art. 174 alin. 1 rap. la art. 176 alin. 1 lit. b C.pen, cu aplic. art.
75 lit. a C.pen şi art. 13 C.pen., iar general colonel (rez.) Chiţac Mihai a fost condamnat la o
pedeapsă rezultantă de 15 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64
lit. a şi b C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de omor deosebit de grav, prev. de art. 174 alin.
1 rap. la art. 176 alin. 1 lit. b C.pen, cu aplic. art. 75 lit. a C.pen şi art. 13 C.pen. S-a reţinut că
„activitatea desfăşurată de inculpaţi în cadrul celor două comandamente din care au făcut
parte (n.n. constituite din ordinul lui Nicolae Ceauşescu la Timişoara), potrivit specificului
funcţiei fiecăruia, respectiv implicarea acestora în organizarea şi coordonarea întregii
activităţi de reprimare a demonstranţilor, prin dispunerea de măsuri menite să aducă la
îndeplinire ordinul de deschidere a focului şi exercitarea controlului asupra executării
acestora se înscrie în acţiunea complexă de ucidere şi respectiv de rănire a victimelor. Prin
actele lor inculpaţii au făcut posibilă uciderea şi respectiv rănirea unui număr mare de
persoane, existând o acţiune conjugată a acestora şi a celor care au folosit direct armele de
foc”.
De asemenea, prin sentinţa nr. 6 din data de 09.12.1991 a Curţii Supreme de Justiţie
Secţia Militară, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 30 din data de 06.06.1997 pronunţată
de Curtea Supremă de Justiţie - Completul de 9 judecători, s-a dispus condamnarea
inculpaţilor Coman Ion, Bălan Radu, Pacoste Cornel, col. rez. Popescu Ion, col. rez. Sima
Traian, col. rez. Deheleanu Ion, lt. col. rez. Corpodeanu Ioan şi mr. rez. Veverca Iosif la
pedepse cu închisoarea pentru infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 174 alin. 1
rap. la art. 176 alin. 1 lit. b C.pen cu aplic. art. 75 lit. a şi a art. 67 C.pen, respectiv pentru
tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 20 şi 21 rap. la art. 174 şi 176
alin. 1 lit. b şi alin. 2 C.pen cu aplic. art. 75 lit. a C.pen., reţinându-se că inculpaţii au
organizat şi condus acţiunile de reprimare ordonate de Ceauşescu Nicolae (acţiuni desfăşurate
în perioada 17-22.12.1989) şi au dat dispoziţii conducerii tuturor categoriilor de forţe armate,
cât şi conducerii organelor de miliţie şi securitate dislocate în mun. Timişoara, ceea ce a avut
ca urmare uciderea şi rănirea prin împuşcare a mai multor persoane.
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Actele materiale comise în concret de membrii celor trei comandamente au fost
calificate de instanţa supremă ca fiind subsumate formei de participaţie a autoratului la
infracţiunea de omor deosebit de grav, motiv pentru care în prezenta cauză sunt incidente
dispoziţiile legale privind autoritatea de lucru judecat, astfel încât se va dispune clasarea
cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor prev. de art. 188 C.pen. şi tentativă la
infracţiunea de omor prev. de art. 32 rap. la art. 188 C.pen.
F. În perioada 16-22 decembrie 1989, acţiunile represive ale forţelor de ordine din
localităţile unde au avut loc demonstraţii de protest împotriva regimului dictatorial s-au soldat
cu decesul sau rănirea prin împuşcare şi a numiţilor: Vâlceanu Constantin, Lacatas Aladar,
Roşca Ilie, Zaharia Florin, Vincu Traian, Murariu Irina, Stoica Ioan, Drăgulescu Vasile
Adrian, Creţa Ioan, Petroiu Mircea, Oprea Sorin Dănuţ, Pîrvu Ion, Zbora Ioan, Musteţiu
Dorina, Chişiu Radu Florin, Pop Daniel, Bouariu Dumitru, Ionescu Constantin, Tudorici
Guţă, Pachiu Petrică, Şerban Radu Ştefan (IV.1.B Situaţie victime Timişoara), Cimpoieş
Viorel (IV.1.C Situaţie victime Caraş-Severin) Moraru Valentin, Achim Ştefan, Alexandru
Călin, Bacalu Robert, Baldovin Cornel, Bendorfean Emilian, Constantin Gheorghe Ioan,
Cadavru neidentificat, Cadavru neidentificat, Cadavru neidentificat, Duhnea Emil, Donea
Diana Alexandra, Don Radu Adrian, Florea Cristian, Gîtlan Mihai Laurenţiu, Mândru
Dumitrel, Petre Eugen, Pandele Valentina, Mateescu Torino Nicolae, Mateescu Nicolae, Mitu
Nelu, Munteanu Maria, Marin Liviu Iulian, Mirea Mariana, Manea Ruslan Florinel,
Moşneagu Ion, Niculae Nicolae, Poptean Petru, Rusu Gheorghiţă, Richard George Cristian,
Rădulescu Ion, Radu Andrei Eugen, Stermin Sorin, Săvescu Gheorghe, Sandu Roberto, Sandu
Călin, Stan Silviu, Vlad Ilie, Voiculescu Radu Mihai, Zamfirescu Răzvan, Albani Maria
Alexandra, Arădoaei Marian, Boaca Nicolae, Binescu Alexandru, Bâlă Vasile, Balint Mihăiţă,
Botez Constantin, Bozdoghină Şerban Dumitru, Badea Emilian, Becu Cristian, Bichir
Constantin, Cîrstea Mircea, Cheher Ioan, Cristache Florian, Constantin Florică, Drăgan
Robert Lucian, Diaconeasa Florin, Florea Constantin, Filipescu Nicolae, Geamănu Dan,
Galan Mariana, Ghiţă Gheorghe, Hoffman Wilhelm Robert, Ignătescu Mugurel, Iancu Daniel,
Iliescu Ştefan, Ionicel Stelian, Jucan Florin, Levanovici Ionel, Moţiu Mariana, Balogh (fost
Moroşanu) Poli, Mihalcea Sorin Adrian, Maftei Dan, Marin Dumitru, Mihăilescu Cornel,
Nica Floarea, Nedelcu Vasile, Neagu Laris Mugurel, Neagoe Gheorghe, Niculae Lucian,
Ostafi Marius, Oprea Costel, Purica Valentin, Prodan Petre, Pedan Stelian, Pop Virgil
Cristian, Preda Nicolae, Potoroc Iona Iulian, Rahira Valentin, Rădoiu Constantin, Raţ Szerika,
Răcaru Robert, Rădulescu Gheorghe, Ristea Marian, Roman Nicolae, Roşu Ioana Aurelia,
Stegaru Iulian, Stoenescu Vlad, Stănel Răzvan, Siu Valentin, Soroceanu Adrian, Spiru Răduţ,
Şomănescu Gheorghe, Lache (fostă Stancu) Nastasia, Strungaru Nicolae Vasile, Stoian
Beniamin, Stoichiţă Sebastian, Sabău Ioan, Stan Laurenţiu, Stanciu Simion, Stoica Daniel
Gabriel, Tudor Cristian, Ţibrin Dan, Teodorescu Bogdan, Tarău Lucian, Vlădescu Paul Dan,
Zamfir Sanda, Vanţă Ilie, Constantin Adrian Gheorghe, Bâră Viorel, Dinu Octavian Cătălin,
Motoaşcă Ovidiu Laurenţiu, Bugiu Nicolae, Chicheanu Cristina, Rece Traian, Jipescu Adrian
(IV.1.E.1. Piaţa Universităţii - Jilava), Pal Andrei, Sabău Simona Maria, Culda Dorel,
Heinrich (fost Lungu) Dumitru, Silaghi Andrei, Muntean Ioan, Glogoveţan Gheorghe, Bîscă
Adriana Maria, Bălan Ciprian, Groza Ioan, Marian Mircea (IV.1.M Situaţie victime Alba).
