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DESPRE VICTIME ŞI CRIMINALI 

 
 

Volumul de faţă cuprinde o cercetare a faptelor petrecute în 

spitalele timişorene în timpul Revoluţiei din decembrie 1989. Ca urmare a 

acţiunilor represive, începute în 16 decembrie, la Timişoara au rezultat 

zeci de morţi, sute de răniţi şi sute de reţinuţi ilegal. Represiunea a atins 

forme de nedescris, pe fondul disperării care exista în societatea 

românească la acea dată, condusă de un sistem comunist totalitar cu nuanţe 

naţionaliste, tot mai rupt de realitate. A fost suficientă o scânteie, pentru ca 

oamenii să nu mai facă pasul înapoi. Au ieşit în stradă, ducând, din 16 

până în 20 decembrie, o luptă surdă cu forţele de ordine mult superioare, 

puternic înarmate. Aşa se explică numărul mare de morţi şi răniţi, aceştia 

fiind primiţi în patru dintre spitalele din municipiu. Interesant, Spitalul 

Militar s-a înscris şi el printre instituţiile opresive, refuzând chiar şi primul 

ajutor pentru civili aflaţi în situaţii grave. Cele mai multe persoane afectate 

au ajuns la Spitalul Judeţean Timiş, unitate cu o Staţie de Salvare de mare 

capacitate. Aici au avut loc tragedii de proporţii, cu oameni şi familii 

distruse din cauza barbariei cu care au acţionat reprezentanţii regimului 

comunist. Au acţionat împotriva protestatarilor, împotriva celor care 

priveau curioşi de pe margine, împotriva celor aflaţi în casă, chiar în pat, 

activişti de partid, miliţieni, securişti, militari, pompieri, gărzi patriotice, 

uneori fiind sprijiniţi de funcţionari din posturi cheie.  

Pentru a afla cum au fost posibile toate aceste crime faţă de atâţia 

oameni nevinovaţi, a fost nevoie de investigarea a mii şi mii de documente 

şi mărturii, multe dintre ele suspecte de a fi contrafăcute ori că sunt 

tendenţioase. Adesea, acelaşi fapt este văzut cu totul diferit de victimă şi 

de călău. Victimele au fost însă mai multe şi mai credibile, astfel că multe 

situaţii au putut fi elucidate. Au rezultat multe nume implicate în 

represiune. Puţine, foarte puţine au intrat în atenţia organelor de cercetare 

pentru a fi trase la răspundere. Evoluţia societăţii româneşti nu a favorizat 

nici aflarea adevărului, nici procese corecte pentru a determina cu 

exactitate ceea ce s-a întâmplat la Timişoara în perioada 15-22 decembrie 

1989. Este evident că forţele de represiune nu au intenţionat niciun 

moment să intre în dialog cu protestatarii. Duminică, 17 decembrie, ora 13, 

coloanele de demonstranţi vor fi atacate cu jeturi de apă şi cu bastoane, iar 

când se va intra în sediul Comitetului Judeţean de Partid Timiş, prim-

secretarul Radu Bălan va fugi, împreună cu cea mai mare parte a 

subordonaţilor săi. La ora 16,15, militari de la Divizia 18 Mecanizată 

Timişoara vor deschide focul împotriva demonstranţilor atacaţi anterior de 
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tancuri şi TAB-uri, fiind masaţi în Piaţa Libertăţii. În 20 decembrie, prim-

ministrul Constantin Dăscălescu va simula un dialog, dar, ca şi alţi 

reprezentanţi ai statului comunist până la sosirea lui la Timişoara, va 

refuza să-i transmită lui Nicolae Ceauşescu faptul că revendicările sunt în 

favoarea unor reforme democratice. De altfel, Dăscălescu va fugi şi el din 

Comitetul Judeţean de Partid, împreună cu generali şi activişti, părăsind 

Timişoara. 

Important de semnalat este faptul că represiunea împotriva 

timişorenilor a fost organizată în teren prin participarea tuturor instituţiilor 

şi structurilor statului. Din echipele coordonate de comandamentul condus 

de Ion Coman au făcut parte activişti de frunte ai sistemului (unii veniţi de 

la Bucureşti, iar alţii de pe plan local, în frunte cu Radu Bălan, prim-

secretar la judeţ, şi Petru Moţ, prim-secretar la municipiu), comandanţi şi 

trupe ale Ministerului de Interne (Miliţie, Securitate, Pompieri, Grăniceri, 

Trupe de Pază şi Securitate), cadre şi militari în termen de la Ministerul 

Apărării Naţionale (de la toate armele şi unităţile din zonă), procurori (din 

Timişoara şi din alte judeţe), precum şi un număr relativ redus de 

colaboratori şi informatori civili ai acestora, printre care s-au numărat 

câteva cadre sanitare din spitalele timişorene. În cea mai mare parte însă, 

medicii şi ceilalţi angajaţi ai unităţilor sanitare din Timişoara au făcut 

eforturi deosebite pentru a le salva viaţa celor răniţi. 

Ca metodă de cercetare am folosit analiza documentelor şi cea de 

conţinut, contextualizând de fiecare dată când a fost necesar pentru a 

înţelege faptele. Am avut la dispoziţie declaraţiile victimelor şi ale 

opresorilor (uneori, câte patru sau cinci de persoană), jurnalele de luptă ale 

unităţilor militare şi ale Ministerului de Interne, adrese, note şi o mulţime 

de documente medicale, toate aflate în arhiva Asociaţiei Memorialul 

Revoluţiei 1989 Timişoara. Instrumente de lucru preţioase au fost cele nouă 

volume masive din Procesul de la Timişoara, cuprinzând transcrierea celei 

mai mari părţi a maratonului judiciar din 1990-1992, când au fost judecaţi 

primii inculpaţi pentru prăpădul făcut în decembrie 1989. Această 

investigaţie nu ar fi fost posibilă fără sprijinul generos, acordat constant, de 

Traian Orban, energicul preşedinte al Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-

22 Decembrie 1989, de Gino Rado, vicepreşedinte al instituţiei şi un 

cercetător remarcabil. Ţin să le mulţumesc lor, lucrătorilor şi colaboratorilor 

Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 pentru că au făcut 

ca acest volum să apară.  
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PIRAMIDA STRUCTURILOR DE REPRESIUNE 
 

 

Organizarea acţiunilor de înăbuşire a mişcării pentru libertate 

Acţiunile represive de la Timişoara din decembrie 1989 s-au 

desfăşurat sub coordonarea unei echipe. A fost condusă direct de la Bucureşti, 

în primă fază prin intermediul instituţiilor de partid şi administrative locale, 

împreună cu unităţi din zonă ale Ministerului de Interne şi ale Ministerului 

Apărării Naţionale. Începând din 17 decembrie dimineaţa, mai multe cadre cu 

funcţii importante vor sosi rând pe rând la Timişoara. Tot duminică, dar după-

amiază, a venit detaşamentul condus de Ion Coman, secretar pe probleme 

speciale al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Cu el vor veni 

şefi importanţi din Ministerul Justiţiei, de Interne, Apărării Naţionale, 

Procuratura Generală, dar şi activişti de partid de nivel înalt. Unii vor rămâne 

permanent alături de Coman, dar alţii vor coordona activităţile represive din 

unităţile subordonate, pe profile. Miercuri, 20 decembrie, va ajunge aici 

inclusiv Constantin Dăscălescu, la acea dată prim-ministru al Republicii 

Socialiste România, dar acesta se va retrage (pe uşa din dos!), fără să fie 

dispus la un dialog real cu protestatarii.  

Cu privire la acest comandament, trebuie spus că nu a existat o decizie 

formală scrisă de constituire a lui, însă în mod cert acesta a existat şi a 

funcţionat în virtutea sistemului centralist şi de stratificare piramidală a 

comenzii specific regimului comunist dictatorial. Desigur, au fost situaţii în 

care lipsa de coordonare între liderii de partid (Partidul Comunist Român) cu 

cei de la Armată (Ministerul Apărării Naţionale, inclusiv Gărzile Patriotice şi 

Apărarea Civilă) şi cu cei din Ministerul de Interne (cu mai multe structuri: 

Miliţie, Securitate, Pompieri, Grăniceri, Trupele de Pază şi Securitate) a dat 

impresia că nu s-a acţionat în coordonare centralizată, însă, în ciuda acestor 

disfuncţionalităţi, comandamentul a fost o realitate. Rolul şi activităţile 

desfăşurate au ieşit cu claritate în evidenţă, fiind subliniate şi în sentinţa dată 

în Procesul de la Timişoara: „Prin acţiunea conjugată a forţelor aflate sub 

comanda fostului secretar al CC al PCR, Coman Ion, se urmărea, în primul 

rând, lichidarea demonstranţilor, iar nu anihilarea celor care, profitând de 

evoluţia evenimentelor, au comis acte de distrugere sau sustragere”1. La 

Bucureşti a fost condus direct de Nicolae Ceauşescu, iar în lipsa lui, de Elena 

Ceauşescu. Ei au dat dispoziţii miniştrilor şi secretarilor Comitetului Central.  
                                                           
1 Sentinţa nr. 6 a Curţii Supreme de Justiţie, Secţia Militară, din 9 decembrie 1991, dată în 

Dosar 24/1991, reluată în Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara, 

volumul IX, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, p. 

231. 
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Cadrele care au organizat şi condus represaliile 

Echipa de la Bucureşti care a coordonat activitatea forţelor de represiune de la 

Timişoara a fost formată din: 

1) Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 

preşedintele Republicii Socialiste România; 

2) Elena Ceauşescu, prim-viceprim-ministru al Guvernului României;  

3) Emil Bobu, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român; 

4) Manea Mănescu, viceprim-ministru al Guvernului; 

5) Tudor Postelnicu, ministru de Interne; 

6) Vasile Milea, ministrul Apărării Naţionale; 

7) Nicolae Popovici, procuror general al Republicii Socialiste 

România; 

8) Maria Bobu, ministrul Justiţiei; 

9) Iulian Vlad, directorul Departamentului Securităţii Statului. 

Aceştia au dispus măsuri de represiune faţă de persoanele care manifestau în 

favoarea libertăţii şi democraţiei fie prin subordonaţii aflaţi la conducerea 

unor instituţii şi unităţi militare din zonă, fie prin reprezentanţi de la centru 

trimişi de la Bucureşti ori din alte localităţi pentru a îndeplini activităţi 

împotriva protestatarilor. Acţiunile lor au fost susţinute intens de imensul 

sistem represiv al statului comunist. Între persoanele venite de la centru 

pentru a reprima mişcarea în favoarea libertăţilor cetăţeneşti de la Timişoara 

s-au remarcat: 

1) Ion Coman, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, care a coordonat toate activităţile forţelor de represiune; 

2) Gheorghe Diaconescu, procuror general adjunct; 

3) Nicolae Bracaciu, adjunct al ministrului Justiţiei; 

4) Ilie Matei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român (fost prim-secretar al Comitetului Judeţean de Partid Timiş); 

5) Cornel Pacoste, prim-vicepremier al Guvernului Republicii 

Socialiste România; 

6) Nicolae Mihalache, adjunct al şefului secţiei organizatorice a 

Comitetului Central al PCR; 

7) Constantin Nuţă, ministru adjunct la Interne şi şeful Inspectoratului 

General al Miliţiei; 

8) Stefan Guşă, şef al Marelui Stat Major şi prim-adjunct al ministrului 

Apărării Naţionale; 

9) Victor Atanasie Stănculescu, adjunct al ministrului Apărării 

Naţionale; 
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10) Mihai Chiţac, comandantul Trupelor Chimice din MApN şi 

comandant al Garnizoanei Bucureşti; 

11) Velicu Mihalea, adjunct al şefului Inspectoratului General al 

Miliţiei; 

12) Emil Macri, şef al Direcţiei Contrainformaţii Economice din cadrul 

Securităţii Statului; 

13) Nicolae Ghircoiaş, director al Institutului de Tehnică Criminalistică 

al Ministerului de Interne;  

14) Dumitru Roşiu, şeful  Serviciului Judiciar  din Inspectoratul 

General al Miliţiei; 

15) Tudor Stănică, şeful Direcţiei de Cercetări Penale din cadrul 

Inspectoratului General al Miliţiei; 

16) Mihai Onţanu, adjunctul şefului Direcţiei de Cercetări Penale din 

cadrul Inspectoratului General al Miliţiei; 

17) Gheorghe Caraşcă, adjunctul şefului Direcţiei de Cercetări Penale 

din cadrul Securităţii Statului; 

18) Dumitru Ştefan, locţiitor al şefului Direcţiei Circulaţie din IGM; 

19) Ilie Voicu, locţiitor al şefului Direcţiei Economice din IGM; 

20) Filip Teodorescu, locţiitor al şefului Direcţiei de Contraspionaj din 

cadrul Securităţii Statului; 

21) Gabriel Anastasiu, locţiitor al şefului Direcţiei de Informaţii Interne 

din cadrul Securităţii Statului;  

22) Dan Nicolici, şeful Centrului de informare-documentare din cadrul 

Inspectoratului General al Miliţiei; 

23) Gheorghe Glăvan, şeful informativ din USLA; 

24) Gheorghe Manta, instructor la Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român; 

25) Florea Cârneanu, locţiitor al comandantului Comandamentului de 

Apărare Antiaeriană a Teritoriului; 

26) Dumitru Ionescu, ofiţer la Marele Stat Major al Armatei; 

27) Teodor Ardelean, ofiţer la Marele Stat Major al Armatei; 

28) Gheorghe Radu, locţiitor al şefului Direcţiei Operaţii din Marele 

Stat Major. 

 

Comandament represiv local 

 La nivel judeţean, comandamentul de represiune (numit de 

„Apărare” în documentele oficiale) era condus de primul-secretar, la acea 

oră funcţia fiind ocupată de Radu Bălan. Era sprijinit de Vasile Bolog, 

secretarul cu propaganda, şi de Florea Sofronie, Viorica Boiborean şi 

Teodora Avram, dar şi de alţi membri ai Comitetului Judeţean de Partid. La 
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municipiu funcţiona Petru Moţ, care era primar (oficial, prim-secretar al 

Comitetului  Municipal de Partid Timişoara), şi Ioan Rotărescu, secretar cu 

probleme organizatorice. După cum vor consemna procurorii în rechizitoriul 

întocmit pentru trimiterea în judecată a inculpaţilor din Procesul de la 

Timişoara, au existat doar intenţii represive şi nicio încercare de lămurire a 

celor ieşiţi în stradă. Iată ce se spune despre Radu Bălan şi Ilie Matei: 

„Demonstranţii au fost atacaţi cu brutalitate în seara zilei de 16 decembrie 

1989 de plutoane de intervenţie ale Miliţiei şi subunităţi de Trupe de 

Securitate şi de Pompieri, care au folosit împotriva lor bastoane, gaze 

lacrimogene şi tunuri cu apă. Prin aceste acte de violenţă, cei doi inculpaţi, 

care au refuzat să aibă discuţii deschise cu masele de demonstranţi, şi-au 

manifestat intenţia vădită de a reprima orice mişcare antidictatorială”2. 

Romeo Bălan va arăta că unii lideri comunişti ai ţării din acea perioadă au 

ştiut că este vorba de persoane care revendică drepturi şi libertăţi. Printre ei 

se afla şi ministrul Vasile Milea. Acesta, în ordinul de deschidere a focului 

împotriva protestatarilor, va preciza: „Demonstranţii să fie serios avertizaţi 

şi apoi să se tragă la picioare”. Iar pentru că era vorba de demonstranţi, 

Armata nu avea de ce să tragă în ei, deschiderea focului fiind o crimă, căci 

„ordinul se referea la demonstranţi şi nu la huligani sau derbedei”3. De 

precizat că şi împotriva huliganilor altele sunt măsurile legale, nu execuţia 

în stradă. 

 Dacă persoanele din comandamentul represiunii au coordonat multe 

activităţi împotriva demonstranţilor paşnici, unii dintre ei remarcându-se prin 

executarea directă a unora dintre ele, au existat ofiţeri veniţi din diverse zone 

ale ţării care, alături de cei din structurile locale ale Ministerului de Interne şi 

ale Ministerului Apărării Naţionale, au executat o gamă largă de activităţi 

pentru limitarea protestelor şi identificarea liderilor acestora, pentru a fi reduşi 

la tăcere. Ei s-au ocupat de obţinerea de informaţii, atât prin filaj şi infiltrare 

în mulţime, cât şi prin interogarea persoanelor reţinute în Penitenciar şi 

Arestul Inspectoratului de Interne de la Timişoara, dar şi a persoanelor rănite 

aflate în spitale. Gabriel Anastasiu, locţiitor al şefului Direcţiei de Informaţii 

Interne din cadrul Securităţii Statului, va preciza că a venit la Timişoara 

însoţit de ofiţeri din subordine, nominalizându-i pe lt.-col. Ioan Pop şi căpitan 

Adrian Bărbulescu, de la Drobeta Turnu-Severin fiind adus col. Victor 

Achim. La Timişoara se  aflau  deja  lt.-col. Gavril  Oniceag şi Costică 

                                                           
2 Idem, p. 206. 
3 Romeo Bălan, Victimele Revoluţiei, Timişoara – 1989, Editura Memorialul Revoluţiei 16-

22 Decembrie 1989, Timişoara, 2011, pp. 15-16. 
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Tănase, care au primit ordin să rămână pe loc4. A fost prezent în Timişoara şi 

col. Nicolae Glăveanu de la USLA Bucureşti5. 

 

Oamenii Securităţii 

 Securitatea Timiş s-a implicat prin activitatea şefului ei, col. Traian 

Sima, şi a adjuncţilor, lt.-col. Gheorghe Atudoroaie şi maior Tinu Radu. 

Strângerea de informaţii s-a făcut în echipe, împreună cu ofiţeri din 

Securitatea locală, prin Serviciile I şi II de aici, conduse de lt.-col. Petru Pele, 

respectiv col. Constantin Cântăreţu. S-a mai distins anchetatorul şef lt.-col. 

Gheorghe Sălăjan (scris uneori şi Sălăgeanu). Sub comanda lor au acţionat 

col. Aurel Rogojan, lt.-col. Felician Ceghi, Adrian Cârstea, Gheorghe 

Diaconescu, Dumitru Popescu6, Constantin Tănăsie, Andrei Uram, Ştefan 

Demeter, maior Ion Adamescu, Adrian Brădişteanu,  Nicolae Zarcula, 

Nicolae Mavru, Ion Ungureanu, Petru Veltănescu, căpitan Aurel Cighi, Vasile 

Grui, Mihai Peşerchin, Vasile Petrea, Ion Ţepeneu, Ionel Ionescu, Mihai 

Florian Vidican, Eugen Zaharia, Saul Beloia, Marin Vasile, Mihai Petenchi, 

lt.-maj. Liviu Dinulescu, Marian Ştef, Liviu Baniac, Mircea Novac, Vasile 

Marian, Aurelian Cioabă, lt. Ioan Clava, Valerică Fulga. Unii dintre cei 

menţionaţi sunt ofiţeri care răspundeau de diferite obiective economice şi s-au 

aflat acolo pe perioada evenimentelor revoluţionare. Vor încerca să-i 

intimideze pe lucrători, pentru a nu discuta despre cele întâmplate, să nu ia 

atitudine, să nu se organizeze şi să iasă în stradă pentru proteste masive, care, 

în final şi după multe victime, au determinat căderea regimului comunist.  

Gheorghe Atudoroaie, unul dintre locţiitorii şefului Securităţii Timiş, va 

recunoaşte, indirect, aceste aspecte: „În jurul orei 19,30, pe data de 16 

decembrie ’89, am trimis din ordin ofiţerii Serviciului II în obiectivele 

economice, fără armament, cu misiunea de a sta acolo şi peste noapte, în 

vederea controlării stării de spirit a personalului muncitor, asigurarea fermă a 

pazei şi securităţii unităţilor economice, prevenirea unor evenimente cu 

consecinţe grave”7. Din declaraţia lui Atudoroaie se vede că primul scop era 

cel referitor la starea de spirit, căci de atacarea unităţilor  nu putea fi vorba, iar 

                                                           
4 Declaraţie din 14 ianuarie 1990, aflată în arhiva Memorialului Revoluţiei 1989 Timişoara, 

reluată în Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a 

celor 21+4 inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 111. 
5 Tinu Radu, Declaraţie din 12 ianuarie 1990. Se află în arhiva Asociaţiei Memorialul 

Revoluţiei 1989 Timişoara.  
6 Şeful Serviciului de luptă antiteroristă (USLA). 
7 Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 

21+4 inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 164. Serviciul II 

avea ca obiectiv direct culegerea de informaţii de către membrii aparatului Securităţii 

Statului.  
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referinţa la prevenirea evenimentelor grave este simplă retorică, pentru 

abaterea atenţiei de la ideea principală. Ofiţerii din unităţile economice 

furnizau rapoarte periodice, preluate de cpt. Aurel Cighi şi prelucrate 

împreună cu şeful serviciului II, maiorul Zarcula. 

 

Oamenii Miliţiei 

 Şefii de la centru au avut în subordine lucrători de Miliţie aduşi de la 

Bucureşti, ofiţeri executanţi fără funcţii, în afara celor menţionaţi deja. Printre 

aceştia au fost: col. Florescu şi lt.-col. Obăgilă de la Direcţia Pază şi Ordine 

din IGM, col. Ardeleanu de la Judiciar, col. Lupu, lt.-col. Beldeanu, mr. 

Mihăiasa, Mihai Florea, cpt. Neagu, toţi de la Direcţia Cercetări Penale din 

IGM. Dintre cadrele de Miliţie Timiş care au acţionat împotriva populaţiei în 

acele zile s-au evidenţiat col. Ion Popescu, inspector-şef, col. Ion Deheleanu, 

şeful instituţiei, lt.-col. Ion Corpodeanu şi mr. Ioan Popa, locţiitori ai lui 

Deheleanu, col. Constantin Ion, lt.-col. Constantin Tufariu, lt.-col. Gheorghe 

Fărcaşu, col. Fuieru, lt.-col. Ioan Dumitrescu, lt.-col. Ioan Hăprean, mr. Gelu 

Popovici, mr. Iosif  Veverca, mr. Sabin Bădescu, mr. Gheorghe Dragoş, mr. 

Traian Bolosin, mr. Pavel Rădulescu, mr. Adam Mureşan, cpt. Pavel Ţoia, 

cpt. Lungu, cpt. Vasile Cândea, cpt. Mihai Matei, cpt. Ciocan, cpt. Flore 

Tocuţ, lt.-maj. Dorin Iepure, Traian Olaru, Mircea Drăgan, Dorel-Aurel 

Mureşan, Codreanu, lt. Dorel Andraş şi Florin Dragomir. Foarte activi, mai 

ales în acţiunea de reţinere a demonstranţilor în seara de 16 decembrie 1989, 

au fost locotenenţii Ioan Bâra şi Miţariu. 

 A existat o coordonare continuă cu trupele de la Brigada de Pază şi 

Securitate Timişoara, unde comandant era col. Ioan Bunoaică, având ca şef de 

stat major pe lt.-col. Tomuş. În strânsă legătură cu echipele de intervenţie ale 

Ministerului de Interne şi ale Armatei au acţionat formaţiunile de la Pompieri, 

dirijate de lt.-col. Ion Sasu, cu ofiţerii din subordine, printre care mr. Horia 

Septimiu Bodocan. În sprijinul lor au venit trupe de Pompieri din zonă. De la 

Arad a sosit un echipaj condus de un ofiţer numit Dumitru Ţăran. Trupele de 

Grăniceri au făcut şi ele parte din dispozitivele de represiune, din Capitală 

fiind coordonate de comandant col. Petre Teacă. Trecuseră de câteva zile din 

subordinea Ministerului Apărării Naţionale în cea a Ministerului de Interne, 

operaţiunea de predare-primire la Timişoara fiind definitivată în 18 decembrie 

1989. De la Grăniceri s-a remarcat lt.-col. Neculai Nechita, şef de Stat Major 

la acea dată, apoi comandant al unităţii, dar şi lt.-maj. Ion Clavac. De la 

Bucureşti a fost prezent colonelul Pantelimon Ciocoiu. 
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Oamenii Armatei 

 Armata a avut un rol covârşitor în represiune, forţele locale dându-şi 

tot concursul. Sunt în discuţie col. Gheorghe Rotariu, comandantul 

Garnizoanei şi al Diviziei de Apărare Antiaeriană, lt.-col. Constantin Zeca, 

împuternicit la comanda Diviziei 18 Mecanizate Timişoara, şi Nicolae 

Predonescu, şeful de Stat Major al aceleiaşi unităţi. De asemenea, un rol 

important l-a avut lt.-col. Constantin Caraivan, care conducea Artileria în 

cadrul Diviziei 18, lt.-col. Ştefan Balaş şi mr. Gheorghe Vlăduţ. Un nume 

important în represiune este cel al lt.-col. Mihai Bulai, fost comandant al 

Regimentului de tancuri de la Giroc, şi col. Constantin Rogin sau lt.-col. 

Gheorghe Vişinescu, din aceeaşi unitate. În Calea Girocului s-au evidenţiat 

mr. Vasile Paul, Dorinel Biriş, cpt. Neagu, Octavian Pruneanu, lt.-maj. Dorel 

Romanescu. La acţiuni represive au participat şi mr. Gheorghe Borodan, Ioan 

Burci, Ion Dincă, Aurel Dima, Moise Iercoşan, Octav Pleşca, Ioan Ungur, cpt. 

Nicolae Benghia, Marin Chiriac, Constantin Miu, Marin Ene, Dumitru 

Căşeriu, Nicolae Ilie, Iordache Mare, Adrian Neagu, Gheorghe Oprişoreanu, 

Marin Pătrulescu, Florin Predescu, Tiberiu Savin, lt.-maj. Daniel Botez, 

Constantin Gheorghe,  Vasile Cîndea, Maricel Cristea, Constantin Măiescu, 

lt. Traian Ardeleanu, Daniel Dinu, Daniel Craiu. Lt.-maj. Maricel Cristea, 

venit cu unitatea lui Vasile Paul de la Lugoj, a fost prezent la represiunea din 

Calea Girocului, dar va fi singurul dintre cei prezenţi care va avea onestitatea 

şi omenia de a relata ce s-a întâmplat, indicându-i pe cei vinovaţi de masacru. 

A fost implicat şi maiorul Velicicu, şeful Serviciului Contrainformaţii al 

Diviziei 18 Mecanizate. Alţi ofiţeri implicaţi au fost lt.-col. Vasile Ceucă, mr. 

Constantin Judele, lt.-maj. Adrian Vlădilă, dar şi Marius Bora şi Dorel Rus. 

Militari erau şi Petrea Ioan Cristea, şeful de Stat Major,  Ion Partenie, Dănuţ 

Eftimie şi Gheorghe Vasile, Ion Bădărău, ofiţeri la Gărzile Patriotice Timiş. 

 Dintre ofiţerii MApN sosiţi la Timişoara în vederea represiunii s-a 

evidenţiat prin activitatea sa lt.-col. Ilie Gurschi, comandantul unui 

detaşament de paraşutişti veniţi de la UM Deveselu, judeţul Dolj. Aceştia au 

fost implicaţi, în 21 decembrie 1989, în blocarea activităţii la Întreprinderea 

Poligrafică Banat, când au încercat să zădărnicească apariţia manifestului 

Frontului Democratic Român. De asemenea, Gurschi a făcut parte din 

colectivul constituit, în dimineaţa zilei de 22 decembrie 1989, pentru 

capturarea liderilor Revoluţiei din Balconul Operei din Timişoara şi 

distrugerea echipamentelor de amplificare, după cum va preciza Tinu Radu, 

participant din partea Securităţii Timiş la aceste pregătiri8. Tot Gurschi (cu 

militarii din subordine) a asigurat evacuarea premierului Constantin 

                                                           
8 Idem, pp. 191-192. 
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Dăscălescu şi a celorlalţi lideri de partid şi de stat din clădirea fostului 

Comitet Judeţean de Partid. Lor ar putea să le aparţină şi unele victime din 

rândul timişorenilor consemnate în noaptea de 22 spre 23 decembrie 1989, 

deoarece au acţionat în perimetrul Piaţa Operei - Muzeul Banatului - Hotel 

Central, unde mai multe persoane au fost ucise sau rănite. Aici a fost rănit, în 

piciorul stâng, locotenentul MApN Daniel Dinu. În seara zilei de 22 

decembrie 1989, în jurul orei 23, se afla în patrulare la Operă.  I s-a raportat 

de către caporalul Ioan Kantor că un paraşutist înarmat a refuzat să se 

legitimeze şi că a dispărut. După câteva minute, militarii au plecat în direcţia 

Muzeului Banatului să-l caute pe paraşutist şi pe civilii care erau cu el. Atunci 

s-a deschis foc din acea zonă, lt. Daniel Dinu fiind rănit de un glonţ care a 

ricoşat9.  

 

Alte instituţii implicate 

 Din echipa locală de represiune au făcut parte şi şefi de instituţii ori 

lucrători ai acestora. Sunt de menţionat Rodica Novac, director la Direcţia 

Sanitară Timiş, Ovidiu Golea, director al Spitalului Judeţean şi director 

adjunct la Direcţia Sanitară Timiş, Elena Topală, preşedinte al Tribunalului 

Timiş, Mihai Ţeperdel, inspector teritorial la Departamentul Cultelor. 

 La ordinul procurorului general adjunct Gheorghe Diaconescu 

(magistrat militar), trimis în misiune la Timişoara de procurorul general 

Nicolae Popovici, au acţionat procurorii locali (coordonaţi de Laurean 

Tilincă) şi cei aduşi din ţară, de la Bucureşti, Arad, Caraş-Severin şi 

Hunedoara. De la Bucureşti, împreună cu Diaconescu, au venit: Mihai 

Ionescu, Ion Onofrei, Ioan Mihai Alexandru şi Gheorghe Mocuţa. Rolul 

procurorilor veniţi din afară a fost de a-i ancheta pe demonstranţii reţinuţi în 

Penitenciarul Timişoara, situat pe str. Popa Şapcă. În dimineaţa de 17 

decembrie, atunci când a ajuns la Timişoara cu o cursă Tarom, Diaconescu s-

a deplasat la sediul Inspectoratului Ministerului de Interne Timiş, pentru a 

organiza represiunea împreună cu generalii Constantin Nuţă, Velicu Mihalea 

şi Emil Macri10. Procuratura nu a dat niciun mandat de arestare în perioada 

Revoluţiei. În Timişoara erau sute de arestaţi (în jur de 800), iar pentru 28-30 

de dosare se punea problema arestării. Erau dintre cei asupra cărora s-au găsit 

bunuri furate din magazinele devastate11. Procuratura nu s-a implicat în 

eliberarea celor reţinuţi ilegal, asupra cărora nu existau  probe şi care, oricum, 

                                                           
9 Declaraţie reprodusă în Miodrag Milin (ed.) Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 

octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2495. 
10 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), vol. VI, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, p. 3429. 
11 Idem, p. 3533. 
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erau acolo peste termenul legal de 24 de ore. Însă ce este cu adevărat 

cutremurător este faptul că procurorii nu au făcut nici cea mai mică încercare 

de a identifica persoanele care au tras asupra populaţiei! Bineînţeles, au fost 

examinate cadavrele, pentru care au sosit în plus de la Bucureşti procurorii 

Ovidiu Petrescu şi Vasile Grevdea.  

 O altă echipă, cu mulţi componenţi din cadrul Guvernului 

României, a venit la Timişoara în jurul orei 13, în 20 decembrie 1989. Era 

condusă de Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Republicii Socialiste 

România. Acesta era însoţit de Emil Bobu, secretar al Comitetului Central al 

PCR, politruc foarte apropiat de familia Ceauşescu. Din delegaţie au mai 

făcut parte Nicolae Vaidescu, ministrul Industriei Electrotehnice, Eugeniu 

Rădulescu, ministrul Construcţiilor de Maşini, Maria Fluscă, ministrul 

Industriei Uşoare, Ioan Toma, secretar general al Uniunii Tineretului 

Comunist (UTC), ministrul Tineretului, de fapt. Miniştrii prezenţi la 

Timişoara aveau sarcina de a se deplasa în marile întreprinderi din sectorul lor 

de activitate pentru a împiedica ieşirea muncitorilor în stradă şi a-i determina 

să reia lucrul. Nici măcar nu au încercat să intervină, deoarece muncitorii erau 

deja în faţa Comitetului Judeţean de Partid şi în Piaţa Operei (Victoriei). S-au 

mărginit la unele discuţii cu directorii de întreprinderi, majoritatea goale la 

acea dată. De fapt, miniştrii sosiţi de la Bucureşti au fost surprinşi de ceea ce 

au constatat la Timişoara, la Bucureşti nefiind cunoscută adevărata 

dimensiune a evenimentelor revoluţionare.   

 

Strategii represive 

Aceşti componenţi ai echipelor care au acţionat împotriva luptătorilor în 

favoarea democraţiei, libertăţii şi a unei vieţi mai bune de la Timişoara au pus 

în practică toată gama de tehnici represive: 

1) Intimidări. În prima fază s-au manifestat prin prezenţa în stradă a unor 

lucrători ai Ministerului de Interne, în uniformă sau civil.  Din noaptea 

de 16 spre 17 decembrie 1989, au fost desfăşurate în oraş şi patrule ale 

Ministerului Apărării Naţionale. Prezenţa lor acolo avea rolul de a 

descuraja oamenii să se adune în vederea constituirii de grupuri care 

să acţioneze organizat. Încă din 16 decembrie, demonstranţii au fost 

intimidaţi cu maşini de Pompieri, de autovehicule ale Ministerului de 

Interne, de cele ale cadrelor (cele cu număr mic), la care s-au adăugat 

apoi cele ale Armatei, toate având o prezenţă evidentă şi distinctă în 

diversele locuri de adunare a protestatarilor. Duminică la prânz au 

intrat în acţiune tancurile şi transportoarele amfibii blindate (TAB-

uri), care au ocupat centrul oraşului.  
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2) Dezinformări. Cel mai important act de dezinformare a fost cel din 

perioada 16-17 decembrie 1989, când Nicolae Ceauşescu, fost secretar 

general al PCR şi preşedinte al RSR, a fost informat doar despre faptul 

că au fost sparte unităţi comerciale, nu şi despre faptul că grosul pro-

testelor  vizau  reforme democratice12. Acest act de laşitate din partea 

activiştilor comunişti locali, a miliţienilor şi securiştilor de aici a 

favorizat măsurile drastice, excesive, dictate de Nicolae Ceauşescu 

împotriva timişorenilor. Anterior, lui Ceauşescu i se raportase că la 

biserica reformată există doar o mână de credincioşi fanatici. Ulterior, 

în 18 şi 19 decembrie, soţii Ceauşescu au fost intoxicaţi şi cu o altă 

minciună, aceea că protestatarii ar fi atacat unităţi militare. În discur-

sul său radio-televizat, din seara de 20 decembrie, Nicolae Ceauşescu 

va invoca pentru introducerea altor măsuri drastice la Timişoara şi în 

ţară motivele de mai sus, fără să ştie că sunt false, la care se va adăuga 

o altă dezinformare, cea privind implicarea unor agenţi şi puteri 

străine în revolta de la Timişoara. O altă dezinformare utilizată pe plan 

local va fi aceea că persoanele împuşcate, sustrase din Morgă şi duse 

la Bucureşti pentru a fi incinerate, ar fi fugit peste graniţă. 

3) Ameninţări. Încă din 16 decembrie, timişorenii au fost ameninţaţi 

permanent. A existat o gamă largă de expresii verbale, combinate cu 

injurii. Au fost folosite pentru a încerca să îndepărteze oamenii de 

obiectivele sensibile. Au fost ameninţate inclusiv familiile celor 

decedaţi, pe când încercau să dea de urma acestora. De multe ori, 

vorbele au fost însoţite de gesturi, când membrii forţelor de ordine au 

agitat bâte ori au scos armele şi au simulat că trag. Ameninţări au 

existat inclusiv cu autovehicule, simulându-se că se intră în mulţime, 

cu tancuri şi TAB-uri.  