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Conform actelor de la dosar, prin rechizitoriul nr. 88/P/1990 din data de 04.06.1990,
Secţia Parchetelor Militare a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Andrei Ştefan,
Ciobanu Lina, Constantin Nicolae, Curticeanu Silviu, Dobrescu Miu, Fazekaş Ludovic,
Gâdea Suzana, Gere Mihai, Mureşan Ana, Niculescu Mizil Paul, Popescu Dumitru, Radu Ion,
Oprea Gheorghe, Pană Gheorghe, Radu Constantin ş.a., membrii ai Comitetului Politic
Executiv al P.C.R, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare la genocid, reţinându-se că
inculpaţii, participanţi la şedinţele Comitetului Politic Executiv din 17 şi 22 decembrie 1989,
au achiesat la măsurile represive indicate de Ceauşescu Nicolae pentru lichidarea
demonstraţiilor antidictatoriale începute la Timişoara şi continuate, apoi, la Bucureşti şi în alte
centre importante din ţară.
Prin decizia nr. 37 din 20.04.1992, Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul
extraordinar declarat de procurorul general împotriva sentinţei nr. 11 din data de 25.03.1991 a
Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti şi deciziei nr. 53 din data de 12.12.1991 a Curţii
Supreme de Justiţie - Secţia Militară şi a casat hotărârile atacate referitor la soluţiile
pronunţate faţă de inculpaţii Andrei Ştefan, Ciobanu Lina, Curticeanu Silviu, Fazekaş
Ludovic, Gere Mihai, Mureşan Ana, Niculescu Mizil Paul, Popescu Dumitru, Stoian Ion,
Toma Ioan, Totu Ioan, Constantin Nicolae, David Gheorghe, Dobrescu Miu, Gâdea Susănica,
Olteanu Constantin, Oprea Gheorghe, Pană Gheorghe, Radu Constantin, Radu Ion şi Szasz
Iosif.
Prin aceeaşi decizie s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor din
infracţiunea de genocid prev. de art. 357 lit. a şi b C.pen în complicitate la infracţiunea de
omor deosebit de grav, prev. de art. 26 rap. la art. 176 alin. 1 lit. b C.pen şi în complicitate la
tentativă de omor deosebit de grav prev. de art. 26, 20 rap. la art. 176 alin. 1 lit. b C.pen, cu
aplic. art. 41 alin. 2 şi 42 C.pen pentru Andrei Ştefan, Ciobanu Lina, Curticeanu Silviu,
Fazekaş Ludovic, Gere Mihai, Mureşan Ana, Niculescu Mizil Paul, Popescu Dumitru, Stoian
Ion, Toma Ioan şi Totu Ioan.
Instanţa a reţinut că „aceste fapte ale celor 21 inculpaţi, săvîrşite cu intenţie, deoarece
fiecare dintre ei a avut reprezentarea că, achiesînd la măsurile de reprimare a
demonstraţiilor împotriva regimului dictatorial, Ceauşescu Nicolae va da ordine ce vor
determina implicarea în realizarea acelor măsuri a unor efective importante de trupe şi cadre
aparţinînd Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Departamentului
Securităţii Statului, acţiune care, datorită complexităţii ei şi periculozităţii deosebite a
mijloacelor ce se preconizau a fi folosite - arme de foc cu cartuşe de război - era evident că
va avea ca efect uciderea şi rănirea gravă a numeroase persoane, trebuie încadrată în
complicitate la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art.26 raportat la art.176
alin. 1 lit. b din Codul penal şi în complicitate la tentativa infracţiunii de omor deosebit de
grav prevăzută de art. 26 şi 20 raportat la art.176 alin. 1 lit. b din Codul penal”.
Faţă de situaţia de fapt, se reţine că atitudinea membrilor C.P.Ex de a aproba planul de
măsuri represive şi de a accepta transmiterea ordinelor de acţiune către forţele de intervenţie
este calificată ca fiind forma de participaţie a complicităţii mijlocite prin instigarea la
complicitate, constând în aceea că au determinat forţele de intervenţie să sprijine săvârşirea
unor fapte prevăzute de legea penală soldate cu decesul şi rănirea mai multor persoane care au
participat la manifestaţiile de protest împotriva regimului comunist.
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În raport de cele expuse anterior, în cauză se va dispune clasarea sub aspectul
instigării la infracţiunea de omor prev. de art. 47 rap. la art. 188 C.pen. în legătură cu
decesul sau rănirea prin împuşcare, în perioada 16-22 decembrie 1989, a persoanelor
menţionate anterior, întrucât există autoritate de lucru judecat.
G. Cu privire la decesul numiţilor Serghei Eftimie, Enache Mihai, Deleanu Gheorghe,
Petrea Ştefan (IV.2.Z Situaţie victime Constanţa pct. 26-29) se constată că aceştia au făcut
parte din echipajul elicopterului clasa IAR 330H cu nr. 89, aparţinând U.M. 02010 Tuzla,
care, în ziua de 24.12.1989, a executat o misiune de survolare a spaţiului aerian al Dobrogei,
misiune în timpul căreia, din cauza unor defecţiuni tehnice, elicopterul s-a prăbuşit în
apropierea satului Viile, din jud. Constanţa, distrugându-se complet prin explozie şi
incendiere, ceea ce a avut ca urmare decesul tuturor membrilor echipajului. În aceste condiţii,
în cauză se va dispune clasarea sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art.
192 C.pen., întrucât decesul acestora nu este urmarea unei fapte prevăzute de legea penală.
H. Din actele dosarului nu rezultă date sau indicii cu privire la existenţa faptelor
sesizate de numiţii Răduţă Ion, Alexandrescu Cristian Mihail (IV.2.A.1. Comitetul Central
pct. 345, 346), Drăghici Rodica Mihaela, Aldea Mircea (IV.2.A.4. Televiziunea Română pct.
96, 367), Burcă Cătălina (IV.2.A.5. Radio pct. 89), Dima Iulian (IV.2.G Situaţie victime
Dâmboviţa pct. 10, 22), Cîrciumaru Atanasie (IV.2.N Situaţie victime Dolj pct. 2) şi Roşu
Ciprian (IV.2.M Situaţie victime Caraş-Severin pct. 49).
Faţă de cele de mai sus, se va dispune clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 din Codul penal, întrucât faptele
nu există.
I. Cu privire la vătămările sau afecţiunile suferite de numiţii Alecu Vasile (IV.1.B
Situaţie victime Timişoara pct. 37), Ion Ionel (IV.1.E.1. Piaţa Universităţii - Jilava pct. 146),
Bianu Costică, Budiu Pavel, Moldovan Radu, Răducanu Ştefan, Nedelcu Anica, Niţă Adrian,
Neagoe Marin, Soare Dumitru, Melniciuc Vasile Dorel, Lăcătuşu Vasile, Ciucă Florin
(IV.2.A.1. Comitetul Central pct. 30, 31, 269, 285, 308, 320, 321, 324, 331, 341, 344),
Bubuianu Sorin, Balmuş Mircea, Călin Nicolae, Dumitrescu Călin, Enache Doru, Lupu
Stancu, Leşu Ionel, Nicolescu Vlăsceanu Mihaela Cristina, Niţescu Vasile, Stoica Nicolae,
Magher Mihai Mario, Al-Ştefanii Ion, Stamboală Costică, Cîşlaru Cristian Ramiş, Tănăsescu
Marian, Albu Constantin (IV.2.A.4. Televiziunea Română pct. 14, 31, 45, 85, 106, 134, 135,
202, 210, 334, 336-338, 360, 333, 368), Dogaru Marian (IV.2.A.5. Radio pct. 88), Dascălu
Doru (IV.2.A.6. Mărgeanului pct. 63), Olteanu Edmond Alexandru (IV.2.A.8. Zona
Ministerul Apărării Naţionale pct. 21), Heleţeanu Costel (IV.2.A.9. Zona Otopeni pct. 3),
Grigore Sorin Marian (IV.2.E Situaţie victime Vâlcea pct. 1), Fodor Francisc, Popa Cătălin
Mihail, Mitu Nicolae, Vlăduţu Dănuţ, Ioniţă Corneliu (IV.2.G Situaţie victime Dâmboviţa
pct. 21, 33-36), Oblu Ion (IV.2.M Situaţie victime Caraş-Severin pct. 44), Roşu Rodica
(IV.2.X Situaţie victime Sibiu pct. 4), Sapera Constantin, Dănescu Barbu, Iani Mircea,
Gheorghe Mihai, Gîrjabu Ileana şi Pavel Ion (IV.2.Z Situaţie victime Constanţa pct. 2, 56-58,
62, 94), se constată că acestea nu sunt urmarea unor fapte prevăzute de legea penală.
Astfel, din actele dosarului rezultă că unele dintre persoanele anterior menţionate
suferă de afecţiuni psihice, iar altele au prezentat acte medicale care atestă prezenţa unor
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leziuni sau alte afecţiuni care nu legătură de cauzalitate cu faptele care fac obiectul
prezentului dosar.
Faţă de cele de mai sus, se va dispune clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de
lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 C.pen., întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea
penală.
J. În ceea ce priveşte actele materiale care au avut ca urmare reţinerea, în perioada 2122 decembrie 1989, a numiţilor Andrei Ion, Buzoianu Gheorghe, Alexe Mihai, Andrei Elena,
Braicău Ion Cristian, Ilie (fostă Bucă) Gabriela, Calfa Păduraru Valeriu, Câmpean Liviu,
Coman Eugen, Dinu Ionel, Dordevic Gabriela, Dobre Elena, Dumitrescu Mihail Sorin,
Dumitrache Mihaela, Elisevici Cristian Anton, Epure Dorel, Fulger Doru, Greţcan Anca,
Grimling Petre, Gherman Constantin, Gheorghiţă Petre, Georgescu (fost Stoica) Ulise, Huluţă
Simion, Istrate Tiberiu, Istran Andrei, Ivana Luigi, Iliev Petre, Ilioaea Marin Vasile, Moisescu
Isabela, Mircea Maria, Macaşoi Gena, Vlădoiu (fostă Mihai) Carmen, Mitran Aurelian,
Manea Mariana, Neagu Cristian, Onţica (fostă Bălan) Zenoveva Florentina, Radovici Ion,
Popescu Alexandru, Pop Ioana Silvia, Palmaciu Paul Marian, Popa Mihai, Rădulescu Stelian,
Roşu Tudorel, Ruse Ilie, Rădulescu Lucian Teodor, Şoica Nicolae, Stămescu Florin, Sava
Neculai, Stăvărache Florian, Ciucă (fostă Stoicănel) Jenica, Tudor Eugen, Titică Niculae
Florin, Turcu Florin, Vlioncu Cristian Doru, Vlădoiu Nicolae, Stoian Beniamin, Bănuţă
Tudor, Calfa Valeriu, Georgescu Hedwiga Silvia, Iordănescu Elena, Niţă Sorin, Olaru Ion,
Pope Spirea, Stoenescu Virgiliu, Ţurcaş Ioan, Buzatu Florin, Mihai Aurel, Mircea Gabriel,
Cotruţă Vasile, Dona Constantin, Osiac Ion, Radu Paul, Hogea Gheorghe, Caprariu Schlachter
Dan, Vulpe Ioan Graţian, Petre Sorin, Viasu Alexandru Dragoş, Paraschivescu Mihnea, Cocoş
Radu, Coman Horaţiu Tiberiu, Tompi Vasile, Gorea Iulian, Tudose Gelu, Roman Valeriu,
Mincă Petrică, Matei Ion, Marin Dumitru, Nica Floarea, Neagoe Gheorghe, Rădoiu
Constantin, Rădulescu Gheorghe, Antonescu Ioan, Antonescu Pătru, Apostol Costin-Florin,
Anton Corneliu, Anghel Vasile, Alexandru Gheorghe, Avram Petru, Andronescu Ion, Aliţei
Floarea, Avram Auraş, Alexa Daniel, Arsenie Constantin, Avram Alexandru, Alecu Nicu,
Alexandru Rodica, Andrei Ion, Afuza Adrian, Apachiţei Bogdan Radu, Alexandrescu Ştefan,
Bădilaş Gabriel, Barcun (fostă Butoi) Mariana, Burcea Camelia, Burcea Ştefan, Buzdugan
Gheorghe, Bădilaş Justinian, Ciulinaru (fostă Bălan) Liliana, Băloi Dumitru, Bratu Eugen,
Bratu Constantin Florin, Andrei Liliana Adriana, Andrei Gabriela, Adam Florea, Achim
Teodor Rafael, Ivan Ghilia Alecu, Alexandru Cristian, Alexe Călin, Bertea Mihai, Biţă
Daniel, Boca Petre Constantin Vigherota, Bogza Florica, Bornaci Daniel, Botezatu Andrei,
Botezatu Vasile, Berchez Sorin, Bleoţiu Iuliana Eugenia, Boiangiu Ecaterina, Boldeanu
Mihai, Bordea Costel, Bordei Marin, Boroş Ştefan Marian, Brăiloiu Alexandru, Brânză
Ştefan, Brăiloiu Sever, Bucătaru Nicolae, Brenner (fostă Nica) Sanda, Bucă Toader, Bucă
Viorel, Niţu (fostă Bucătariu) Aurelia Victoria, Budeanu Gheorghe, Bugeac Octavian Paul,
Băloi Marinela, Bănuiţoiu Nicolae, Brătianu Alexandru, Badea Mihail Gabriel, Bucur
Corneliu Virgil, Bucur Nicu, Buzoianu Ioan, Balaban Eustaţiu, Baltă Constantin, Barb
Laurean Emil, Belu Aurelian Dumitru, Vîga (fostă Beraru) Cristina, Berechet Mariana,
Berescu Cătălin, Bălău Florentina, Barbu Florian, Bălan Costică Lică, Băbescu Gheorghe
Andrei, Barbu Ioan, Balea Vasile Gabriel, Bălăşescu Eugen, Conţiu Dumitru, Coc Gheorghe,
Codiţă Lucian, Cocioabă Georgică, Constantin Dănuţ, Coarnă Doru Cristian, Cioprînzacu
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Marin, Ciobanu Vecean, Tomescu (fostă Calacian) Ioana Constanţa, Candiescu Călin Victor,
Cantemir Maria, Cantemir Tiberiu, Caplea (fostă Vroti) Didina, Cazacu Flavian, Creţu
Floarea, Cămăraş Alexandru, Căpriţă Răducu Mihail, Călin Florea, Călin Tudor, Călin
Răzvan Dumitru, Călinescu Eugenia, Cărăşel Adrian Gabriel, Ceasâr Gheorghe Mihai, Cernea
Nicolae, Chiriac Costin, Chirigiu Ninel, Chiriţă Viorel, Chiriţă Viorela Cristina, Chiriţoi Toni,
Cioba Micu Alexandru, Ciobanu Anica, Ciobanu Marin, Ciodaru Maria Magdalena, Ciodaru
Marian, Ciucă Marcel, Cigusievici Dragoş, Ciubotariu Mircea, Coroboianu Adrian, Corboianu
Carmen Teodora, Corozanu Marian, Costachi Gheorghe, Costea Nelu, Costin Ionel, Cotelici
Elena, Covrig Ioana, Crăciun Adrian Sorin, Crăciun Gabriel Lucian, Crăciun Liviu,
Crăciunescu Steluţa, Creţu Valerian Apostol, Cricov Mihaela Gabriela, Cristea Gheorghe,
Cristescu Teodor Adrian, Cseh Gyoparka, Cucoş Cristinel, Culea Constantin, Ciulei Marin,
Ciupitu Elena, Ciupitu Constantin, Ciuraru Gigi, Constantin Dumitru Daniel, Constantin
Traian, Constantin Savu, Constantinescu Emil, Constantinescu Liviu, Constantinescu Vali,
Constantinescu Vasile, Ţone (fostă Dan) Cerasela, Dăbuleanu Eugen Silviu, Dane Marian,
Datcu Ion, Davis Iulia Rodica, David Florin Marius, David Tudor, Delca Gheorghe, Dincă
Aurelian, Dicu Gheorghe, Diaconu Virgil, Diaconu Gheorghe, Diaconu Constantin, Dinescu
Corneliu, Dinu Elena, Dinu Mariana, Dinu Gino Liviu, Dinco Marian, Dîrlău Andrei, Dîrjan
Cristina Teodora, Dobrescu Mircea, Dobre Marin, Doară Mihai, Dogeanu Ion, Stroe (fostă