4) Violenţă. Membrii echipelor de represiune au exercitat, dincolo de 

violenţa verbală, o violenţă fizică greu de imaginat. Oamenii (bărbaţi, 

femei, copii, tineri sau bătrâni) au fost bătuţi cu palma, cu pumnul, cu 

bâte de lemn, cu pietre, cu răngi, cu cabluri, cu bastoane de cauciuc, 

                                                           
12 La insistenţele lui Cornel Bădoiu, preşedintele instanţei în Procesul de la Timişoara, 

Gheorghe Diaconescu, procuror general adjunct al României în perioada Revoluţiei, va 

admite cu greu acest lucru, relatând că nici liderii locali de partid, nici cei trimişi la 

Timişoara nu au avut curajul să-i raporteze lui Ceauşescu că există revendicări atât de 

natură economică, cât şi politică (Depoziţia este redată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de 

la Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), vol. VI, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989, Timişoara, p. 3536). Aceeaşi poziţie va fi susţinută şi de generalul Iulian 

Vlad. În timpul interogatoriului în instanţă, căci a compărut ca martor în Procesul de la 

Timişoara, acesta va declara explicit: „Că acolo sunt manifestaţii politice, asta nu s-a 

raportat” (Idem, p. 3828). 
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cu patul armei. De asemenea, s-a tras în ei cu pistoalele-mitralieră, cu 

pistoletele, cu puşti semiautomate (cu lunetă), cu mitralierele de pe 

TAB sau tanc. În toată această perioadă, demonstranţii nu au avut 

nicio armă de foc. Din când în când, au recurs şi ei la bâte, pietre, 

sticle ori borcane (pline ori goale). Au avut însă o armă mult mai 

puternică: voinţa de a răsturna regimul.  

 

Modalităţi de anihilare a demonstranţilor 

Represiunea din perioada 16-22 decembrie 1989 de la Timişoara s-a 

desfăşurat  pe două coordonate: 1) Acţiuni directe împotriva protestatarilor, 

soldate cu reţineri, lovituri cu diverse obiecte contondente, precum şi 

executarea de foc de armă; 2) Activităţi informative pentru depistarea liderilor 

grupurilor de protestatari, în încercarea de a-i anihila (reţinere ori împuşcare). 

În acest cadru, suferinţele celor răniţi ori reţinuţi nu au contat în faţa 

militarilor, miliţienilor, securiştilor, pompierilor, grănicerilor şi activiştilor de 

partid. Drama prin care a trecut Adrian Costin ilustrează perfect această idee. 

În seara zilei de 17 decembrie, a plecat de acasă pentru a-şi recupera soţia din 

alt cartier al oraşului. S-a alăturat unor grupuri de protestatari, iar în 

apropierea Pieţei 700 a fost rănit la umăr, focul de armă venind dinspre Piaţa 

Operei - Hotel Timişoara. Va fi o zonă unde se vor înregistra mai multe 

victime. Deşi rănit, A. Costin nu s-a dus la spital, ci a plecat spre casă, fiind 

însoţit de prieteni, dar fără să-şi fi găsit soţia. În apropierea Gării de Nord au 

fost reţinuţi, duşi la Poliţia Transporturi, bătuţi şi puşi să scrie declaraţii cu 

privire la prezenţa lor în stradă. De aici, alături de alţi reţinuţi, au ajuns la 

Inspectoratul Ministerului de Interne Timiş, unde au primit cu toţii un potop 

de lovituri, date de cadre în uniformă şi civil. Spre dimineaţă au ajuns la 

penitenciar. Aici nu au mai fost bătuţi, în schimb fiind interogaţi cu privire la 

motivele ieşirii în stradă şi la lozincile strigate.  

Spre deosebire de alţi răniţi, Adrian Costin a informat oficialii de 

acolo că are probleme medicale la umăr. I  s-au promis îngrijiri, dar nu a venit 

nimeni. În 20 decembrie, la presiunile protestatarilor de la Operă şi de la 

Judeţeana de Partid, a fost eliberat, alături de mai multe persoane. Rana nu 

arăta prea bine, aşa că s-a dus la Clinicile Noi, pentru a primi îngrijiri. A 

refuzat să se interneze. După Sărbătorile de Iarnă s-a dus la o policlinică, unde 

a fost tratat.  În 2 februarie 1990, a suferit o intervenţie chirurgicală la mână, 

fiindu-i extras glonţul13. Acesta este un caz complex, însă cele mai multe 

victime consemnate  în Revoluţia de la Timişoara în decembrie 1989 vor trece 

                                                           
13 Declaraţie reprodusă în Miodrag Milin, (ed.) Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 

29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, pp. 3142-3143. 
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prin una sau mai multe dintre secvenţele amintite: reţinere, bătaie, împuşcare, 

anchetare. Toate aceste întâmplări tragice se vor derula ca urmare a ordinului 

dat de Nicolae Ceauşescu de „a se lua măsuri”, inclusiv de deschidere a 

focului, „măsuri” puse în practică de echipele represiunii.  

 

Vinovăţii, minciuni, declaraţii retractate 

Ion Coman, şeful comandamentului de represiune a demonstranţilor în 

favoarea democraţiei şi libertăţilor cetăţeneşti de la Timişoara, va recunoaşte 

explicit  fie că a dat ordin să se deschidă focul, fie că a transmis ordinul lui 

Nicolae  Ceauşescu de a se trage în protestatari: „Am avut reprezentarea că 

dând ordinul de deschidere a focului se va produce un măcel, care, din 

fericire, nu s-a produs”14. În faţa instanţei, Coman va retracta multe din 

declaraţiile date anterior în faţa procurorilor. Uneori, va avea dreptate, cum se 

întâmplă şi în această chestiune a deschiderii focului, căci ordinul fusese 

transmis în jurul orei 14,30. La Ministerul Apărării Naţionale a fost dat de 

Vasile Milea, iar la Ministerul de Interne de Tudor Postelnicu, miniştrii de 

resort, singurii în măsură să facă acest lucru. În continuare, în declaraţia dată 

la urmărirea penală, Ion Coman  va preciza că i s-au raportat „doar” 58 de 

morţi, ceea ce, în concepţia sa, ar fi o dovadă în favoarea faptului că numărul 

de împuşcaţi a fost limitat. Scuza cea mai la îndemână, des invocată în 

instanţă, va fi că ordinul de a se trage se referea doar la elementele huliganice, 

care devastau instituţii şi atacau forţele de ordine sau unităţi militare, aspect 

care nu corespunde realităţii.  Apoi, o altă scuză va fi aceea că tragerile s-au 

făcut în conformitate cu dispoziţiile legale, adică somaţie, foc în plan vertical, 

urmat de foc la picioare. Însă cele mai multe persoane lovite de gloanţe au 

avut orificiile de penetrare în abdomen, piept şi în zona capului.  

Ion Coman a reconfirmat ordinul de deschidere a focului dat de 

Ceauşescu telefonic şefului forţelor de represiune din cadrul Armatei, 

generalul Ştefan Guşă, şi celui de la Ministerul de Interne, generalul 

Constantin Nuţă, în intervalul 18,30-19, în 17 decembrie, cam la o oră după 

ce a preluat comanda la Timişoara. Însă, după cum este dovedit, primele 

victime prin împuşcare au fost făcute la scurt timp după ora 16, în Piaţa 

Libertăţii din Timişoara, unde au tras militari din cadrul Diviziei 18 

Mecanizate. Coman îşi va face un titlu de glorie din faptul că nu ar fi permis, 

după cum declară el, folosirea armelor grele, cum ar fi tancurile şi tunurile, 

deşi este clar că s-a tras cu mitralierele de pe transportoarele amfibii blindate 

(TAB-uri). Fostul şef al comandamentului represiunii de la Timişoara va 
                                                           
14 Declaraţie din 15 ianuarie 1990, la începerea urmăririi penale, reprodusă în Gino Rado, 

Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, 

Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 8. 
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preciza, în faza de urmărire penală: „Încă de la începutul venirii mele, am 

interzis folosirea armamentului greu împotriva demonstranţilor. Am ordonat 

foc de armă numai cu armament de infanterie (puşcă, automat). Am dat 

dispoziţie să nu fie folosite tancuri, tunuri, TAB-uri, elicoptere, avioane”15. 

Tancuri, TAB-uri şi elicoptere au fost însă folosite. Tancurile au avut rol de 

intimidare, iar din elicoptere s-au făcut observaţii asupra mişcărilor 

protestatarilor.  

 

Frica de Ceauşescu şi dezinformarea lui 

Câteva lucruri se vor evidenţia cu privire la acţiunile imensului aparat 

represiv desfăşurat la Timişoara. În primul rând, lui Ceauşescu i s-a raportat 

faptul că mişcările începute înseamnă distrugeri operate de elemente 

huliganice. Nicio persoană cu funcţie de conducere nu a îndrăznit să-i 

pomenească de scandările în favoarea democraţiei şi libertăţilor 

fundamentale, de faptul că sunt solicitate lucruri elementare: pâine, căldură, 

electricitate, medicamente. Un alt aspect este că s-a tras adesea după ce 

unităţile comerciale au fost devastate, iar atunci când s-a tras, ţintele nu au 

fost cei care distrugeau, ci grupurile de protestatari. Astfel se va deschide 

focul - şi vor fi multe victime -  către persoanele adunate pe treptele 

Catedralei atât în seara de 17 decembrie, cât şi în 18 decembrie. Catedrala nu 

era în pericol să fie devastată, în schimb nu s-a făcut nimic pentru a opri 

spargerile  de la magazinele aflate vizavi, la câţiva metri de cei care au 

deschis focul. Cristian  Liviu  Câmpean avea 13 ani când a fost rănit în Piaţa 

Libertăţii. Privirea limpede şi mintea proaspătă l-au ajutat să reţină acest 

aspect, relatat apoi în instanţă: „După ce s-au spart  toate, după aceea s-a tras. 

După ce s-a spart!”16 Este un aspect reţinut de instanţă în sentinţa dată în 

Procesul de la Timişoara, unde se va sublinia inclusiv faptul că forţele de 

ordine aveau  rolul de a proteja oamenii şi bunurile, nu de a ucide: „Forţele 

care trebuia să asigure protecţia magazinelor s-au implicat în deschiderea 

focului de armă împotriva demonstranţilor, rezultând  astfel  numeroşi morţi 

şi răniţi”17. De altfel, instanţa va constata că nu a existat niciun temei legal 

pentru deschiderea focului, devastarea instituţiilor şi unităţilor comerciale 

nejustificând deloc uzul de armă, mai ales că erau puşi în pericol oameni 

nevinovaţi, unii fiind omorâţi, iar alţii doar răniţi18. Scriitorul Daniel Vighi, 

                                                           
15 Idem, pp. 17-18. 
16 Declaraţie reprodusă în Miodrag Milin, (ed.) Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 

29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2842. 
17 Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara, volumul IX, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, p. 267. 
18 Idem, p. 313. 
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care la acea dată locuia într-un apartament dintr-un bloc aflat în Piaţa Operei 

(astăzi Piaţa Victoriei), a relatat că locuinţa i-a fost în pericol de a fi 

transformată în scrum, din cauza unui incendiu  puternic declanşat la parterul 

blocului, unde se afla un magazin de cosmeticale. S-a rugat de pompierii 

prezenţi acolo să stingă focul, dar aceştia l-au sfidat, întârziind intervenţia 

timp îndelungat19.  

De fapt, după ce detaşamentele combinate ale represiunii au deschis 

focul (împotriva demonstranţilor, a celor care spărgeau şi a unor oameni aflaţi 

întâmplător pe stradă, la ferestrele apartamentelor ori în pat), au căzut zeci de 

victime într-un interval scurt de timp. Remarcabil este spiritul de sacrificiu de 

care au dat dovadă alţi cetăţeni, care, neatinşi de gloanţe sau bâte ori având 

răni uşoare, sub ploaia de gloanţe au sărit în sprijinul celor căzuţi, aflaţi în 

mare suferinţă. Iată o scenă semnificativă de la Podul Decebal (între Parcul 

Poporului şi Comitetul Judeţean de Partid), unde atacul sângeros al militarilor 

a lăsat multe victime la pământ, în 17 decembrie 1989, după ora 19.  

Relatează Daniela Lengyel, de 17 ani, care s-a alăturat coloanei de 

demonstranţi ce a venit dinspre Complexul Studenţesc, coloană asupra căreia 

s-a tras în plin: „Erau în faţa mea vreo sută. Pe toţi i-au secerat la pământ şi 

cred că şi în spate. După aceea au venit nişte studenţi şi spuneau: «Ăsta-i 

mort, ăsta-i mort, ăsta nu mai mişcă...» Când am auzit, am spus să mă ia de 

acolo, am început să plâng. M-au luat, au oprit o maşină. Chiar veneau nişte 

oameni de la sat, nu ştiau ce se întâmplă, şi ne-au urcat în maşină. Mai erau 

doi în spate: unul în mână şi în picior împuşcat, pe bancheta din spate. Pe 

mine m-au pus pe scaunul din faţă, lângă şofer. Mai era un băiat împuşcat în 

picior şi unul băgat în portbagaj, tot în picior împuşcat”20. Aşa au ajuns la 

Spitalul Judeţean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Declaraţie redată în Miodrag Milin, Timişoara în Revoluţie şi după, Editura Marineasa, 

Timişoara, 1997, p. 57. 
20 Miodrag Milin, (ed.) Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 octombrie 1990), vol. 

V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, pp. 2845-2846.  
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CRIMINALI, VICTIME, PROCESE 

 

 

Cercetări făcute cu dificultate 

Pentru activităţile represive de la Timişoara au fost mai multe 

procese, din care trei au fost răsunătoare. Primul, început în 2 martie 1990, 

cu o anumită grabă impusă de necesitatea găsirii unor responsabili pentru 

valul de morţi şi răniţi înregistraţi în perioada 16-22 decembrie (până la fuga 

lui Nicolae Ceauşescu), este cunoscut generic ca Procesul de la Timişoara. 

În 1991, va intra pe rol procesul a patru cadre ale Armatei, responsabile de 

morţii din Calea Lipovei. Următorul proces important va începe după 

aproape un deceniu, când, pentru implicarea lor în acţiunile represive, vor fi 

introduşi în boxa acuzaţilor generalii Victor Atanasie Stănculescu şi Mihai 

Chiţac, deşi, imediat după faptele lor criminale de la Timişoara, fuseseră 

cooptaţi în primul guvern postrevoluţionar. Procesul de la Timişoara, în 

ciuda caracterului său aproape improvizat, este extrem de important pentru 

informaţiile, uneori de amănunt, asupra evenimentelor şi pentru stabilirea 

rolurilor îndeplinite de participanţi. Au fost aduse în faţa instanţei 

documente, declaraţii ale victimelor şi ale membrilor forţelor de represiune, 

ale martorilor, au fost ascultate depoziţii ale acestora, mai ales inculpaţii şi 

apărătorii lor având dreptul la cuvânt de mai multe ori. În acest proces au 

compărut 25 de inculpaţi. 21 dintre ei au făcut parte dintr-un prim lot, ei 

fiind lucrători ai Ministerului de Interne (miliţieni şi securişti), la care s-au 

adăugat doi civili (unii foşti ofiţeri). După câteva luni, la acest dosar a fost 

conexat un altul, în care erau implicate patru cadre cu funcţii importante în 

structura politică a României comuniste. Cei 25 au fost acuzaţi în primul 

rând de complicitate la genocid.  

Timp de un an şi jumătate, instanţa a încercat să determine faptele, 

adică cine a tras în timişoreni şi mai ales cine a coordonat aceste acţiuni 

represive. A fost acordată o atenţie specială împrejurărilor în care au rezultat 

morţi, precum şi acţiunii de ridicare a cadavrelor de la Morga Spitalului 

Judeţean Timiş, de transportare la Bucureşti şi de incinerare la Crematoriul 

Cenuşa. Nu au fost uitaţi răniţii, mulţi dintre ei audiaţi în proces, unde au 

depus mărturie şi numeroşi martori. În acest fel, multe dintre misterele 

revoluţiei au fost elucidate, însă continuă să existe şi unele semne de 

întrebare. Principala problemă nelămurită este cine au fost cei care au tras 

efectiv în populaţie, cine sunt victimele, deoarece mai sunt încă persoane 

neidentificate, dacă au fost ucişi revoluţionari în spitale. De asemenea, 

există o anumită doză de incertitudine privind implicarea unor străini (agenţi 

ai serviciilor de informaţii ori simpli cetăţeni) în stimularea revoltei, deşi 
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cele mai multe documente, inclusiv rapoartele unor ofiţeri ai fostei 

Securităţi, arată că nu au existat niciodată elemente suficiente pentru a proba 

acest lucru.  

 

Inculpaţi pentru morţii Timişoarei 

În Procesul de la Timişoara au fost trimişi în faţa instanţei21: 

1) Ion Coman – fost secretar pe probleme de armată şi interne al 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român; 

2) Radu Bălan – fost prim-secretar al Comitetului Judeţean de Partid 

Timiş; 

3) Cornel Pacoste – fost viceprim-ministru al Guvernului; 

4) Ilie Matei – fost secretar al Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român; 

5) Emil Macri – fost general maior şi şef al Direcţiei Contrainformaţii 

Economice din Departamentul Securităţii Statului; 

6) Ion Popescu – fost colonel şi şef al Inspectoratului Timiş al 

Ministerului de Interne; 

7) Traian Sima – fost colonel şi şef al Securităţii judeţului Timiş; 

8) Filip Teodorescu – fost colonel şi locţiitor al şefului Direcţiei 

Contraspionaj din Departamentul Securităţii Statului; 

9) Gabriel Anastasiu – fost lt.-col. şi locţiitor al şefului Direcţiei 

Informaţii Interne din Departamentul Securităţii Statului; 

10) Ion Deheleanu – fost colonel şi şef al Miliţiei Timiş; 

11) Gheorghe Atudoroaie – fost lt.-col. şi locţiitor al şefului Securităţii 

judeţului Timiş; 

12) Tinu Radu – fost maior şi locţiitor al şefului Securităţii judeţului 

Timiş; 

13) Ion Corpodeanu – fost lt.-col. şi locţiitor al şefului Miliţiei Timiş; 

14) Nicolae Ghircoiaş – fost colonel şi şef al Institutului de 

Criminalistică al Inspectoratului General al Miliţiei; 

15) Ion Baciu – fost colonel şi şef al Direcţiei Economice din 

Inspectoratul General al Miliţiei; 

16) Iosif  Veverca – fost maior şi lucrător în cadrul Serviciului Judiciar 

al Miliţiei Timiş; 

17) Gheorghe Avram – fost maior şi lucrător în cadrul Serviciului 

Judiciar al Miliţiei Timiş; 

                                                           
21 Conform sentinţei nr. 6 a Curţii Supreme de Justiţie, Secţia Militară, din 9 decembrie 

1991, dată în Dosar 24/1991, reluată în Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la 

Timişoara, volumul IX, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, 

Timişoara, 2010, pp. 194-198. 
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18) Valentin Ciucă – fost căpitan şi şef al Serviciului Asigurare Tehnico-

materială şi Financiară din Inspectoratul Timiş al Ministerului de 

Interne; 

19) Laurenţiu Preda – fost căpitan şi lucrător al Biroului Judiciar din 

cadrul Miliţiei Timişoara; 

20) Eugen Mişea – fost căpitan şi şef al Biroului Judiciar din cadrul 

Miliţiei Timişoara; 

21) Tiberiu Grui – fost căpitan şi lucrător al Biroului Judiciar din cadrul 

Miliţiei Timişoara; 

22) Eugen Peptan – fost lt.-maj. şi lucrător al Biroului Judiciar din cadrul 

Miliţiei Timişoara; 

23) Viorel Bucur – fost căpitan şi lucrător la Serviciul Economic al 

Miliţiei Timiş; 

24) Gheorghe Ganciu – fost controlor la Secţia Cimitire şi Crematoriul 

Cenuşa din subordinea Direcţiei Domeniului Public Bucureşti; 

25) Emilian-Zamfir Iosef – fost administrator al Crematoriului Uman 

Cenuşa din Bucureşti. 

 

Lista celor ucişi 

Din cele 72 de persoane decedate la Timişoara ca urmare a folosirii 

armelor în perioada 17 – 22 decembrie 1989, ora 12, 58 au decedat până în 

22 decembrie, iar 14 după această dată, însă ca urmare a rănilor grave 

primite în perioada represiunii comuniste. Lista cu persoanele ucise este 

următoarea: 

1) Maria Andrei, 25 de ani, muncitoare. A fost împuşcată în cap, în 

apropierea Podului Decebal, în zona fostului Comitet Judeţean de 

Partid. Cadavrul a fost transportat la Bucureşti şi incinerat la 

Crematoriul Cenuşa; 

2) Valentin Aparaschivei, 48 de ani, şofer. A fost împuşcat mortal în 

Calea Girocului, în noaptea de 17 spre 18 decembrie 1989; 

3) Mihai Apro, 31 de ani, lăcătuş. A fost împuşcat în torace în Calea 

Girocului. Cadavrul  lui a fost transportat la Bucureşti şi incinerat la 

Crematoriul Cenuşa; 

4) Vasile Ioan  Avram, 40 de ani, muncitor. A fost rănit în abdomen în 

apropierea  Pieţei  700, în 17 decembrie 1989. A decedat la spital, în 

26 decembrie 1989; 

5) Vasile Balmuş, 25 de ani, muncitor. A decedat în 17 decembrie, 

fiind împuşcat în apropierea Catedralei, în cap. Cadavrul lui a fost 

transportat la Bucureşti şi incinerat la Crematoriul Cenuşa; 
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6) Pavel Balogh, 69 de ani, pensionar. A fost împuşcat  în piept  pe 

strada Reşiţa  (acum bd. Iuliu Maniu), colţ cu str. Platanilor. Cadavrul 

lui a fost transportat la Bucureşti şi incinerat la Crematoriul Cenuşa; 

7) Lepa Bărbat, 43 de ani, contabilă. A fost împuşcată în 17 decembrie, 

în faţa Garnizoanei din Piaţa Libertăţii. Cadavrul a fost transportat la 

Bucureşti şi incinerat la Crematoriul Cenuşa; 

8) Leontina Bânciu, 39 de ani, muncitoare. A fost împuşcată în seara de 

17 decembrie, în apropierea Podului Decebal. Cadavrul a fost 

transportat la Bucureşti şi incinerat la Crematoriul Cenuşa; 

9) Ioan Belehuz, 41 de ani, impiegat de mişcare. Împuşcat în 17 

decembrie 1989, în abdomen. Cadavrul lui a dispărut de la Morgă, 

fiind printre cele transportate şi arse la Bucureşti; 

10) Radian Belici, 23 de ani, pompier. A fost împuşcat în 17 decembrie, 

în zona Operă-Piaţa 700, fiind lovit de gloanţe la cap. Cadavrul lui a 

fost transportat la Bucureşti şi incinerat la Crematoriul Cenuşa; 

11) Mircea Blîndu, 27 de ani, electrician. A fost rănit în seara de 17 

decembrie, în apropierea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie 

Odobescu. A murit în 27 decembrie 1989, în spital; 

12) Petru Ioan Bonţe, 22 de ani, muncitor. A fost ucis în 17 decembrie, 

pe strada Transilvania, zona Ioan Budai-Deleanu; 

13) Luminiţa-Florina Boţoc, 14 ani, elevă. A fost ucisă de gloanţe în 

seara zilei de 17 decembrie 1989, în Calea Lipovei; 

14) Margareta Caceu, 36 de ani, muncitoare. A fost ucisă pe podul din 

apropierea Catedralei, fiind lovită de glonţ în cap. Cadavrul ei a fost 

transportat la Bucureşti şi incinerat la Crematoriul Cenuşa; 

15) Mariana-Silvia Caceu, 37 de ani, muncitoare. A fost împuşcată în 

cap, în apropierea Catedralei; 

16) Dănuţ Carpîn, 29 de ani, parchetar. A fost împuşcat în 17 decembrie 

în Calea Aradului, în abdomen. Cadavrul lui a dispărut de la Morgă, 

fiind printre cele transportate şi arse la Bucureşti; 

17) Alexandru Chörosi, 24 de ani, muncitor. Împuşcat în 17 decembrie 

1989, în Piaţa Operei. Cadavrul lui a dispărut de la Morgă, fiind 

printre cele transportate şi arse la Bucureşti; 

18) Constantin Ciobanu, 43 de ani, lăcătuş. A fost împuşcat în cap în 

noaptea de 17 spre 18 decembrie. A murit la spital. Cadavrul lui a 

fost transportat la Bucureşti şi incinerat la Crematoriul Cenuşa; 

19) Dumitru-Radu Ciopec, 19 ani, electromecanic. A fost împuşcat în 

Calea Girocului, în seara de 18 decembrie 1989; 
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20) Gheorghe Cruceru, 21 de ani, muncitor. A fost împuşcat în coapsă 

pe bd. Republicii, în 17 decembrie. Cadavrul lui a dispărut de la 

Morgă, fiind printre cele transportate şi arse la Bucureşti; 

21) Ladislau Csizmarik, 50 de ani, profesor de muzică. A fost ucis în seara 

de 17 decembrie, în apropierea Pieţei Libertăţii. Cadavrul lui a 

dispărut de la Morgă, fiind printre cele transportate şi arse la 

Bucureşti; 

22) Monica Curie, 32 de ani, casnică. A fost împuşcată în 19 decembrie 

1989, pe când se afla în Piaţa 1 Mai (Iosefin). 

23) Slobodanca Ewinger, 21 de ani, muncitoare. A fost ucisă în 17 

decembrie, în apropierea Podului Decebal, fiind lovită în torace. 

Cadavrul a dispărut de la Morgă, fiind printre cele transportate şi 

arse la Bucureşti; 

24) Lorenţ Fecioru, 32 de ani. A fost ucis în seara zilei de 18 decembrie 

1989; 

25) Ştefan-Alexandru Ferkel-Şuteu, 43 de ani, muncitor. A murit la 

spital ca urmare a unei plăgi împuşcate, fiind lovit în seara de 17 

decembrie 1989, în Calea Girocului; 

26) Tiberiu  Antoniu  Florian, 20 de ani, student la Facultatea de 

Mecanică  Agricolă. A fost împuşcat mortal în seara de 17 decembrie, 

fiind lovit de glonţ în cap, în zona Complexului Studenţesc. Cadavrul 

lui a dispărut de la Morgă, fiind printre cele transportate şi arse la 

Bucureşti; 

27) Dumitru Doru Gârjoabă, 24 de ani, electrician. A fost rănit grav în 

coapsă, în 17 decembrie 1989, în apropierea Catedralei. A murit la 

spital. Cadavrul lui a dispărut de la Morgă, fiind printre cele 

transportate şi arse la Bucureşti; 

28) Alexandru Grama, 18 ani, muncitor. A fost lovit de glonţ în Calea 

Aradului, în 17 decembrie 1989; 

29) Petru Haţegan, 46 de ani, maistru frezor. A fost împuşcat în 

abdomen, în 17 decembrie 1989. Cadavrul lui a fost transportat la 

Bucureşti şi incinerat la Crematoriul Cenuşa; 

30) Paris Ianoş, 18 ani. A fost împuşcat mortal în seara de 18 decembrie 

1989, în timp ce se afla cu un grup de tineri la intersecţia str. Ştefan 

Stâncă cu Calea Girocului. Cadavrul lui a dispărut de la Morgă, fiind 

printre cele transportate şi arse la Bucureşti;   

31) Maria Ion, 57 de ani, muncitoare. A fost rănită în timp ce se afla într-

un autoturism pe Calea Girocului. A decedat la spital în noaptea de 

17 spre 18 decembrie 1989; 
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32) Constantin Iosub, 18 ani, elev. Împuşcat în 17 decembrie 1989, în 

Piaţa Operei. Cadavrul lui a dispărut de la Morgă, fiind printre cele 

transportate şi arse la Bucureşti; 

33) Nuţu Gheorghe Ioţcovici, 25 de ani, strungar. A fost ucis în 17 

decembrie 1989, în Piaţa Operei. Cadavrul lui a dispărut de la 

Morgă, fiind printre cele transportate şi arse la Bucureşti; 

34) Andrei Isfan, 41 de ani, muncitor. A fost rănit în torace pe treptele 

Catedralei,  în seara de 17 decembrie 1989 şi a murit o zi mai târziu, 

la spital; 

35) Dumitru Jugănaru, 37 de ani, muncitor. A fost împuşcat în cap în 

Calea Girocului, în seara de 17 decembrie 1989; 

36) Nicolae Lăcătuş, 27 de ani, muncitor. A fost ucis în 17 decembrie, în 

Piaţa Traian, fiind lovit în abdomen. Cadavrul lui a dispărut de la 

Morgă, fiind printre cele transportate şi arse la Bucureşti; 

37) Sorinel Daniel Leia, 22 de ani, operator chimist. Ucis în seara zilei 

de 18 decembrie 1989, pe când se afla într-un grup de demonstranţi 

pe treptele Catedralei; 

38) Rodica Luca, 30 de ani, funcţionară. A fost împuşcată mortal în 

abdomen, în 17 decembrie 1989. Cadavrul ei a dispărut de la Morgă, 

fiind printre cele transportate şi arse la Bucureşti; 

39) Cristina Lungu, 2 ani. A fost lovită de glonţ pe strada Arieş, la 

intersecţia cu calea Girocului, în 17 decembrie 1989; 

40) Adrian Mardare, 18 ani, muncitor. A fost împuşcat mortal în torace, 

în seara de 17 decembrie. Cadavrul lui a dispărut de la Morgă, fiind 

printre cele transportate şi arse la Bucureşti; 

41) Ştefan Mariş, 40 de ani, mecanic. A fost rănit în 17 decembrie 1989, 

în Calea Girocului. A decedat la spital în 24 decembrie; 

42) Ioan Măriuţac, 25 de ani, muncitor. A fost împuşcat mortal în seara 

zilei de 18 decembrie 1989, în timp ce se afla cu mai mulţi colegi în 

apropierea Catedralei; 

43) Ion Miron, 58 de ani, mecanic de locomotivă. A fost ucis în 17 

decembrie 1989, în Calea Lipovei. Cadavrul lui a dispărut de la 

Morgă, fiind printre cele transportate şi arse la Bucureşti; 

44) Silviu Motohon, 32 de ani, muncitor. A fost ucis în noaptea de 17 

spre 18 decembrie, în Calea Lipovei, la intersecţia cu str. Ialomiţa. 

Un glonte l-a lovit în zona capului. Cadavrul lui a dispărut de la 

Morgă, fiind printre cele transportate şi arse la Bucureşti; 

45) Nicolae-Marius Munteanu, 22 de ani, student la Facultatea de 

Construcţii.  A fost împuşcat în 17 decembrie 1989, pe când 
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manifesta în Complexul Studenţesc. Cadavrul lui a fost transportat la 

Bucureşti şi incinerat la Crematoriul Cenuşa; 

46) Eugen Francisc Nagy, 17 ani, elev. A fost ucis în seara zilei de 17 

decembrie 1989, în Calea Girocului. Cadavrul lui a fost transportat 

la Bucureşti şi incinerat la Crematoriul Cenuşa; 

47) Marius-Vasile Nemţoc, 19 ani, muncitor. A fost ucis în seara zilei de 

18 decembrie 1989, în faţa Catedralei; 

48) Gogu Opre, 29 de ani, electrician. A fost împuşcat în cap, în 17 

decembrie 1989, în zona Pieţei Operei. Cadavrul lui a dispărut de la 

Morgă, fiind printre cele transportate şi arse la Bucureşti; 

49) Dumitru Osman, 24 de ani, barman. Împuşcat în 17 decembrie 1989, 

în Piaţa Operei. Cadavrul lui a dispărut de la Morgă, fiind printre 

cele transportate şi arse la Bucureşti; 

50) Aurel Oteliţă, 34 de ani, muncitor. A murit la spital, în noaptea de 17 

spre 18 decembrie 1989, ca urmare a unei răni în torace, căpătată în 

Calea Girocului; 

51) Vasile Pădurariu, 30 de ani, muncitor. A murit în seara de 17 

decembrie 1989 la spital, fiind adus rănit din oraş; 

52) Georgeta Pinzhoffer, 35 de ani, muncitoare. A fost ucisă în 17 

decembrie 1989 în faţa blocului în care locuia, situat în Calea 

Lipovei; 

53) Ştefan Pisek, 55 de ani, conducător auto. A fost ucis în 17 decembrie 

1989, în Piaţa Libertăţii. Cadavrul lui a dispărut de la Morgă, fiind 

printre cele transportate şi arse la Bucureşti; 

54) Rozalia Irma Popescu, 55 de ani, pensionară. A fost strivită de un 

transportor amfibiu blindat (TAB) al Armatei în 17 decembrie 1989. 

Prima victimă a Revoluţiei; 

55) Constantin Radu, 34 de ani, muncitor. A fost ucis în seara de 17 

decembrie 1989, pe când se afla printre demonstranţii din Calea 

Girocului; cadavrul lui a fost transportat la Bucureşti şi incinerat la 

Crematoriul Cenuşa; 

56) Edith Irina Reiter, 39 de ani, cercetător ştiinţific. A fost rănită în 19 

decembrie 1989 şi a decedat în aceeaşi zi la spital; 

57) Angela-Elena Sava, 25 de ani, muncitoare. A fost ucisă în 17 

decembrie 1989 în apropierea Catedralei, înspre Podul Mihai 

Viteazul. Cadavrul ei a dispărut de la Morgă, fiind printre cele 

transportate şi arse la Bucureşti; 

58) Florica Sava, 33 de ani, muncitoare. A fost rănită în abdomen în 

seara de 17 decembrie 1989, în Piaţa Traian şi a decedat la spital în 1 

ianuarie 1990; 
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59) Nicolae Simicin, 32 de ani, muncitor. A fost ucis în 17 decembrie 

1989, în Calea Lipovei; 

60) Rudolf-Herman  Sporer, 33 de ani, zugrav. A fost ucis în seara de 17 

decembrie 1989, pe Calea Lipovei, fiind împuşcat în torace. 

Cadavrul lui a dispărut de la Morgă, fiind printre cele transportate şi 

arse la Bucureşti; 

61) Stanciu Ioan, 42 de ani, operator-chimist. A fost lovit de glonţ în 

torace, în apropiere de Piaţa Operei, în 17 decembrie. Cadavrul lui a 

fost transportat la Bucureşti şi incinerat la Crematoriul Cenuşa; 

62) Gabriela-Monica Tako, 10 ani, elevă. A fost împuşcată în seara de 

17 decembrie pe bd. Republicii şi a decedat în 19 decembrie la 

Spitalul de Copii; 

63) Remus-Marian Tăşală, 23 de ani, sculer-matriţer. A fost împuşcat în 

apropierea Spitalului Militar (Piaţa Libertăţii), în 17 decembrie 

1989; 

64) Miroslav Todorov, 25 de ani, muncitor. A fost ucis în 17 decembrie 

1989 pe strada Ceahlău, între Piaţa Unirii şi Piaţa Libertăţii. 

65) Teodor-Octavian Ţintaru, 21 de ani, electrician. A fost ucis în 17 

decembrie 1989 la Podul Decebal, în apropierea Comitetului 

Judeţean de Partid; 

66) Claudiu-Ioan Vărcuş, 15 ani, elev. A fost împuşcat în apropierea 

Catedralei, în 17 decembrie 1989; 

67) Petru Wittmann, 24 de ani, muncitor. A fost împuşcat în seara de 17 

decembrie 1989, în apropierea Catedralei. Cadavrul lui a fost 

transportat la Bucureşti şi incinerat la Crematoriul Cenuşa. 

68) Constantin  Zăbulică, 31 de ani, muncitor. A fost împuşcat mortal în 

seara de 17 decembrie 1989, în zona Pieţei Ştefan Furtună-str. 

Odobescu. Cadavrul lui a fost transportat la Bucureşti şi incinerat la 

Crematoriul Cenuşa; 

69) Otto Zornek, 24 de ani, zugrav. A fost împuşcat în seara de 17 

decembrie 1989. Cadavrul lui a dispărut de la Morgă, fiind printre 

cele transportate şi arse la Bucureşti; 
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Identificări dificile 

Sunt, până aici, 69 de decedaţi din Revoluţie identificaţi cu mare 

certitudine. Două cazuri merită însă atenţie. Primul este cel al lui Traian 

Cardoş, pensionar de 76 de ani, decedat în 17 decembrie 1989, care ar fi 

murit în Calea Lipovei, la intersecţia cu strada Pomiculturii. Traian Cardoş 

nu este trecut printre victimele oficiale ale Revoluţiei, deoarece decesul său 

a fost înregistrat ca accident rutier. Cazul nu este clarificat. Preotul Stelian 

Borza a eliberat o adeverinţă, unde susţine că la cauza decesului s-a trecut 

accident auto ca să poată fi înmormântat şi că, în realitate, persoana 

respectivă a fost împuşcată. Situaţia este confuză, deoarece, având în vedere 

marea afluenţă de procurori şi miliţieni de la Morgă, este greu de crezut că 

vreun medic legist ar fi riscat să treacă în evidenţe o altă cauză a morţii. Un 

alt caz este cel al lui Ion Giurgi, de 23 de ani, originar din localitatea 

Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud. Acesta este dispărut, iar familia susţine că 

s-ar fi aflat în Timişoara pe perioada Revoluţiei.  