Dogaru) Mariana, Dorica Vasile Marian, Dobrescu Constantin, Don Adriana, Don Lucian
Marian, Dosoftei Toader, Dragu Victoria, Dreţcanu Ioan, Dreţcanu Petru, Drăguş Lucian
Pavel, Drăghici Radu Mihai, Drăghia Mihaela, Dragomir Nicu, Drăgan Gabriel, Drăgan
Vasilica, Dragomir Costel, Dumitrescu Virginia Laura, Dumitrescu Alexandru, Dumitriu
Ioan, Dumitru Traian, Durcă Ion, Dulhan Maria Rodica, Dumitrescu Bogdan Gabriel,
Dumitrache Valeriu, Dupalău Gheorghe, Ene Nicu, Enache Gheorghe, Eremia Nicolae Daniel,
Wenzel (fostă Feher) Krisztina, Felciuc Titus, Feraru Floarea, Ferdinand Raimond Rony,
Feyes Maria, Fifea Rodica, Filip Dorina, Tufeanu (fostă Filip) Mihaela Loredana, Fisteag
Ştefan, Floare Dorin, Florea Andrei, Florea Mihai Gabriel, Frantz Cornel, Frantz Marian,
Pleşan ( fostă Găudescu) Lidia, Goldenberg Şerban Ana Rita, Gheorghe Ulise, Gârleanu
Ivâncescu Cătălin, Garabet Gabriel Cornel, Ghilea Floria, Grecu Gabriel, Gorgan Marin,
Gorduz Vasile, Ghinea Ştefan, Gadină Constantin, Georgescu George, Grădinaru Daniela,
Ghiţiu Ioan, Grumăzescu Olguţa Cristina, Neagoe (fostă Gheorghe) Daniela, Gheorghe
Nicolae Victor, Grînzeanu Gheorghe, Gebailă Adrian, Gheorghe Alexandru, Gherghiceanu
Gheorghe, Gargalîc Ion, Georgescu Walter, Giurcă Constantin, Hrynczuk Ionel, Nicolescu (
fostă Huştea) Gabriela Silvia, Tîmplărescu ( fostă Huştea) Carmen, Halas Vasile, Hoffman
Dumitru, Hârleşteanu Mihail, Herculea Andronic Valentin, Hoinic Anton Florin, Hegeduş
Ştefan, Huţu Aurelian, Holmanu Mihail Cristinel, Jascu Maria, Koreanschi Marcel, Kiss
Adrian, Kera Florin, Kerekeş Dan, Ionescu Lucian Andre, Ion Teofil, Iordache Florian,
Iordache Dan, Ioniţă Constantin, Ioniţă Gheorghe, Ionişor Vasile, Ionescu Valentin,
Ioaniţescu Cornel, Iana Gheorghe, Ioan Ruxandra, Ilie Lucian, Ignat Jucu Cornel, Iagăr
Gheorghe, Iordache Niculina, Ionescu Marin, Ionescu Mihai, Ionescu Tiberiu, Sandu ( fostă
Ionescu) Ileana Ruxandra, Iliescu Gheorghe Dorel, Ionescu Constantin, Ianculescu Dorel,
Ivan Alexandru, Ilieş Iulian, Ioan Ştefan, Iordache Dumitru Daniel, Ion Ion, Ion Cristian,
Buibăr (fostă Ionescu) Artemiza Aurelia, Ionescu Vladimir, Istrate Aurel, Iordache Marin,
Iacov Mircea, Ion Luminiţa, Lazăr Mihai, Leonte Corneliu, Lefter Elena Graziela, Lăzăroiu
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Răzvan Cristian, Lazarov Teodor, Latiş Cătălin George, Laslo Domnica, Lanyi Szabolcs,
Lupuşor Dumitru, Lupea Costel, Lucşor Ludmila, Luchiţă Vasile, Lixandru Constantin,
Licsor Laurenţiu, Lăudescu Nicolae Dan, Mărtău Marius Cristian, Mihai Vasile, Morărescu
Sever, Medeleanu Cristian, Muscă Viorel, Mihalache Dorina, Militaru Sorin, Manea-Marcu
Cătălin, Moroşanu Octavian Constantin, Mălinaş Vasile, Matei Nicoleta Lorena, Mihăescu
Florin Ştefan-Dan, Mădescu Alexandru, Marinescu Maria, Melian Dora, Manea Petruş, Marcu
Aurel, Marin Florina, Morar Ovidiu, Mazilu Florin, Florea (fostă Mazilu) Mioara, Minculescu
Vlaşca Carmen, Maghercă Tiberiu, Manea Florin, Martău Narcis Eugen, Miskovski Eleonora,
Marcu Emil, Matei Rodica, Marin Ion, Mezdrea Constantin, Maxim Petre Vasile, Munteanu
Traian, Moldovan Valentin, Marinescu Rodica, Matei Florin, Mateescu Căsculescu Marcel
George, Marin Adrian, Mitriţă Constanţa, Marinescu Rodin Horia, Moraru Constantin Daniel,
Marinică Dumitru Mircea, Mihalcea Teodor, Mihalcea Călinescu Silviu Bogdan, Mutulescu
Dacia Mădălina, Mischie Victor, Marinică Florinel Nicuşor, Matei Neculai, Mistreanu Mihai,
Manoilescu Hrisant, Mateescu Andrei Alexandru, Mihai Adrian, Mitică Marian, Marchiş
Eduard, Marin Mihai, Mihai Petre, Mraz Francisc, Mraz Ileana, Manole Ioana Eugenia,
Marcaş Gabriel, Munteanu Florentina, Nanu Ştefan, Neacşu Vicenţiu Gheorghe, Năuiu
Nicolae, Nemţeanu Victor Aurelian, Neacşu Marian, Neacşu Cristina, Nacu Eugen, Niţă Ion,
Nicolae Adrian, Nicolaescu Lucian, Trifanov (fostă Negreanu) Paula, Negru Gheorghe, Negru
Gheorghe, Netedu Elena, Nicolai Victor Emanuel, Neacşu Jean, Neacşu Marin, Neghina
Angela Meda, Niţu Gheorghe, Niţă Leonora, Nicolae Gheorghe, Neţulescu Gheorghe, Neacşa
Florin, Kanai (fostă Neagu) Carmen, Noaghe Florian, Schiffer (fostă Neamţu) Florentina,
Onică Dimitrie, Radu Vasile, Radu Vasile, Romanescu Cristian Florentin, Ruxăndoiu Nistor,
Răuţescu Radu, Rosescu Petruţa, Roşu Dragoş Constantin, Roznovan Constantin, Pascale
Viorel, Paraschivescu Alexandru Nicolae Petre, Paraschiv Ana, Paraschiv Alexandru Florin,
Pascu Adrian, Păun Florea, Preda Vasile, Preda Florin, Corboş (fostă Preoteasa) Maria, Pop
Ionel Florian, Pauşan Vasile, Papazică Tănase Stila, Paralescu Damian, Platon Alexandru,
Ploscaru Zoe, Pop Petru, Popa Camelia, Popa Laurenţiu, Popescu Dan, Petrescu Constantin,
Pîrpăriţă Rudeanu Iulia Marioara, Pană (fostă Brînză) Mariana, Pană Aurel Ionel, Popa
Cristian Viorel, Popa Marcel, Prager Vivian, Pavel Ştefan, Păcurar Ileana Silvia, Popescu
Ciurea Octavian, Pripici Marian, Pavel Viorel, Pascu Valentin, Paşaluc Constantin, Preda
Eugen, Pachiţac Mihail, Panaite Eugen, Petriuc Ştefan Nicolae, Puşcaşu Tudor, Puiu Petrică,
Protopopescu Gheorghe, Pădureanu Mihai Valeriu, Pătraşcu Gheorghe, Petrescu Marilena,
Popescu Tudor, Pepenel Sever Ovidiu, Pavel Mihai, Popa Ion, Poparcea Daniel, Popa Sorin
Adrian, Rusu Gheorghe, Rotariu (fostă Chirilă) Cristina, Roşca Teodor, Reiss Richard, Radu
Ion, Radu Ştefan, Rizac Mircea, Radu Ion, Radu Gheorghe Alexandru, Rădulescu Elena,
Rădulescu Ionel, Rădulescu Victoria, Râpeanu Luminiţa, Radu Maria, Răţoi Sorin,
Stănculescu Gheorghe, Stefoglu Ecaterina, Stoica Florin, Stroe Ioan, Ştefan Ion, Scrieciu
Nicolae Nicu, Simionescu Petru, Silache Niculae, Sicoe Marian, Stanciu Dragoş, Stănculescu
Doru Emil, Simiganoschi Dan, Ştefănescu Anton Grigore, Ştefan Gheorghe, Sima
Gheorghiţă, Simion Ion, Ştefănescu Gheorghe, Sebastian Viorel, Ştefan Georgeta, Ştefan
Doina, Ştefan Alexandru, Szilagyi Iuliana, Szilagyi Ladislau Iosif, Stoica Valentin, Şerban
Vanda Cătălina, Şerban Nicolae, Şerb Ionel, Şelaru Geta, Negrea (fostă Santea) Eugenia
Gabriela, Ştefănescu Sandu, Sfirschi Dionisie Cristian, Savu Sorin, Săicu Marian, Sălcianu
Victor, Stoica Ionel, Stroe Nicu, Stoian Constantin, Stoenică Aurel, Siperco Tania Galia,
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Scepchin Sergiu, Sava Cristian Robert, Stan Victor, Stan Rozalia, Socolescu Alexandra, Smeu
Florentin Emilian, Stroe Valentina, Stancu Daniel, Ştefănescu Dumitru, Şisu Nicolae, Şerban
Valentin Cristian, Şelaru Gheorghe, Szikszai Istvan, Stăncescu Nicu, Stanca Gheorghe,
Stănescu Anton, Senteş Ionică, Sandu Ovidiu Ionel, Sava Daniel, Sinescu Constantin, Spârlea
Gheorghe, Skrobotovitz Eugen, Samoilă Adrian Dan, Samoilă Gheorghe, Stancu George,
Şerb Marin, Teodorescu Marius, Teodosescu Corina, Teodorescu Gabriel, Triculescu
Grigorie, Trancă Petre, Tudose Gheorghe, Ţepeş Vlad Vodă, Tudor Constantin, Tucă Cristian
Ion, Ţilimpea Viorel, Titichi Georgian, Toader Paula, Toader Ionel, Todoran Constantin,
Tomescu Grigore, Temereancă Olivia Monica, Tudor Dorel, Tugearu Iancu, Taban Gelu,
Tănase Dan, Turcu Adrian, Timohi Gigel, Toader Antonel, Tucan Vicenţiu Marius,
Tudorache Gabriel, Trandafir Cristina, Ţucă Dorin Eugen, Tache Aurel, Trandafirescu
Cătălin, Trifan Ion, Cristea (fostă Tocu) Dana, Teianu Aurel, Tenuf Bogdan, Tamaş George,
Tănase Alexandru, Tănăsie Camelia, Ungurianu Mihai, Zainea Gheorghe, Zainea Petruţa,
Zamfir Lazăr, Zanidache Venus Violeta, Zoană Marin, Zeleniuc Luminiţa, Zaharia Iulian,
Mărtău ( fostă Vlasov) Raisa Cecilia, Vlăsceanu Ion, Kostulias (fostă Voiculescu) Florina,
Voina Heinrich, Vecliuc Mihai, Vîlcu Gabriel Dan, Constantinescu (fostă Vlaicu) Georgeta,
Vîlcu Camelia, Voineag Mihai, Vasiliu Gheorghe, Vasilică Florin, Vasu Traian, Vasu
Georgeta, Drăgulin (fostă Vrânceanu) Gabriela, Voicu Liliana, Voiculescu Ion, Voicu Cătălin,
Vlase Cornel, Vlaicu Aurel Laurenţiu, Vlad Ion, Vişoiu Nicolae, Videnie Liviu, Vâlceanu
Emanoil, Văduva Mircea Stelian, Vosganian Varujan, Cojocariu Tudor Leonardo,
Amarghioalei Augustin, Andrei Aurică, Constantin Adrian Gheorghe, Anghel Pavel, Anghel
Eugen, Andrei Nicolae, Brăslaşu Tiberiu, Boncea Ioan, Bobeică Nicolae, Bălan Adrian,
Baban Valeriu, Badea Gheorghe, Cuşcă Viorel, Căliman Dorin, Conrat Florin Angelo,
Crainiciuc Dumitru Iosif, Ciobanu Liviu, Draguna Ion, Dumitru Costel, Ene Vladimir,
Gologanu Mihai, Ionescu Petre, Ionescu Ştefan, Ionescu George, Ionescu Ciprian, Iordănescu
Mihail Sorin, Ion Aurelia, Ion George Adrian, Irimia Petre, Joiţoiu Gheorghe, Lungu Miţa,
Lepăduş Victorel, Lupu Silvia, Mititelu Marcel, Mănescu Mihai, Miu Marian, Mureşan
Letiţia, Mihalea Aurelian, Nitrai Eugen, Niculae Ştefan, Niţă Vasile, Nicu Niculina, Pascaluţa
Blându Nicolae, Patapievici Horia Roman, Pleşa Ion, Roznovschi Gabriel Robert, Roşu
Vasile, Stan Adrian Ştefan, Stănescu Gigel, Stamenco Marin, Sandu Gheorghe, Stoica
Nicolae, Stan Fănuţ, Stoian Gheorghe, Teodorescu Cristina Magda, Tănase Daniela, Toader
Ştefania, Vlad Laurenţiu, Vitan Sorin, Voicu Mihai, Iordache Elena, Iordache Sorin, Iorga
Gabriel Daniel, Irimescu Emilian, Poroschianu Nelu, Prunaru Eugeniu, Pungă Dumitru,
Olteanu Gheorghe, Olteanu Gică, Olteanu Niculae, Oprea Costel, Leolea Ion, Liţă Sebastian
Lucian, Leca Ştefan, Lupuşor Constantin, Ionescu Cristian, Martie Sabin, Oprea Robert,
Daravoinea Emanuel, Bălăceanu Constantin, Barbu Ion, Drăguţ Florian, Grigoriu Alexandru
Ştefan, Guţă Marius, Pogor Georgeta şi Dragomir Mihaela (IV.1.E.1. Piaţa Universităţii Jilava) se constată că aceste acţiuni au fost dispuse de conducerea politică a statului comunist.
Prin rechizitoriul nr. 76/P/1990 din data de 15.08.1990, Secţia Parchetelor Militare a
dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor civil Postelnicu Tudor (fost ministru de interne),
general-colonel securitate rez. Vlad Iulian (fost ministru secretar de stat la Ministerul de
Interne şi şef al Departamentului Securităţii Statului), general-maior securitate rez. Bucurescu
Gianu (fost adjunct al ministrului de interne), general-locotenent rez. Dănescu Gheorghe (fost
adjunct al ministrului de interne), colonel rez. Bărbulescu Marin (fost şef al Miliţiei mun.
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Bucureşti), general - locotenent rez. Vasile Gheorghe (fost şef al Direcţiei de contrainformaţii
militare), colonel rez. Goran Gheorghe (fost locţiitor al şefului Securităţii mun. Bucureşti),
colonel rez. Vârban Mircea (fost şef al Serviciului cercetări penale al Miliţiei mun. Bucureşti),
colonel rez. Borcan Aurel (fost comandant al Penitenciarului Bucureşti - Jilava), locotenentcolonel rez. Pîrvulescu Marin (fost ofiţer cu cercetarea penală în cadrul Direcţiei cercetări
penale a Departamentului Securităţii Statului) , căpitan securitate rez. Gureşoaie Ion (fost
ofiţer cu cercetarea penală în cadrul Direcţiei cercetări penale a Departamentului Securităţii
Statului), căpitan securitate rez. Ştefan Gheorghe (fost ofiţer cu cercetarea penală în cadrul
Direcţiei cercetări penale a Departamentului Securităţii Statului), pentru săvârşirea
infracţiunilor de lipsire de libertate şi cercetare abuzivă, prev. de art. 189 alin. 2 C.pen şi art.