După cum precizează Romeo Bălan, general de justiţie şi fost 

procuror militar, din cele 43 de cadavre duse sigur la Bucureşti şi incinerate, 

patru nu au putut fi identificate. Unul ar putea fi al lui Ion Giurgi. Sunt două 

care au semnalmente apropiate, adică tineri între 20 şi 30 de ani, împuşcaţi 

în abdomen-torace. În unul dintre ei s-a tras însă de sus, în plan oblic. Ar 

putea fi o persoană împuşcată în 17 decembrie 1989, în jurul orei 16,30, în 

Piaţa Libertăţii, atunci când militarii din garda Diviziei 18 Mecanizate, la 

ordinul unui ofiţer superior de infanterie, a deschis focul împotriva 

protestatarilor, trăgând din balconul Diviziei. Un alt cadavru pentru care 

există descriere este cel al unui hornar, căci purta haine de acest gen. Avea 

între 35 şi 45 de ani şi a fost împuşcat în cap, bănuim că tot în 17 decembrie, 

deoarece are numărul de ordine 7  în registrul Medicinei  Legale. Al patrulea 

cadavru este cel al unui bărbat de 40-50 de ani, înregistrat cu numărul de 

ordine 48. A fost împuşcat tot în cap, glonţul ucigaş venind tot de undeva de 

sus22.   

Dacă la începutul anului 1990, atunci când vor fi făcute primele 

demersuri pentru a se afla ce s-a întâmplat cu morţii Timişoarei, se va vorbi 

de un număr ridicat de victime, procesul început în luna martie va lua în 

calcul constant cifra de 40 de persoane preluate de la Timişoara, transportate 

la Bucureşti şi incinerate la Crematoriul Uman Cenuşa. Ulterior, după 

cercetări îndelungi, procurorii se vor opri la cifra de 43 de cadavre ridicate 

ilegal din Morga Spitalului Judeţean Timiş şi arse. Cu privire la acestă 

                                                           
22 Romeo Bălan, Victimele Revoluţiei, Timişoara – 1989, Editura Memorialul Revoluţiei 

1989, Timişoara, 2011, pp. 85-86. 
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confuzie, Romeo Bălan, omul care cunoaşte cel mai bine acest subiect, va 

nota: „Cei care au executat ordinul, inclusiv muncitorii de la crematoriu, au 

convenit asupra numărului de 40. Din cercetările efectuate ulterior, a 

rezultat că cel puţin 43 de cadavre au fost arse la Bucureşti”23. Din acestea, 

doar 39 au fost identificate, patru fiind încă în dubiu, pentru două existând 

unele indicii pentru o viitoare identificare, dacă se vor adăuga şi alte 

elemente. 

 

                                                           
23 Idem, p. 52. 
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VICTIME ÎN SPITALELE DIN TIMIŞOARA 
 

 

Evidenţe neclare, declaraţii confuze 

Activitatea în unităţile sanitare din Timişoara în perioada Revoluţiei şi 

după a fost una deosebită. Caracterul extraordinar este dat de numărul mare 

de victime, sosite într-un interval scurt de timp la unităţile de preluare a 

urgenţelor şi de natura  afecţiunilor. Cei mai mulţi medici şi cele mai multe 

cadre medii nu văzuseră niciodată răni provocate de armele de foc, mai ales 

că în toate cazurile era vorba de cetăţeni obişnuiţi. Pe lângă caracterul 

deosebit al activităţii într-un spital de urgenţă, a mai existat şi această presiune 

dată de avalanşa de evenimente revoluţionare, manifestată prin acte de mare 

curaj din partea unor demonstranţi, precum şi de teama faţă de acţiunile 

brutale ale persoanelor din forţele de represiune. Cadrele medicale vor rezista 

acestor condiţii deosebite şi-şi vor face datoria salvând vieţi, în ciuda 

numărului mare de victime şi a supravegherii continue din partea Securităţii şi 

a conducerii unităţilor medicale. Câteva cifre sunt necesare pentru a vedea 

dimensiunile tragediei. Profesorul Traian Crişan, directorul Institutului de 

Medicină  Legală Timişoara în acea perioadă, deci persoana cea mai în 

măsură să ştie care este situaţia, la audierea în instanţă va declara: „S-au 

întocmit  94 de rapoarte medico-legale la totalul numărului de cazuri care au 

trecut prin morga noastră”24. El făcea referire inclusiv la morţii de după 22 

decembrie 1989. Date apropiate vor reţine şi procurorii în rechizitoriul din 29 

martie 1990, prin care erau trimişi în judecată Ion Coman, Ilie Matei, Cornel 

Pacoste şi Radu Bălan: „Din datele cercetărilor  penale rezultă că, până la data 

întocmirii  rechizitoriului, în municipiul Timişoara şi judeţul Timiş au fost 

înregistrate 95 de persoane ucise şi peste 300 rănite şi maltratate”25. După 

cum se vede, documentul extinde acoperirea la întregul judeţ.  

În sentinţa dată în Procesul de la Timişoara, instanţa va reţine în 

sarcina celor 25 de inculpaţi, aşa cum este şi firesc, doar cele 325 de victime 

(din care 72 de decedaţi) din perioada 16-22 decembrie 1989, ora 13. Se va 

face însă o analiză a rănilor, rezultând că din cele 72 de persoane decedate, 

60 prezentau un singur orificiu de intrare a glonţului, şapte aveau mai multe 

orificii, o persoană era strivită de un car de luptă, iar pentru patru cadavre nu 

s-au putut face determinări, deoarece au dispărut înainte de a fi examinate. 

În ceea ce priveşte amplasarea rănilor pe corpul celor morţi, a rezultat că 19 

                                                           
24 Mărturia lui se găseşte în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara 

(14 martie - 12 mai 1990), vol. III, , Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1042.  
25 Idem, p. 1306.  
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au fost lovite în cap, şase în gât, 29 în torace, 13 în abdomen, o persoană a 

fost împuşcată în zona mâinilor, iar celelalte nouă (omiţând victima strivită 

de TAB) au fost rănite la picioare. Această dispunere indică foarte clar 

faptul că s-a tras în plin, în zone vitale, şi nu doar la picioare. Judecătorii vor 

reţine şi faptul că numărul redus de orificii de intrare arată că s-a tras mai 

degrabă foc cu foc, deci nu în rafale, ceea ce „este rezultatul ţintirii selective 

a unor persoane şi executării de focuri de armă singulare asupra lor”26. 

 

Morţi şi răniţi pe... ministere 

Sergiu Nicolaescu, fost preşedinte al Comisiei senatoriale pentru 

cercetarea evenimentelor din decembrie 1989, arată că, în perioada 16 – 20 

decembrie 1989, au fost la Timişoara 324 de victime, din care 71 de morţi şi 

253 de răniţi. Cele mai multe victime, adică 287 (63 de morţi şi 224 de 

răniţi), au fost făcute în 17 decembrie, cea mai sângeroasă zi a represiunii27. 

Marius Mioc, un analist atent al evenimentelor întâmplate în timpul 

Revoluţiei de la Timişoara28, va prezenta şi el date despre morţi şi răniţi, 

mergând mai departe şi identificându-i pe cei care au tras în funcţie de 

ministerul de care au aparţinut. Sinteza dată de el, după câţiva ani de 

cercetări în arhivele unor asociaţii de revoluţionari şi parcurgând multe 

documente oficiale sau declaraţii, se prezintă astfel: „Decedaţi: 1104, din 

care 543 la Bucureşti şi 561 în restul ţării. Înainte de 22 decembrie 1989 au fost 

162 de decedaţi, din care 73 la Timişoara, 48 la Bucureşti şi 41 în restul ţării. 

După 22 decembrie au fost 942 de decedaţi, din care 495 la Bucureşti. Răniţi: 

3352, din care 1879 la Bucureşti. Înainte de 22 decembrie au fost 1107 răniţi, din 

care 604 la Bucureşti. După 22 decembrie au fost 2245 de răniţi, din care 1275 la 

Bucureşti. MApN29 a avut 260 de morţi şi 545 de răniţi. MI30 a avut 65 de morţi 

şi 73 de răniţi. 333 de morţi şi 648 răniţi sunt ca urmare a acţiunilor personalului 

subordonat MApN. 63 de morţi şi 46 de răniţi sunt urmare a acţiunilor 

                                                           
26 Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara, volumul IX, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, pp. 241-242. 
27 Sergiu Nicolaescu, Cartea revoluţiei române. Decembrie ’89, Ed. Ion Cristoiu, Bucureşti, 

2000, p. 101. 
28 A fost arestat de forţele de represiune în apropierea Gării de Nord din Timişoara la 

miezul nopţii de 16 spre 17 decembrie 1989. A scăpat din custodia celor care l-au reţinut 

ilegal abia în 22 decembrie, după fuga lui Nicolae Ceauşescu din sediul Comitetului 

Central. Marius Mioc a reuşit să forţeze uşa dubei de Miliţie cu care grupul său era 

transportat şi să sară din mers. În cele şase zile de detenţie a fost ţinut în arestul 

Inspectoratului Timiş al Ministerului de Interne şi în Penitenciarul Timişoara. A fost bătut 

crunt de mai multe ori, înjurat şi pus în situaţii umilitoare.  
29 Ministerul Apărării Naţionale. 
30 Ministerul de Interne. 
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personalului subordonat MI”31. În ceea ce priveşte victimele înregistrate în 

Timişoara după fuga lui Ceauşescu din Bucureşti, este posibil ca unele dintre 

acestea să fi rezultat şi ca urmare a tirurilor trase de civili. În seara de 22 

decembrie, după cum a declarat în instanţă Alexandru Koos, 58 de persoane 

civile, care făceau parte din garda constituită cu ocazia evenimentelor 

revoluţionare coordonate din Balconul Operei, au primit pistoale mitralieră de la 

Garnizoană32. 

După cum se observă, Armata a făcut mult mai multe victime decât 

forţele Ministerului de Interne, deşi în cadrul acestuia din urmă funcţionau, de 

câteva zile, şi trupele de Grăniceri (acestea aveau efective importante în 

Timişoara, deoarece era un centru de pregătire pentru frontiera de vest. Aceste 

efective au şi fost scoase în stradă pentru a reprima mişcările de protest încă din 

noaptea de 16 spre 17 decembrie). La o simplă privire, se poate observa că 

Armata a făcut victime printre civili, printre lucrătorii de la Ministerul de Interne, 

dar, în multe cazuri, a făcut ravagii inclusiv printre militarii din propriile structuri! 

În cea mai mare parte au fost răni grave, care au cauzat decese, însă dintre răniţi 

nu toţi au ajuns la spital, cei cu plăgi mai puţin severe preferând să le trateze 

acasă, de teamă că în unităţile sanitare vor fi identificaţi şi supuşi la represalii. De 

altfel, această frică de forţele de ordine i-a determinat pe câţiva răniţi, unii în stare 

gravă, să fugă din unităţile sanitare, după ce primiseră primele îngrijiri de 

specialitate.  

Anneli Ute Gabanyi va vorbi, când va analiza cifrele de mai sus, de 

recursul la violenţă care a avut loc mai ales după ce preşedintele Ceauşescu a 

abandonat Comitetul Central al PCR, pierzând puterea. Va adăuga că din cei 

1104 morţi şi 3352 de răniţi înregistraţi în toată ţara, cele mai multe victime vor fi 

după acest episod al fugii dictatorului, într-o încercare de consolidare a noii puteri 

prin descurajarea unei posibile opoziţii ce se putea constitui la adresa ei, dar şi a 

unor grupuri care ar fi putut revendica puterea pentru ele. În aceste condiţii, 

„diversiunea autorilor loviturii de stat făcuse mai multe victime decât măsurile de 

represiune ale vechiului regim”33. Teza confiscării Revoluţiei timişorene de către 

grupul lui Ion Iliescu de la Bucureşti este formulată nuanţat şi de Dennis 

Deletant: „Trenul Revoluţiei a pornit din Timişoara şi, când a ajuns la Bucureşti, 

alţii care se aflau în gară s-au urcat repede în tren şi l-au deturnat”34. 

                                                           
31 Marius Mioc, Revoluţia din Timişoara aşa cum a fost, Editura Brumar, Timişoara, 1997, p. 6. 
32 Declaraţie reprodusă în Miodrag Milin, (ed.) Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 

29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2897. 
33 Anneli Ute Gabanyi, Revoluţia română – o revoluţie neterminată? în Întrebări cu şi fără 

răspuns: Decembrie 1989, Memorialul Revoluţiei, 2001, pp. 34-41. 
34 Dennis Deletant, Fragmente ale unui adevăr: televiziunea BCC şi Revoluţia română, 

în Întrebări cu şi fără răspuns: Decembrie 1989, Memorialul Revoluţiei, 2001, pp. 42-51. 
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În căutarea de asistenţă medicală 

Victimele au ajuns la unităţile sanitare cu: 1) ambulanţele de la cele 

două servicii de urgenţă (unul la Spitalul Judeţean, cel mai mare, şi unul la 

Spitalul Municipal, cunoscut drept  Clinicile  Noi); 2) cu mijloace de transport 

ocazionale (particulare ori ale unor instituţii); 3) pe jos sau cărate în braţe de 

voluntari (prieteni sau membri ai familiei). Colectarea răniţilor a fost o 

operaţiune dificilă, deoarece tirurile de armă au continuat adesea chiar şi când 

existau  deja  persoane lovite. Unii răniţi au stat ore în şir în locurile unde au 

căzut, fără să se poată ridica sau să li se acorde îngrijiri medicale, fapt care a 

dus la creşterea numărului de decese. Au fost cazuri când s-a tras, intenţionat 

sau nu, asupra ambulanţelor (salvărilor, cum li se spunea atunci mijloacelor 

auto folosite în operaţiunile de transport persoane cu afecţiuni medicale 

grave). Pe jos, răniţii  care şi-au simţit viaţa pusă în pericol au ajuns la 

unităţile sanitare cele mai apropiate, care puteau fi Spitalul de Copii, Spitalul 

CFR, Clinicile de Oftalmologie, Maxilo-Faciale, Ortopedie sau altele  de 

acest gen, aflate în aria confruntărilor dintre forţele de ordine şi demonstranţi. 

Aici, cu o singură excepţie (Spitalul Militar), civilii au primit ajutor de 

urgenţă, fiind îndrumaţi apoi către Spitalul Judeţean sau Clinicile Noi, dacă 

persoanele rănite nu necesitau intervenţii pe specificul unităţii respective.  

Au fost mişcări extrem de riscante, deoarece trupele de represiune erau în 

stradă şi oricând puteau deschide focul din nou. Constantin Jinga a fost rănit 

grav în seara zilei de 17 decembrie 1989, pe bd. Republicii, spre Operă35. 

Rănitul va relata ulterior: „S-a tras fără somaţie şi fără foc de avertisment36. 

Eu am intrat în şoc hemoragic (aveam hemoragie internă foarte puternică), 

astfel că am fost dus mai întâi la Spitalul de Copii de patru oameni, din care 

unul era rănit la mână. De acolo am fost dus cu o salvare la Spitalul 

Judeţean. În salvare am fost la un loc cu o femeie şi o fetiţă, amândouă 

rănite, din câte am înţeles în acelaşi loc ca şi mine”37. Constantin Jinga face 

                                                           
35 Erau militari în termen, căci purtau uniforme militare specifice, dar între care păreau să 

fie şi persoane mai în vârstă, cu mult peste cea a militarilor în termen, erau plasaţi în două 

cordoane dincolo de intersecţia cu strada Paris, având vedere spre Gara de Nord. Interesant 

este că aceşti militari nu au fost preocupaţi de persoanele care devalizau unitatea comercială 

(cu marfă pentru străini) de pe strada Piatra Craiului (la sediul fostului Oficiu Judeţean 

pentru Turism), ci de trecătorii de pe Republicii. Au deschis foc asupra acestora din urmă, 

victime fiind şi copiii. 
36 În Sinteza Parchetului Militar despre Revoluţie (1994) vor fi reluate unele observaţii din 

Dosarul 362/P/1991, subliniindu-se că în această zona au acţionat trupe de la Unitatea de 

Pază şi Securitate (actuala unitate de Jandarmi), conduse de maiorul Vlad Grigore. În acest 

document se mai spune că în acel loc au fost doi morţi şi rănite alte nouă persoane.  
37 Constantin Jinga, S-au dat patru paşi înapoi, apoi au tras, în Marius Mioc, Revoluţia de la 

Timişoara aşa cum a fost, Editura Brumar, Timişoara, 1997, p. 20. 
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referire la Donka Doboşan, rănită uşor la umăr, care îşi însoţea mama rănită 

mai grav la şold. Această familie a trăit o mare tragedie, căci o altă fată, 

Gabriela Tako, soră cu Donka, se afla rănită grav în Spitalul de Copii, iar cu 

ea rămăsese tatăl, care, în mod miraculos,  nu fusese atins de gloanţe38. 

După două zile, Gabriela Tako va deceda. Constantin Jinga a făcut declaraţii 

şi în faţa instanţei, unde a arătat că la Spitalul Judeţean a fost plimbat 

inclusiv pe la Morgă, până când brancardierii au aflat că Chirurgia Toracică 

este o clinică la Spitalul „Victor Babeş” şi l-au trimis acolo39... 

 

Au crezut că nu vor trage... 

Scena de pe bd. Republicii a fost de un mare dramatism, aşa cum vor 

fi şi altele, din alte locuri fierbinţi din Timişoara. Toate aceste întâmplări au 

ceva ireal, deoarece civilii, atât cei împuşcaţi, cât şi martorii, nu au crezut că 

forţele de ordine chiar vor  trage. S-a deschis focul, adesea fără avertisment 

ori direct în victime, la  scurt timp după somaţii. De fapt, nu au fost somaţii 

ca în regulamentele militare (adică: „Stai, că trag!”), urmate de foc de armă 

în sus (şi nu în pământ sau direct la picioare ori în plin), ci ameninţări de 

genul: „Plecaţi de aici, că tragem!” Şi au tras... De fapt, trupele de 

represiune care au deschis focul, formate  în cea mai mare parte din cadre şi 

militari  în termen de la Armată, nu au dorit să reţină persoanele din stradă, 

ci doar să le împrăştie, să le determine să nu mai continue protestele 

anticeauşiste şi anticomuniste. În niciun caz nu ar fi fost normal să se 

descchidă  foc de armă către cei din stradă. Nici măcar împotriva celor care 

devastau magazine. Pedeapsa pentru distrugere şi furt sunt câţiva ani de 

puşcărie, nu moartea!40 Însă în Timişoara s-a tras în primul rând asupra 

demonstranţilor şi a persoanelor aflate întâmplător în stradă, ceea ce 

reprezintă o crimă. 

Sub ploaia de gloanţe  au căzut femei şi bărbaţi, bătrâni şi copii. Multe dintre 

persoanele aflate acolo nu s-au pierdut cu firea şi au sărit şi ele în foc pentru 

a-i scoate pe cei împuşcaţi din bătaia armelor, pentru a le acorda îngrijiri şi 

pentru a le asigura transportul la spital. În 17 decembrie era duminică, deci 

jumătate dintre maşinile particulare nu aveau drept de circulaţie, iar cele care 

                                                           
38 Lucian-Vasile Szabo, Sindromul Timişoara 1989: Adevăr şi imaginar, Editura 

Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 122.  
39 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (5-20 iunie 1990), vol. 

IV, Editura Mirton, Timişoara, 2006, p. 2386. 
40 Acest lucru va fi recunoscut inclusiv de Gheorghe Diaconescu, fost procuror general 

adjunct al României, prezent la Timişoara în comandamentul represiunii (în Miodrag Milin 

(ed.), Procesul de la Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), vol. VI, Asociaţia Memorialul 

Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, p. 3563). 



 36 

erau în trafic aveau puţină benzină. Şoferii erau înspăimântaţi, dar mulţi dintre 

ei au oprit şi au luat răniţii pentru a-i duce la Urgenţe, uneori câte cinci-şase, 

claie peste grămadă. Alţii au fost căraţi pe braţe. Evenimentele de pe bd. 

Republicii vor fi descrise în instanţă de martora Floarea Herlea, care a văzut 

totul din balcon: „Şi atunci am văzut o femeie cu un copil mic în braţe, fugea 

spre spital, dar copilul era aşa, de câţiva anişori... ca un copil mort stătea în 

braţe. Pe soţul ei îl duceau  patru indivizi de mâini şi de picioare... Toţi fugeau 

spre Spitalul de Copii cu el. Mai târziu s-a tras. A mai fost omorât un om la 

colţul blocului, dar pe ăla nu l-am văzut, dar ştiu că cei din blocul de pe colţ 

au strigat: «Măi, militarule, nu ţi-e ruşine? Ai omorât un om!» Şi ăla a 

răspuns foarte urât, cu jigniri, cu expresii triviale”41.  

 

Asistenţă medicală de specialitate 

Şase spitale din Timişoara au primit răniţi, după cum urmează: 

Spitalul Judeţean Timiş, Spitalul Clinic Municipal, Spitalul de Boli 

Infecţioase „Victor Babeş”, Spitalul de Copii, Spitalul Militar şi Spitalul CFR. 

Aproximativ 70% dintre victime au ajuns la Spitalul Judeţean, fiind primite în 

special în secţia Chirurgie I (de gardă în 17 decembrie) şi la secţia Ortopedie 

(aflată în spaţiul de pe bd. Mihai Viteazul, nu în clădirea principală a unităţii 

sanitare). Victime au fost internate însă şi în secţia Chirurgie II şi la 

Neurochirurgie, împărţirea fiind făcută în funcţie de tipul afecţiunilor 

depistate. Un număr important de persoane a ajuns şi la Spitalul Municipal, 

cunoscut sub denumirea de Clinicile Noi, acesta fiind destul de aproape de 

teatrul operaţiunilor. La Spitalul „Victor Babeş” au fost direcţionaţi răniţii cu 

răni toracice, iar către Spitalul de Copii au fost orientaţi minorii. La Spitalul 

CFR au ajuns câteva persoane deoarece şi acesta se afla în apropierea 

teatrului de operaţiuni.  

Constantin Zăbulică a căzut rănit grav în apropierea Spitalului de 

Obstetrică-Ginecologie, cunoscut ca Odobescu (de la strada pe care îşi are 

sediul administrativ). A fost împuşcat pe când încerca să ajungă acasă, venind 

din Calea Şagului pe jos, în seara de 17 decembrie 1989. Despre condiţiile în 

care a fost împuşcat nu se cunosc prea multe. După ce a căzut, aproape de 

intersecţia cu bd. 6 Martie (actualul bd. 16 Decembrie 1989), a fost dus de 

câţiva tineri la spitalul amintit. Liliana Zăbulică, soţia lui, a aflat amănunte 

abia după 22 decembrie, când a fost dată o ştire la Radio Timişoara. A ajuns 

la spital, iar cadrele de acolo i-au relatat că soţul ei a mai trăit câteva minute, 

neputând fi salvat. Dimineaţă, în 18 decembrie, trupul lui a fost ridicat de cei 

                                                           
41 Declaraţie reprodusă în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 

29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2719. 
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de la Pompele Funebre şi dus la Morga Medicinei Legale. Seara, trupul lui se 

va regăsi printre cele ridicate şi duse la Bucureşti pentru a fi incinerate. 

Liliana Zăbulică a putut recupera, prin intermediul personalului spitalului, 

bijuteriile, banii aflaţi asupra soţului decedat, precum şi hainele şi pantofii42. 

 

Porţi închise la spital 

O situaţie aparte a avut-o Spitalul Militar. Fiind unitate sanitară cu 

regim închis, a acordat asistenţă doar cadrelor militare, civilii fiind refuzaţi. 

Spitalul se află chiar în centrul oraşului, deci era firesc ca răniţii să fie aduşi 

aici. Relevant este cazul familiei Bărbat. Cei trei au ajuns la Spitalul Militar, 

Lepa Bărbat fiind deja decedată, Vasile Bărbat era rănit grav, iar fiica, 

Ioana, cu o rană uşoară. La câteva ore după sosirea lor aici, Vasile şi Ioana 

Bărbat au fost puşi într-o ambulanţă şi transportaţi la Spitalul Judeţean, deşi 

bărbatul avea nevoie de îngrijiri imediate43. La poarta acestui spital, rămasă 

însă închisă, a fost adus şi Miroslav Todorov, căzut în apropiere. De aici va 

fi preluat de o ambulanţă şi dus la Spitalul Judeţean. 

În ciuda actelor sângeroase de represiune, manifestate mai ales în 

zilele  de 17 şi 18 decembrie, timişorenii nu au abandonat lupta, ba chiar s-au 

îndârjit. Numărul mare de morţi şi răniţi i-a speriat, însă a învins dorinţa de-ai 

răzbuna şi de a nu mai accepta astfel de abuzuri din partea regimului 

comunist. În 19 decembrie, frământările din marile întreprinderi timişorene au 

crescut în intensitate, muncitorii devenind tot mai uniţi în exprimarea 

protestului lor faţă de situaţia de fapt. Deşi în fabrici şi uzine se menţinea o 

atmosferă de teroare, manifestată de conducere, dar şi de ofiţeri de Miliţie, 

Securitate sau de la Gărzile Patriotice, lucrătorii s-au adunat şi au formulat 

revendicări. Nu au fost omişi cei împuşcaţi. După cum va declara în instanţă 

Ion Rotărescu, secretarul cu probleme organizatorice al Comitetului 

Municipal de Partid, când lucrătorii de la Electrotimiş s-au adunat în curtea 

întreprinderii, în 19 decembrie, „au solicitat să mă deplasez, dacă e posibil, cu 

ei la spital, pentru a-şi vedea răniţii şi morţii”44. 

                                                           
42 Liliana Zăbulică, Declaraţie aflată în Arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989, Timişoara, fiind publicată în Memorial 89, nr. 1 (3), 2008, pp. 68-70. 
43 Este un caz despre care există mai multe relatări. Pot fi consultate lucrările Marius Mioc, 

Revoluţia de la Timişoara aşa cum a fost, Editura Brumar, Timişoara, 1997; Lucian-Vasile 

Szabo, Jurnalişti, eroi, terorişti, Editura Partoş, Timişoara, 2009; idem, Sindromul Timişoara 

1989: Adevăr şi imaginar, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013. 
44 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (5 – 20 iunie), vol. IV, 

Ed. Mirton, Timişoara, 2006, p. 2072. 
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SPITALUL JUDEŢEAN TIMIŞ ÎN REVOLUŢIE 
 

 

Aglomeraţie la Urgenţe 

Spitalul Judeţean Timiş este cea mai mare unitate medicală din 

partea de vest a ţării. Preia, pe lângă cazurile venite din judeţul Timiş, şi pe 

cele deosebite sosite din judeţele învecinate: Arad, Caraş-Severin şi 

Hunedoara. Aici sunt concentraţi specialişti de primă mână, în spital 

funcţionând clinici universitare pentru toate profilele. De asemenea, aici 

funcţionează o mare Secţie de Urgenţe, precum şi o Staţie de Ambulanţă 

(numită, înainte şi câţiva ani după Revoluţie, Salvare). În acest context, cele 

mai multe cazuri de persoane rănite în protestele anticomuniste din 

decembrie 1989 vor fi dirijate către această unitate sanitară. Aceasta are şi o 

morgă, a cărei activitate este gestionată împreună cu reprezentanţii 

Institutului de Medicină Legală, aflat în acelaşi perimetru. În decembrie 

1989, în clădirea spitalului îşi avea sediul şi Direcţia Sanitară Timiş. 

Aceasta din urmă era condusă de Rodica Novac, director adjunct fiind 

Ovidiu Golea, care era şi director general al Spitalului Judeţean.  

În perioada Revoluţiei, dr. Ovidiu Golea a coordonat şi activitatea 

Serviciului Urgenţe, deoarece şeful acestuia, dr. Marius Nicolcioiu, se afla 

în concediu. Coordonatorul Staţiei de Salvare din acea perioadă era medicul 

Ioan Ometa. Ce a fost la Urgenţe va descrie în instanţă Ilie Prodana, pacient 

al spitalului în perioada respectivă: „La intrare e o sală mai mare, cine a 

intrat acolo ştie despre ce sală este vorba; şi acolo erau, acolo a fost un 

dezastru. Adică erau unul lângă altul împuşcaţi, ca trestiile puşi. Acolo 

numai aşa foarte greu se mergea printre ei, acolo am văzut aspecte de groaza 

lumii”45. Despre ce a văzut la Urgenţe va povesti Cornel Ionescu, adus aici 

în seara de 17 decembrie, după ce a fost rănit în picior pe treptele Catedralei. 

La un moment dat, nu mai erau locuri: „M-au dat jos din pat, m-au întins pe 

ciment acolo. După aceea au venit alţii lângă mine, pansaţi. Ne-au întins pe 

ciment. Care au fost mai grav i-au pus în pat... Nu s-a mai ţinut cont că sunt 

femei, că sunt bărbaţi, am stat acolo în pat... Care era mai grav, Doamne 

fereşte! Era un haos, ceva... Vă spun că m-am speriat!”46 

 

 

 
                                                           
45 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, , Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1238. 
46 Declaraţie reprodusă în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 

29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2621.  
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Măsuri şi împuşcături la Staţia de Salvare 

În zelul lor represiv, încercând cu toate mijloacele să împiedice 

ieşirea protestatarilor pe străzi, forţele de ordine combinate (de la Ministerul 

de Interne şi de la Armată) vor pune în pericol adesea instituţiile oraşului 

(inclusiv pe cele sanitare) şi viaţa unor oameni neimplicaţi. Cu referire la 

noaptea de 17 spre 18 decembrie, Rodica Novac, directoarea Direcţiei 

Sanitare, va preciza: „Am auzit focuri de armă. Sigur că am auzit. S-a tras în 

calea Girocului foarte mult. La un moment dat, s-a tras asupra Staţiei de 

Salvare. Atunci am sunat la Comitetul Judeţean de Partid şi cred că am 

vorbit cu şeful de cabinet al domnului Bălan şi am rugat să facă cineva ceva, 

să nu se mai tragă asupra Staţiei de Salvare, pentru că în acele momente 

maşinile de Salvare nu puteau ieşi47”. Intervenţia a avut efect, căci tirul spre 

Staţia de Salvare a încetat.  

Încă de la sosirea primilor răniţi civili, în după-amiaza de 17 

decembrie 1989, au fost luate măsuri de îndepărtare a persoanelor 

neafectate. Dacă la început părea o măsură firească (orele de vizită se 

încheiaseră, iar prezenţa unui public divers în spitale îngreuna activitatea 

medicală, care şi aşa era dată peste cap de numărul impresionant de cazuri), 

ulterior, au apărut reprezentanţi ai forţelor de ordine (miliţieni, securişti, 

activişti de partid), care s-au ocupat cu îndepărtarea aparţinătorilor şi 

cunoştinţelor celor decedaţi. La Spitalul Judeţean a fost limitat şi accesul 

bolnavilor între secţii. Dimineaţă, în 18 decembrie, începând cu ora 8, 

membrii forţelor de represiune au pus stăpânire pe această unitate sanitară. 

Au fost realizate cordoane împrejurul clădirii, la intrări au fost organizate 

filtre, unele cadre fiind stabilite în puncte de observaţie la Urgenţe şi pe 

culoarul de acces la Morgă. Cei puşi de pază au oprit accesul în spital mai 

ales al familiilor care îşi căutau morţii. În această situaţie deosebită, 

miliţienii din pază au avut un comportament brutal, agresiv, lipsit de orice 

urmă de compasiune. Îndoctrinaţi şi insensibili, aceşti susţinători fanatici ai 

regimului comunist nu au avut un comportament deosebit, ci unul obişnuit, 

căci duritatea făcea parte din modul lor de a fi. Colonelul Petre Teacă, 

comandant al Trupelor de Grăniceri în decembrie 1989, va declara în 

instanţă că încă din 17 decembrie „saloanele bolnavilor erau păzite de 

militari de la Grăniceri”48.  

Aurica Bonţe este mama lui Petru Ioan Bonţe, un tânăr de doar 22 de 

ani, împuşcat în noaptea de 17 spre 18 decembrie 1989. Venea de la gară şi 

                                                           
47 Declaraţie reţinută în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (5 – 

20 iunie), vol. IV, Ed. Mirton, Timişoara, 2006, p. 2160.  
48 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (3 mai-16 iulie 1991), vol. VI, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, p. 3889.  
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a fost lovit de glonţ în apropierea blocului în care locuia, pe strada 

Transilvania, o zonă fără mari evenimente revoluţionare. În faţa instanţei, 

Aurica Bonţe a relatat situaţiile umilitoare prin care a trecut în încercarea de 

a recupera cadavrul fiului ei de la Morgă. Cerberul de la intrarea de la spital 

i-a barat accesul, iar când i-a cerut explicaţii, mai ales cu privire la motivul 

pentru care băiatul a fost împuşcat, ofiţerul de acolo a afirmat că toate 

mamele susţin acum că fiii lor au fost cuminţi şi de treabă49, de unde reiese 

limpede că acest Traian Olariu50 era ferm convins că persoanele care 

fuseseră împuşcate (indiferent că participaseră sau nu la devastări, dacă 

participaseră la acţiunile de protest ori treceau întâmplător prin zonă) 

meritau să fie împuşcate. Va relata că acolo a apărut o altă mamă îndurerată, 

care i s-a adresat ofiţerului în felul următor: „Dar pe copilul meu cine l-o 

luat din faţa blocului, cine l-o luat, bandiţilor? Lasă, că urmaţi voi!”51. 

 

Plutonul de Intervenţie a ajuns la spital 

Primii pacienţi ajunşi la Spitalul Judeţean Timiş nu au fost dintre 

revoluţionari, ci din rândul forţelor de represiune. În 16 decembrie 1989, 

Plutonul de Intervenţie al Ministerului de Interne s-a deplasat, din ordinul 

colonelului Ion Popescu, comandantul Inspectoratului Judeţean de Miliţie, 

în zona Pieţei Sfânta Maria52. Era format din cadre (ofiţeri şi subofiţeri), 

comanda fiind deţinută de căpitanul Cornel Dorneanu53. În jurul orei 21, 

membrii plutonului, dotaţi cu căşti de protecţie, scuturi, bastoane de cauciuc, 
                                                           
49 Declaraţie în instanţă reluată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 

septembrie – 29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2527. 
50 Era lt.-major de Miliţie, însă Aurica Bonţe va afirma că era securist. Traian Olaru a făcut 

parte din Dispozitivul de pază VII, format din cadre ale Ministerului de Interne şi plasat în 

apropierea Spitalului Judeţean, cu rolul de a împiedica acţiunile protestatarilor. T. Olaru 

făcea parte din schimbul condus de maiorul Iosif Veverca.  
51 În Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 octombrie 1990), 

vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2527. 
52 În Procesul de la Timişoara, fostul inspector-şef Ion Popescu, care îşi luase funcţia în 

primire doar de câteva zile, a declarat că o primă echipă de intervenţie a fost trimisă în Piaţa 

Sf. Maria în 16 decembrie, în jurul orei 18. La ora 17 a început o şedinţă la Inspectorat, 

unde au participat cele mai multe cadre de la Miliţie şi Securitate. Aproximativ 40 de 

oameni au fost trimişi pe teren, sub comanda lui Constantin Ion, şeful Biroului Economic. 

Nu erau înarmaţi, iar rolul lor era de a opri spargerile de magazine şi furturile, după cum s-a 

susţinut oficial. În realitate, aceste forţe de intervenţie aveau rolul de a-i împrăştia pe 

protestatari, unii dintre miliţieni şi securişti având în mână bâte sau alte obiecte contondente 

(Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi miliţieni 

inculpaţi (2 -15 martie 1990), vol. I, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 

1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 113).  
53 A nu se confunda cu Mihai Dorneanu, fost şi el ofiţer în cadrul Miliţiei/Poliţiei Timiş. Şi 

acesta a fost internat în spital, cu contuzie cerebrală, dar în 21 decembrie 1989. 
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sprayuri lacrimogene şi cătuşe, au intrat în acţiune54. Primele mişcări au fost 

de a înainta în formaţie şi de a intimida demonstranţii paşnici, dintre care cei 

mai mulţi erau curioşi pasivi, cu bătăi de baston în scuturi. Persoane din 

mulţime au ripostat huiduind şi aruncând cu pietre. Atunci, componenţii 

forţei represive au dezlănţuit atacul, lovind oamenii la întâmplare cu 

bastoanele. Din spate, dinspre Catedrală, veneau alţi lucrători de Miliţie, 

care operau reţineri de persoane civile. În acest cadru, s-a declanşat o luptă 

acerbă între demonstranţi şi trupele de represiune, protestatarii reacţionând 

cu tot ce aveau la îndemână (pietre, bucăţi de caldarâm, crengi din parc). 