266 alin. 2 C.pen. În fapt, în sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, în perioada 21-22.12.1989, au
ordonat şi au executat acţiuni de reprimare a mişcării de protest din mun. Bucureşti, în cadrul
cărora au fost reţinute şi cercetate nelegal un număr de 1245 de persoane, în scopul de a se
obţine declaraţii cu privire la conducătorii şi organizatorii acţiunilor de protest împotriva
regimului comunist.
Prin sentinţa nr. 2 din data de 10.05.1991, Curtea Supremă de Justiţie - Secţia Militară
a hotărât condamnarea pentru infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189
alin. 2 C.pen cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen a inculpaţilor Postelnicu Tudor, Vlad Iulian,
Bucurescu Gianu, Dănescu Gheorghe, Vasile Gheorghe, Goran Gheorghe şi Bărbulescu
Marin, condamnarea pentru infracţiunea de arestare nelegală prev. de art. 266 alin. 1 cu aplic.
41 alin. 2 C.pen a inculpaţilor Vârban Mircea şi Borcan Aurel, condamnarea pentru
infracţiunea de cercetare abuzivă prev. de art. 266 alin. 2 C.pen cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen a
inculpaţilor Pârvulescu Marin, Gureşoaie Ion şi Ştefan Gheorghe. Prin decizia nr. 141 din
data de 14.11.1991, Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul declarat de inculpatul
Dănescu Gheorghe şi a casat sentinţa nr. 2/10.05.1991 în sensul că a redus pedeapsa aplicată
inculpatului şi a constatat că pedeapsa aplicată este graţiată în întregime, condiţionat, conform
prevederilor art. 3 din Decretul-Lege nr. 3/04.01.1990, menţinând celelalte dispoziţii ale
instanţei de fond.
Instanţa a reţinut că „inculpaţii au participat la activitatea de concepere, organizare,
conducere, coordonare, impulsionare, control, precum şi de asigurare a condiţiilor care au
avut drept rezultat lipsirea de libertate a 1245 persoane în perioada 21-22-decmbrie 1989”.
Totodată, s-a reţinut că „este în afara de orice dubiu că activitatea de reţinere nu poate fi
privită ca aparţinând exclusiv celor care au acţionat în stradă, lipsirea de libertate fiind
rezultatul împletirii activităţii celor care pe de o parte au conceput, declanşat şi condus o
asemenea operaţiune desfăşurată de către importante forţe de represiune înarmate şi dotate
cu mijloace de transport, iar pe de altă parte a celor care au efectuat acţiunile propriu-zise
de reţinere, dar numai activitatea primei categorii făcând posibil tot ce s-a comis, o asemenea
operaţiune neputându-se declanşa şi desfăşura decât în baza unui ordin şi ca urmare a unei
organizări dinainte concepute”.
Prin urmare, acţiunile represive de reţinere a numeroase persoane care au participat la
demonstraţiile care au avut loc în mun. Bucureşti în ziua de 21 decembrie 1989 (acţiuni de
reţinere care s-au desfăşurat în perioada 21-22.12.1989) au avut la bază planul de organizare,
conducere şi coordonare elaborat de inculpaţii anterior menţionaţi, faţă de care instanţa
supremă s-a pronunţat prin sentinţa penală nr. 2 din 10.05.1991, apreciind că actele materiale
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ale inculpaţilor se circumscriu formei de participaţie a complicităţii la infracţiunea de lipsire
de libertate. Din modul concret de săvârşire a faptelor acestora, aşa cum reiese din situaţia de
fapt reţinută de instanţa supremă, se desprinde concluzia că actele acestor inculpaţi de „…a
participa la activitatea de concepere, organizare, conducere, coordonare, impulsionare,
control, precum şi de asigurare a condiţiilor care au avut drept rezultat lipsirea de libertate a
1245 persoane în perioada 21-22-decmbrie 1989” sunt calificate ca fiind formă de
participaţie a complicităţii mijlocite prin instigarea la complicitate, constând în aceea că au
determinat şi „impulsionat” forţele de ordine să sprijine săvârşirea unor fapte prevăzute de
legea penală care au avut ca urmare reţinerea mai multor persoane.
Aşa fiind, în prezenta cauză, se va dispune clasarea sub aspectul instigării la
infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 47 rap. la art. 205 C.pen.,
întrucât există autoritate de lucru judecat.
K. Din actele dosarului rezultă că, după căderea regimului comunist, începând cu data
de 22.12.1989, în diferite localităţi din ţară, au fost reţinute şi următoarele persoane faţă de
care existau suspiciuni că au desfăşurat acţiuni împotriva populaţiei şi de sprijinire a regimului
dictatorial: Răduţă Ion, Alexandrescu Cristian Mihail, Dumitrescu Florin, Dumitrescu
Constantin Cornel (IV.2.A.1. Comitetul Central pct. 345, 346, 396), Bădilă Dumitru
(IV.2.A.2. Piaţa Universităţii - Jilava pct. 1), Dan Marin, Dumitrache Iancu Ricu, Lupuşoru
Constantin, Gabor Ioan, Brebenea Liliana, Niculică Florian Dan, Bulgaru Costică, Gîlcă Nicu
Ioan, Lupoaie Constantin, Dan Florin, Bahnean Gheorghe, Teglas Ghizela, Mihalache Ion,
Iolea Anda, Stanciu (fostă Mătuşoiu) Ana, Popilean Gheorghe, Nicoară Sorin Viorel,
Văcărescu Cristian, Oprişan Gabriel, Huidiu Gheorghe, Roşu Victor (IV.2.A.4. Televiziunea
Română), Ciochină Ion (IV.2.A.5. Radio pct. 90), Lazăr Niculaie (IV.2.A.6. Mărgeanului
pct. 140), Nicolescu Victor, Căuşanu Constantin, Popa Constantin, Pârvulescu Adrian,
Babonea Ioan, Odăiaşu Emil, Romanescu Marian, Stoica Mircea Viorel, Boboc Petre Rafael,
Ciobanu Gheorghe, Andrea Valentin Cristian, Gherguţ Romeo, Foca Petrică Lucian,
Moţăţeanu Carmen Gabriela, Moţăţeanu Cristina Mihaela, Osama Galal Mohamed Ahmed,
Samir Galal Mohamed Ahmed, Yasir Nouri Ahmed, Hatim Ahmed Sabir Abdel (IV.2.A.8.
Zona Ministerul Apărării Naţionale pct. 65-70), Rădoiu Stelian (IV.2.A.9. Zona Otopeni pct.
5), Costin Gheorghe, Andriesei Dănuţ, Avram Liviu Nicolae, Avram Veronica, Ana Cătălin
Paul, Ambrozi Marian, Ambrozi Dorin, Ceapă-Dobre Mihail, Chiricheş Carmen, Cristian
Vasile, Donova Titus-Dan, Dumitraşcu Ioan, Voina Aurel, Elges Elyodor, Hopărteanu IonSorin, Grădinaru Mircea, Jelcu Jean, Mureşan Mircea, Niţescu Dragoş-Sorin, Olovinar
Gheorghe, Oltean Teofil, Popa Horia Radu, Papp Gabriel, Moraru Ilie Dorel, Rîşnoveanu IlieVirgil, Savu Răducu-Leonard, Şerban Dumitru, Savu Ovidiu, Stinghie Gheorghe, Şerbănescu
Aristide-Alexandru, Vajda Sandor, Vlad Neculae, Vancea Valeria (IV.2.I Situaţie victime
Braşov pct. 76, 185-216), Hoater Gheorghe (IV.2.M Situaţie victime Caraş-Severin pct. 70),
Molnar Laszlo şi Băescu Horia Ştefan (IV.2.U Situaţie victime Buzău pct. 49, 50),
Ulterior, s-a stabilit că acestea nu au săvârşit nicio faptă prevăzută de legea penală,
astfel încât nu au fost trase la răspundere penală.