Fiind în număr mult mai mare şi foarte hotărâţi, civilii au reuşit să pună 

Plutonul de Intervenţie pe fugă, în acest interval unii membri ai acestuia 

fiind loviţi destul de bine. 

La audiere, în cadrul aceluiaşi proces, Gheorghe Atudoroaie, fost 

locţiitor al şefului Securităţii Timiş, va declara că au existat, de fapt, două 

grupe trimise în teren. Atudoroaie va preciza că şedinţa a avut loc la ora 20, 

iar grupa condusă de Constantin Ion, din care a făcut parte şi Atudoroaie, a 

acţionat la fostul Comitet Judeţean de Partid, undeva în jurul orei 21 sau mai 

târziu. Acolo se afla şi plutonul de intervenţie condus de căpitanul 

Dorneanu. În Piaţa Sf. Maria s-a deplasat o altă grupă de miliţieni şi 

securişti, sub comanda colonelului Gheorghe Minciu, şeful Serviciului 

Cadre din Inspectorat. Despre acesta s-a susţinut că a fost lovit de 

demonstranţi. A primit o cărămidă în cap55. Însă şi aceste trupe de Miliţie şi 

Securitate au făcut ravagii printre demonstranţi. Nu au avut arme, ci au 

intervenit cu bâte şi răngi. Cadrelor deplasate la Piaţa Sf. Maria li s-au 

alăturat cele trimise iniţial la Comitetul Judeţean de Partid, dar nu au mai 

găsit niciun demonstrant acolo. S-au unit cu colegii lor sosiţi mai devreme la 

biserica reformată, unde se afla izolat pastorul Tőkes László, şi au declanşat 

atacul, lovind cu sălbăticie în stânga şi în dreapta, în tineri şi bătrâni, în 

femei şi copii. Iată ce declară un martor: „Puteau să nu dea. Dar au dat în 

noi. Şi cu pumnii, şi cu acele lemne pe care le aveau în mână, şi cu 

bastoanele, şi cu fiarele acelea”56.  

 

                                                           
54 Menţiunile sunt făcute de Cornel Dorneanu în instanţă, în timpul Procesului de la 

Timişoara, în Miodrag Milin şi Traian Orban (editori), Procesul de la Timişoara (5-20 iunie 

1990), vol. IV, Editura Mirton, Timişoara, 2006, p. 1746.  
55 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi miliţieni 

inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. I, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 

1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, pp. 398-399 
56 Traian Trofin, în Miodrag Milin şi Traian Orban (editori), Procesul de la Timişoara (5-

20 iunie 1990), vol. IV, Editura Mirton, Timişoara, 2006, p. 2268. 
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Demonstranţii s-au luptat cu forţele de ordine 

Cadrele de Miliţie, Securitate, Pompieri şi de la Trupele de Pază şi 

Securitate au declanşat operaţiunea de împrăştiere a mulţimii fără să intre 

înainte în dialog, fără să întrebe ce caută acolo şi fără avertisment. De fapt, 

acţiunile protestatarilor au fost luate ca un act de sfidare. Organele de ordine 

nu erau obişnuite cu adunări contra regimului comunist şi au crezut că 

oamenii pot fi speriaţi cu apă şi lovituri de bastoane, cum se mai întâmplase 

de atâtea ori înainte, cu grupuri mai mici. Demonstranţii au arătat o 

rezistenţă surprinzătoare, de o mare dârzenie, fiind mobilizaţi mulţi dintre 

cei care fuseseră doar privitori înainte. Declanşarea luptelor de stradă între 

protestatari şi forţele de represiune a dus la un război al orgoliilor, oamenii 

din ambele tabere devenind din ce în ce mai înverşunaţi. S-a ajuns la situaţii 

dramatice. Lt.-maj. Mircea Drăgan, de la Miliţie, a relatat în instanţă că l-a 

auzit pe căpitanul Dorneanu făcând „apel disperat că este înconjurat de 

mulţime şi că este pericol să fie omorâţi. A făcut apel să intre o maşină cu 

apă, ca să facă un culoar, ca să poată părăsi zona”57. 

Surprinzător este faptul că au primit îngrijiri medicale la Spitalul 

Judeţean, Clinica Chirurgie I, condusă de conf. dr. Petru Ignat, ori în cea de 

Ortopedie. În mod normal, aceşti miliţieni ar fi trebuit să fie trataţi în 

unităţile Ministerului de Interne ori la Spitalul Militar din Timişoara. La 

această din urmă unitate sanitară au ajuns (şi au rămas internaţi) doi soldaţi 

răniţi prin împuşcare şi 14 cadre rănite prin molestare. Aceasta înainte de 22 

decembrie, căci după, când militarii vor trage unii în alţii, se vor înregistra 

doi morţi din rândul Armatei şi 26 de răniţi, după cum a susţinut în proces 

Constantin Zeca, fost comandant al Diviziei 18 Mecanizate58. Interesant este 

faptul că, după căderea lui Ceauşescu, Spitalul Militar îşi va deschide porţile 

inclusiv pentru civili, ceea ce nu făcuse în timpul dictaturii comuniste.  

 

Pompierii au luat bătaie 

Maiorul Gheorghe Nisipeanu, component al Plutonului de 

Intervenţie al MI, a declarat: „În jurul orei 22,30, prin staţia de radio-

recepţie am primit ordin să mă deplasez cu rezerva la cordonul constituit 

iniţial. Când am ajuns aproape de locul indicat, am fost lovit în picior de o 

bucată de beton. În acel moment s-a desfăcut cordonul, cadrele s-au retras, 

iar eu am fost scos din zonă de către un militar şi internat în spital, unde am 

                                                           
57 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), vol. VI, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, p. 3399. 
58 Miodrag Milin şi Traian Orban (editori), Procesul de la Timişoara (5-20 iunie 1990), vol. 

IV, Editura Mirton, Timişoara, 2006, p. 1939. 
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stat până în 31.12.1989”59. În ceea ce priveşte îngrijirile medicale acordate 

unor militari în Spitalul Judeţean, este de reţinut declaraţia făcută în instanţă 

de directorul acestei unităţi. Ovidiu Golea va preciza: „În data de 16 au fost 

internate 11 persoane, care făceau parte din corpul de Pompieri şi trei 

persoane care făceau parte din trupele antiteroriste”60. O situaţie şi mai clară 

va prezenta Rodica Novac, directoarea Direcţiei Sanitare Timiş. În 

dimineaţa de 17 decembrie 1989, ea îi va raporta prim-secretarului Radu 

Bălan: „În Clinica de Ortopedie a Spitalului Judeţean (...) erau în jur de 10-

12 militari de la Pompieri, la Spitalul Judeţean erau cei şase61, iar la Clinica 

de Chirurgie Maxilo-Facială a Spitalului nr. 2 din Timişoara era unul 

singur”62. 

Unităţile de pompieri erau cuprinse în planul general de represiune, 

având sarcina să contribuie cu echipamentele din dotare la împrăştierea 

mulţimilor. În acest context au ajuns mulţi dintre ei la spital, deoarece au 

primit lovituri din partea protestatarilor. Aceştia din urmă au pus stăpânire 

pe maşinile destinate în principal stingerii incendiilor. Echipele de 

represiune au executat orbeşte dispoziţiile cuprinse în documentele oficiale 

ale regimului comunist, ieşind în stradă împotriva demonstranţilor la ordinul 

unor persoane cu funcţii. În 16 decembrie 1989, ordinele au fost date de 

prim-secretarul Radu Bălan şi inspectorul-şef Ion Popescu. Cei doi, dar nu 

numai ei, nu au iniţiat o discuţie cu grupul masiv de opozanţi ai regimului 

sosit în faţa Comitetului Judeţean de Partid. Până în acest moment, nu se 

produseseră niciun fel de devastări în Timişoara, cu excepţia distrugerii unor 

panouri cu lozinci amplasate în diverse puncte din oraş.  

 

Supăraţi pentru că au fost udaţi 

În 16 decembrie 1989, după ora 19, o coloană de demonstranţi 

plecată din zona Pieţei Sf. Maria (atunci se numea oficial 6 Martie) s-a 

apropiat de Comitetul Judeţean de Partid. Coloana avea în faţă femei şi 

copii, inclusiv  din cei de vârstă mică, duşi de taţii lor pe umeri. În jurul orei 

20,30, fără niciun avertisment, fără să-i întrebe cineva ce vor, au fost 

declanşate  acţiunile represive. Maşinile de pompieri au început să 

împroaşte cu apă, fapt care i-a întărâtat pe oameni. Maşinile au fost asaltate 

                                                           
59 Ion Pitulescu (coord.), Şase zile care au zguduit România. Ministerul de Interne în 

decembrie 1989, vol. I, Bucureşti, 1995, p. 75. 
60 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1028. 
61 Membri ai Plutonului de Intervenţie al Inspectoratului Timiş al Ministerului de Interne. 
62 Declaraţie reprodusă în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (5 

– 20 iunie), vol. IV, Ed. Mirton, Timişoara, 2006, p. 2159. 
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de tineri din lateral, care au reuşit să urce şi să-i tragă pe militari afară. 

Evident că s-au răzbunat pe ei. Atunci s-a produs atacul miliţienilor din 

Plutonul de Intervenţie. Iniţial, aceştia au fost puşi pe fugă de mulţimea 

furioasă, deşi plutonul era format din cadre mature, cu experienţă, având în 

dotare căşti speciale, scuturi, bastoane şi spray-uri lacrimogene, prilej cu 

care unii au fost loviţi.  

Forţele de ordine s-au repliat şi au reuşit să-i împrăştie pe 

manifestanţi, iar de aici au alergat în Piaţa Sf. Maria. Atacul asupra 

manifestanţilor paşnici s-a produs după acelaşi scenariu, după ora 21. 

Primele au intervenit maşinile de pompieri, care au împroşcat cu un jet 

puternic de apă, iar apoi au intrat scutierii. Riposta civililor de acolo a fost 

mult mai puternică, ajungându-se la lupte de stradă, fiind implicaţi şi foarte 

mulţi dintre cei care până atunci avuseseră o atitudine pasivă faţă de 

evenimente. Lucrătorii de pe maşinile de Pompieri au fost prinşi, iar unii au 

fost loviţi destul de puternic. Cu pietre, bâte rupte din parcurile din 

apropiere, cu sticle de lapte şi cu tot ce le-a căzut în mână, civilii neînarmaţi 

până atunci au intrat în confruntarea cu trupele foarte bine echipate ale 

Ministerului de Interne. Scutierii au lovit zeci de persoane, însă mulţimea, 

mult mai numeroasă, nu a cedat uşor şi a ripostat cu multă hotărâre. Câţiva 

membri ai forţelor de ordine au fost prinşi şi bătuţi. Alţii au fost loviţi de 

ploaia de pietre.  

Contextul lovirii căpitanului Dorneanu a fost descris chiar de acesta, 

în depoziţia făcută în faţa instanţei de judecată. Lăsând la o parte unele 

amănunte fictive, cum că ar fi intrat în dialog cu manifestanţii, prezentate în 

faţa instanţei pentru a-şi justifica atitudinea violentă din acea seară, reţinem 

că, pe la ora 22,30, grupa sa a urmărit un mănunchi de demonstranţi des-

prins din grupul mare ce manifestase în Piaţa Maria şi care fusese dispersat 

de intervenţia forţelor de represiune. Acest grup mic se retrăsese pe splaiul 

Tudor Vladimirescu, în direcţia restaurantului Flora, unde a încercat să se 

apere în spatele unei remorci-vagon, din cele utilizate pe şantiere pentru 

cazarea muncitorilor. Protestatarii au tras remorca în stradă, pentru a bloca 

circulaţia, încercând să împiedice afluirea altor trupe de intervenţie. 

Relatează Dorneanu: „Am fost atacat de două persoane şi lovit cu răngi de 

fier. În căderea mea am observat, din cei şase sau şapte ofiţeri care se aflau 

acolo, era fiecare din ei atacat. În momentul acela am ţipat cât am putut să 

ne retragem, pentru că-mi dădeam seama că ne aflam în mare pericol. Am 

parcurs distanţa de circa 75 de metri sub o ploaie de pietre”63. Trebuie 

                                                           
63 Declaraţie reprodusă în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (5 

– 20 iunie), vol. IV, Ed. Mirton, Timişoara, 2006, p. 1754. 



 46 

remarcată dârzenia protestatarilor, care, în faţa unei echipe de intervenţie 

bine dotate, au reuşit să o pună pe fugă folosind pietre, bâte rupte în grabă 

din copaci, dar şi drugi de fier luaţi din şantierul deschis la acea dată acolo. 

Împreună cu Dorneanu au ajuns la spital cpt. Nisipeanu şi lt. Crăciunoiu.  

Agresând copii şi femei 

Modalitatea de atac a forţelor de represiune s-a repetat în 17 

decembrie 1989, când coloana de manifestanţi a ajuns din nou în faţa 

Comitetului Judeţean de Partid, pe la 13,30. Maşinile de pompieri au pornit 

către manifestanţi, stropind cu apă: „În acel moment, copiii şi femeile care 

erau în faţă s-au retras în dreapta şi în stânga, şi grupul masiv de bărbaţi s-a 

îndreptat către clădirea Judeţenei de Partid. Câte patru, câte şase s-au 

îndreptat către maşinile de pompieri, le-au spart geamurile, i-au scos afară 

pe militari, echipajele respective; unii dintre ei au scăpat, alţii au fost 

molestaţi”64. Declaraţia îi aparţine lui Petrea Ioan Cristea, care la acea dată 

era maior de Armată şi îndeplinea funcţia de şef de Stat Major la Gărzile 

Patriotice Timiş. Deci o persoană din structurile oficiale. De altfel, acest 

atac-surpriză este recunoscut chiar de cel care l-a coordonat şi executat, 

maiorul de Pompieri Horia Septimiu Bodocan, care a primit ordin să 

intervină de la Ion Deheleanu, comandantul Miliţiei Timiş: „În jurul orei 

13,30, am primit ordin de la comandantul unităţii65 să dăm cu apă; fiind 

militari în faţă... au dispărut de acolo şi, conform ordinului primit, şi eu m-

am retras la unitate. Deci am dat cu apă, dar m-am retras, după aceea, la 

unitate”66. 

Despre comportamentul acestui Cornel Dorneanu va relata fostul 

inspector-şef Ion Popescu. Întrebat de preşedintele completului de judecată 

cum a acţionat Plutonul de Intervenţie, acesta a relatat: „30 de ofiţeri şi 

subofiţeri, cadre de Miliţie, conduşi de un ofiţer numit căpitanul Dorneanu, 

prenumele nu îl cunosc. După aproximativ o oră, o oră şi jumătate, a sosit 

căpitanul Dorneanu de acolo din Piaţa Maria, unde a început să plângă şi i s-

a făcut rău. Fusese foarte rău lovit, împreună cu alţi 13 ofiţeri şi subofiţeri, 

pentru care i-am trimis la îngrijiri medicale”67. Popescu va mai susţine că 

Dorneanu nu a mai fost bun de nimic în zilele următoare. Filip Teodorescu, 

                                                           
64 Idem, p. 1680. 
65 Comandantul trupelor de Pompieri din judeţ era la acea dată colonelul Ioan Sasu, acesta 
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fost adjunct al şefului Direcţiei Contraspionaj din cadrul Securităţii Statului, 

va susţine că în cauză erau 16 cadre68. De fapt, nu ar fi trebuit să fie nicio 

surpriză în faptul că membrii Plutonului de Intervenţie au fost înfrânţi. 

Unitatea era formată în mare parte din subofiţeri sectorişti, fără pregătire de 

specialitate în luptele de stradă69. Adunaţi cu greu de prin oraş, aceştia au 

fost puşi să facă ceea ce nu mai făcuseră, deci este logic că ei au fost speriaţi 

şi timoraţi. Un alt pluton de intervenţie, condus de colonelul Gheorghe 

Fărcaşu, fost şef al Miliţiei Municipiului Timişoara, format din 20-30 de 

cadre, a fost deplasat la fostul Comitet  Judeţean de Partid70. De fapt, au fost 

mai multe forţe, deoarece, aşa cum a susţinut Gh. Atudoroaie în Procesul de 

la Timişoara, la Judeţeana de Partid a acţionat şi plutonul condus de 

căpitanul Cornel Dorneanu71. Despre afecţiunile acestuia, va susţine că se 

găseau la torace, că îi era greu să respire.  

 

Corpodeanu, tratament preferenţial 

Îngrijiri medicale au primit şi alţi ofiţeri superiori din cadrul 

Inspectoratului Ministerului de Interne Timiş. Un episod este relatat de Ion 

Corpodeanu, fost adjunct al şefului Miliţiei. Acesta a fost prezent în seara de 

16 decembrie 1989 în zona Pieţei Sf. Maria, acolo unde se declanşase 

mişcarea revoluţionară. În instanţă, el a declarat că a fost atacat pe strada 

Treboniu Laurian, unde i s-a spart capul. Atunci a decis să se retragă de 

acolo: „Am văzut, mi-a dat un imbold de fugă faptul că am văzut că venea 

pe trotuar un cetăţean cu securea în mână şi am vrut ca să scap, dar pe partea 

cealaltă a trotuarului, lângă mine, l-am văzut pe colonelul Minciu de la 

Securitate cum era bătut de trei huligani cu pari. A doua zi ne-am întâlnit 

amândoi şi am relatat impresii. Colonelul Minciu era tot plin pe faţă cu 

bandaj, pe spate etc.”72 Cei doi au primit îngrijiri la sediul Inspectoratului, 

de la medicii unităţii. Este evident că în relatarea sa Corpodeanu combină 

fapte reale cu unele fanteziste. Fiind în civil, este greu de crezut că 

demonstranţii  i-au putut ghici pe aceşti componenţi ai forţelor de 
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represiune, ca să se răfuiască direct cu ei. Mai degrabă, cei doi, alături de 

alţi colegi zeloşi, s-au implicat în activitatea de reţinere a unor manifestanţi, 

ceea ce explică confruntările, căci oamenii nu doreau să se lase prinşi şi 

ripostau. Imaginea individului mânuind o secure este pur fantezistă, fără 

niciun corespondent în realitate.  

Nicolae Ursuţă, medic stomatolog de profesie, a fost de gardă la 

Spitalul Judeţean în acea noapte de 16 spre 17 decembrie. Ştia ce este în 

oraş, dar la spital nu se întâmpla nimic, în contrast cu alte zile de sfârşit de 

săptămână, când, de obicei, erau solicitaţi cu multe urgenţe. După ora 21, a 

apărut o primă maşină a Salvării, iar cineva din acel colectiv a remarcat că 

este „liniştea dinaintea furtunii”.  Autoutilitara era a celor de la Ministerul 

de Interne. Aducea un prim ofiţer rănit, acesta fiind însoţit de personal 

medical de la Policlinica MI. Curând, au sosit şi alte autovehicule, cu ceilalţi 

membri ai Plutonului de Intervenţie73. Pe la miezul nopţii, a apărut şi Ion 

Corpodeanu, fost locţiitor al şefului Miliţiei Timiş, pentru că şi el avea 

nevoie de îngrijiri, dar şi pentru a vedea care este starea de sănătate a 

subordonaţilor săi, motiv pentru care a urcat în spital la Clinica I Chirurgie, 

unde medic de gardă era Marius Teodorescu. Corpodeanu şi-a revenit 

repede, astfel că l-a luat la întrebări pe un tânăr aflat acolo într-un cărucior 

de spital. Acesta fusese lovit de o maşină pe când se afla într-o coloană de 

demonstranţi ce mergea pe Calea Circumvalaţiunii, la scurtă distanţă de 

viaductul de pe strada Jiul. Medicul Ursuţă va relata în instanţă că bărbatul a 

fost foarte curajos, spunând direct că a fost la demonstraţie. Atunci a fost 

reţinut de Corpodeanu şi transportat la Miliţie74.  

 

Scornelile unor ofiţeri 

Laurenţiu Preda, fost căpitan de Miliţie, care a făcut parte din echipa 

care a asigurat supravegherea în Piaţa Sf. Maria în perioada 16-18 

decembrie 1989, a relatat în instanţă, când a fost audiat în Procesul de la 

Timişoara, că în seara zilei au mai fost şi alte trei victime printre cadrele 

militare (de la Pompieri) în timp ce acţionau cu jeturi de apă pentru a-i 

împrăştia pe demonstranţi: „N-au reuşit din cauza faptului că din punct de 

vedere tehnic aceste maşini nu corespundeau, ele împrăştiau mai mult pe 

lateral, chiar şi în cadrele care le însoţeau, pe lateralele acestor maşini. Pe 

una dintre ele, vă spun asta pentru că ulterior l-am cunoscut pe şofer, una 

dintre ele a lăsat la faţa locului, dacă mă pot exprima aşa, două victime: este 

vorba de omorârea unui soldat servant pe această maşină, rănirea gravă a 
                                                           
73 Mărturie reprodusă în Miodrag Milin (ed.) Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 
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comandantului maşinii, care era ofiţer, şi în aceeaşi vreme a şoferului 

lucrător al maşinii”75. Informaţiile nu vor fi niciodată confirmate din alte 

surse, fiind invenţii.  

Procurorii nu vor fi impresionaţi de aceste poveşti fanteziste, cu 

victime din rândul forţelor de represiune. În 7 mai 1990, instanţa militară care 

judeca Procesul de la Timişoara va accepta conexarea cauzei cu 21 de 

inculpaţi acuzaţi de genocid  (lot format în principal din securişti şi miliţieni), 

cu un lot de patru demnitari de partid, adică Ion Coman, Ilie Matei, Cornel 

Pacoste şi Radu Bălan. Conexarea judecăţii era firească, deoarece cei patru au 

fost în perioada Revoluţiei la Timişoara şi au condus acţiunile represive. În 

rechizitoriu, datat  29 martie 1990, se va sublinia că trupele scoase în stradă 

au fost implicate  de la început  în acţiuni represive, deoarece nicio clipă nu au 

încercat să intre în dialog cu protestatarii, ci au căutat să-i împrăştie cu orice 

preţ, mulţi fiind  reţinuţi.  Se spune în rechizitoriu: „Încă din seara zilei de 16 

decembrie 1989, demonstranţii sunt atacaţi cu brutalitate de plutoane de inter-

venţie ale Miliţiei, de subunităţile trupelor de Securitate şi Pompieri, folo-

sindu-se împotriva lor procedee specifice de luptă contra teroriştilor şi 

huliganilor”76. 

 

Arestaţi de militari, bătuţi de miliţieni 

Spre miezul nopţii de 16 spre 17 decembrie, pe străzi au apărut şi 

patrule ale Ministerului Apărării Naţionale, scoase în oraş la ordinul 

ministrului Vasile Milea. Acestea s-au încadrat imediat în sistemul represiv. 

Pentru acea noapte nu sunt raportate violenţe directe asupra protestatarilor, 

însă este cert că militarii (cei din MApN) au efectuat reţineri de persoane, 

Garnizoana oraşului devenind arest pentru zeci de persoane. Ioan Borchescu 

va relata în instanţă cum a fost reţinut de un ofiţer, la miezul nopţii de 16 

spre 17 decembrie: „O trecut linia de tramvai şi a intrat la Garnizoană. Am 

intrat şi eu la Garnizoană şi imediat a dat să mă ducă sus. Şi m-or dus în 

arest. În arest la Garnizoană erau încă vreo 50 de persoane: băieţi, fete, 

oameni bătrâni, pensionari, toate tipurile de oameni”77.  Pe la ora 4,00 au 

fost încărcaţi claie peste grămadă într-o dubă şi duşi în curtea 

Inspectoratului Judeţean de Miliţie. Aici au fost întinşi la pământ şi bătuţi cu 
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sălbăticie, cu bâtele, de cadre de Miliţie78. La 5,30 au fost încărcaţi în dubă 

şi duşi la Penitenciar, unde au scăpat fără bătaie.  

În primele două zile ale represiunii, bâta a fost arma preferată a 

lucrătorilor Ministerului de Interne, sub diverse forme şi materiale: din 

lemn, cauciuc, metal... Au fost utilizate de miliţieni, securişti sau lucrătorii 

de la Trupele de Pază şi Securitate. Forţe de acest tip au fost dislocate în 

punctele fierbinţi din oraş. Cu referire la zona Podul Decebal-Piaţa Traian, 

Trofin Benea va relata în instanţă: „Aceste două plutoane erau conduse de 

lt.-col. Tomuş (seful de Stat Major al unităţii, n.n.), care în mâna dreaptă 

avea o geantă tip mapă şi un ciomag ciobănesc, o bâtă ciobănească în mână. 

Lângă el se mai afla un ofiţer fără epoleţi, în haine kaki, mai mic de statură 

şi mai slăbuţ, care avea în mână un ciomag”79. 

 

Curg victimele dintre revoluţionari 

Prima victimă civilă a Revoluţiei române, începută la Timişoara, este 

Rozalia-Irma Popescu. Avea 55 de ani când a fost strivită de un transportor 

blindat, în 17 decembrie 1989, în jurul orei 14,30, pe strada Pestalozzi, în 

apropierea Podului Decebal din Timişoara. A fost un accident, deoarece 

femeia se deplasa greu şi nu a reuşit să se ferească la timp din calea TAB-

ului sosit în viteză. Episodul demonstrează limpede cât de bezmetic au 

acţionat trupele Ministerului Apărării Naţionale deplasate în oraş pentru a 

intimida populaţia şi pentru a opri oamenii în încercarea lor de a-şi cere 

drepturile fireşti. Este important de remarcat că acele care de luptă nu aveau 

ce să caute pe străzile municipiului. Oameni ca Rozalia-Irma Popescu nu 

reprezentau absolut niciun pericol pentru securitatea militară a României. 

Este un simplu cetăţean  ucis de oameni care au dat dovadă de exces de zel 

ori care s-au speriat şi efectiv nu au ştiut cum să acţioneze într-o situaţie atât 

de complicată. Ucigaşii  Rozaliei-Irma Popescu  nu au fost aduşi niciodată în 

faţa instanţei. Mai mult, nu au fost investigaţi deloc şi nici măcar nu se ştie 

cine sunt. 

Primii răniţi în Timişoara au apărut duminică, 17 decembrie, în jurul 

orei 16,30, în perimetrul central al municipiului. Unii au fost loviţi de 

gloanţe, iar o altă categorie este cea a persoanelor care au primit lovituri cu 

diverse corpuri contondente ori au fost acroşate de vehicule. Cu privire la 

organizarea activităţii în Spitalul Judeţean, raportul final al Comisiei de 

                                                           
78 Mai departe va relata că au fost în jur de o sută persoane reţinute la Garnizoană şi că la 

Miliţie e posibil să fi fost bătut inclusiv de un nepot, miliţian la ora aceea într-o comună din 

judeţ. 
79 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 octombrie 1990), vol. 

V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 3182. 
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analiză a evenimentelor petrecute în spitalele timişorene în perioada 16-23 

decembrie 1989 subliniază: „Spitalul Judeţean, cea mai mare şi mai dotată 

unitate, a avut activitatea cea mai laborioasă; în noaptea de 17/18 

decembrie, s-a intervenit în 14 săli de operaţie, efectuându-se 49 de 

intervenţii mari şi complexe, în condiţii foarte dificile, cu o mortalitate de 

doar 8%, mai mică decât în chirurgia de război”80. Aici nu sunt incluse, 

desigur, cazurile de persoane decedate, trupurile acestora fiind transportate 

direct la Morgă.  

În 17 decembrie 1989, după ora 16, ambulanţele solicitate prin 

numărul de urgenţă au ridicat răniţii fără mari dificultăţi, într-o primă fază. 

În evidenţele Securităţii Timiş din perioada Revoluţiei există o informare 

transmisă de Tinu Radu, locţiitor al şefului Securităţii Timiş, către şeful său, 

Traian Sima, unde se menţionează: „În data de 17 decembrie 1989, orele 16, 

doi răniţi cu glonţ, duşi de urgenţă la Spitalul Judeţean”81. Este posibil ca 

ofiţerul Radu să fi dat o oră aproximativă, deoarece nimeni nu poate spune 

cu exactitate ora când a început să se tragă. Deschiderea focului poate fi 

plasată în jurul orei 16,15, în Piaţa Libertăţii din Timişoara. După lăsarea 

întunericului, când acţiunile represive s-au intensificat, numărul de victime a 

crescut rapid, echipele medicale având dificultăţi  în a interveni, mai ales din 

cauza faptului că se trăgea. Liliana Dohotariu, asistentă medicală pe una din 

maşinile Salvării, va preciza: „O primă solicitare am avut-o la Casa 

Armatei, în Piaţa Libertăţii. A fost un tânăr împuşcat, plagă împuşcată 

antebraţ. L-am dus la Ortopedie”82.  

 

Val de morţi şi răniţi 

Răniţii (unii decedaţi pe drum) au început să curgă către Spitalul 

Judeţean după ora 18, când comandamentul local de represiune a fost 

impulsionat de generalul Ştefan Guşă, prim-adjunct al ministrului 

Apărării, sosit de curând la Timişoara tocmai pentru a lichida 

                                                           
80 Adrian Kali, Gust de cenuşă, Memorial 1989, 2, 2007, pp. 60-75. 
81 Nota informativă a fost citită, în 3 martie 1990, de Cornel Bădoiu, preşedintele instanţei 

în Procesul de la Timişoara, la interogatoriul lui Emil Macri, general de Securitate, şeful 

Direcţiei de Contrainformaţii Economice, prezent la Timişoara în perioada represiunii 

mişcărilor pentru libertate (Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 

21 de securişti şi miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. I, Asociaţia Memorialul 

Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 

2004, p. 56). Există posibilitatea ca persoana care a consemnat această informaţie (lt. 

Veronica Sârbu) în Jurnalul Acţiunilor Operative (JAO) să fi făcut o confuzie, iar Tinu 

Radu să nu fie persoana care a transmis informaţia, ci cadrul de conducere care a primit-o.  
82 Liliana Dohotariu, Împuşcaţi în cap am avut cei mai mulţi, Memorial 1989, 2, 1997, pp. 

58-60. 
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demonstraţiile de protest începute cu o zi înainte. Trupele răsfirate în 

municipiu au deschis focul în mai multe puncte, vizând în primul rând 

protestatarii grupaţi. Adrian Kali a fost împuşcat în zona Podului Decebal 

(Neptun), deci între fostul Comitet Judeţean de Partid şi Parcul Poporului. 

A fost târât de prieteni la colţul străzii Dalia, unde a fost creat un 

minicentru de aşteptare pentru răniţi, căci erau mai mulţi. După un timp, 

„eu, cu cel rănit în picior, Leu şi Ivanovici, am fost urcaţi într-o Dacie şi 

dus la Spitalul Judeţean. Aici, la Urgenţă, era o privelişte de groază, zeci 

de răniţi; eu însumi stăteam cu încă cinci pe un pat. Mie mi-a dat ajutor un 

student şi un doctor negru. Am fost trimis la chirurgie toracică la Spitalul 

„Victor Babeş”83.  

Un alt martor, Marius Iliev, tehnician de aparatură medicală şi 

angajat al Spitalului Judeţean, a fost prezent la Urgenţă în seara zilei de 17 

decembrie 1989. Când va fi întrebat în instanţă câţi răniţi au venit, va 

preciza: „Mulţi, greu de precizat, foarte mulţi, nu era timp să fie număraţi. 

De ordinul sutelor probabil. O sută şi ceva, două sute”84. La Urgenţă la 

Spitalul Judeţean a ajuns într-o primă fază şi Traian Orban, rănit în picior, 

fiind deci un caz pentru Clinica de Ortopedie. Va descrie în instanţă ce a 

văzut: „Acolo am stat vreo două ore bune, dezbrăcat, pe o tragă. Cineva mi-

a luat hainele şi am auzit: «Dă-l dracului, că moare...». După două ore, cam 

o oră şi jumătate, am fost trezit, că cineva vroia să-mi ia ceasul de la mână. 

Eram complet dezbrăcat pe targă şi, când am simţit că vrea să-mi ia ceasul 

de la mână, m-am trezit şi m-am uitat instinctiv la ceas şi am văzut că era 19 

şi ceva, 19,20”85. În zonă era un du-te-vino de speriat, cu răniţi pe tărgi şi 

morţi pe jos, cu o femeie împuşcată în abdomen şi care striga îngrozitor.  

Liliana Dohotariu era în acele zile asistentă la Serviciul de Salvare al 

Spitalului Judeţean Timiş. Ştiind ce s-a întâmplat în zona Pieţei Sf. Maria cu 

o seară înainte, a venit la serviciu duminică, 17 decembrie, pregătită pentru 

ce era mai rău. Însă situaţia a fost mult mai groaznică. S-a deplasat cu 

Ambulanţa în toate locurile fierbinţi din oraş, în noaptea de 17 spre 18 

decembrie 1989, ocupându-se de 34 de cazuri de persoane împuşcate, ceea 

ce reprezintă un număr impresionant. Din cele 34 de persoane văzute, 17, 

deci jumătate, au decedat. Femeia a trăit o noapte de teroare, însă nu s-a 

blocat, nu s-a ascuns, ci a ieşit curajoasă în oraşul asediat de torţionari. 

                                                           
83 Adrian Kali, Fraţi pi dracu! în Marius Mioc, Revoluţia de la Timişoara aşa cum a fost, 

Editura Brumar, Timişoara, 1997, p. 18. 
84 Mărturia lui se găseşte în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara 

(14 martie - 12 mai 1990), vol. III, , Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 970. 
85 Declaraţie în Miodrag Milin (ed.) Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 

octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, pp. 2691-2692.  
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Aceştia nu doar că trăgeau fără milă în populaţie, dar se şi opuneau ridicării 

morţilor şi răniţilor, împiedicând echipajele Salvării să acorde asistenţa 

medicală necesară: „O altă colegă n-a putut să treacă, nu i-a lăsat cordonul 

de Armată să treacă, deşi era Salvarea. Solicitarea suna: Împuşcat în casa 

scării!, pe Calea Girocului. (...) Şi m-am dus. Am oprit, ne-am ciondănit cu 

domnii militari, care nu au vrut să ne lase. (...) Doctorul Ometa mi-a zis prin 

staţie că este cu eviscerare. Asta înseamnă că avea intestinele toate... Şi ne-

au dat voie să trecem”86.  

 

Înconjuraţi de militari, miliţieni şi securişti 

Luni, 18 decembrie, dimineaţă, Spitalul Judeţean a fost înconjurat de 

forţe de ordine, formate din efective de la  Miliţie şi de la Unitatea de Pază 

şi Securitate. Dispozitivul VII de aici a fost coordonat în schimbul I de 

maiorul Gheorghe Dragoş, iar în schimbul II de mr. Iosif Veverca. Sarcina 

oficială, de acoperire, a trupelor dispuse în jurul unităţii era de a o apăra de 

eventualii atacatori. Motivul sună ridicol, desigur, deoarece scopul real era 

acela de a împiedica intrarea persoanelor care îşi căutau morţii sau răniţii în 

spital. De asemenea, măsura a fost dictată şi pentru a-i împiedica pe răniţii 

deja internaţi să părăsească locul fără a fi anchetaţi. În orice caz, a fost 

restricţionat accesul la Morgă, chiar şi pentru cadrele sanitare, dar şi la 

Urgenţă, unde nu puteau ajunge nici măcar pacienţii internaţi pe secţii. 

Dispozitivul de pază a rămas în funcţiune până în dimineaţa de 20 

decembrie, când a fost retras la presiunea străzii, căci manifestanţii au pus 

stăpânire pe oraş.  

Şi convorbirile telefonice au fost limitate, în centrala telefonică fiind 

instalate, de către ofiţerul de Securitate Vasile Grui, trei persoane din 

serviciile de informaţii, care să se ocupe de această operaţiune, după cum va 

declara Ovidiu Golea, directorul spitalului87. Rodica Novac, director al 

Direcţiei Sanitare, va declara că a văzut aceste persoane, care i-ar fi declarat 

că sunt acolo pentru a apăra spitalul şi cadrele sanitare. Cert este că în 

această perioadă, R. Novac nu a putut să vorbească la telefon cu Ministerul 

Sănătăţii pentru a informa şi a cere sprijin până în după-amiaza de 20 

decembrie 1989. Până atunci, legăturile cu Bucureştiul erau întrerupte la 

scurt timp după ce erau realizate. Din 20 decembrie s-a putut comunica, dată 

când securiştii respectivi au şi fost retraşi din centrala telefonică a 

                                                           
86 Liliana Dohotariu, Împuşcaţi în cap am avut cei mai mulţi, Memorial 1989, 2, 2007, pp. 

58-60. 
87 În Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1004. 
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instituţiei88. Tinu Radu, fost adjunct al şefului Securităţii Statului Timiş, va 

fi de părere că ofiţerii respectivi nu erau de la Securitate, ci de la Direcţia de 

Informaţii a Armatei89. 

Personalul medical a putut intra şi ieşi, în şi din Spitalul Judeţean, 

după controale succesive, dar familiile care îşi căutau dispăruţii au fost 

împiedicate să ajungă la ei. Mai mult, a fost interzisă oferirea de informaţii. 

Medicii, asistentele şi ceilalţi angajaţi au fost supravegheaţi cu atenţie, 

pentru ei fiind stabilite câteva reguli stricte de urmat în activitate. Atmosfera 

a fost redată în instanţă de Stana Pediuc, infirmieră. Ea se va referi la ziua 

de 19 decembrie, după ridicarea cadavrelor de la Morgă: „Dimineaţă, când 

s-a făcut raportul de gardă şi s-au format echipele, deci 12 cu 24 să lucrăm, 

deci ni s-a anunţat strict profesional, mă rog, n-avem voie decât două 

persoane să lucrăm, deci nu mai mult de două persoane, şi ceea ce vedem, 

ceea ce ştim rămâne în incinta spitalului”90. Era o dispoziţie a organelor de 

represiune, transmisă însă prin intermediul conducerii Direcţiei Sanitare 

Timiş.  

Tot luni, 18 decembrie, dar după-amiază, ofiţeri de Securitate aduşi 

din mai multe judeţe ale ţării au început anchetarea răniţilor din Spitalul 

Judeţean. Scopul acestora va fi de a-i identifica pe participanţii la protestele 

din zilele anterioare, 16 şi 17 decembrie, precum şi pe eventualii lideri. 

Evident, ca în orice stat autoritar-represiv, oamenii Securităţii nu au fost 

nicio clipă interesaţi de identificarea celor care au tras în demonstranţi, deşi, 

teoretic, propagandistic şi declarativ, era una din responsabilităţile lor, căci 

Securitatea ar fi trebuit să fie în slujba poporului! Interogarea răniţilor a 

continuat şi în 19 decembrie, însă prea multe date nu s-au putut afla. Este 

adevărat că nici ofiţerii de Securitate nu au fost prea insistenţi. Ei s-au 

mărginit la a profera ameninţări, însă nicio persoană nu a fost lovită şi nici 

nu a fost supusă la alte presiuni de natură fizică. Oricum, răniţii aveau regim 

special, fiind puşi sub observaţie, fiind consideraţi deţinuţi. Desigur, dacă 

regimul comunist nu s-ar fi prăbuşit, ei ar fi avut probleme în perioada 

următoare. 

 

Cazul Cristina Lungu 

La Spitalul Judeţean a ajuns şi Cristina Lungu, deşi avea doar doi 

ani. A fost dusă acolo deoarece unitatea sanitară se afla foarte aproape de 

                                                           
88 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (5 – 20 iunie), vol. IV, 

Ed. Mirton, Timişoara, 2006, p. 2167. 
89 Tinu Radu, Timişoara... no comment! Editura Paco, Bucureşti, f.a., pp. 116-117. 
90 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (3 mai-16 iulie 1991), vol. VI, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, p. 3391. 
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locul tragediei. A fost împuşcată în inimă. Avea doar doi ani şi jumătate. În 

seara de 17 decembrie 1989, se găsea între părinţii ei în zona Casei 

Tineretului din Timişoara, pe trotuarul unde la acea dată funcţiona 

restaurantul  Stadion. Când fetiţa a căzut, tatăl a ridicat-o. Se auzeau focuri 

de armă şi atunci au crezut că trebuie să se adăpostească. A simţit că fetiţa 

nu mai mişcă şi a văzut sângele cum se întinde din rană. A fugit disperat la 

Spitalul Judeţean, aflat în apropiere. Nu mai era nimic de făcut. Copilul a 

decedat în scurt timp. Se numea Cristina Lungu şi nimerise fără vină într-un 

război care nu era al ei. Niciodată, absolut niciodată nu s-a pus problema 

identificării  ucigaşului. Justiţia a mers pe formula autorului  necunoscut. Un 

glonte rătăcit, care a lovit orbeşte... 

Această întâmplare de un tragism extrem va fi descrisă în instanţă de 

Doru Lungu, tatăl micuţei împuşcate. Era un moment de acalmie, pe la ora 

22, după ce se trăsese intens în apropiere, în Calea Girocului. Au ieşit la 

intersecţia str. Negoi cu Arieş şi Calea Girocului. La un moment dat, 

Cristina a căzut. Tatăl a crezut că s-a împiedicat, deoarece nu s-a auzit 

niciun zgomot deosebit. Când a ridicat-o, Doru Lungu a constatat că îi curge 

sânge din gură. Atunci a fugit cu ea la Spitalul Judeţean la Urgenţe: „Şi de-

abia dimineaţă, pe la 4, am aflat, mi-a zis cineva că, de fapt, a fost împuşcată 

şi murise pe loc. Am vrut, cineva de acolo mi-a zis, să fug repede la Morgă 

s-o iau, fiindcă altfel n-am s-o mai pot obţine”91. Pentru că îi era teamă că 

trupul ei va dispărea definitiv, în acţiunea criminală de ştergere a urmelor, 

tatăl ei era hotărât să o ia de la Morgă, deşi i-ar fi fost aproape imposibil să o 

înhumeze oficial, căci nu avea documente. Dar nu a ajuns la ea, deoarece a 

primit sfatul să se ferească, să nu se pună în pericol, căci două persoane de 

la Securitate fac investigaţii la Morgă despre cei decedaţi. Abia joi după-

amiază, în 21 decembrie, a reuşit să recupereze trupul, norocul (dacă noroc 

se poate numi în aceste condiţii) fiind că nu a fost pusă în lotul ce va ajunge 

la Bucureşti pentru incinerare. 

 

Tragedie în familia Boţoc 

La Morga de la Spitalul Judeţean a ajuns şi trupul neînsufleţit al 

Luminiţei Boţoc. Tragedia familiei a fost amplificată de faptul că, fiind bine 

dezvoltată, legiştii au crezut că au în faţă cadavrul unei persoane adulte. În 

aceste condiţii, ea a fost recunoscută cu greu. Cazul  Luminiţei Boţoc este şi 

el revelator. Pur şi simplu, a fost o bătaie de joc la adresa victimelor. Există o 

declaraţie semnată de Maria şi Virgil Boţoc, părinţii fetei. Declaraţia este 

                                                           
91 Declaraţie în instanţă reluată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 

septembrie – 29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2868. 
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importantă, căci, după căutări de aproape o lună, nefericiţii părinţi îşi vor găsi 

fata înmormântată în Cimitirul Eroilor: „Consider că doctorul Dressler (medic 

legist la acea dată, destul de controversat în epocă, n.n.) nu a procedat corect 

când a spus la radio şi TV că s-au dat anunţuri pentru ca morţii să fie 

identificaţi. Ştim bine că nu s-a dat niciun fel de anunţ. Cred că minte şi 

administratorul de la pompe funebre, deoarece sunt oameni, printre care 

groparii din cimitir, care au susţinut că ei au refuzat să sape groapa comună şi 

că s-a lucrat noaptea, cu un excavator de la GIGCL şi că morţii au fost 

îngropaţi tot atunci, iar preotul a făcut slujba a doua zi, morţii fiind deja 

îngropaţi” (Timişoara, 28 ianuarie 1990). Luminiţa Boţoc era născută în 1976, 

era elevă şi a fost împuşcată în torace în Calea Lipovei. Trupul i-a fost găsit în 

ianuarie 1990, în groapa comună din Cimitirul Eroilor. Vinovaţi de tragedie 

sunt indicaţi trei ofiţeri de la unitatea militară din Calea Lipovei92. 

Despre ceea ce s-a întâmplat în Calea Lipovei s-a scris foarte mult. 

A existat şi un proces cu ofiţeri condamnaţi în primă fază. Apoi au scăpat. 

Totuşi, acolo s-a tras din unitatea militară. Episodul este reluat într-o altă 

publicaţie, în urma unor dispute virulente. Era şi o acţiune a presei de a se 

scutura de presiunile făcute asupra ei din diferite direcţii. Încercărilor de 

disculpare venite din partea ofiţerilor  ucigaşi  li se răspunde cu probe. 

Există mărturii înregistrate despre trăgătorii din seara de 17 decembrie 1989. 

Materialul chiar poartă titlul sugestiv Banda magnetică nu minte. Este 

descris episodul din Calea Lipovei, când căpitanul Gheorghe (locotenent 

major în 17 decembrie 1989, avansat însă la excepţional!) a ucis 

demonstranţi. Iată mărturia soldatului Rada: „Da, am auzit că cineva a spus 

asta: «Nu mai trage, Gheorghe. Nu mai trag, tovarăşe colonel» şi la fel...: 

«Dă, mă, o armă!». Şi iar a început tragă” (Gazeta de Vest, 17 februarie 

1990).  

Tragedia Luminiţei Boţoc este redată chiar de mama ei, cea care o va 

căuta zile în şir. Va fi ameninţată cu arma, va fi plimbată de colo-colo, dar 

nu va afla amănunte decât din întâmplare. Femeia reconstituie traseul fetei 

din frânturi şi ajunge la un deznodământ covârşitor. Va fi găsită într-un mor-

mânt comun: „Da, fetiţa a fost dusă cu Salvarea la Clinici, iar de acolo n-am 

mai ştiut nimic ce s-a întâmplat, nimic. Şi atunci, am găsit-o abia în 14 

ianuarie, îngropată în Cimitirul Eroilor, în groapa comună. Soţul a mers la 

serviciu şi cineva dintre colege i-a spus că să meargă la cimitir, că s-a 

dezgropat o groapă comună şi acolo este şi fetiţa noastră. Şi atunci soţul a 

venit la mine la fabrică, că eu eram schimbul unu la fabrică, de dimineaţă, şi 

                                                           
92 Liza Kratochwill, „Împuşcat la 12 ani pentru... terorism?! Memorial 1989, nr. 1, 2007, 

pp. 53-56. 
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m-a luat şi am mers şi am văzut fetiţa acolo” (Evenimentul zilei, 17 

decembrie 2009). 

O posibilă concluzie la această tragedie ne-o dă Vlad Stoicescu, într-

un editorial scris după 20 de ani de la evenimente: „În 2002, când părintele 

democraţiei originale semna Decretul 727, emoţia nu-şi mai găsea loc în 

universul politico-sentimental al lui Ion Iliescu. Locotenent-colonelul Ion 

Păun şi căpitanul Constantin Gheorghe erau graţiaţi de apostila scurtă a 

primului  preşedinte  postcomunist,  deşi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îi 

condamnase pentru măcelul din Calea Lipovei, din seara lui 17 decembrie 

1989. Clemenţa e justificată aşa, cu o formulă juridică care anulează norma-

litatea: „Din motive umanitare”. Şapte oameni au fost împuşcaţi mortal 

atunci. Printre  ei, Luminiţa Boţoc, o fetiţă de doar 13 ani, a cărei mamă mai 

spune astăzi, printr-o propoziţie care închide o lume, doar «aşa a fost să 

fie»”93. 

 

Minori trataţi la Spitalul Judeţean 

La Spitalul Judeţean vor ajunge şi alţi minori. În 1990, relatând ca 

ziarist despre Procesul de la Timişoara, am fost de mai multe ori în situaţia 

de a vedea discrepanţa dintre tragediile întâmplate şi calmul din sala de 

judecată, precum şi siguranţa inculpaţilor că vor ieşi curând de acolo. 

Impresionantă era convingerea lor, ce părea reală şi nu mimată, că nu sunt 

vinovaţi cu nimic. Eram la instanţa supremă, iar unele aspecte cădeau în 

derizoriu. Câteodată apărea însă câte un martor-victimă, care impresiona 

prin profunzimea dramei trăite. Un copil ce fusese rănit în Revoluţie: 

„Cristian Câmpean declară că s-a tras din balconul Casei Armatei. Face însă 

o confuzie. Balconul din care s-a tras aparţine, de fapt, Diviziei Mecanizate, 

aflată în aceeaşi clădire cu Casa Armatei. Deoarece mă aflam în Piaţa 

Libertăţii în acele momente, pot să spun că au tras doi militari în termen, 

aflaţi la ordinele unui maior sau lt.-col. de infanterie. Cristian Câmpean a 

fost al treilea care a căzut. Primul împuşcat se afla chiar în faţa acelui 

balcon. Îşi descheiase haina şi ceruse să fie împuşcat” (Timişoara, 10 

octombrie 1990). Se reţinem acum ce a... reţinut instanţa, atunci când 

Cristian Câmpean a fost audiat în Procesul de la Timişoara: „Elev, 14 ani. 

Rănit în după-amiaza de 17 decembrie, în Piaţa Libertăţii. Focul a venit de 

la balconul Casei Armatei. Împuşcat în picior, în fosta staţie a tramvaiului 5. 

Erau două persoane care trăgeau, în ţinută kaki. Au căzut în jur de zece 

persoane”94. Copilul a precizat: „S-a tras de mai multe persoane, de două 
                                                           
93 Liza Kratochwill, Copiii şi revoluţia, Memorial 1989, 1 (5, 2009), pp. 119-122. 
94 Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara, volumul IX, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, p. 122. 
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persoane care stăteau la balcon”95. Scurt şi cuprinzător! Între discursul 

administrativ-juridic şi cel de tip jurnalistic, diferenţele sunt enorme... 

Rănită a fost şi Daniela Lengyel. Grefierul de la Tribunalul Suprem, 

secţia militară, avea să noteze la fel de lapidar o dramă de proporţii: „Elevă, 

17 ani. A fost în grupul de demonstranţi care venea din Complexul 

Studenţesc spre Podul Decebal. Împuşcată în picior: «Erau în faţa mea vreo 

sută, pe toţi i-a secerat la pământ şi cred că şi în spate». Duşi cu o maşină la 

Spitalul Judeţean... «Glonţul... mie mi-a intrat din lateral, jos, la gleznă. 

Poate a ricoşat sau s-a tras şi din parc, eu nu pot să ştiu...»”96. Problema 

răspunderii  pentru  aceste drame sângeroase s-ar fi pus cu pregnanţă în 

orice  societate  democratică. În  România însă, lucrurile au stat şi stau 

altfel. În 1994, într-o sinteză a Parchetului Militar despre Revoluţie, se 

constata cu referire la Armată că, în contradicţie cu legislaţia în vigoare, 

comandanţii unităţilor militare nu au luat măsuri de investigare a cazurilor 

din preajma unităţilor în care s-au înregistrat morţi şi răniţi. Mai mult, nu s-

au întocmit documente şi nu s-au păstrat probe97. Lucrurile vor fi chiar mai 

grave, căci aşa cum remarcă documentul citat, comentat de Marius Mioc, s-a 

răspuns incomplet şi cu insolenţă uneori chiar şi la solicitările procurorilor. 

Armata a fost apărată şi nu a răspuns decât în mică măsură de crimele 

comise la ordinele liderilor comunişti, dar şi prin modul haotic, total 

neprofesionist în care a acţionat în cazurile în care au rezultat victime. 

 

Morţi şi răniţi la Ortopedie 

La acea dată, Clinica de Ortopedie a Spitalului Judeţean Timiş se 

afla la o altă adresă faţă de celelalte clinici, găzduite  în sediul central, o 

clădire nouă, ridicată în anii ’70. Persoanele cu afecţiuni ale membrelor au 

fost dirijate la Ortopedie fie direct din oraş, de la locul incidentelor, fie pe 

traseul sanitar de la alte spitale din oraş, în principal de la Unitatea de 

Primire a Urgenţelor de la Judeţean. Aici a fost transferată şi Daniela 

Lengyel, elevă de 17 ani, după ce a trăit clipe de coşmar la Spitalul 

Judeţean. A ajuns acolo  împuşcată în picior. I-au acordat îngrijiri după ce a 

început să ţipe, deoarece fusese pusă în aşteptare pe palier, între scări. 

Cadrele sanitare au fost foarte prompte cu îngrijirile, ca mai apoi să decidă 

că trebuie transferată la Ortopedie: „M-au luat de acolo şi, când am ieşit cu 

                                                           
95 Declaraţie reprodusă în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 

29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2841. 
96 Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara, volumul IX, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, p. 122. 
97 Marius Mioc, Revoluţia din Timişoara aşa cum a fost, Ed. Brumar, Timişoara, 1997, p. 3. 
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targa, m-am întâlnit cu o prietenă de-a mea. Şi ea era tot pe targă, împuşcată 

în picior”98.  

Tot pe un traseu ocolitor va ajunge la Ortopedie şi Ioan Blezniuc. 

Acesta a fost rănit în Piaţa Libertăţii, tot în 17 decembrie, dar pe la ora 17. 

Va primi primul ajutor la Clinicile Noi, de unde se va duce acasă. Va ajunge 

apoi la Policlinica CFR, iar de aici, cu o Salvare, la Ortopedie. Un circuit 

între clinici a făcut Ioan Muscă, împuşcat în picior în Calea Girocului, 

aproape de Centru de Sânge, în seara zilei de 17 decembrie 1989.  A fost 

pus într-o maşină a Salvării, care, din cauza tirului de arme, nu a putut 

ajunge la Urgenţe la Spitalul Judeţean (o distanţă de maximum 200 de 

metri!), ci a fost nevoită să se îndrepte către Clinica de Ortopedie. Aici, din 

piciorul sfărâmat i-au scos două gloanţe. Peste tot era plin de răniţi, 

nemaifiind locuri în paturi. A petrecut noaptea şi ziua următoare  pe o saltea, 

adusă prin bunăvoinţa unei infirmiere99.  

 

 

 

 

 

                                                           
98 Declaraţie în instanţă reluată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 

septembrie – 29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2846. 
99 Idem, p. 3174. 
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PANICĂ ŞI GROAZĂ ŞI ÎN ALTE SPITALE 

 

 

Mobilizare la Spitalul Municipal 

 

Nu au fost destule paturi 

Pentru Spitalul Municipal, care deserveşte, în principal, populaţia 

din partea de nord a Timişoarei, este caracteristic faptul că îşi desfăşoară 

activitatea în mai multe locuri, clinicile fiind dispersate în clădiri din centrul 

vechi al municipiului. Cum această zonă a fost marcată de dese confruntări 

dintre forţele de represiune şi protestatarii anticomunişti, un număr de 

persoane rănite au ajuns la clinicile acestui spital, adică la Clinicile Noi, 

Oftalmologie şi Maxilo-Faciale. La Clinicile Noi au ajuns 34 de răniţi, fiind 

înregistraţi şi şapte morţi. De cei mai mulţi dintre ei s-a ocupat doctorul 

Bárányi Francisc, care, în acele zile, a rămas în spital zi şi noapte. Din cei 

34 de răniţi ajunşi la spital (pe jos, cu autoturisme particulare sau cu maşini 

ale Serviciului de Salvare),  20 au rămas în clinică. Cei cu răni mai uşoare 

au fost trimişi acasă. Pentru că nu erau destule paturi libere, a trebuit să 

plece acasă şi unii dintre bolnavii suferind de alte afecţiuni, aflaţi într-o 

situaţie mai bună. După cum precizează dr. Bárányi, duminică seara, în 17 

decembrie, atunci când a fost valul mare de persoane împuşcate, asistenţa 

medicală a fost acordată de trei chirurgi, doi anestezişti şi alţi patru medici 

cu alte specializări. Cele trei persoane care au fost aduse decedate în noaptea 

de 17 spre 18 decembrie 1989 au fost ridicate dimineaţă de cei de la 

Pompele Funebre şi transportate la Morga centrală de la Spitalul 

Judeţean100. Au fost puse apoi în lotul celor 43 de eroi duşi şi incineraţi la 

Crematoriul Uman Cenuşa din Bucureşti.  

În 19 decembrie, în spital au apărut doi securişti, rolul lor fiind acela 

de a lua declaraţii răniţilor. Au fost convinşi să-şi lase armamentul la intrare, 

într-un dulap, după care au mers la paturile bolnavilor. Nu au putut să stea de 

vorbă cu prea multă lume, deoarece medicii le administraseră sedative puter-

nice, pentru a fi inconştienţi. După cum relatează Ioan Rusu, clinica a fost  

organizată meticulos de doctorul Bárányi, ajutoarele fiind formate din civili. 

Ioan  Rusu era acolo cu fiul său de 15 ani, rănit în picior, pe care nu voia să-l 

părăsească, de frică să nu i se întâmple ceva: „M-o rugat domnul doctor 

                                                           
100 Báranyi Francisc, Toată noaptea am salvat oameni, Memorial 1989, nr. 2, 1997, pp. 51-

57. 
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Bárányi, dl profesor, să-i ajutăm să bage răniţii şi morţii, printre care am băgat 

şi şase-şapte morţi la morgă. Eram câţiva cetăţeni acolo care ajutam”101. 

 

Răniţi în situaţii deosebite 

Vasile Avram a fost rănit grav în abdomen duminică, 17 decembrie, 

în jurul orei 19. Se afla în apropierea fostului Centru Militar Judeţean, când 

asupra grupului din care făcea parte s-au tras mai multe salve. Focurile au 

venit dinspre Piaţa Operei-Hotel Timişoara, fiind o zonă unde au căzut mai 

mulţi morţi şi răniţi. Vasile Avram a fost dus la Clinicile Noi, unde a mai 

trăit mai bine de o săptămână, fiind decedat în 26 decembrie. Soţia sa, 

Olimpia Avram, va declara în instanţă că rănitul a apucat să mai vorbească 

cu ea şi i-a declarat că a fost împuşcat de o persoană din forţele de 

represiune  aflată  între troleibuzele şi autobuzele cu care era blocată 

trecerea spre Piaţa Operei, dar că doctorii care l-au tratat ar fi susţinut că s-

ar fi tras de undeva de sus, căci glonţul ucigaş ar  fi avut un parcurs oblic102. 

Ion Popovici a fost reţinut de o patrulă de miliţieni la miezul nopţii de 17 

spre 18 decembrie în zona Sinaia (Piaţa Küttl). A vrut să fugă, dar au tras 

asupra lui şi l-au rănit în şold. Apoi l-au luat la bătaie. Împreună cu mai 

mulţi cetăţeni reţinuţi a fost dus la Comenduirea garnizoanei, în Piaţa 

Libertăţii. Aici, ceilalţi au fost introduşi în arest, însă I. Popovici a fost 

abandonat în stradă. După un timp, prin intervenţia ofiţerului de serviciu de 

la Garnizoană, a fost ridicat de doi militari şi dus la Clinicile Noi. Două 

săptămâni abia a putut să mănânce câte ceva, nu atât din cauza rănii, cât a 

bătăii primite de la miliţieni. Medicii de aici nu le-au dat voie securiştilor 

sosiţi în unitate să-l ancheteze, invocând starea proastă de sănătate a 

acestuia103. Popovici va fi sedat puternic, deci anchetatorii nu au avut cu 

cine vorbi. În privinţa Clinicii Maxilo-Faciale, este de precizat că aici a 

ajuns, în seara zilei de 16 decembrie 1989, unul dintre lucrătorii de Miliţie, 

component al Plutonului de Intervenţie. În confruntările cu protestatarii, 

derulate în apropiere de biserica reformată din Piaţa Maria, acesta a fost 

lovit în faţă cu un corp dur.  

 

Prim-ajutor la Oftalmologie 

Clinica de Oftalmologie se află în centrul oraşului, iar în apropierea 

ei s-au dat lupte grele între protestatari şi forţele armate, adică în perimetrul 

                                                           
101 Declaraţie în instanţă reluată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 

septembrie – 29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2563. 
102 Mărturia se găseşte în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 

29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2746. 
103 Idem, pp. 3128-3129. 
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Piaţa 700-Piaţa Libertăţii-Piaţa Operei (Victoriei). Din raportul de gardă 

întocmit de dr. Minola Budău, pentru ziua de 17 decembrie 1989, rezultă că 

la această unitate au fost aduse persoanele rănite prin împuşcare în 

apropiere, fiind necesară acordarea de îngrijiri pentru opt pacienţi. La ora 

16,30, este consemnată în registru intervenţia asupra lui Vasile Dumitru, de 

20 de ani, din Lugoj, având o plagă abdominală. Dr. Budău nu se va sfii să 

consemneze în raport că este vorba de o plagă împuşcată „prin armă de foc”. 

La acea oră, în Timişoara se trăgea doar în Piaţa Libertăţii, fiind deschis 

focul de către militarii aparţinând Diviziei 18 Mecanizate.  

Aici a ajuns Mihai Cojocaru, rănit în 17 decembrie 1989, în jurul 

orei 19, în apropiere de Piaţa Operei. Venea cu un grup de demonstranţi 

dinspre Piaţa 700, iar asupra lor s-a deschis foc de către trupele Armatei 

aflate în apropiere de Hotelul Timişoara. Un glonte l-a lovit în coapsa 

stângă. A reuşit, alături de alte persoane, să se refugieze într-un troleibuz 

oprit acolo. A stat un timp pe burtă, fără să mişte, căci afară se trăgea din 

plin. Mai târziu a fost dus pe braţe, de trei persoane, la Oftalmologie, unde, 

fără nicio ezitare, a fost internat şi i s-au acordat îngrijiri medicale. În 18 

dimineaţa a fost transferat la Spitalul Judeţean104. La Oftalmologie a ajuns şi 

Remus Marian Tăşală, un tânăr împuşcat ceva mai devreme, pe la ora 17-

17,30. I-a fost pansată rana de la gât. Apoi, a fost dus cu o maşină a Salvării 

la Spitalul Judeţean, după cum vor susţine prietenii săi105. Este un caz 

extrem de controversat, deoarece despre Remus Tăşală s-a afirmat că ar fi 

avut o altă urmă de glonţ, în frunte, misterul nefiind pe deplin elucidat nici 

în prezent. Se va interveni masiv până la ora 21, după acordarea primului 

ajutor victimele fiind transferate la alte unităţi sanitare specializate din oraş. 

Este semnificativ faptul că şi medicii de la această clinică s-au mobilizat 

exemplar, venind de acasă pentru a ajuta personalul aflat deja de gardă. 

Niciuna dintre intervenţii nu a fost legată de probleme la ochi, au fost plăgi 

împuşcate în alte regiuni ale corpului.  

 

 

 

                                                           
104 Declaraţie în instanţă reluată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 

septembrie – 29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2485. 
105 Idem, p. 2511. 
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Minori şi adulţi la Spitalul de Copii 
 

Copii nevinovaţi luaţi la ţintă 

În Revoluţia de la Timişoara, mulţi adolescenţi au fost în stradă. 

Forţele represive nu au avut însă nicio reţinere de a trage în ei. Victime ale 

Armatei în primul rând, deschiderea focului către persoanele minore este 

imposibil de acceptat. Desigur, nu se justifica nici împotriva adulţilor, însă 

acţiunile barbare ale militarilor împotriva copiilor arată cât de fideli erau cei 

din trupele de represiune faţă de Nicolae Ceauşescu. La Spitalul de Copii nr. 

3, cum era clasificarea în epocă, sunt consemnate cinci cazuri de intervenţii 

asupra minorilor: Alina Amanci, Marcel Edveş, Otilia Marin, Larisa Szabo 

şi Gabriela Tako. Cercetările efectuate în timp arată fără tăgadă că, în unele 

cazuri, militarii au ştiut foarte clar că se trage în minori total nevinovaţi. Aşa 

s-a întâmplat în Piaţa Libertăţii, în faţa Diviziei 18 Mecanizate Timişoara, în 

17 decembrie 1989. O bună panoramare va realiza Lucian Ionică. Nu este un 

material jurnalistic publicat într-o gazetă, într-un periodic, ci într-un volum 

colectiv. Structura este însă de ziar. Sunt reunite aici cinci mărturii. Reluăm, 

pe scurt, momentele rănirii a trei copiii. Irinel Maxim: „Pe urmă, când am 

văzut că lumea pică pe jos, m-am aruncat şi eu, dar mă ţintise deja în picior. 

Unii n-or mai apucat să se culce, că deja i-o ciuruit. Am simţit, aşa, o 

fierbinţeală. M-am târât puţin pe coate şi am strigat la un om să mă ajute”. 

Un copil de 12 ani împuşcat în picior se târa pe coate... 

Mihaela Alina Amanci: „Şi un militar a tras cu puşca-n sus, apoi a 

vrut să tragă într-un om şi glontele a ricoşat şi apoi, cum stăteam acolo, a 

intrat  în mine. După aceea m-au luat nişte oameni şi m-au urcat într-o maşină 

roşie şi au vrut să mă ducă acasă, au crezut că numai m-am speriat”. Dar fata 

era rănită grav. Va ajunge la reanimare la Spitalul de Copii, după ce va 

străbate oraşul pe traseul Clinicile Noi - Spitalul Judeţean. În ajunul 

Crăciunului, este împuşcat  Constantin Ioniţă, de doar nouă ani: „Am stat în 

casă, la noi în dormitor, şi mămica era în bucătărie. Mă jucam cu frate-meu, 

care are opt ani. Cineva a împuşcat... şi s-a dus prin geam, s-a dat din perete şi 

a venit în mână la mine. Am plâns...”106 În altă parte, găsim nuanţări ale 

acestor poziţii.  Irinel Maxim: „Am fost împuşcat în Piaţa Libertăţii, cum să 

zic... au fost împuşcături în toată regula, au tras cu automatul, sărea betonul în 

sus, ca în filme, şi eu am fost împuşcat al doilea, în picior, şi atunci am fugit 

repede. Eu am fost împuşcat fix lângă Casa Armatei şi au tras de la 

                                                           
106 Lucian Ionică, Televiziunea Liberă Timişoara, în Timişoara, 16-22 decembrie 1989, Ed. 

Facla, Timişoara, 1990, p. 253. 
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balcon”107. De fapt, se trăsese din micul balcon al Diviziei 18 Mecanizate. 

Mihaela Alina Amanci: „Cum stăteam la colţ de clădire, din partea dinspre 

Piaţa Libertăţii, erau puşi trei militari. Şi cel din mijloc, cum noi tot strigam, 

cel din mijloc a tras un foc în sus şi eu m-am speriat şi am fugit puţin şi, în 

momentul când m-am întors  înapoi, atunci s-a tras spre mulţime şi, cum eram 

acolo, am fost împuşcată”108.  Deci gloanţele au venit tot din direcţia clădirii 

Diviziei 18 Mecanizate... 

 

Cazul Gabriela Tako  

Referitor la Gabriela Tako, amănunte despre uciderea ei vom regăsi 

în mai multe publicaţii. Impresionează drama familiei, însă şi faptul că în 

acele zile oricine  putea fi ucis...  Informaţiile apar în Amicul public nr. 4, la 

sfârşitul lui martie 1990. Faptele sunt relatate de Donka Doboşan. Se 

întorceau toţi patru, mama, tata şi cele două fete, de la bunici, din Sânmihaiu 

Român. Maşina a fost oprită în dreptul Spitalului de Copii şi dirijată către o 

parcare din zonă. Au coborât să vadă ce se întâmplă. Era duminică, 17 

decembrie 1989, după ora 19. S-a tras asupra lor. Sora, Gabriela, a căzut 

într-o baltă de sânge, mama a fost rănită la şold, iar un glonţ a zgâriat-o pe 

Donka la umăr. A intervenit  tatăl,  care a dus fata la Spitalul de Copii: „Tata 

a rămas alături de ea, iar eu am dus-o pe mama cu o salvare la Spitalul 

Judeţean”, relatează Donka. Mama dădea semne de însănătoşire, aşa că fata 

s-a întors la sora ei. A mai apucat să povestească cu ea, căci, a doua zi, 

Gabriela avea să moară...  Despre Gabriela Tako arhivele evidenţiază că era 

născută în 1979, învăţa la Şcoala generală nr. 7 din Timişoara şi a fost 

împuşcată în coapsă pe 17 decembrie pe bulevardul Republicii. Decesul este 

consemnat la Spitalul de Copii, în 19 decembrie 1989, ora 8109. 

 

Victime printre cadrele medicale 

Tot în Spitalul de Copii, în timp ce acorda asistenţă copiilor răniţi, a 

fost ucisă de un glonte criminal asistenta Elena Nicoară, în vârstă de 32 de 

ani, de la Clinica  I Pediatrie. A fost rănită, de cioburile provenite din 

geamul spart de glonte, colega ei Rozalia Magyar. Lângă ele se afla Adriana 

Daju, care descrie momentul pătrunderii glontelui, al cărui zgomot „m-a 

asurzit, trecând pe lângă urechea mea. Am închis reflex ochii şi instantaneu 

                                                           
107 Irinel Maxim, Copiii şi Revoluţia, Memorial 1989, nr. 1 (3), 2008, pp. 87-88. 
108 Alina Amanci, Copiii şi Revoluţia, Memorial 1989, nr. 1 (3), 2008, pp. 87-88. 
109 Liza Kratochwill, Împuşcat la 12 ani pentru... „terorism”?! Memorial 1989, nr. 1, 2007, 

pp. 53-56. 
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am simţit sângele victimei stropindu-mi faţa”110. Toate acestea s-au petrecut 

în  23 decembrie 1989, în jurul orei 10. Asistentele se aflau în acel salon cu 

o fetiţă operată recent, însă priveau curioase şi la concentrarea de trupe din 

faţa spitalului, perimetru în care aveau loc schimburi de focuri. Cazul va fi 

analizat de Romeo Bălan, general de justiţie, fost procuror în dosarele 

Revoluţiei din 1989.  Acesta a încercat să-i identifice pe autori, suspecţi 

fiind mai mulţi militari, de la diferite unităţi, aflaţi în patrulare în zona 

respectivă. Câţiva dintre ei au declarat că asupra lor s-a tras şi că au deschis 

şi ei focul, dar către etajele superioare ale clădirii din apropierea spitalului, 

clădire în care atunci funcţiona Facultatea de Electrotehnică a Institutului 

Politehnic. Niciun militar nu a putut fi inculpat111. 

S-a acţionat haotic în acele zile, teama şi comportamentul superficial 

reuşind să conducă la uciderea sau rănirea unor oameni nevinovaţi. Despre 

modul bezmetic cu care se acţiona în acele zile şi despre presiunea enormă 

exercitată asupra militarilor, la mai bine de o lună de la Revoluţie aflăm din 

articolul S-a tras din greşeală, publicat în Renaşterea bănăţeană. Era 

noaptea, la Spitalul de Copii. O fereastră uitată deschisă a fost izbită de 

curent, iar zgomotul a băgat spaima în cei de acolo. Un militar s-a dus să 

cerceteze zona. Pentru siguranţă, a introdus cartuş pe ţeava armei. S-a 

convins că nu este nimic şi atunci au mers cu toţii jos, la o cafea. Omul a 

scos încărcătorul din armă, dar de cartuşul de pe ţeavă a uitat. Tot 

manevrând arma, aceasta s-a descărcat, iar o asistentă a fost rănită 

(Renaşterea bănăţeană, 30 ianuarie 1990). 

La Spitalul de Copii nu au ajuns doar minori. Pentru că forţele de 

represiune au tras intens în centrul oraşului, deci în apropierea acestei unităţi 

medicale, în mod firesc şi unii adulţi au fost dirijaţi către această instituţie, 

aici fiindu-le acordată asistenţă sanitară de urgenţă, cazurile fiind preluate 

apoi de clinicile de specialitate ale altor spitale. Când s-a tras la Catedrală, 

în seara de 17 decembrie 1989,  pe la ora 19, a fost lovit în picior şi Emeric 

Antal. A căzut şi a rămas pe loc destul de mult, căci focurile continuau şi 

nimeni nu se aventura să-i salveze. După un timp, a fost scos din zonă, dar a 

fost abandonat din nou, căci iar au izbucnit focurile de armă. A reuşit să se 

adăpostească la intrarea din Parcul Central. De aici a fost ridicat şi dus la 

Spitalul de Copii. După primele îngrijiri, a ajuns cu o maşină a Salvării la 

Clinica de Ortopedie a Spitalului Judeţean112.  