Se constată că persoanele care au procedat la imobilizarea, reţinerea şi predarea
acestora către forţele de ordine au acţionat având reprezentarea că cei în cauză au comis fapte
de natură penală, astfel încât acţiunea de reţinere era justificată. În aceste condiţii, se va
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dispune clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate în mod
ilegal, prev. de art. 205 C.pen., întrucât există o cauză de neimputabilitate, fiind incidente
dispoziţiile art. 30 C.pen. privind eroarea. Astfel, conform art. 30 C.pen. nu constituie
infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii
acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii ori împrejurări de care depinde caracterul
penal al faptei. Ca şi cauză de neimputabilitate, eroarea este reprezentarea greşită, de către cel
care săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală, a realităţii din momentul săvârşirii faptei,
reprezentare determinată de necunoaşterea sau cunoaşterea greşită a unor date ale realităţii
(activitate, persoană, lucru, împrejurare, stare ori situaţie materială). În anumite situaţii, după
data de 22 decembrie 1989, unele persoane au fost reţinute, fie de către cetăţeni, fie de către
forţele de ordine, fiind suspectate de acţiuni ostile populaţiei. Suspiciunea asupra acestora a
fost generată de mai mulţi factori: nu au putut justifica prezenţa în anumite locuri, nu au avut
asupra lor documente de identitate, îmbrăcămintea pe care o purtau (uniforme „de
securitate”), gradul de rudenie cu foşti membrii ai nomenclaturii comuniste, refuzul faţă de
solicitarea filtrelor de control constituite ad-hoc de a se supune verificărilor. În aceste condiţii,
cei în cauză au fost consideraţi suspecţi, fiind reţinuţi pe diferite perioade timp. Întrucât
persoanele care au efectuat acte materiale de reţinere a acestora aveau reprezentarea că cei în
cauză au comis fapte de natură penală, acţiunea lor ce a avut ca urmare lipsirea de libertate nu
este de natură să angajeze răspunderea penală, existând o cauză de neimputabilitate în privinţa
acestora, sub forma erorii.
*
*

*

În cauză au fost efectuate cercetări şi cu privire la unele persoane vătămate în
contextul evenimentelor din decembrie 1989, constatându-se însă, aşa cum am precizat
anterior, că împrejurările în care au fost comise faptele au format obiectul altor dosare, care au
fost soluţionate separat. În raport de rezultatul cercetărilor efectuate în aceste dosare, în
prezenta cauză urmează a se dispune soluţie doar sub aspectul instigării la infracţiunile prev.
de art. 188 C.pen., art. 193 C.pen., art. 194 C.pen., art. 205 C.pen. şi art. 296 alin. 2 C.pen.,
aşa cum am menţionat anterior la pct. V.3.F, V.3A.3, V.3.A.5, V.3.A.6, V.3.J, V.3.A.9,
V.3.B.2.
Există însă şi situaţii în care, prin soluţiile dispuse anterior, s-a constatat că vătămările
suferite de unele persoane nu se datorează unor fapte prevăzute de legea penală sau aspectele
sesizate nu s-au confirmat ori s-a dispus trimiterea în judecată a persoanelor vinovate, astfel
încât împrejurările privind vătămarea acestora nu fac obiectul prezentei cauze. Avem în
vedere situaţia următoarelor persoane vătămate: Penciu Nicolae (IV.1.B Situaţie victime
Timişoara), Apostol Constantin, Buznea Constantin, Beliş Vladimir, Lupaşc Ioana, Moise
Elena, Macău Manea, Niţă Mihai, Radu Vasile, Savin Eugeniu, Şutru Toma, Stanciu
Ecaterina, Toader Mircea Vasile, Ursea Marin, Munteanu Mircea Octavian, Coteţ Ioana,
Iordache Florin, Muşat Mirela, Marcu Ruxandra-Mihaela, Bădoi Vinerian, Ionescu RaduAlexandru, Scurtu Mihai, Baban Florin-Corneliu, Stanciu George-Cristian, Brad VioletaDorina, Jidovin Ion, Cîrciumaru Gabriel, Cuţitar Petronelia (IV.1.E.1. Piaţa Universităţii -
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Jilava), Sterie Constantin (IV.1.G Situaţie victime Ilfov), Pop Valentin, (IV.1.M Situaţie
victime Alba), Bălan Mariana, Dinu Marilena, Ungureanu Adrian, Oancea Nicolae,
Diaconescu Constantin, Măciuceanu Cezarina, Moruz Mitruţă, Ionescu Mihail, Coporan
Aurică, Baltag Gheorghe, Bădulescu (fost Gherasim) Petru, Despan Ion, Ionescu Elena,
Stoian Ion (IV.2.A.1. Comitetul Central), Constantin Ion (IV.2.A.3. Palatul Telefoanelor),
Andrei Ion, Segărceanu Alexandrina, Baciu Florin, Bacrea Gheorghe, Caraman Constanţa,
Caracaş Florentin, Crişan Dan, Condescu Petre, Cioacă Constantin, Covlescu Ion, Coatu
Horaţiu, Dumitrescu Constantin, Damache Valeriu, Dorobanţu Marin, Dincă Teodor, Ioana
Constantin Lucian, Ion Constantin, Holban Teodor, Georgescu Mihai, Gheorghe Adrian,
Ilinca Mihai, Ivan Ioan, Ibram Mamut, Nagy Carol, Mitroi Petre, Miu Ioan, Orescovici
Bogdan Gheorghe, Sebe Vasile, Stoica Constantin, Scăunaşu Genu, Tărăcilă Adrian, Voicu
Cornel, Dalip Erdin, Puşcaşu Traian, Zagoni Pavel, Costea Margareta, Abduraman Munir,
Dumitru Gheorghe, Ion Nicuşor, Manache Marian Cristi (IV.2.A.4. Televiziunea Română),
Miron Gheorghe (IV.2.A.5. Radio), Mirică Emilian (IV.2.A.6 Mărgeanului), Başoldea Petre,
Pavel Eugen, Dumitrache Valeria, Mircea Eugen, Boncu Gheorghe, Poenaru Toma (IV.2.A.8.
Zona Ministerul Apărării Naţionale), Sârbu Mina, Farcaş Ştefănel, Matei Vasile, Pitrop
Emil, Anton Dănuţ, Luncanu Vasile, Brebenel Vasile (IV.2.A.9. Zona Otopeni), Bobocea
Viorel, Cojocaru Constantin, Munteanu Florin, Cristea Ioan, Cârstea Adrian (IV.2.A.10.
Olteniţei), Tăbăcaru Petru (IV.2.A.12. Casa Scânteii), Radu Constantin (IV.2.A.16.