                                                           
110 Adriana Daju, Declaraţie, Dosar 308/P/2000, Tribunalul Militar Bucureşti, documente 

aflate în copie în Arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei din Decembrie 1989, Timişoara. 
111 Romeo Bălan, Victimele Revoluţiei, Timişoara – 1989, Ed. Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989, Timişoara, 2011, pp 99-102. 
112 Idem, p. 2937. 
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Lumini şi umbre la Spitalul Militar 
 

Civilii au fost refuzaţi 

Unitate sanitară cu circuit închis, Spitalul Militar de Urgenţă 

Timişoara a avut un rol nefast în Revoluţie, cel puţin în faza de reprimare, 

din 16 până în 22 decembrie 1989. Este situat în centrul Timişoarei, făcea 

(şi face) parte din reţeaua medicală a Ministerului Apărării Naţionale, 

acordând asistenţă cadrelor şi militarilor în termen din unităţile din zona de 

vest a ţării. Amplasamentul este apropiat de teatrele de represiune, unde 

forţele înarmate au deschis focul asupra populaţiei civile din Timişoara. 

Unii dintre răniţi au apelat, pentru primul ajutor, la medicii şi cadrele medii 

sanitare de aici, însă cele mai multe cazuri au fost respinse, invocându-se 

statutul special al acestui spital. Cele câteva cazuri de civili primiţi aici nu 

au fost nici acestea rezolvate, cei afectaţi fiind dirijaţi către Spitalul 

Municipal (aflat în apropiere) sau către Spitalul Judeţean. Interesant este 

faptul că nici cadrele de Miliţie sau Securitate nu au fost tratate în această 

unitate, ci au ajuns tot la Judeţean. Uneori, nici militarii răniţi nu au fost 

operaţi aici, ci au ajuns la Spitalul „Victor Babeş”, cum este cazul soldatului 

Adrian Zaharia. Va fi transferat la Spitalul Militar  abia în 1 februarie 1990.  

În total, această unitate medicală a acordat îngrijiri pentru 52 de 

persoane, în special după 22 decembrie 1989, după cum rezultă dintr-o 

adresă către Parchetul Militar Timişoara, din februarie 2000. În evidenţele 

Parchetului Militar Timişoara figurează 33 de militari ucişi sau răniţi în 

Revoluţie. Până în 22 decembrie, au fost răniţi un maistru militar, patru 

plutonieri şi doi soldaţi. După 22 decembrie vor muri un maistru militar şi 

şase soldaţi la Timişoara. Răniţi vor fi patru ofiţeri, un maistru militar, patru 

subofiţeri şi zece soldaţi. În niciuna din evidenţe nu apare soldatul Tudor 

Chireată, pentru care există un raport medico-legal care confirmă, în 7 

februarie 1990, o fractură de mandibulă veche. Aceasta putea proveni din 17 

decembrie 1989, când militarul respectiv a fost lovit cu un corp dur.     

Primul caz în care va fi implicat  Spitalul Militar Timişoara este cel al 

eroului-martir Miroslav Todorov. El a fost împuşcat în 17 decembrie 1989, pe 

la ora 17, între Piaţa Unirii şi Piaţa Libertăţii, la intersecţia străzilor Ceahlău 

(Eugeniu de Savoya) cu Vasile Alecsandri, deci foarte aproape de Spitalul 

Militar. Relatează Antonela Todea, prietena celui ucis: „Când să trecem 

colţul, atunci prietenul meu, eram de mână cu el, a căzut în genunchi. Nu 

ştiam, credeam că s-a împiedicat, dar era împuşcat. Am ţipat atunci, am 

strigat, erau nişte băieţi în faţă. Au venit la noi acolo. L-au luat în braţe, l-au 

dus la Spitalul Militar, care era în faţa noastră, şi acolo nu au vrut să-l 
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primească. Apoi, în faţa Spitalului Militar era o Salvare, băieţii l-au pus în 

Salvare”113. La Spitalul Judeţean s-a constatat că este mort.  

 

Activitate intensă după fuga lui Ceauşescu 

După căderea lui Ceauşescu, unitatea va primi şi civili, îngrijirile 

acordate răniţilor fiind acum de bună calitate. Iosif Cota a venit, în după-

amiaza zilei, de la Topolovăţu Mare pentru a aduce adeziunea locuitorilor 

acestei comune la victoria Revoluţiei. A ajuns la Operă, unde a fost rănit 

prima dată, undeva după ora 20, când s-a tras înspre demonstranţii aflaţi în 

faţa clădirii. A fost o rană uşoară, în şold, pe care nu a resimţit-o prea tare. 

S-a deplasat apoi către Piaţa Libertăţii, unde a fost din nou rănit, două 

gloanţe lovindu-i piciorul. Focurile au venit de pe un TAB, care acţiona 

înspre Piaţa 700. După un timp, a fost reperat de militarii de pe un alt TAB, 

care au pus reflectorul pe el. A fost considerat terorist, căci militarii i-au 

cerut să arunce arma. Când le-a spus că nu are, tot nu au venit, de frică, să-l 

ajute, ci i-au cerut să iasă singur la lumină. Abia atunci i-au acordat primul 

ajutor: „M-am tras târâş până acolo şi m-am dus. M-or băgat acolo înăuntru 

şi m-or legat la picior. Şi atunci m-or băgat într-un ARO de armată şi m-or 

dus la Spitalul Militar, unde am fost internat şi am stat ca internat”114. 

Militarii în termen au constituit însă cele mai multe cazuri tratate la 

Spitalul Militar după 22 decembrie 1989. Armata a avut multe victime la 

Timişoara. Cum niciun terorist nu a fost prins şi identificat, rezultă că 

victimele au apărut ca urmare a deschiderii focului de către cei care deţineau 

arme, adică tot Armata. E posibil ca în schimburile bezmetice de focuri să fi 

fost implicaţi şi unii civili, care primiseră arme de la Armată „ca să apere 

Revoluţia”, precum şi unele cadre ale Miliţiei şi Securităţii. Militarii în 

termen sunt însă cei care au avut cel mai mult de suferit. Foarte prost 

instruiţi, deoarece mulţi nici nu ştiau să ţină o armă în mână, aceştia au fost 

puşi în situaţii complicate, cum ar fi cele de a scotoci locuri dosnice în 

căutarea teroriştilor ori să controleze traficul în oraş. În 23 decembrie 1989, 

soldatul Rafael Baikan verifica maşinile din trafic, pentru a identifica 

persoanele dubioase. În apropierea Complexului Studenţesc a oprit un 

autoturism, dar, după câteva clipe, şoferul a demarat spre Sala Olimpia. 

Baikan a pornit în urmărire cu un alt autoturism oprit acolo. Din apropierea 

staţiei de carburanţi de la Abator s-a tras asupra lor, atât el, cât şi şoferul 

fiind răniţi.  

 
                                                           
113 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 octombrie 1990), 

vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2945. 
114 Idem, p. 2459. 
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Răniţi ajunşi la Spitalul „Victor Babeş” 
 

Plăgi împuşcate în zona pieptului 

Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” a avut un rol important 

în Revoluţie, prin faptul că aici funcţiona Clinica de Chirurgie Toracică. În 

acest context, multe persoane cu răni în zona pieptului au ajuns aici pentru a 

fi operate. La această unitate sanitară vor ajunge însă şi alţi răniţi, fie cei 

care şi-au primit rănile în apropiere, fie dintre cei care au refuzat să fie duşi 

la Spitalul Judeţean, de teamă că aici vor fi identificaţi de autorităţile 

comuniste şi chiar ucişi. Elsa Hauder, de religie reformată, a fost împuşcată 

în zona capului pe când se afla în apropierea magazinului alimentar din 

Calea Lipovei. În jurul orei  20, s-a tras din unitatea militară de peste drum, 

fiind rănite mai multe persoane care manifestau pe trotuarul din faţa 

blocurilor de locuinţe. A căzut inconştientă, dar a fost trezită de fiul ei, venit 

repede la faţa locului când a auzit focurile de armă. A fost pusă într-o 

maşină particulară şi cu aceasta a ajuns la Spitalul „Victor Babeş”. Aici a 

primit îngrijiri, iar luni dimineaţă a cerut să fie externată: „Fiindcă am ştiut, 

că s-a discutat, că oamenii aceştia de religie reformată sunt fanatici şi 

trebuie executaţi”115. Medicii însă au insistat să rămână pe loc, deoarece 

acest lucru nu se va întâmpla. La această unitate sanitară a ajuns şi Ioan 

Viorel Tabără. Acesta a fost rănit în picior şi în spate, în jurul orei 20, atunci 

când, în 17 decembrie 1989, s-a deschis focul la Podul Decebal116. 

Conform Protocolului Operator al Secţiei Chirurgie Toracică a 

acestui spital, 33 de persoane au suferit răni în zona pieptului şi a spatelui, 

necesitând intervenţii ale cadrelor specializate de aici. Sunt cazuri 

consemnate în perioada 17 – 25 decembrie 1989, din care 17 cazuri înainte 

de 22 decembrie (până în 19 decembrie, de fapt), iar 16 în perioada 23-25 

decembrie. Prima intervenţie a fost realizată asupra lui Petrică Pachiu, la ora 

18,15, pentru ca ulterior să se opereze la distanţe foarte scurte de timp, la 

ora 21,30 fiind înregistrate trei intervenţii chirurgicale117. Asupra unor 

persoane internate s-a intervenit de mai multe ori, rănile fiind grave şi 

complicate. În 23 decembrie 1989, ora 13,00, a fost acordat primul ajutor 

unor cadre militare de la unitatea din Caracal dislocate la Timişoara pentru a 

interveni împotriva demonstranţilor. După fuga lui Ceauşescu, paraşutiştii 

                                                           
115 Declaraţie dată în instanţă şi reluată în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de 

la Timişoara (5-20 iunie 1990), vol. IV, Editura Mirton, Timişoara, 2006, p. 2391. 
116 Declaraţie în Miodrag Milin (ed.) Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 

octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 3091. 
117 Protocolul Operator al Secţiei Chirurgie Toracică a Spitalului de Boli Infecţioase nr. 4 

„Victor Babeş”. 
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lui Ilie Gurschi au rămas în Timişoara, având un rol controversat în 

evenimente. Acţionând împotriva teroriştilor ori fiind luaţi ei în vizor ca 

terorişti, cei 11 militari menţionaţi s-au răsturnat cu maşina în apropierea 

Spitalului „Victor Babeş”, deci aşa se explică faptul că au fost trataţi aici, 

deşi nu aveau probleme toracice.  

 

Spitalul CFR, aproape de locurile tragediilor 
 

Protejaţi de raziile Securităţii 

La acea dată, Spitalul CFR se afla în reţeaua sanitară a Ministerului 

Transporturilor, deci nu ţinea de Ministerul Sănătăţii. Nu are secţie de 

urgenţe, însă a primit răniţi în Revoluţie datorită faptului că se află 

aproape de centrul municipiului, acolo unde au avut loc manifestări 

revoluţionare importante şi unde forţele de represiune s-au manifestant cu 

virulenţă, ciomăgind protestatarii şi deschizând focul asupra lor. Maricel 

Botezatu se afla în grupul de protestatari de pe treptele Catedralei. 

Duminică seara, în jurul orei 19, dinspre cinema Capitol a venit un TAB 

(amfibie, va declara el la proces), care a deschis focul. Nu s-a tras asupra 

persoanelor turbulente care spărgeau magazine sau furau, ci spre grupul de 

la Catedrală, care doar scanda lozinci anticeauşiste. Când s-a deschis 

focul, protestatarii au fugit în toate direcţiile, M. Botezatu încercând să se 

refugieze în Parcul Central. S-a întors însă să acorde ajutor unei persoane 

căzute (mai fusese atinsă o alta), când a fost şi el rănit. Toţi trei răniţii au 

fost evacuaţi de alte persoane, fiind ajutaţi să ajungă la Spitalul CFR, aflat 

în apropiere. Aici le-au fost acordate îngrijiri, iar cu o maşină a Salvării a 

fost dus la Clinica de Ortopedie a Spitalului Judeţean. 

Printre victimele ajunse la Spitalul CFR s-a numărat şi Angelica 

Toda, o învăţătoare de 20 de ani. A fost rănită în picior în 17 decembrie, pe 

la ora 19, tot în apropierea Catedralei. Ajutată de sora ei, s-a refugiat în 

Parcul Central, iar de aici, după mai multe peripeţii, a ajuns la Spitalul CFR: 

„În salon erau mai mulţi răniţi; nu pot să spun pe nume care au fost, fiindcă, 

în marea majoritate a răniţilor, şi-au dat nume false. Eu n-am ştiut că s-au 

dat nume false. După ce mi-am dat numele adevărat, mi-au spus: 

«Domnişoară, de ce ţi-ai dat numele adevărat?» Păi, zic: «N-am ştiut care 

este adevărul...» Şi ziceau că dacă scap, scap, dacă nu, nu se ştie... M-au dus 

într-un salon”118. Pe moment a scăpat, deoarece a sărit pe geamul spitalului 

(la sugestia unor bolnavi de acolo, care au speriat-o că va fi împuşcată), de 

                                                           
118 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 octombrie 1990), 

vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2727. 
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la etajul I, împreună cu sora, iar de acolo au ajuns pe ocolite acasă. A fost 

ridicată a doua zi de la serviciu de către căpitanul Balint şi dusă la sediul 

Securităţii pentru a fi interogată. 

Oliver Veri a fost rănit în timp ce se afla în apropierea bisericii 

Piariştilor, într-un gang înspre Catedrală, asupra grupului său trăgându-se 

dinspre Piaţa Operei, unde pe vremuri era restaurantul Expres. Rana nu a 

fost foarte gravă, aşa că a putut pleca pe picioarele lui. Un medic de la 

Spitalul CFR i-a acordat îngrijiri, dar nu l-a internat. L-a sfătuit însă să nu se 

arate pe la spitale, deoarece este în pericol de a fi luat la rost de autorităţi. 

Abia după Crăciun a ajuns la spital pentru tratamente corespunzătoare, când 

lucrurile s-au mai liniştit în Timişoara, iar Securitatea fusese anihilată119. 

Deoarece pacienţii au evitat să-şi decline identitatea, în evidenţele oficiale 

ale unităţii medicale sunt consemnate doar trei cazuri de acordare de ajutor 

medical: Mihaela Mazilu, Sorin Micu şi Iosif Popovici. La Sorin Micu, pe 

fişă chiar scrie citeţ: „Plecat din spital”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 Idem, p. 3117. 
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EVIDENŢE ŞI ACŢIUNI DE ŞTERGERE  

A URMELOR REPRESIUNII 
 

 

Distrugerea evidenţelor medicale 
 

Fiecare amănunt era notat 

Evidenţele privind evenimentele din timpul Revoluţiei de la 

Timişoara reprezintă un capitol extrem de complex în analizele făcute 

pentru aflarea adevărului. Sunt aspecte legate în primul rând de numărul de 

morţi şi răniţi, de contextul în care aceste persoane şi-au pierdut viaţa ori au 

căpătat răni grave sau superficiale, dar mai ales cu privire la identitatea 

agresorilor.  Datele culese din diverse documente ale vremii, din mărturii ori 

depoziţii în faţa organelor de cercetare au dus la stabilirea cu exactitate a 

persoanelor care au făcut parte din comandamentul represiunii. S-au făcut 

eforturi şi pentru identificarea unor persoane care au tras în populaţie, iar 

unele au fost trimise în judecată. Evidenţele deficitare şi lipsa de onestitate 

în declaraţii a participanţilor din forţele de represiune fac ca şi în prezent 

mulţi dintre agresori să nu fie cunoscuţi. Justiţia s-a concentrat puternic pe 

reprezentanţii  Ministerului de Interne (Miliţie şi Securitate), şi mai puţin pe 

cei ai Ministerului Apărării Naţionale, cărora le aparţin cele mai multe 

dintre victime. Exista o preocupare aproape delirantă faţă de evidenţe. 

Nicolae şi Elena Ceauşescu doreau lista cu liderii Revoluţiei, iar ofiţerii din 

teren au pus în mişcare un imens aparat birocratic, întocmind tabele peste 

tabele, documente peste documente, mai toate însă lacunare. Acest aspect 

răzbate şi din modul în care erau întocmite rapoartele ori declaraţiile unor 

lucrători ai Ministerului de Interne. Iată un exemplu extras din declaraţia lui 

Gheorghe Atudoroaie: „De la col. Nicolici Dan am primit ordin ca pe data 

de 20.12.1989 să dau la un ofiţer de la Serviciul II un set de tabele cu 

persoanele reţinute în vederea cercetării, grupate pe întreprinderi şi instituţii 

pentru a fi xeroxat în patru exemplare. Am transmis ordinul şefului de 

serviciu – mr. Zarcula N. – care a executat ordinul, prezentând direct col. 

Nicolici tabelele xeroxate”120. 

În 16 decembrie 1989, seara, au început arestările, efectuate în 

primul rând  la fostul Comitet  Judeţean de Partid, dar mai ales în zona 

Pieţei Maria, în apropierea bisericii reformate. Cadrele de Miliţie, Securitate 

                                                           
120 Declaraţie din 13 ianuarie 1990, la începerea urmăririi penale, reprodusă în Gino Rado, 

Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, 

Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 163. 
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şi Grăniceri au reţinut atunci sute de persoane, pe care le-au dus la 

Inspectoratul Ministerului de Interne de pe bd. Leontin Sălăjan (acum, Take 

Ionescu). Reţinerile au continuat în 17 decembrie şi în zilele următoare, 

când în această activitate ilegală s-au implicat şi cadrele Armatei. Din seara 

de 16 decembrie, de evidenţa persoanelor reţinute s-au ocupat lt.-col 

Gheorghe Sălăjan (de la Securitate) şi lt.-col. Constantin Tufariu (de la 

Miliţie), cei doi fiind ofiţerii însărcinaţi cu cercetarea penală de la cele două 

instituţii. Ulterior, după sosirea unor generali şi ofiţeri de la centru, 

coordonatorul evidenţelor pe linie de Securitate a fost lt.-col. Gheorghe 

Caraşcă, iar pentru Miliţie, col. Nicolae Ghircoiaş. De altfel, prima grijă a 

generalului de Securitate Emil Macri după ce s-a instalat la Timişoara a fost 

de a-i cere lui Sălăjan o evidenţă cu cei reţinuţi, în încercarea de a-i 

descoperi pe instigatori şi pe organizatorii protestelor121.  

 

Documente trunchiate, documente falsificate 

Imediat după fuga lui Nicolae Ceauşescu şi instalarea noii conduceri 

provizorii, Armata a dobândit un statut special, devenind singura instituţie 

abilitată să menţină ordinea publică. Ministerul de Interne a fost pur şi 

simplu neutralizat, MApN preluând chiar structuri ale acestuia, cum ar fi 

Departamentul Securităţii. În ciuda participării sale masive la represiune, 

Armata a fost favorizată de noua putere, miliţienii şi securiştii fiind acuzaţi 

şi vânaţi chiar şi acolo unde acest lucru nu se impunea. În acest context au 

avut loc acţiuni de distrugere sau de alterare a unor evidenţe sau materiale 

care ar fi putut ajuta la stabilirea adevărului şi a răspunderii pentru cei 

vinovaţi. În 2004, procurorii constatau cu privire la aceste aspecte 

incalificabile: „Nu au fost întocmite pe măsura derulării evenimentelor 

jurnale ale acţiunilor de luptă, nu au fost păstrate benzile magnetice şi 

diagramele privind evoluţia unor ţinte în spaţiul aerian localizate pe ecranele 

radiolocatoarelor; nu au fost adoptate măsuri de către comandanţi în scopul 

conservării armelor – corpuri delicte care se aflau la diferite unităţi militare; 

mai mult chiar, s-a procedat la alterarea de către unii comandanţi militari a 

conţinutului unor documente referitoare la împrejurările uciderii sau rănirii 

unor militari din subordine”122. Informaţii despre aceste manevre cu 

evidenţele vor fi furnizate şi de Constantin Zeca, împuternicitul la comandă 

al Diviziei 18 Mecanizate. Acesta va relata că  în  22 decembrie, când 

ofiţerii  de  Stat  Major prezenţi la Timişoara  au fugit înapoi la Bucureşti, 

                                                           
121 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (5 – 20 iunie), vol. IV, 

Ed. Mirton, Timişoara, 2006, pp. 1714-1715.  
122 Sinteza Parchetului Militar despre Revoluţie, Arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 

16-22 Decembrie 1989, Timişoara, p. 33. 
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au luat cu ei documente, inclusiv Jurnalul de luptă, operaţiune de care s-a 

ocupat lt.-col. Marchiş123. 

În ceea ce priveşte documentele medicale, acestea au fost recuperate 

cu greu după Revoluţie. Erau necesare pentru întocmirea unor evidenţe 

exacte privind numărul de morţi şi răniţi, a componenţilor forţelor de 

represiune care au acţionat şi, mai ales, pentru aflarea a ceea ce s-a 

întâmplat cu adevărat  în fiecare loc. Referitor la aceste dificultăţi, generalul 

de justiţie Dan Voinea va declara, la 18 ani de la evenimente: „Tot pentru 

identificarea victimelor am luat situaţiile de la toate spitalele, de la toate 

dispensarele, de la toate policlinicile din teritoriu, din oraş şi chiar de la 

dispensarele de întreprinderi, unde, în acele zile, s-au putut duce oameni 

pentru a li se acorda îngrijiri. Am luat acele situaţii pentru că nu toţi cei 

împuşcaţi sau cei vătămaţi corporal au fost internaţi. Deci nu erau de ajuns 

foile de observaţie. Şi, ca să avem o imagine clară şi exactă a victimelor, a 

trebuit să recurgem la asta. A fost o muncă extrem de grea”124. Cu toate 

eforturile, încă mai sunt două cadavre neidentificate dintre cele 43 arse la 

Crematoriul Cenuşa. 

 

Evidenţe dispărute, evidenţe incinerate 

În perioada Revoluţiei, generali sau ofiţeri cu grade şi funcţii mari 

erau în posesia unor informaţii importante. Acestea erau transmise la 

Bucureşti fie pe canalele ministeriale ori de partid, fie erau centralizate la 

Ion Coman pentru a putea decide viitoarele acţiuni. Evidenţe existau, chiar 

şi aşa lacunare, căci erau dificil de întocmit în acea situaţie explozivă. Radu 

Bălan, fost prim-secretar al judeţului în acea perioadă, a relatat în instanţă, 

cu referire la seara zilei de 17 decembrie: „La sediul Comitetului Judeţean 

de Partid au venit generalul Chiţac, pe care l-am văzut eu, a venit procurorul 

general adjunct Diaconescu şi ministrul adjunct Bracaciu. După câte îmi 

amintesc, îl informau pe domnul Ion Coman cu situaţia, pe categorii, a 

arestaţilor. A venit şi generalul Nuţă în acea seară”125. Coman era 

comandantul, deci lui  îi raportau cei de la Armată, Miliţie, Justiţie şi Interne 

(Miliţie şi Securitate).  

Probleme deosebite au fost şi în spitale, căci aici nu s-a acţionat 

unitar. Astfel, în ceea ce priveşte situaţia morţilor şi răniţilor în Revoluţia 

Română de la Timişoara din decembrie 1989 de la Spitalul Judeţean 

                                                           
123 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (5 – 20 iunie), vol. IV, 

Ed. Mirton, Timişoara, 2006, p. 1933. 
124 Interviu redat în revista Memorial ’89, nr. 1, 2007, pp. 39-43. 
125 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1456. 
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Timişoara, aceasta a fost stabilită după documente refăcute după 

documentele dosite, după cele secundare (uneori simple însemnări de mână 

ale cadrelor medicale), după copii sau dubluri ale celor principale şi după 

declaraţii ale participanţilor şi martorilor. Evidenţele originale au dispărut, 

multe fiind distruse în operaţiunea de ştergere a urmelor desfăşurată de 

colonelul Nicolae Ghircoiaş şi maiorul Gelu Popovici, de la Inspectoratul de 

Miliţie al judeţului Timiş, în 22 decembrie 1989, în jurul prânzului126. Gelu 

Popovici nu a fost inculpat şi judecat pentru această faptă, motivând că 

distrugerea documentelor medicale s-a făcut la ordin. Dispoziţia a fost dată de 

colonelul Nicolae Ghircoiaş, şef al Institutului de Tehnică Criminalistică din 

cadrul Inspectoratului General al Miliţiei al Ministerului de Interne. Ghircoiaş 

este cel care a preluat din unitatea sanitară toate aceste documente: „În seara 

aceleiaşi zile127, de la Spitalul Judeţean Timiş vor dispărea registrele de 

consultaţii, de internări, procesele-verbale de constatare a decesului şi fişele 

de mişcare ale bolnavilor, împachetate în două colete şi predate col. 

Ghircoiaş, cu toată procuratura de faţă!”128 Este interesant că operaţiunea de 

ardere a documentelor a avut loc în 22 decembrie, atunci când era foarte clar 

că regimul comunist se prăbuşeşte, nefiind distruse în 19-20 decembrie, odată 

cu cadavrele. De fapt, fişele medicale erau mai multe, inclusiv pentru răniţi, 

deci nu doar pentru morţi. Păstrarea lor era necesară pentru ca aceste persoane 

să fie urmărite şi anchetate pentru participarea la revolta împotriva regimului.  

 

Ghircoiaş, omul-cheie în manipularea informaţiilor 

Nicolae Ghircoiaş a fost trimis în judecată în mod special pentru 

organizarea efectivă a Operaţiunii Trandafirul şi a Acţiunii Vama, prin care 

cadavrele au fost sustrase de la Spitalul Judeţean, transportate la Bucureşti şi 

arse.  El a fost judecat în Procesul de la Timişoara, în lotul de 21 de 

inculpaţi (miliţieni şi securişti care au participat efectiv la represiune), 

cărora li s-au adăugat patru lideri ai Partidului Comunist Român. 

Rechizitoriul  Procuraturii Generale – Secţia Militară (în prezent, Parchetul 

de pe lângă  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Militară), finalizat în 

5 februarie 1990, indică explicit contribuţia lui Ghircoiaş  la aceste 

activităţi.  Există şi o menţiune specială cu privire la încercarea  făptaşului 

                                                           
126 Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara, volumul IX, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, p. 280; Lucian-Vasile 

Szabo, Sindromul Timişoara 1989: Adevăr şi imaginar, Editura Memorialul Revoluţiei 16-

22 Decembrie 1989, Timişoara, 2013, p. 93. 
127 18 decembrie 1989. 
128 Sergiu Nicolaescu, Cartea revoluţiei române. Decembrie ’89, Ed. Ion Cristoiu, 

Bucureşti, 2000, p. 98. 
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de a scăpa de răspundere, motivând prin faptul că a  făcut doar ce i s-a cerut: 

„Singura apărare pe care şi-o formulează inculpatul este că tot ceea ce a 

făcut a făcut din ordin. Această împrejurare nu-l apără de răspunderea 

penală, mai ales că distrugerea documentelor de la spital a realizat-o după ce 

generalul Nuţă129, care îi dăduse ordinele, a fugit, iar regimul dictatorial a 

căzut”130.  Din aceste fapte rezultă că Ghircoiaş a dispus în mod clar acţiuni 

de ştergere a urmelor, deoarece ştia că aceste probe se pot întoarce 

împotriva lui şi a regimului criminal pe care l-a servit. De asemenea, dacă a 

fost inculpat  Ghircoiaş, cel care a primit ordin de la Nuţă, firesc ar fi fost să 

fie inculpat şi Gelu Popovici, deoarece el s-a ocupat efectiv de distrugerea 

documentelor.  El a rămas însă în funcţie mulţi ani după Revoluţie, ca şi 

cum nimic  nu s-a întâmplat. Instanţa va fi relativ fermă în ceea ce-l priveşte 

pe Ghircoiaş, precizând că nu avea niciun temei legal pentru distrugerea 

evidenţelor medicale aflate în posesia lui131. 

Ordinul de ridicare a evidenţelor privind morţii şi răniţii din unităţile 

sanitare timişorene a fost dat de colonelul Gheorghe Diaconescu, adjunct al 

procurorului general al României, marţi, 19 decembrie, în jurul orei 9,30, a 

susţinut N. Ghircoiaş în depoziţia făcută în instanţă. Imediat s-a deplasat la 

Spitalul Judeţean, de unde a ridicat registrele de internări, un rând după 

fişele de mişcare a bolnavilor şi registrele de la blocurile operatorii. Au fost 

luate doar aceste înscrisuri „pentru că am apreciat că sunt documentele care 

pot să-mi permită să scot cât de cât o situaţie mai exactă a bolnavilor care au 

fost trataţi în spital în această perioadă”132. Ghircoiaş va arăta că au fost 

ridicate evidenţe  doar de la Spitalul Judeţean, nu şi de la alte unităţi 

sanitare. De asemenea, nu s-au luat documente de la Medicina Legală. Cele 

de la Spitalul Judeţean au fost culese din toate secţiile unităţii, fiind 

colectate de asistente la dispoziţia directorului Ovidiu Golea, directorul 

unităţii. Golea şi Ghircoiaş au realizat două pachete din documentele 

respective, operaţiune la care a participat şi Ion Corpodeanu, adjunct al 

şefului Miliţiei Timiş. Cu maşina lui Corpodeanu coletele au fost 

transportate la sediul Inspectoratului Timiş al Ministerului de Interne. Din 

                                                           
129 General locotenent Constantin Nuţă. A condus acţiunile represive de la Timişoara din 

partea Miliţiei. 
130 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. I, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 22. 
131 Traian Orban şi Gino Rado, Procesul de la Timişoara, volumul IX, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, p. 290. 
132 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, pp. 611-612. 
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declaraţia lui O. Golea, făcută în proces şi consemnată de instanţă, rezultă că 

una din motivaţiile ridicării evidenţelor de la Spitalul Judeţean era că 

„acestea  sunt  necesare  echipelor care se ocupau cu anchetarea răniţilor”133. 

După predarea registrelor şi fişelor lui Ghircoiaş, activitatea pe secţii a fost 

perturbată, cadrele medicale neştiind cum să procedeze în continuare pentru 

a ţine evidenţele.  Dispoziţia lui Ovidiu Golea a fost ca evidenţele să se ţină 

pe foi volante. În 20 decembrie, după cum susţine Stela Gilovan, asistentă 

medicală, situaţia era complicată, iar din acest motiv a insistat la direcţiune 

să se dea registre noi, văzând că documentele predate cu o zi înainte nu se 

mai întorc. Golea  a fost de acord. Atunci: „Am luat din magazie registre 

noi, le-am înmânat celor care trebuiau să consemneze în continuare şi am 

rugat pe asistentul de serviciu să copieze absolut cu exactitate tot ce era pe 

foile acelea volante”134.  

 

Documente medicale confiscate şi arse ilegal 

După cum susţine acelaşi Ghircoiaş, documentele au rămas neatinse 

câteva zile. Joi, 21 decembrie, a fost întrebat de generalul Constantin Nuţă 

dacă acestea au fost distruse: „I-am spus că nu le-am distrus, dar în 

momentul acela am realizat scopul pentru care am fost trimis să ridic acele 

registre. Deci, iniţial se dorea distrugerea lor”135. Ghircoiaş a mai rezistat 

câteva ore până să pună în practică acţiunea de distrugere a evidenţelor 

medicale. Le-a făcut întâi o analiză, confruntându-le136, ocazie cu care a 

realizat  că erau persoane rănite care figurau de mai multe ori, fiind regăsite 

în evidenţe în mai multe secţii. Deci situaţia era foarte complicată, 

explicabilă prin faptul că medicii şi personalul sanitar din subordine au 

lucrat în condiţii deosebite, dând prioritate salvării vieţilor, nu realizării de 

înscrisuri. În 22 decembrie, în jurul orei 13, generalii Nuţă şi Mihalea, cei 

care au făcut parte din comandamentul forţelor de represiune de la 

                                                           
133 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1026.  
134 Declaraţia este redată în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara 

(14 martie - 12 mai 1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 991. 
135 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 613. 
136 În altă parte, Ghircoiaş va arăta că la această verificare (prin confruntarea poziţiilor din 

documente) au participat doi reprezentanţi ai Procuraturii judeţene Timiş (Declaraţie reluată 

în Gino Rado, Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 

inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 8. ). Acest aspect 

probează, încă o dată, strânsa colaborare dintre factorii represivi din diversele instituţii ale 

României socialiste!  
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Timişoara din partea Ministerului de Interne, ştiind de fuga lui Nicolae 

Ceauşescu  cu  elicopterul, au părăsit în grabă sediul Inspectoratului. Pe 

când ieşeau  pe poartă, Nuţă a dat cu ochii de Ghircoiaş, căruia i-a ordonat 

să distrugă totul şi să plece.  

Este evident că forţele de represiune au încercat să şteargă cât mai 

multe dintre urmele crimelor înfăptuite de ei. Au lucrat meticulos cu 

cadavrele protestatarilor, aşa cum aveau să procedeze şi cu o mare parte din 

documente.  Amintim că la Clinica Chirurgie II a Spitalului Judeţean au fost 

ţinute evidenţe duble, aşa cum nu se proceda de obicei137. Oare cine a fost 

atât de prevăzător, dând dovadă şi de un mare curaj, în condiţiile în care 

documentele medicale  din alte clinici au fost confiscate şi distruse? A fost 

chiar un act de curaj, căci iată ce a reţinut instanţa cu referire la distrugerea 

documentelor: „Inculpatul col. de Miliţie Ghircoiaş Nicolae a declarat că, 

din ordinul generalului Nuţă Constantin, s-a deplasat în ziua de 19 

decembrie 1989 la Spitalul Judeţean Timiş, unde, cerându-i directorului 

spitalului toate evidenţele privind morţii şi răniţii prin împuşcare, acesta i-a 

dat un număr de 12 caiete şi registre, precum şi foile de mişcare a bolnavilor 

de la o secţie la alta, pe care, fără să semneze de primirea lor, le-a dus 

împreună cu lt.-col. Corpodeanu Ioan la Inspectorat. A mai declarat că din 

dispoziţia aceluiaşi general, în ziua de 22 decembrie, a dus toate aceste 

documente la crematoriul unităţii, unde, în prezenţa sa, au fost arse de 

maiorul Popovici Gelu”138.  

Colonelul s-a conformat acestui ordin, deşi îi era foarte uşor să nu-l 

respecte. A ales să rămână fidel regimului Ceauşescu şi după fuga acestuia. 

Iată ce a făcut în continuare: „Drept urmare, am luat toate acele registre şi fişe 

preluate de la Spitalul Judeţean, plicurile cu impresiunile digitale139 şi notiţele 

cu datele despre cadavrele de la morga spitalului şi împreună cu maiorul 

Popovici Gelu, şeful Biroului Criminalistic, am mers la crematoriul Inspecto-

ratului pentru a arunca în foc toate aceste documente”140. Nu rezultă însă că 

arderea s-a produs în prezenţa lui Ghircoiaş, aşa cum se menţionează mai sus. 

De fapt, el va susţine că nu a intrat în crematoriu, deoarece acolo era mult 

fum, ceea ce denotă o activitate intensă a Miliţiei şi a Securităţii de a şterge 

                                                           
137 Lucian-Vasile Szabo, Sindromul Timişoara 1989: Adevăr şi imaginar, Editura 

Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 92. 
138 Traian Orban şi Gino Rado, Procesul de la Timişoara, volumul IX, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, p. 280. 
139 Amprentele. 
140 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 617.  
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urmele activităţilor lor represive. În aceste condiţii, a intrat  doar  maiorul 

Gelu Popovici. A ieşit după un timp şi a susţinut că a pus pachetele pe foc.  

 

Cine a jefuit Poliţia? 