Colentina), Ciobanu Emanoil (IV.2.A.17. Spitalul Militar Central), Moroşanu Cristian
Florinel (IV.2.A.19. Zona Piaţa Unirii), Enuţă Ionel, Botoşer Nicolae (VI.2.A.20 Şoseaua
Chitilei – Calea Griviţei - Laromet), Olaru Neculai (IV.2.A.26. Spitalul Floreasca), Manu
Nicolae (IV.2.A.28. Str. Eforie), Geamănă Petre Grigore (IV.2.A.29. Str. Lemnea), Călin
Cătălin Constantin (IV.2.C Situaţie victime Ilfov), Sos Liviu Lajos, Săgeată Corneliu (IV.2.F
Situaţie victime Vrancea), Gârlea Gheorghe (IV.2.G Situaţie victime Dâmboviţa), Marinescu
Nicolae Ştefan, Jilcă Nicolae, Costandache Gheorghe, Niţu Dumitru Lucian, Pascu Costel,
Cojocaru Cătălin, Anghel (fostă Horhat) Alina Viorela, Manole Iulian, Cociş Teodor, Enache
Traian (IV.2.H Situaţie victime Giurgiu), Oaie Daniel, Onofrei Liviu, Andrei Vasile, Paşca
Valentin, Nistor Daniel Marius, Butuc Costică, Penelea Sorin, Sandu Iancu, Ciure Florin Dan,
Petre Liviu, Bîtlan (fostă Popescu) Reza Constanţa, Andrişoaia Ion, Găitan Gabriel Sorin,
Predescu Aurel, Rădoi Gheorghe, Calancea Neculai, Iacob Iulian, Maier George, Neagu
Gheorghe, Teghiu Virgil (IV.2.I Situaţie victime Braşov), Dumitru Valeriu Anton (IV.2.J
Situaţie victime Călăraşi), Petre Ilie Nicu, Murgan Marius (IV.2.K Situaţie victime Arad),
Bodea Nicolae (IV.2.L Situaţie de fapt Alba) Poptelecan Ioan, Brânză Constantin (IV.2.M
Situaţie victime Caraş-Severin), Tatulici Gheorghe, Vlădulescu Dănuţ, Cazacu Ana, Busuioc
Virgil, Sass Ludmila, Jianu Eugen Dan (IV.2.N Situaţie victime Dolj), Apopei Mihai,
Covasan Sabin, Mihalcea Constantin (IV.2.O Situaţie victime Neamţ), Radu Gheorghe,
Ferencz Emeric (IV.2.R Situaţie victime Harghita şi Covasna), Lupaşcu Gheorghe, Tănase
Bogdan Peter, Ciurar Ioan (IV.2.T Situaţie victime Brăila), Budescu Dumitru, Borcea Titi
(IV.2.Ţ Situaţie victime Galaţi), Rusu Viorel, Popescu Sorin, Muha Eduard Gheorghiţă,
Bubelea Gigi, Mîzgaciu Gheorghe (IV.2.U Situaţie victime Buzău), Baron Valentin (IV.2.Y
Situaţie victime Ialomiţa), Paizan Ionel, Tudor Nicolae, Cocu Iulian, Nedelcu Valerică,
Bordei Corneliu, Pop Ioan Ovidiu, Sârbu Tudoriţa, Voicu Constantin, Filip Dumitru,
Lungianu Corneliu, Brugger Csaba, Anghel Claudia Mihaela Florentina, Pilat Constantin,
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Pătraşcu Liviu, Salomie Mircea Ovidiu, Milu Nică, Hodorog Petre, Chiosa Manea Aurel,
Moglan Petrică, Dinu Costel, Rusu Laurenţiu, Danielescu Daniil (IV.2.Z Situaţie victime
Constanţa),
Faţă de cele expuse mai sus, în temeiul dispoziţiilor art. 315 alin. 1 lit. b rap. la art. 16
alin. 1 lit. a, b, d, f, i din Codul de procedură penală
DISPUNEM:
1. Clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de propagandă de război, prev.
de art. 405 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. (cu referire la art. 356 din Codul penal din 1969),
genocid, prev. de art. 438 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. (cu referire la art. 357 din Codul penal
din 1969), tratamente neomenoase, prev. de art. 440 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. (cu referire
la art. 358 din Codul penal din 1969), infracţiuni de război contra proprietăţii şi altor drepturi,
prev. de art. 441 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. (cu referire la art. 359 şi art. 360 din Codul
penal din 1969), infracţiuni contra umanităţii, prev. de art. 439 din C.pen., întrucât faptele nu
sunt prevăzute de legea penală, nefiind caracterizate de tipicitate în raport cu normele legale
incriminatoare.
2. Clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de omor prev. de art. 188 C.pen., în ceea ce
priveşte decesul persoanelor menţionate la pct. V.3.A.1, întrucât s-a împlinit termenul de
prescripţie a răspunderii penale.
3. Clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de omor prev. de art. 188 C.pen. privind
decesul persoanelor menţionate la pct. V.3.C, întrucât decesul acestora nu se datorează unor
fapte prevăzute de legea penală.
4. Clasarea cauzei sub aspectul tentativei la infracţiunea de omor prev. de art. 32 rap.
la art. 188 C.pen. în ceea ce priveşte rănirea persoanelor menţionate la pct. V.3.A.2, întrucât
s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
5. Clasarea cauzei sub aspectul tentativei la infracţiunea de omor prev. de art. 32 rap.
la art. 188 C.pen., în ceea ce priveşte rănirea persoanelor menţionate la pct. V.3.D, întrucât
faptele nu există.
6. Clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de omor prev. de art. 188 C.pen. şi
tentativă la infracţiunea de omor prev. de art. 32 rap. la art. 188 C.pen. în legătură cu decesul
sau rănirea persoanelor menţionate la pct. V.3.E, întrucât există autoritate de lucru judecat.
7. Clasarea cauzei sub aspectul instigării la infracţiunea de omor prev. de art. 47 rap. la
art. 188 C.pen. în legătură cu decesul sau rănirea persoanelor menţionate la pct. V.3.F, întrucât
există autoritate de lucru judecat.
8. Clasarea cauzei sub aspectul instigării la infracţiunea de omor prev. de art. 47 rap. la
art. 188 C.pen. în ceea ce priveşte decesul sau rănirea persoanelor menţionate la pct. V.3.A.3,
întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
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9. Clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art. 192
C.pen., în legătură cu decesul persoanelor menţionate la pct. V.3.G, întrucât faptele nu sunt
prevăzute de legea penală.
10. Clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art.
193 C.pen., în ceea ce priveşte vătămările suferite de persoanele menţionate la pct. V.3.A.4,
întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
11. Clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art.
193 C.pen. în legătură cu vătămarea persoanelor menţionate la pct. V.3.H, întrucât faptele nu
există.
12. Clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art.
193 C.pen., în legătură cu vătămarea persoanelor menţionate la pct. V.3.I, întrucât faptele nu
sunt prevăzute de legea penală.
13. Clasarea cauzei sub aspectul instigării la infracţiunea de lovire sau alte violenţe
prev. de art. 47 rap. la art. 193 C.pen., în ceea ce priveşte vătămările suferite de persoanele
menţionate la pct. V.3.A.5, întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
14. Clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de vătămare corporală, prev. de art. 194
C.pen., şi instigare la infracţiunea de vătămare corporală, prev. de art. 47 rap. la art. 194
C.pen., în ceea ce priveşte vătămările suferite de persoanele menţionate la pct. V.3.A.6,
întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
15. Clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. de
art. 196 alin. 2 şi 3 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. (cu referire la art. 184 alin. 1 şi 3 din Codul
penal din 1969), în ceea ce priveşte vătămările suferite de persoanele menţionate la pct.
V.3.A.7, întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
16. Clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal prev.
de art. 205 C.pen., în ceea ce priveşte reţinerea persoanelor menţionate la pct. V.3.A.8,
întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
17. Clasarea cauzei sub aspectul instigării la infracţiunea de lipsire de libertate în mod
ilegal prev. de art. 47 rap. la art. 205 C.pen.,în legătură cu reţinerea persoanelor menţionate la
pct. V.3.J, întrucât există autoritate de lucru judecat.
18. Clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal prev.
de art. 205 C.pen., în legătură cu reţinerea persoanelor menţionate la pct. V.3.K, întrucât
există o cauză de neimputabilitate, fiind incidente dispoziţiile art. 30 C.pen.
19. Clasarea cauzei sub aspectul instigării la infracţiunea de lipsire de libertate în mod
ilegal prev. de art. 47 rap. la art. 205 C.pen., în ceea ce priveşte reţinerea persoanelor
menţionate la pct. V.3.A.9 întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
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20. Clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de furt calificat prev. de art. 229 C.pen şi
distrugere prev. de art. 253 C.pen., privind sustragerea şi de distrugerea bunurilor aparţinând
persoanelor menţionate la pct. V.3.A.10, întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a
răspunderii penale.
21. Clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de ultraj prev. de art. 257 C.pen. cu aplic.
art. 5 C.pen. (cu referire la art. 239 din Codul penal din 1969), în ceea ce priveşte vătămarea
persoanelor menţionate la pct. V.3.A.11, întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a
răspunderii penale.
22. Clasarea cauzei sub aspectul infracţiunii de purtare abuzivă prev. de art. 296 alin. 2
C.pen. în ceea ce priveşte vătămarea persoanelor menţionate la pct. V.3.B.1, întrucât a
intervenit amnistia.
23. Clasarea cauzei sub aspectul instigării la infracţiunea de purtare abuzivă prev. de
art. 47 rap. la art. 296 alin. 2 C.pen., în ceea ce priveşte vătămarea persoanelor menţionate la
pct. V.3.B.2, întrucât a intervenit amnistia.
24. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
25. Soluţia se comunică.
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