Semnalăm acum şi o altă posibilă contradicţie în cele declarate de 

Nicolae Ghircoiaş. El a indicat clar ce documente a ridicat de la Spitalul 

Judeţean şi că a lăsat personalului medical unele dintre ele, printre care foile 

de mişcare de la o secţie la alta, susţinând că astfel evidenţele puteau fi 

refăcute uşor. La crematoriul Inspectoratului, el nu s-a dus însă doar cu 

registrele ridicate de la unitatea sanitară, ci cu multe alte materiale, dintre care 

aminteşte fişele cu amprente (de fapt, fişe întocmite pentru persoanele 

neidentificate) şi notiţele despre cadavre. Le-a ars şi pe acestea, deşi ele ar fi 

fost deosebit de utile pentru identificarea celor care fuseseră deja incineraţi la 

Crematoriul Cenuşa din Bucureşti. Confuzia persistă în privinţa documentelor 

dispărute şi a comportamentului lui Gelu Popovici şi Nicolae Ghircoiaş prin 

prisma unei declaraţii făcute de maiorul de Miliţie Gheorghe Avram, 

participant la ridicarea cadavrelor de la Spitalul Judeţean, apoi inculpat în 

Procesul de la Timişoara. El va relata în instanţă că maiorul Gelu Popovici, 

ajuns din şef al Biroului Criminalistic al Miliţiei şi locţiitor al şefului Poliţiei 

Timiş, s-a plâns că a fost spart laboratorul foto al instituţiei, de unde ar fi 

dispărut documente. Instanţa va consemna pentru Gheorghe Avram: „Este 

adevărat că, după ianuarie 1990, maiorul Popovici Gelu, şeful Biroului de 

Criminalistică, mi-a comunicat că negativele privitoare la cadavrele 

neidentificate şi fotografiate la morgă în ziua de 18 decembrie 1989, cât şi 

plicurile cu fişele acestora i-au fost furate ori luate de colonelul Ghircoiaş”141. 

Acesta din urmă a negat însă că a luat materialele respective. Probabil că 

acestea au fost printre cele arse în 22 decembrie 1989 la crematoriul 

Inspectoratului de Interne Timiş, dar Gelu Popovici a încercat să scape de 

răspundere, aruncând totul în seama lui Ghircoiaş, care era deja în vizorul 

procurorilor.  

O spargere la laboratorul foto al Serviciului Judiciar la Miliţiei 

judeţene a existat la câteva zile de la fuga lui Ceauşescu, undeva prin 27 

decembrie 1989, apreciază Flore  Tocuţ, ofiţer al acestui serviciu142. Uşa 

laboratorului de la subsol a fost forţată, deşi în capul scărilor, la etaj, erau 

militari înarmaţi. De acolo au dispărut diverse lucruri (aparate foto, filme foto 

nefolosite, hârtie fotosensibilă, bunuri personale), dar şi multe filme folosite 

pentru a reţine aspecte din activitatea curentă din perioada Revoluţiei, unele 
                                                           
141 Idem, p. 726. 
142 Declaraţie redată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), 

vol. VI, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, p. 3436. 



 81 

fiind developate, altele nu. Cu această ocazie, au fost distruse ori sustrase 

fotografii şi alte documente. Din acest motiv, posibilităţile de informare cu 

privire la ce s-a întâmplat şi de reconstituire a evenimentelor au fost mult 

diminuate, mai ales că Nicolae Ghircoiaş şi Gelu Popovici distruseseră deja o 

mare parte din evidenţele de la Spitalul Judeţean.  

 

Activităţi şi evidenţe la Morgă 
 

Listă cu persoanele decedate 

În privinţa evidenţelor este de discutat situaţia cadavrelor luate de la 

Timişoara, transportate la Bucureşti şi arse la Crematoriul Cenuşa. Nicolae 

Ghircoiaş  a avut o listă, în conformitate cu care a indicat care trupuri să fie 

luate şi care nu. Lista cu pricina a fost întocmită în 18 decembrie 1989, când 

lucrători de Miliţie, procurori, medici legişti şi cadre medicale din Spitalul 

Judeţean au activat la Morga unităţii143. Ordinul direct a venit de la generalul 

Constantin Nuţă, comandantul represiunii din partea Ministerului de Interne. 

Ghircoiaş va sublinia faptul că a raportat că registrul folosit  nu-i cuprindea  

pe toţi cei spitalizaţi, deci era o situaţie provizorie. După ce Ghircoiaş s-a 

retras de la Morgă, la faţa locului a rămas echipa desemnată de el, „pentru a 

fotografia persoanele decedate a căror identitate nu era cunoscută, cu scopul 

de a le afişa ulterior fotografiile pe un panou, în vederea recunoaşterii lor de 

către aparţinători”144. Aceasta era procedura obişnuită atunci când era vorba 

de neidentificaţi. Însă ea nu era respectată atunci când aceste persoane erau 

victime ale regimului, situaţie în care oficialităţile cenzurau drastic 

informaţiile, adesea chiar  faţă de familie. Era o practică securistă a regimului 

totalitar, care făcea persoanele incomode dispărute. Aşa s-a întâmplat şi în 

acest caz, susţinerile lui Ghircoiaş nefiind adevărate, dovadă fiind chiar 

faptele care au urmat, când morţii au fost ridicaţi, transportaţi la Bucureşti şi 

incineraţi.  

O contribuţie deosebită la întocmirea evidenţelor cu morţii şi răniţii a 

avut-o Ovidiu Golea, directorul Spitalului Judeţean. Lista cu decedaţii a fost 

ridicată de la acesta, după cum va relata în instanţă inculpatul Laurenţiu 

Preda, ofiţer de Miliţie participant la încărcarea cadavrelor: „Corpodeanu l-a 

întrebat pe dr. Golea unde este lista, la care dr. Golea, de pe partea lui dreaptă 

                                                           
143 În mod eronat, Ghircoiaş va arăta în faza urmăririi penale că activitatea grupului 

desemnat de el a lucrat la Morgă în... 19 decembrie 1989. La acea oră, cadavrele erau în 

drum spre Bucureşti (Declaraţia a fost reprodusă în Gino Rado, Procesul de la Timişoara. 

Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 

1989, Timişoara, 2013, p. 122). 
144 Ibidem. 
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cum stătea spre uşă, i-a dat în mână, dar lui Ghircoiaş, o listă; am remarcat de 

la distanţa la care eram  că era bătută la maşină. La care acesta a replicat: nu 

asta, că asta este lista răniţilor”145.  Directorul spitalului va găsi apoi lista cu 

morţii şi i-o va înmâna lui Ghircoiaş. Această declaraţie arată că existau 

evidenţe bine întocmite atât cu cei decedaţi, cât şi cu cei răniţi, evidenţe 

separate faţă de cele ale Institutului de Medicină  Legală Timişoara. Rezultă şi 

din această situaţie că doctorul Ovidiu Golea a avut o colaborare strânsă cu 

toţi ceilalţi membri ai echipei de represiune şi de ştergere a urmelor acesteia 

la Timişoara. Acesta va nega însă faptul că a ştiut că miliţienii ar fi venit după 

decedaţii de la Morgă şi doar acolo, după ce le-a oferit cheile pentru a 

deschide, a constatat că decedaţii sunt încărcaţi în autoizotermă146. Cu lista în 

mână, Ghircoiaş a indicat cadavrele care au fost preluate din morgă şi puse în 

autofrigorifica cu care au ajuns la Bucureşti. Eugen Mişea, un căpitan de 

Miliţie care a participat la operaţiune, va menţiona că a văzut în jur de 60 de 

cadavre la morgă, dar că acestea nu erau luate la rând, ci erau ridicate doar 

cele indicate de Ghircoiaş, în urma consultării evidenţelor din mână147. 

 

Legişti, procurori şi miliţieni la Morgă 

Morga de la Spitalul Judeţean Timiş deserveşte atât această unitate 

sanitară (în sensul că aici sunt aduse trupurile celor decedaţi pe timpul 

internării), cât şi Institutul de Medicină Legală Timişoara, cu laboratorul 

extern care ţine de această instituţie, care preia cazurile de morţi violente 

înregistrate pe raza judeţului Timiş. Cu privire la morţii din Revoluţie, 

activitatea a început luni dimineaţă, în 18 decembrie, când a sosit la serviciu 

colectivul de legişti. Acesta era format din prof. dr. Traian Crişan, director, 

Milan  Leonard  Dressler, Adrian Moise, Viorel Ciobanu şi Alexandra 

Enache. Când a constatat numărul mare de morţi, T. Crişan a anunţat 

Procuratura judeţeană, procedura fiind cea obişnuită. Pe la ora nouă, au sosit 

aici procurorii, precum şi ofiţeri şi subofiţeri specializaţi (judiciar) de la 

Miliţie. Dintre procurori, T. Crişan i-a amintit pe Chindriş (procurorul 

criminalist al judeţului), soţii Haiduc, Creţu, iar dintre ofiţerii de Miliţie pe 

maiorul Bercea, căpitanul Tocuţ şi lt.-maj. Marianuţ. Activitatea acestei 

                                                           
145 Idem, p. 741.  
146 Lucian-Vasile Szabo, Sindromul Timişoara 1989: Adevăr şi imaginar, Editura 

Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 198. 
147 Declaraţie dată în 11 ianuarie 1990, în cursul urmăririi penale, reluată în Gino Rado, 

Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, 

Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, pp. 275-278. 
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echipe mixte a început după ora 10148. Inventariind  persoanele din structurile 

de represiune din decembrie 1989, cercetătorul Gino Rado se va opri asupra 

acestui capitol şi va nota, pentru 18 decembrie: „Sosesc de la Bucureşti 

procurorii Greblea (Grevdea ?) Vasile şi Petrescu Ovidiu, care s-au deplasat 

împreună cu procurorii Chindriş Teodor, Suciu Tiberiu, Creţiu Livius, Haiduc 

Ioan şi Haiduc Ioana la morgă, pentru efectuarea autopsiilor celor împuşcaţi 

mortal”149.  

Datele furnizate de profesorul Crişan nu corespund cu cele relatate 

de ofiţerul criminalist Flore Tocuţ, care a făcut parte din echipa respectivă, 

rolul său fiind cel de a face fotografiile. În 18 decembrie, foarte devreme, la 

ora 1,30 din noapte, în biroul său a apărut cpt. Toma Voiculescu, psihologul 

serviciului, care le-a transmis ordinul lui Gelu Popovici de a merge la 

Morga Spitalului Judeţean pentru a face investigaţii. Au trecut şi l-au luat de 

acasă pe profesorul Traian Crişan, în jurul orei 2. La Morgă nu au putut 

intra, aşa că a trebuit să forţeze lacătul. Tocuţ a rămas acolo împreună cu 

Marianuţ şi s-au apucat de treabă. Au fixat câte o bucată de leucoplast pe 

fiecare cadavru, cu un număr de ordine, număr reprodus pe o fişă deschisă 

pentru fiecare, pentru a se ţine evidenţa observaţiilor. Dimineaţă, au apărut 

colegii săi mr. Viorel Bercea şi cpt. Marin Bărbulescu, acesta din urmă 

chemat din concediu, dar şi medicii legişti şi grupa de procurori150. 

Pentru fiecare cadavru găsit acolo s-a urmat o procedură standard, 

descrisă în amănunt de Marius Iliev, tehnician aparatură medicală, lucrător 

al spitalului, dar care în acea perioadă a dat o mână de ajutor la această 

operaţiune. Cadavrele „erau fotografiate faţă şi două profile, amprentate, 

câte trei fişe pentru fiecare deget, se făcea o descriere a îmbrăcăminţii, se 

identifica respectivul cadavru, dacă avea acte de identitate”151. Iliev va 

confirma că au fost cercetate toate cadavrele prezente în morgă, dar că 

puţine au fost identificate. El va preciza că s-a ţinut o evidenţă strictă, astfel 

că pe fiecare decedat a fost plasat un plasture, iar pe acesta s-au trecut datele 

(necunoscut sau numele, dacă era aflat). Evidenţa a fost asigurată numeric, 

astfel că pe primul cadavru a fost înscris numărul 1 pe leucoplastul 

respectiv, mergându-se în ordine crescătoare, până la 52, număr înregistrat 

marţi dimineaţă, 19 decembrie, când Iliev a părăsit locul. Ovidiu Golea, 

                                                           
148 Declaraţie reprodusă în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara 

(14 martie - 12 mai 1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, pp. 1038-1039. 
149 Procuratura versus represiunea din Decembrie 1989, Memorial, nr. 2 (9), 2011, pp. 93-96. 
150 Mărturie redată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), 

vol. VI, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, p. 3417. 
151 Declaraţia în instanţă este reprodusă în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de 

la Timişoara (14 martie - 12 mai 1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 972.  
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directorul Spitalului Judeţean, participant la acţiunea de încărcare a 

cadavrelor  în noaptea de 18 spre 19 decembrie, va confirma această ordine, 

declarând în instanţă că numerele corespundeau cu cele din registrul 

Serviciului de Medicină Legală. El va adăuga că unele cadavre aveau ataşate 

bucăţi de hârtie, pe care erau scrise date suplimentare, informaţii furnizate 

de persoanele care au adus acei decedaţi la spital152. 

Căpitanul Flore Tocuţ va relata în instanţă că unele dintre 

fotografiile realizate în dimineaţa zilei de 18 decembrie nu au reuşit, deci a 

fost nevoit să se întoarcă spre seară pentru a face unele noi. A fost însoţit de 

mr. Viorel Bercea. O acţiune importantă de ştergere a urmelor va avea loc în 

noaptea de 18 spre 19 decembrie 1989, la sediul Miliţiei Timiş. În jurul orei 

1, Nicolae Ghircoiaş i-a adunat pe toţi lucrătorii de la Judiciar şi le-a cerut 

să predea toate materialele realizate în legătură cu decedaţii în evenimente: 

fotografii, filme, amprente, fişe, deci tot ce putea duce la identificarea lor153. 

Plicurile au fost luate de Ghircoiaş, iar apoi au dispărut fără urmă.  

 

Situaţia confuză a celor decedaţi 

Mult timp va pluti un mister asupra identităţii cadavrelor transportate 

la Bucureşti şi arse la Crematoriul Cenuşa. Identificarea s-a făcut dificil 

pentru unele persoane. În unele cazuri, a mers mai repede. Nuţu Gheorghe 

Ioţcovici a făcut parte din lotul celor 43 de incineraţi. Mama lui, Elena 

Ioţcovici, a apelat la o cunoştinţă care lucra la Registratura Spitalului 

Judeţean, iar în 19 decembrie 1989 a aflat trista veste că fiul ei este mort. 

Lovitura a fost şi mai cruntă, căci i s-a precizat şi că trupurile celor 

împuşcaţi au dispărut şi că nu se ştie unde au fost duse154. Femeia şi-a 

stăpânit lacrimile şi furia de frica miliţienilor şi securiştilor care erau în 

spital. În urma lui Nuţu Ioţcovici a rămas hanoracul, având prinsă de 

mânecă o etichetă cu datele de identificare trecute acolo de un procuror. În 

buzunar se găseau buletinul de identitate şi legitimaţia de serviciu... Într-un 

alt caz, un cadavru va fi ascuns chiar în Morgă, astfel că nu se va număra 

printre cele 43 duse la Bucureşti la crematoriu. Se referă la Andrei Istvan, 

împuşcat în abdomen duminică seara, în 17 decembrie. A ajuns la Spitalul 

Judeţean rănit, iar aici a decedat. La Morgă a fost recunoscut de 

                                                           
152 Declaraţia este redată în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara 

(14 martie - 12 mai 1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1018.  
153 Declaraţie făcută în instanţă de cpt. Flore Tocuţ, redată în Miodrag Milin (ed.), Procesul 

de la Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), vol. VI, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989, Timişoara, pp. 3412-3413. 
154 Declaraţie reprodusă în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 

29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2699.  
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brancardierul Alexandru Ciuprină, care l-a ascuns. Interesant este că acest 

Alexandru Ciuprină, de 26 de ani, a decedat în cursul anului 1990, în 

condiţii neelucidate155. 

Foarte controversat este şi cazul tânărului Paris Ianoş. Despre el se 

ştie aproape cu certitudine că este victima maiorului Iosif Veverca. Acesta 

conducea Dispozitivul VII de represiune, postat în faţa Spitalului Judeţean. 

În 18 decembrie, seara, cei din această trupă de intervenţie s-au deplasat 

cam 200 de metri, pentru a anihila un grup de tineri de la intersecţia str. 

Ştefan Stâncă cu Calea Girocului. Tinerii manevrau un autobuz, pentru a 

bara trecerea formaţiilor de intervenţie prin acel loc. Asupra lor s-a deschis 

focul. Unul dintre cei de acolo a căzut, iar alţii au fost reţinuţi sub 

ameninţarea cu împuşcarea. Iată ce a reţinut instanţa din declaraţia dată de 

Stana Pediuc, infirmieră la Spitalul Judeţean: „Salvarea a adus un tânăr în 

vârstă de aproximativ 18 ani, care era ţigan. Acesta era mort şi avea o plagă 

împuşcată în zona gâtului, sub bărbie. Era murdar de noroi pe haine şi de 

motorină (...) Imediat după aducerea acestui tânăr ţigan a apărut un civil, 

care nu făcea parte din personalul spitalului, şi care era îmbrăcat în halat alb. 

Acesta nu ne-a mai dat voie să-l înregistrăm pe cel decedat şi ne-a ordonat 

să-l ducem direct la Morgă”156. Este vorba tocmai de Paris Ianoş, de care 

cineva se îngrijea să dispară definitiv, căci va fi în lotul celor 43 incineraţi la 

Bucureşti. Veverca a negat mereu că a tras acolo. Dar, în 22 decembrie 

1989, după prânz, când miliţienii şi securiştii se vor înghesui să predea 

armamentul şi muniţia, singurul la care nu s-a consemnat că a predat şi 

cartuşele pentru pistolul-mitralieră a fost Iosif  Veverca157. Ambrozie 

Pantea, gestionarul armamentului de la Inspectoratul Ministerului de 

Interne, nu a putut nicicum să justifice această situaţie. Mai mult, la 

inventare a ieşit cu armament şi muniţie în plus! 

 

Morţi transportaţi fără documente 

Pentru transportul morţilor la Bucureşti nu s-au  întocmit niciodată 

niciun fel de documente, deşi legea prevedea acest lucru. Ca în orice 

activitate  represivă  despre  care se dorea păstrarea secretului, se va acţiona 

cu maximă discreţie, evitându-se întocmirea de înscrisuri care ar fi putut 

                                                           
155 Aceste informaţii reies din declaraţia pe care a dat-o în instanţă Maria Bugariu, con-

cubina lui Andrei Istvan. A fost reprodusă în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara 

(24 septembrie – 29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 3070. 
156 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), vol. VI, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, pp. 3386-3387. 
157 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), vol. VI, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, p. 3488. 
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proba existenţa faptelor. Acţiunea a fost organizată de aşa manieră, încât era 

imposibil ca vreun organ sau lucrător al statului să poată interveni. 

Generalul Constantin Nuţă a fost coordonatorul operaţiunii, la ordinul 

Elenei Ceauşescu, însă implicaţi au fost ministrul de Interne, cel al Justiţiei, 

procurorul general, deci toate instituţiile abilitate să prevină astfel de 

activităţi ilegale. Ioan Baciu, şeful Direcţiei Economice din Inspectoratul 

General al Miliţiei, colonelul care a condus echipa care a preluat morţii 

Timişoarei de la km. 36 de pe autostrada Bucureşti-Piteşti, pentru a-i duce la 

crematoriu, şi-a pus această problemă în jurul orei 16, în 19 decembrie 

1989. Atunci, el a avut o discuţie cu căpitanul Valentin Ciucă, ofiţerul 

timişorean care coordona transportul. Când a fost întrebat în instanţă, Baciu 

a declarat că l-a luat la rost: „În primul rând de ce a întârziat, şi în al doilea 

rând i-am cerut documentele. A spus că documentele le ştiu şefii. L-am 

întrebat dacă are o situaţie măcar, un tabel. Mi-a spus că nu are nimic”158. 

Tot Baciu va relata în instanţă că a insistat pe lângă colonelul Petre Moraru, 

adjunct al şefului Inspectoratului General al Miliţiei, să ia legătura la 

Timişoara cu generalul  Nuţă  pentru documente. I s-a comunicat că vor veni 

a doua zi prin poştă sau curier special. Problema s-a pus şi la crematoriu, 

acolo unde şeful acestuia, Emilian Iosef, a vrut să vadă documentele. 

Conform depoziţiei lui în instanţă,  i s-ar fi adresat colonelului Baciu: „L-am 

întrebat dacă aceste cadavre sunt însoţite de acte, care să dovedească cauza 

morţii, pentru fiecare act absolut necesar incinerării. Dânsul mi-a spus că 

da”159. Când a sosit autoizoterma cu decedaţii, în jurul orei 18, susţine Iosef, 

i-a pus din nou lui Baciu problema documentelor. Atunci a avut loc discuţia 

Moraru-Nuţă, cu promisiunea că actele vor veni a doua zi.  

Distrugerea evidenţelor şi încercarea de contracarare a informaţiilor 

cu privire la numărul mare de morţi înregistraţi în acţiunile forţelor de 

represiune la Timişoara a fost o preocupare a echipei care a coordonat 

activităţile.  Maiorul Petrea Ioan Cristea, de la Gărzile Patriotice Timiş, este 

cel care s-a ocupat cu evidenţele în acea perioadă, întocmind tabele, care au 

ajuns la echipele de coordonare de la Judeţeana de Partid, Garnizoană sau 

Inspectoratul Ministerului de Interne. În dimineaţa zilei de 22 decembrie, 

mr. Cristea a fost chemat de către generalul Constantin Nuţă şi somat să 

predea evidenţele (tabelele) deţinute. Întrebat câţi morţi sunt, Cristea a 

raportat că nouă (atâţia mai rămăseseră la Morgă după ridicarea cadavrelor 

şi transportarea lor la Bucureşti). Acest răspuns l-a înfuriat pe generalul de 

                                                           
158 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 643. 
159 Idem, p. 821. 
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Securitate Macri, căci generalul a avut o izbucnire presărată cu ameninţări: 

„Ia ascultă, măi, nemernicule! Care morţi, ce morţi? Nu e niciun mort, ai 

înţeles?”160.  I  s-a precizat că va fi arestat, fiind dat pe mâna generalului MI 

Velicu Mihalea. Când acesta a ieşit pentru un timp din birou, Cristea a 

profitat de prilej şi a plecat.  

 

Raportări la Partid, Securitate şi Armată 
 

Date despre morţi şi răniţi 

Cu privire la evidenţe, este interesant de văzut modul în care 

organele de partid şi de stat au înţeles să urmărească această problemă. 

Cadrele medicale aveau sarcini precise în acest sens şi întocmeau 

documentele prevăzute de lege. Datele centralizate erau utilizate în scop 

statistic fie în sistemul sanitar, fie de către alte instituţii. Atunci când erau 

cazuri sau situaţii deosebite, tot conform legii, erau înştiinţate organele 

administrative. Acesta era fluxul normal de date. În perioada 16-22 

decembrie 1989, datele despre morţi şi răniţi au fost culese periodic, 

numărul mare de victime determinând conducerea locală de partid şi de stat 

să ia decizii radicale cu privire la situaţia ulterioară a acestora. Doctorul 

Ovidiu Golea, director la Spitalul Judeţean, va preciza în faţa completului de 

judecată: „Au fost solicitate, în scris de data aceasta, date referitoare atât la 

răniţi, cât şi la decedaţi, de către Comitetul Judeţean de Partid (...) şi de 

Apărarea Civilă. Am înţeles că la dispoziţia generalului Coman”161. Verbal 

însă au fost furnizate informaţii despre victime şi celor de la Miliţie şi 

Securitate. O situaţie completă cu răniţii şi morţii a fost cerută de prim-

secretarul Radu Bălan, în prezenţa lui Coman şi Stănculescu, în dimineaţa 

de 19 decembrie, când R. Novac, directoarea Direcţiei Sanitare, a fost 

chemată la ordin. Datele au fost adunate din toate spitalele timişorene, 

situaţia fiind gata doar după-amiază, tabelul fiind depus la diverse instituţii 

pe la ora 17162.  Andrei Popeneciu, funcţionar la Direcţia Sanitară, cel care a 

întocmit  situaţia respectivă, va susţine că la acea oră erau 58-60 de morţi şi 

250 de răniţi163. Petrea Ioan Cristea, şeful de Stat Major al Gărzilor 

                                                           
160 Declaraţia făcută în instanţă este reprodusă în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la 

Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), vol. VI, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989, Timişoara, p. 3709. 
161 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, , Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1030. 
162 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (5 – 20 iunie), vol. IV, 

Ed. Mirton, Timişoara, 2006, p. 2166. 
163 Idem, p. 2190. 
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Patriotice Timiş, a precizat în instanţă că evidenţa morţilor şi răniţilor i-a 

fost cerută la Comitetul Judeţean de Partid de generalul Victor Atanasie 

Stănculescu164. Acesta trebuia să-i raporteze lui Vasile Milea, la acea dată 

ministru al Apărării Naţionale.  

Era o situaţie excepţională, existenţa a zeci de morţi şi sute de răniţi 

i-a speriat şi pe cei mai duri militari, miliţieni sau securişti. Se simte în 

atitudinea lor incapacitatea de a înţelege ce se întâmplă şi se vede încercarea 

de a se distanţa. Cu câteva excepţii, vor face orice să stea departe. Ordine 

venite direct îi vor pune în situaţia de a întocmi evidenţe şi o vor face mereu 

încercând să dea vina unii pe alţii. Apoi, în puţinele procese care au fost şi 

în care doar o mică parte din participanţii la represiune au fost inculpaţi, vor 

ascunde faptele, minimalizându-şi propriile contribuţii. Atât de departe se va 

ajunge cu sarabanda de minciuni şi omisiuni încât Radu Tinu, adjunct al 

şefului Securităţii Timiş, va susţine, repetitiv şi obsedant, că listele cu răniţi 

şi morţi aflate în posesia lui erau pentru uz personal şi pentru eventuala 

informare a unor cunoştinţe, dacă acestea îl vor întreba! Este halucinant că 

instanţa a admis fără reţineri această pledoarie, inculpatul Tinu fiind 

exonerat de răspundere. 

 

Informaţii pentru uz privat 

La audierea din Procesul de la Timişoara, petrecută în 8 martie 1990, 

Radu Tinu a declarat că luni, 18 decembrie 1989, a luat legătura cu Rodica 

Novac, care, la acea dată, era director al Direcţiei Sanitare Timiş. A cerut o 

situaţie cu cei internaţi. Când i s-a cerut de procuror să dea amănunte, 

inculpatul a precizat că lista cu răniţi i-a fost adusă de căpitanul de 

Securitate Vasile Grui, acesta fiind ofiţerul responsabil de spitalele din 

Timişoara. Rostul acestei liste a fost motivat astfel de fostul locţiitor al 

şefului Securităţii judeţene: „În mod repetat, foarte mulţi prieteni din oraş, 

eu am lucrat în mediul intelectual, nu-şi găseau rudele şi am zis «să fie 

acolo» şi-i anunţam dacă este sau nu este, «stai liniştit că apare»”165. 

Inculpatul de atunci a negat faptul că lista aflată în posesia lui ar fi fost cea 

care a circulat oficial printre conducerea organelor administrative şi capii 

forţelor de represiune prezenţi în oraş, susţinând că nu el a dat-o, dar că este 

posibil ca Direcţia Sanitară să o fi înaintat şi altor oficiali. Rodica Novac şi-

a amintit însă şi a declarat în instanţă că datele au fost raportate între orele 4 

                                                           
164 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), vol. VI, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, p. 3704. 
165 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 459. 
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şi 5, în 18 decembrie, unei doamne de la Securitate, care s-a prezentat 

locotenent Sârbu166. În instanţă, lt. Veronica Sârbu va declara că s-a 

interesat de morţi şi răniţi nu pentru că a pus-o cineva, ci pentru că era 

curioasă167. 

Fuga lui Ceauşescu l-a prins pe maiorul Radu Tinu la Divizia 18 

Mecanizată Timişoara. Făcea parte din echipa care punea la cale asaltul 

asupra Balconului Operei, în ideea de a-i reţine sau lichida pe liderii 

Revoluţiei aflaţi acolo. În ianuarie 1990, pe când se afla în puşcărie în 

aşteptarea procesului, va da câteva declaraţii, în care va vorbi şi despre alte 

aspecte privind evidenţele, atunci când se va întoarce în sediul Securităţii: 

„La etajul I, unde am avut eu biroul, nu mai era nimeni. Am luat dosarele 

personale ale agenţilor de legătură şi le-am distrus prin ardere. La ora 13,50 

am ieşit din Inspectorat, moment în care în curte şi imobil deja pătrunseseră 

mai multe persoane străine”168. Nu şi-a pus problema că de acele documente 

va fi nevoie pentru continuarea muncii informative, dar şi pentru stabilirea 

adevărului în ceea ce priveşte activitatea Securităţii. Ori poate tocmai 

faptele reprobabile ale acestei instituţii căuta să le ascundă.  

 

 

                                                           
166 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (5 – 20 iunie), vol. IV, 

Ed. Mirton, Timişoara, 2006, p. 2161. 
167 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), vol. VI, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, p. 3572. 
168 Declaraţia a fost dată în 12 ianuarie 1990, în cursul umăririi penale, fiind reluată în Gino 

Rado (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 

inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 193. 
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CĂUTAREA MORŢILOR ŞI A DISPĂRUŢILOR 
 

 

Comunicare defectuoasă înainte şi după 22 decembrie 1989 

Când au văzut că nu mai vin acasă, familiile celor dispăruţi, prieteni 

şi colegi au început să-i caute cu asiduitate. Destul de repede, centrul acestor 

solicitări a devenit Spitalul Judeţean Timiş, unitatea care primise cel mai mare 

număr de cazuri de persoane împuşcate şi în Morga căruia au ajuns aproape 

toate corpurile celor decedaţi. Din ordinul direct al lui Nicolae şi Elena 

Ceauşescu, informaţii despre morţi şi răniţi nu au fost furnizate persoanelor 

civile. Nici măcar familiile nu au fost anunţate oficial, astfel că datele despre 

cei apropiaţi au fost aflate doar prin intervenţii deosebite. Mai mult, prin 

organizarea de cordoane militare în jurul Spitalului Judeţean şi prin instituirea 

de filtre la intrări, nicio persoană care nu lucra în instituţie nu mai avea acces. 

Blocajul informaţional a fost însă spart de tenacitatea părinţilor, soţilor şi 

prietenilor, aceştia reuşind, după multe încercări şi cu multe eforturi, să afle 

date despre cei căutaţi. Abia miercuri dimineaţă, în 20 decembrie 1989, au 

existat din partea oficialităţilor comuniste primele semne de cedare, începând 

o operaţiune de recunoaştere. Aurica Bonţe, mama revoluţionarului dispărut 

Petru Ioan Bonţe, va relata că soţul ei a reuşit, miercuri, să discute cu un şofer 

de pe o ambulanţă, rugându-l să meargă la Morgă să vadă dacă trupul fiului e 

acolo. Acesta a arătat compasiune şi s-a dus să vadă, iscodind printr-un 

brancardier. A venit cu vestea că morţii au dispărut. 

După fuga lui Ceauşescu, la spital au fost luate datele de la 

aparţinători, au fost afişate fotografii, liste cu semnalmente, astfel ca să se 

poată face identificarea. În ciuda unor reveniri repetate în spital şi la Morgă 

(inclusiv în 25 decembrie, de Crăciun), familia nu a primit informaţii. Abia în 

10 ianuarie 1990 au aflat că băiatul este înhumat în groapa comună din 

Cimitirul Eroilor169. A fost recunoscut după datele reţinute la Institutul de 

Medicină Legală, instituţie care a gestionat extrem de deficitar situaţia 

decedaţilor după 22 decembrie 1989, dată la care nu mai avea niciun fel de 

obligaţie ori nu mai era supusă la niciun fel de presiune faţă de autorităţile 

regimului comunist  totalitar. Tânărul era trecut în evidenţe ca neidentificat, 

deşi acesta avea asupra lui inclusiv buletinul de identitate170. Erau descrise 

însă hainele şi încălţămintea, multe dintre aceste obiecte nemaifiind găsite 

ulterior. Pentru că surpriza aceasta a fost: trupul lui Petru Bonţe a fost 
                                                           
169 Este interesant faptul că trupul acestui tânăr nu s-a aflat printre cele duse şi incinerate la 

Bucureşti, neexistând nicio explicaţie pentru această decizie.  
170 Miodrag Milin (ed, Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 octombrie 1990), vol. 

V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2528. 
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descoperit în groapa comună din Cimitirul Eroilor, deşi familia fusese zi de 

zi la Morgă ca să-l găsească, inclusiv în ziua de Crăciun! 

 

Înmormântări de eroi, dar fără familii 

Preparativele pentru înhumarea celor zece (nouă decedaţi înainte de 

22 decembrie, iar unul în 24 decembrie 1989) au început în 26 decembrie. 

Motivaţia a fost că sunt într-o stare de degradare avansată şi că nu sunt 

revendicate, susţinere care nu stă în picioare, dacă luăm în discuţie tragedia 

prin care a trecut familia Bonţe. Cadavrele, puse în sicrie de tip ladă, au 

ajuns la cimitir  în 27 decembrie, fiind îngropate însă a doua zi de dimineaţă, 

după ce a fost adus un excavator pentru a face groapa. Cu această ocazie, 

administratorul cimitirului a făcut mai multe poze, dar filmul a rămas 

nedevelopat. Fotografiile au fost scoase de sora decedatului, iar în câteva 

dintre ele apărea şi fratele ei. Drama a continuat, căci pentru dezgropare a 

trebuit plătit un excavatorist, care abia în 14 ianuarie după prânz a ajuns şi a 

înlăturat pământul din groapa comună, pentru ca decedaţii să fie scoşi la 

iveală171.  

Maria Gherghina Simicin a mers la Spitalul Judeţean pentru a afla 

veşti despre soţul său, Nicolae Simicin, împuşcat în seara de 17 decembrie 

de către militari de la o unitate din Calea Lipovei. A insistat cu disperare să 

afle ceva. Nu a reuşit. Nimeni nu dorea să dea detalii despre represiune, 

autorităţile de atunci făcând eforturi disperate pentru a şterge urmele, 

inclusiv prin batjocorirea rudelor celor dispăruţi: „La fel, nu am putut intra. 

Toată săptămâna l-am căutat aşa... Zi de zi... De la Medicina Legală mi s-a 

spus că nu se dau niciun fel de relaţii, totul e şters cu buretele. Şi am fost pur 

şi simplu dată afară, indiferent unde am fost: şi de la Medicina Legală, şi de 

la Judeţean, şi de la Procuratură, şi de peste tot. Mi s-a spus că totul este 

şters cu buretele, că nu-mi pot da niciun fel de relaţii”172. Si acesta este un 

caz deosebit, deoarece trupul celui mort a fost deshumat apoi în 14 ianuarie 

din Cimitirul Eroilor. Soţia lui  va arăta că a încercat zilnic să afle veşti 

despre el. Nu le-a primit nici după căderea lui Ceauşescu. În confuzia de 

atunci, medicii legişti şi cu conducerea Spitalului Judeţean, împreună cu 

funcţionarii de la serviciile Primăriei (Consiliul Popular, cum i se spunea 

atunci), au decis ca persoanele decedate aflate în Morgă să fie înhumate. 

Aşa s-a ajuns la groapa comună din Cimitirul Eroilor. Familia nu a ştiut 

nimic nici  în acest caz, căci nu a informat-o nimeni, deşi soţia celui decedat 

a fost zilnic la spital. Pe la începutul lui ianuarie, a aflat că soţul ei a trecut şi 
                                                           
171 Idem, p. 2530. 
172 Declaraţie dată în instanţă, reluată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 

septembrie – 29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2630. 
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pe la Spitalul „Victor Babeş”. Abia în 12 ianuarie 1990 a aflat de mormântul 

comun realizat aproape clandestin în Cimitirul Eroilor.  Aici a găsit trupul 

lui Nicolae Simicin, deoarece, curios, nu a fost între cele ridicate şi duse la 

Crematoriul Cenuşa. Înainte să se facă dezgroparea, decedatul a fost 

recunoscut după setul de fotografii făcute de administrator. 

 

Rudele dispăruţilor au fost ameninţate 

Ascunderea datelor despre răniţi şi decedaţi a fost o tehnică prin care 

autorităţile de la acea vreme au încercat, şi într-o oarecare măsură au reuşit, 

să ascundă dimensiunea tragediei în care au cufundat Timişoara începând 

din 16 decembrie. Au existat şi bâlbâieli desigur, ceea ce a dus la un 

comportament cu totul deplasat al cadrelor de Miliţie şi Securitate faţă de 

familiile şi prietenii celor împuşcaţi atunci când erau căutaţi. Aşa s-a 

întâmplat şi cu familia Gârjoabă, când s-au interesat de Dumitru, zis Doru. 

Tatăl lui, Constantin Gârjoabă, a declarat în instanţă ce s-a întâmplat când 

soţia şi nora au ajuns la Spitalul Judeţean: „Când au ajuns să le spună de la 

Internări, au spus că afişează rezultatele, care sunt morţi, care răniţi, unde 

sunt, se afişează pe saloane... Aşteptând, a venit un domn ofiţer, miliţian, şi 

cu doi civili, şi au spus că nu se mai spune nimic de niciun rănit şi să se 

sisteze orice informaţie”173. Acest lucru se întâmpla luni, 18 decembrie. 

Deoarece aparţinătorii nu doreau să plece fără a afla ce aveau nevoie, au fost 

ameninţaţi de maiorul Iosif Veverca că-i împuşcă.  

Audiată în timpul Procesului de la Timişoara, Valeria Gârjoabă, 

soţia celui ucis, va aduce amănunte foarte interesante. Ea a ajuns la Spitalul 

Judeţean în 18 decembrie dimineaţa, pe la ora 8. La Urgenţe a stat de vorbă 

cu medicul de gardă, care a fost binevoitor şi a vrut să-i dea detalii. Pe când 

verifica registrul, a venit un individ, în jur de 30 de ani, care a precizat: „Din 

ordinele Securităţii, nu aveţi voie să daţi niciun fel de relaţii!”174. A încercat 

să-l caute din salon în salon, dar accesul pe secţii era interzis. S-a întors la 

Urgenţe, unde 20-30 de persoane aşteptau veşti despre dispăruţi, deoarece se 

anunţase că se vor da relaţii oficiale. Aceste tabele cu morţi şi răniţi erau 

aşteptate  pe la ora 9. Nu au venit nici la 10, dar au apărut ofiţerul de Miliţie 

şi cei doi civili amintiţi anterior, care au anunţat că nu se dau niciun fel de 

detalii. Femeile care erau deja în doliu au ripostat, declarând că nu pleacă, 

deoarece acolo le sunt morţii. Atunci au fost ameninţaţi cu arma de către 

                                                           
173 Idem, p. 2785. 
174 Declaraţie în instanţă reluată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 

septembrie – 29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2791. 
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maiorul Iosif Veverca, pe care Valeria Gârjoabă îl va identifica precis în 

boxa acuzaţilor175.  

 

Comportament brutal de miliţian 

Amănunte despre acest comportament aberant al autorităţilor de 

atunci, care în loc să facă demersuri pentru identificarea persoanelor care au 

ucis şi rănit atâtea persoane în Timişoara au derulat ample acţiuni de 

ştergere a urmelor, a adus în instanţă Aurica Vărcuş, mama lui Claudiu 

Vărcuş, un elev de 15 ani, ucis duminică seara, 17 decembrie 1989, în 

apropierea Catedralei176. Luni dimineaţă, în 18, Aurica Vărcuş a ajuns la 

Urgenţe la Spitalul Judeţean, unde a stat de vorbă cu unul dintre portari, pe 

care-l cunoştea  pentru că locuia în apropiere.  Acesta a spus că nu-i poate 

da informaţii, dar că după raportul de gardă medicii vor prezenta nişte tabele 

cu morţii şi răniţii. Nu s-au dat. Femeia a rămas în aşteptare şi a observat ce 

se întâmplă: „Salvările veneau în continuare. Mi-a fost rău... Am văzut un... 

Deci din Salvare au adus unul care era împuşcat în spate, cu o gaură foarte 

mare. Atunci mi s-a făcut rău”177. Un alt fiu, fratele mai mare al lui Claudiu, 

a vrut să o ia de acolo, dar femeia nu a plecat, aşteptând ca la ora 10 să apară 

acele tabele cu informaţii. Nu au venit documentele, ci trei persoane, două 

în civil şi una în uniformă de miliţian. Celor de acolo le-au cerut să plece, 

iar dacă refuză vor fi împuşcaţi, foarte agresiv fiind cel în uniformă. În 

timpul Procesului de la Timişoara, femeia l-a recunoscut pe acelaşi Iosif 

Veverca, maior de Miliţie. După două zile, a avut loc o nouă întâlnire, în 

care Veverca a susţinut că, probabil, Claudiu Vărcuş a fugit peste graniţă. 

Este legenda lansată de comandanţii represiunii pentru a acoperi sustragerea 

şi incinerarea morţilor timişoreni la Bucureşti.  

Despre manifestările deplasate ale maiorului de Miliţie Iosif Veverca 

din acea dimineaţă de 18 decembrie 1989 în faţa rudelor celor decedaţi sau 

răniţi va vorbi şi Milan Todorov, tatăl eroului Miroslav Todorov. Încă din 

seara de dinainte, acesta a încercat să ajungă la fiul lui, deoarece avea 

cunoştinţe printre medici. Mai mult, îl cunoştea  şi pe Veverca.  Dimineaţă, 

a discutat cu profesorul  Traian Crişan, pe la ora 8, iar acesta i-a promis că-i 

face actele ca să poată lua trupul fiului acasă. Pe la ora 10, situaţia s-a 

schimbat, fiind interzise orice relatări despre morţi şi răniţi, aparţinătorii 

fiind goniţi de la uşa spitalului (de la Urgenţă, de fapt). Despre Veverca a 

                                                           
175 Idem, p. 2792. 
176 Lucian-Vasile Szabo, Sindromul Timişoara 1989: Adevăr şi imaginar, Ed. Memorialul 

Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 91. 
177 Declaraţie în instanţă reluată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 

septembrie – 29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2853.  
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relatat în instanţă: „A spus să plecăm de acolo, dacă nu... În loc să spună 

omeneşte, civilizat, ne cunoaşte, era şi fiul meu, celălalt, mai mare, că-s 

recăsătorit, îl cunoaşte foarte bine, Bogdan  Dănuţ îl cheamă.  Poate îşi 

aduce aminte. A spus că-l împuşcă, să plece...”178. 

Despre comportamentul maiorului de Miliţie Iosif Veverca există şi 

alte mărturii. Mihaela Ferkel-Şuteu va relata cum a încercat să dea de urma 

soţului, internat cu câteva ore înainte la Spitalul Judeţean. A fost rănit în 

Calea Girocului, iar pentru că ambulanţa  nu a venit şi în lipsa unui alt 

mijloc de transport, au mers către unitatea sanitară pe jos. Le-au trebuit două 

ore ca să ajungă. L-a lăsat pe Ştefan Ferkel-Şuteu pe mâinile cadrelor 

medicale şi a plecat până acasă. S-a întors dimineaţă devreme, dar nu a mai 

putut intra. A stat acolo: „Pe la 11,30, spitalul a fost înconjurat de Miliţie. 

Maiorul  Veverca Iosif  a venit în curte, unde eram vreo 20-30 de persoane, 

care aşteptam veşti, şi ne-a ameninţat că dacă nu părăsim locul ne împuşcă. 

M-am mirat cu câtă ură vorbea Veverca cu noi”179. 

Individul avea să fie recunoscut pentru cruzimea sa, unele dintre 

„faptele sale de vitejie” petrecându-se chiar la Spitalul Judeţean Timişoara. 

O relatare plină de dramatism va face în justiţie Ecaterina Ioana, o 

muncitoare de 53 de ani. Completul de judecată va consemna declaraţia ei 

de câteva fraze, o declaraţie succintă, dar revelatoare despre ceea ce s-a 

întâmplat în Revoluţia de la Timişoara, pe stradă, în instituţii, precum şi 

despre faţa de o duritate extremă a represiunii. Instanţa va consemna 

următoarele: „Ridicată în seara de 16 decembrie, în Piaţa Sinaia, şi dusă la 

Miliţia Judeţeană, împreună cu alţi arestaţi. A fost bătută în curte: 

«Tremuram toată, nu ştiam ce să fac de frică...». În aceeaşi noapte, pe la 4 

spre dimineaţă, câteva femei au fost ridicate şi apoi eliberate: «Ne-au 

răsfirat pe străzi».  Duminică,  în 17,  pe la orele 13.00, fiind în Piaţa Maria, 

a fost din nou ridicată de colonelul Sima şi dusă într-un coridor, sub 

pretextul «să-l vedem pe domnul Tőkés». Aici a fost lovită crunt, cu 

pumnul, «de mi-a ieşit o măsea şi cu o ureche nu mai aud». În 18, a fost 

bătută din nou, cu picioare în burtă, de un civil cu numele de Veverca, la 

Spitalul Judeţean, unde voia să-şi scoată un certificat medico-legal pentru 

bătăile îndurate anterior”180. Atacul lui Veverca a fost oprit de un cadru 

medical, va  relata  Ecaterina Ioana în faţa completului de judecată: „Am 

fost aşa de rău bătută şi vine domnul doctor Costea şi spune: «Domnule, de 

                                                           
178 Idem, p. 2954.  
179 Mihaela Ferkel-Şuteu, M-am mirat cu câtă ură vorbea Veverca cu noi, în Marius Mioc, 

Revoluţia din Timişoara aşa cum a fost, Ed. Brumar, Timişoara, 1997, pp. 80-82. 
180 Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara, volumul IX, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, p. 114. 
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ce dai în femeia aceasta? Aici nu este voie să baţi». Şi i-a spus pe nume cum 

îl cheamă”181. 

La Morga Spitalului Judeţean au fost aduse şi cadavrele celor 

decedaţi în alte spitale. Cpt. Flore Tocuţ, ofiţer criminalist, care a lucrat la 

Morgă în acele zile, va relata că în 18 decembrie, când a plecat de acolo, 

după ce a făcut fotografii şi fişe pentru toate cele 53 de cadavre prezente 

(adică cele cu plăgi împuşcate, căci o victimă a decedat strivită de un TAB), 

l-a lăsat la faţa locului pe colegul său Marianuţ, deoarece urmau să vină alte 

patru cadavre de la Spitalul Municipal.  Deci din acestea 57 vor fi luate cele 

43 care, în seara zilei respective, vor fi încărcate şi transportate la Bucureşti. 

Ofiţerul va relata însă în instanţă că miercuri, 20 decembrie, puţin după 

prânz, a avut o discuţie cu Milan Dressler, medic legist, care i-a relatat că 

din cele 57 de cadavre,  25 au fost identificate şi că urmează să fie restituite 

familiilor182. Informaţiile sunt surprinzătoare, deoarece, la o socoteală 

simplă, Dressler nu mai avea în Morgă decât 14-15 cadavre, din care unele 

neidentificate! 

 

Procurorul apără poporul sau partidul? 

O preocupare pentru evidenţe, în ceea ce priveşte decedaţii 

ajunşi în Morga Spitalului Judeţean, a existat din partea procurorilor. 

Este evident că implicarea lor este mult mai mare decât lasă să se 

înţeleagă declaraţiile lor, destul de succinte, făcute în majoritate în 

primii doi-trei ani de la evenimente, pentru ca apoi să se aştearnă o 

tăcere dubioasă asupra contribuţiei  Procuraturii la represiune. Două 

sunt motivele: 1) s-au schimbat unii dintre şefi (puţini), ceilalţi au 

rămas în funcţie şi avansaţi; 2) procurorii sunt cei care au instrumentat 

cazurile (puţine) în dosarele Revoluţiei, deci a existat o protecţie 

evidentă faţă de aceste cadre ale regimului totalitar. Chemat în instanţă, 

în Procesul de la Timişoara, Gheorghe Diaconescu, procuror general 

adjunct (magistrat militar) în perioada evenimentelor şi unul dintre 

stâlpii comandamentului de represiune, va relata că a fost schimbat din 

funcţie doar în vara anului 1990. În depoziţia sa va fi foarte locvace, 

brodând o poveste pentru a înlătura orice suspiciune asupra activităţii 

sale. Nu se va sfii să arunce totala  responsabilitate asupra celor din 

                                                           
181 Declaraţie reprodusă în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 

29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2648. 
182 Declaraţie redată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), 

vol. VI, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, p. 3429. 
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Miliţie, Securitate sau Armată183. El va arăta că a evitat să ia orice decizie 

în cazul celor 43 de cadavre transportate la Bucureşti şi arse, deşi Coman, 

Nuţă, Macri şi Stănculescu ar fi făcut presiuni asupra lui în acest sens. Era 

în discuţie o rezoluţie a Procuraturii, deci un document oficial, pentru ca 

trupurile decedaţilor să fie duse la Bucureşti sub acoperirea unei noi 

expertize medico-legale. Diaconescu nu va da respectiva rezoluţie, 

motivând că nu este nevoie, rezultatele de la Timişoara fiind clare.  

În instanţă, fostul procuror şef adjunct va relata că procedura 

trebuia să fie alta: era nevoie de autorizaţie de înhumare (incinerare) de la 

procuror, de documente ale consiliului  popular de atunci (adeverinţe 

pentru înregistrarea morţii), care se ocupa mai departe de redarea 

cadavrelor familiilor şi de înmormântarea celor fără aparţinători. Nu le-a 

spus aceste lucruri şi organizatorilor Operaţiunii Trandafirul, deşi era 

procuror, deci apărătorul legalităţii în stat, ci a preferat să se sustragă laş 

de la orice participare. Nici măcar atunci când cadavrele au fost luate nu a 

spus nimic, ci s-a făcut în continuare că nu înţelege. El a mai pretins că 

marţi, 19 decembrie, a luat dosarele cu decedaţii aflate în posesia lui 

Laurean Tilincă, procurorul şef al judeţului, le-a adunat în două colete şi i-

a ordonat lui Tilincă să le încuie în fişet şi să nu spună la nimeni că le are. 

Erau evidenţele cu tot ceea ce lucraseră procurorii la Morgă: proces-verbal 

de constatare, fotografii judiciar-operative, rezoluţia de constatare medico-

legală şi adeverinţa medico-legală. Aceste documente, susţinea Gh. 

Diaconescu, ar fi fost predate Procuraturii Militare prin 27-28 decembrie 

1989184.  

 

Informaţii obţinute cu greutate 

Presa de după 22 decembrie 1989 s-a implicat cu fervoare în 

aflarea adevărului despre morţi, răniţi şi ucigaşi, intrând adesea în 

controverse. Legat direct de cele petrecute în timpul Revoluţiei este 

interesantul articol Dincolo de semnele întrebării e sânge! semnat de 

Ildico Achimescu în Renaşterea bănăţeană. Este un material viguros, care 

se ocupă de câteva probleme privind misterele Revoluţiei. Tema este cea a 

                                                           
183 Trebuie spus că între Gheorghe Diaconescu, procuror militar, şi Cornel Bădoiu, 

preşedintele completului de judecată la acea dată, existau relaţii destul de apropiate, 

deoarece fuseseră colegi în Procuratura Militară. De altfel, Bădoiu a fost promovat 

judecător tocmai pentru a intra în completele care judecau dosare ale Revoluţiei. Acest 

aspect motivează atitudinea binevoitoare faţă de Gh. Diaconescu. 
184 Mărturie reluată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (3 mai - 16 iulie 

1991), vol. VI, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, pp. 

3539-3542. 



 98 

cadavrelor dispărute din Morga Spitalului Judeţean. Este fixată cu claritate 

data furtului de cadavre: noaptea de 17 spre 18 decembrie. Deocamdată nu 

se ştie ce s-a întâmplat cu ele. Autoarea avansează ipoteza gropilor 

comune din Cimitirul Săracilor, situat în Calea Lipovei. Restituirea 

cadavrelor celor  ucişi, pentru a li se cinsti memoria şi pentru a avea parte 

de o înmormântare creştinească, era una dintre chestiunile arzătoare ale 

începutului anului 1990. În context, Ildico Achimescu aminteşte poziţia 

autorităţilor referitoare la cadavrele dezgropate din Cimitirul Săracilor: 

„Ni s-a răspuns, cu certitudinea acoperirii în constatările medicilor legişti, 

că acele victime nu puteau proveni de pe urma reprimării sângeroase a 

Revoluţiei populare de la Timişoara, data uciderii lor fiind anterioară cu 

cel puţin o săptămână” (Renaşterea, 4 ianuarie 1990). 

Autoarea se îndoieşte de susţinerile autorităţilor medicale, mai ales 

că, în epocă, neîncrederea, cel mai adesea justificată, în instituţiile statului 

comunist era una generalizată. S-a declanşat astfel una dintre cele mai 

halucinante  poveşti de presă, care a înfierbântat spiritele până la 

paroxism. Contextul era însă unul capabil să stimuleze astfel de inflamări. 

Mai mult, autoarea face şi o referire la straniul caz Paraschiv Dominic, 

presupus terorist, care ar fi susţinut că a păzit Morga pentru a ascunde 

urmele sustragerii cadavrelor celor ucişi în Revoluţie. După cum se ştie, 

nici cazul „teroristului” Paraschiv Dominic nu a fost elucidat vreodată! În 

paginile de ziar vor răzbate şi ecourile unor reproşuri la adresa activităţii 

redactorilor, consemnate însă cu zgârcenie şi cărora li se dă o replică 

aprigă, chiar moralizatoare. „Aşteptăm dovezile! Ni se telefonează la 

redacţie, suntem chiar opriţi pe stradă şi ni se reproşează: «De ce nu scrieţi 

despre medicii care, aflaţi în incinta spitalelor, pe maşinile Salvării sau în 

alte locuri, au tras asupra răniţilor ori a celor neînarmaţi?» Majoritatea 

covârşitoare a medicilor a dovedit, în această dramatică perioadă, 

abnegaţie şi eroism; nu excludem însă posibilitatea ca, sub halatul imaculat 

al acestei nobile profesii, să se fi ascuns şi intenţii criminale. Dar, stimaţi 

cititori, afirmaţiile se cer întărite de dovezi. În cazul deţinerii de informaţii 

certe, prezentaţi-le organelor procuraturii militare; vă faceţi astfel o datorie 

patriotică” (Renaşterea bănăţeană, 7 ianuarie 1990).  

 

Dezbateri furtunoase în pagini de ziar 

În Timişoara, dovezile vor veni după câteva luni, dar nu-i va 

incrimina decât pe puţini medici. Va fi o avalanşă de dezvăluiri, noile 

gazete, mai ales cele constituite pe bază privată, vor încerca să facă lumină, 

uneori chiar înfruntând mânia celor supuşi tirurilor de întrebări, precum şi 

denunţurile făcute la Procuratură (cum se numea Parchetul atunci). E o linie 



 99 

urmată de Timişoara, Gazeta de Vest, Amicul public, Dialog liberal, Ecou 

17, o contribuţie fundamentală având revista Orizont, care, pentru câteva 

luni, aproape şi-a abandonat profilul literar-artistic, intrând în focul 

bătăliilor specifice presei generaliste. Era nevoie, căci redactorii de la 

Orizont erau tineri scriitori şi importanţi activişti civici într-o perioadă când 

nevoia unei prese de informare se impunea cu acuitate. În ceea ce priveşte 

vechea presă locală, este de remarcat că nu a furnizat nicio informaţie 

despre mişcările de protest de la Timişoara. În acele zile, au continuat să 

publice articole despre „victoria socialismului la sate şi oraşe”, deşi 

evenimentele aveau loc chiar sub geamul redacţiei, aproape de Comitetul 

Judeţean al PCR. În 21 decembrie 1989 a fost publicată cuvântarea lui 

Ceauşescu de înfierare a „huliganilor” de la Timişoara.  

Le-a fost frică şi nu au riscat, deşi, în acel moment, Timişoara era 

un oraş liber (încă din 20 decembrie), instituţiile comuniste fiind 

înlăturate. Este o situaţie complicată, surprinsă de Engelbrecht Boese. Se 

va referi la activitatea publicaţiei de limba germană Neue Banater Zeitung, 

unde va fi publicat decretul lui Ceauşescu de instituire a stării de urgenţă 

la Timişoara (în 17 decembrie, înainte de a pleca în Iran, ordinul fusese dat 

verbal, neexistând un document oficial). Însă unii membri ai corpului 

redacţional vor fi foarte activi, îndrăznind să culeagă informaţii ce vor fi 

folosite mai târziu. Printre ei se află Luzian Geier, autorul unor fotografii 

foarte expresive. De asemenea, el nu se va opri asupra cadavrelor din 

Cimitirul Săracilor, furnizând cititorilor o fotografie de la exhumarea 

trupurilor adevăratelor victime ale Revoluţiei din Cimitirul Eroilor185.  

Remarcăm însă că, în 20 decembrie 1989, România era o ţară... 

înconjurată mediatic. Dacă nu informau cei dinăuntru, presa oficială, o 

făceau cei din afară. Interesant este faptul că mass-media din toate statele 

din jur transmiteau ştiri despre evenimente. O bună panoramare există, 

culmea, la Ion Bucur, ambasadorul României la Moscova în acea perioadă. 

Informaţiile erau confidenţiale, fiind transmise  doar  Ministerului 

Afacerilor Externe. Astfel, oficialii comunişti aflau că, în 19 decembrie, 

televiziunea sovietică a transmis, de patru ori, un grupaj de ştiri despre 

România şi Timişoara186. Erau relatate evenimente din Bulgaria, 

Iugoslavia, Ungaria şi URSS, toate ştirile fiind critice faţă de România şi, 

mai ales, cu referiri la pierderile de vieţi omeneşti de la Timişoara. 

Oficialii din ambasadele româneşti din lume au negat vehement faptul că 

la Timişoara au avut loc proteste, chiar când informaţiile au fost cerute 
                                                           
185 Engelbrecht Boese, Der Aufstand von Temeswar, Huth Verlag, Pfinzstal, 1990, p. 22. 
186 Dumitru Preda şi Mihai Retegan, 1989: Principiul dominoului, Editura Fundaţiei 

Culturale Române, Bucureşti, 2000, pp. 472-474. 
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pe linie oficială. Nici nu se putea altfel, deoarece, în 19 decembrie, 

Ministerul Afacerilor Externe trimisese o notă ambasadorilor, semnată de 

ministrul adjunct Aurel Duma, în care se spunea: „În cazul în care, în 

cadrul contactelor de lucru, veţi fi întrebat (repetăm: numai în cazul în 

care veţi fi întrebat) în legătură cu aşa-zisele evenimente de la Timişoara, 

răspundeţi cu toată claritatea că nu aveţi cunoştinţă despre aşa ceva”187. 

Se recomanda ca răspunsul să fie scurt, fără prelungirea discuţiei pe 

această temă.  

 

Medicina Legală şi avalanşa de erori 

Ne întoarcem la Spitalul Judeţean, la Morgă şi la Medicina 

Legală. Acest serviciu va fi în centrul unei imens scandal, căci ar fi 

trebuit să gestioneze situaţia celor răniţi şi împuşcaţi. Nu a făcut-o şi 

poate că nici nu avea cum. Am văzut că diriguitorii de partid şi din 

diferite instituţii ale statului au decis altfel şi nu şi-au pus problema să 

discute cu legiştii, pe care nici măcar nu i-au informat. Lucrătorii de la 

Medicina Legală au fost evazivi şi contradictorii în declaraţii şi după 22 

decembrie 1989. Au făcut-o într-o perioadă în care multe familii 

îndurerate îşi căutau morţii, deci nu e de mirare că asupra lucrători lor de 

aici s-a revărsat furia populară. Mai târziu, în Procesul de la Timişoara, 

Rodica Novac, fostă directoare a Direcţiei Sanitare Timiş, va veni cu 

precizări referitoare la reacţia şefului instituţiei din zilele Revoluţiei: 

„Şeful Laboratorului de Medicină Legală, prof. dr. Crişan, «era 

extraordinar de supărat şi enervat» de faptul că au fost furaţi morţii de la 

morgă: «Aşa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria 

medicinei...»”188. 

Este o problemă care îi preocupa şi pe jurnaliştii de la Renaşterea 

bănăţeană, însă rezultatul muncii lor se arată destul de... contradictoriu. 

Ziarul va găzdui un articol important. Sub genericul Primim la redacţie, 

este plasat un titlu pompos: Medicii legişti şi-au făcut tot timpul datoria! 

Contextul este unul complicat, căci nu existau decât foarte puţine ştiri 

despre trupurile celor împuşcaţi şi dispăruţi, printre acuzaţi fiind şi 

medicii legişti. Subiectul îl constituie şi ororile din Cimitirul Săracilor, 

unde fuseseră dezgropate mai multe cadavre. Poziţia colectivului de 

medici legişti ai Institutului Medico-Legal din Timişoara este fermă, 

oferind primele detalii coerente despre victimele dispărute: „Există 

rapoarte de constatare medico-legală şi la cei 37 de decedaţi prin 
                                                           
187 Idem, p. 456.  
188 Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara, volumul IX, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, p. 97. 
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împuşcare (de fapt, 43 de dispăruţi, n.n.), care au fost sustraşi în noaptea 

de 18/19 decembrie din Morga Spitalului Judeţean. La cei neidentificaţi 

am efectuat portretul descriptiv (culoarea ochilor, a părului, a formei 

feţei, semne particulare etc.), iar Serviciul de criminalistică al Miliţiei i-a 

fotografiat şi amprentat. Toate aceste acte au fost păstrate de noi şi apoi 

depuse, în zilele de 3-4 ianuarie 1990, prin dl procuror Tiberiu Suciu, la 

Procuratura Militară Timişoara, constituind unicele probe certe privind 

faptele petrecute” (Renaşterea bănăţeană, 11 ianuarie 1990). Medicii 

relevă şi faptul că sunt în imposibilitatea de a întocmi actele de deces 

necesare, deoarece nu dispun de toate elementele.  De aceea, ar avea 

nevoie de filmele făcute de Serviciul criminalistic al fostei Miliţii, pentru 

a-i identifica pe toţi cei căzuţi. Tot în acest comunicat se arată că medicii 

legişti au examinat cadavrele dezgropate în Cimitirul Săracilor şi că 

acestea sunt cazuri vechi, deci nu ar aparţine victimelor  represiunii din 

timpul Revoluţiei. Există o notă a redacţiei, destul de inflamantă, 

redactată într-un stil oarecum vindicativ, devenit propriu publicaţiei: „Nu 

am primit nicio explicaţie referitoare la cadavrele din Cimitirul Săracilor, 

care au fost cusute sau legate cu sârmă, inclusiv acel nou-născut!? 

Aşteptăm”. Această  notă vine, evident, în contradicţie cu titlul 

articolului-comunicat, aparţinând, probabil, redacţiei, precum şi cu 

sobrietatea textului, redactat de medici.  Pe de altă parte, informaţiile din 

text sunt în contradicţie atât cu zvonistica intensă din oraş din acea 

perioadă, cât, mai ales, cu disperarea familiilor îndoliate, neobosite în 

încercările lor de a-şi găsi rudele, în viaţă sau decedate189. 

 

Eroi înmormântaţi în lăzi 

Gazeta vine ulterior cu clarificări privind morţii exhumaţi din 

Cimitirul Eroilor şi Cimitirul Săracilor. Articolul, de o pagină şi 

jumătate, este semnat  Dressler  Milan  Leonard, doctor în ştiinţe 

medicale, licenţiat în ştiinţe juridice. Autorul lămureşte problema celor 

îngropaţi în Cimitirul Săracilor, despre care aflăm că nu aveau nicio 

legătură cu Revoluţia, ci era vorba de persoane fără adăpost şi cărora nu 

li s-au găsit aparţinătorii. Acolo unde prezintă  datele pure, fără 

comentarii de prisos, doctorul Dressler chiar face un serviciu comunităţii, 

căci informaţiile sunt interesante. Semnificativă este prezentarea situaţiei 

de la Morga Spitalului  Judeţean din dimineaţa zilei de 19 decembrie 

1989: „Noi am găsit în dimineaţa de 19.12.89, 11 (unsprezece) cadavre 
                                                           
189 Lucian-Vasile Szabo, Morţii, cimitirele, medicina legală şi revoluţia. Mărturii privind 

activitatea din spitalele timişorene în decembrie 1989, Colloquium politicum, II, nr. 2 (4), 

2011, pp. 136-145. 
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de împuşcaţi, câţiva din cei 53 existenţi iniţial şi câţiva apăruţi probabil 

după comiterea furtului (referinţa este la cele 43 de cadavre de eroi 

sustrase peste noapte şi incinerate la Bucureşti, n.n.). La aceste cazuri, în 

zilele următoare s-au adăugat unele noi, astfel că în data de 21.12.89 erau 

25 de cazuri prin împuşcare, zi în care am avut la dispoziţie 21 de sicrie 

de bună calitate şi 4 sicrie tip ladă”. Sicriele au fost comandate de fostul 

prim-secretar Radu Bălan, în 20 decembrie 1989, după ce Nicolae 

Ceauşescu a acceptat, în urma tratativelor duse de premierul Constantin 

Dăscălescu, să elibereze mai multe persoane reţinute în penitenciar şi să 

fie daţi morţii către familii. Dispoziţia iniţială a fost pentru 21 de sicrie, 

deoarece la acea dată atâţia  morţi erau cunoscuţi.  Însă mai erau patru 

cadavre, după cum a raportat Viorica Boiboreanu, secretarul de partid 

care s-a ocupat de această problemă190. Aşa s-a ajuns la improvizaţia cu 

cele patru sicrie care erau lăzi, de fapt.  

Cei mai mulţi dintre decedaţi au fost restituiţi familiilor. Au 

rămas nouă persoane, care, împreună cu un decedat înregistrat după 

căderea lui Ceauşescu (în 24 decembrie), au fost înhumate, în 27-28 

decembrie 1989, în Cimitirul Eroilor, nouă într-o groapă comună, iar al 

zecelea, considerat „terorist”, separat191. Medicii legişti vor susţine o 

poveste contrariantă, cu aspecte reale şi unele fanteziste, cu privire la 

această acţiune. Ei vor argumenta că, în lipsa capacităţilor de păstrare a 

cadavrelor, exista pericolul unei infecţii intraspitaliceşti, ceea ce este 

adevărat. Însă faptul că aparţinătorii nu s-ar fi interesat de decedaţi este 

fals. Când va fi întrebat în instanţă, şeful instituţiei, prof. Traian Crişan, 

va încerca să acrediteze ideea că s-au făcut încercări de depistare a 

familiilor, dar nu s-a prezentat nimeni pentru ei „cu toate încercările 

noastre de informare”192. Toate autorităţile ştiau de morţii existenţi. Era 

suficient să dea cineva o notiţă în ziarul local sau la Radio Timişoara, 

canale media foarte urmărite în acea perioadă, şi problema s-ar fi 

rezolvat. Nu ar fi urmat întâmplările cutremurătoare din 14-15 ianuarie 

1990, când aceste victime au fost exhumate din Cimitirul Eroilor.  

 

 

 

                                                           
190 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1485. 
191 Am descris în amănunt această tragedie în Sindromul Timişoara 1989: Adevăr şi 

imaginar, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, pp. 39-42. 
192 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1050. 
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Jefuiţi de haine şi bijuterii 

În groapa comună din Cimitirul Eroilor era să ajungă şi martirul Teodor 

Octavian Ţînţaru. În cazul lui, insistenţele familiei au dat roade, după cum 

va declara în faţa completului de judecată Ion Ţînţaru, tatăl lui: „În fine, 

fiică-mea, are o soră mai mare, a umblat pe la toate spitalele, prin 

cunoştinţe. N-a putut afla nimic. Nu se găsea nimic. Şi au zis în celelalte zile 

să ne ducem. Nu s-a putut intra. Şi atunci am stat aşa, ca în ziua de 26 

decembrie să-l găsească la Morgă, încă cu vreo şase acolo, într-o cameră 

mai separată (...) A fost pus şi el acolo, că a doua zi urma să-l ia pompele 

funebre, să-l ducă la cimitir, la groapa comună”193. Foarte interesant este 

cazul tânărului Marius Ciopec. Acesta a apărut în evidenţe ca împuşcat pe 

str. Naturii (Calea Girocului), în 18 decembrie 1989, în jurul orei 21,30. 

Mama lui, Aurica Rusu, l-a căutat până în 22 decembrie, dimineaţă, fără să 

reuşească să afle vreo informaţie despre el. Atunci a ajuns la ea doctorul 

legist Adrian Moise, vecin în bloc, care a anunţat-o că fiul ei este mort la 

Morgă. După cum va susţine Aurica Rusu în instanţă, medicul i-a declarat 

cu acea ocazie că trupul lui Marius Ciopec nu ar fi fost în incinta unităţii în 

zilele anterioare. Au mers împreună să-l ridice. Atunci femeia a constatat că 

avea o gaură mare în cap şi că fusese jefuit de bijuterii194. E încă una din 

enigmele Institutului de Medicină Legală Timişoara. 

Terifiant avea să fie şocul pentru Aurica Bonţe, atunci când a 

descoperit în cimitir trupul copilului ei. Actele tânărului erau asupra lui! Iată 

ce povesteşte: „L-am regăsit împuşcat, aşa după cum de altfel ştiam. Era 

îmbrăcat doar în cămaşă, pantaloni şi ciorapi, deşi de la Medicina Legală ni 

se spusese vestimentaţia completă (otteri195 negri, ciorapi albi, pantaloni în 

carouri, pulover alb, geacă de blugi, curea cu cataramă sclipitoare). Am 

căzut peste sicriu şi l-am sărutat. Dar lacrimile mi-au fost întrerupte la ceea 

ce urma să văd: groparii care au fost acolo au găsit în buzunarul din dreapta 

de la pantaloni buletinul de identitate al fiului meu (seria B. E. Nr 730650, 

emis la data de 20 dec. 1981, de Miliţia Municipiului Timişoara), iar în 

interiorul acestuia legitimaţia de serviciu (emisă de Combinatul 

Agroindustrial Timiş, cu numărul 925, la 15.09.1989)”. Întrebarea pusă de 

mama îndurerată prin intermediul ziarului este cutremurătoare: „Deşi asupra 

sa existau documente clare de identificare, cine anume a stabilit că este 

«cadavru neidentificat» şi tratat ca atare?” (Renaşterea bănăţeană, 6 

februarie 1990). 

                                                           
193 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 octombrie 1990), 

vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2928. 
194 Idem, pp. 2748-2749. 
195 Pantofi din piele. 
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Aşa cum am mai remarcat, episodul dezgropării unor trupuri de eroi, în 

14-15 ianuarie 1990, din Cimitirul Eroilor a atras atenţia doar a două-trei 

publicaţii. Nu a mai fost explozia mediatică de la exhumarea falselor 

victime din Cimitirul Săracilor din 22 decembrie 1989. Unele imagini au 

fost prezentate de Televiziunea Română şi de postul local TVT ’89. 

Febra nestinsă a marilor mistificări din 22 decembrie îşi spunea cuvântul 

în privinţa faptelor cu adevărat demne de relatat. Michel Mommerency se 

va referi la un episod derulat la BRT (Radio-Televiziunea Belgiană), 

care, pe 25 ianuarie 1990, ar fi mărturisit că s-a lăsat păcălită în ceea ce 

priveşte morţii din Cimitirul Săracilor, prezentaţi ca victime ale forţelor 

de represiune: „Dar pentru a ieşi din încurcătură a arătat imaginile unui al 

doilea «osuar», descoperit pe 15 ianuarie, pe care nu le difuzase încă din 

pricina «aspectului lor atroce»”196. Se confirmă astfel teza că în urma 

uriaşului impact mediatic al imaginilor despre falsele victime transmise 

în 22 decembrie 1989, canalele media au fost extrem de reţinute în a 

difuza imagini cu adevăraţii morţi ai Timişoarei, dezgropaţi dintr-o 

groapă comună şi una individuală, şi nu dintr-un „osuar”, cum greşit se 

pomeneşte în text. 

 

Prostii repetate peste ani 

Făcând o analiză a evoluţiei Televiziunii Române, Anne Jackel nu 

va înregistra această reţinere, ci alte momente importante, cum ar fi 

figura stupefiată a lui Nicolae Ceauşescu la primele proteste de la 

mitingul din 21 decembrie, precum şi procesul celor doi soţi, Nicolae şi 

Elena Ceauşescu, din seara de 25 decembrie. Nu va aminti însă nici 

marea mistificare cu cadavrele din Cimitirul Săracilor, ceea ce arată că, 

totuşi, nu toţi cercetătorii o consideră de o importanţă atât de mare. Nu 

va uita însă să amintească de acuzaţia formulată la adresa cuplului 

dictatorial, cum că ar fi ucis 60.000 de persoane. Le plasează pe toate la 

Timişoara, ceea ce este o eroare. Autoarea va face şi alte confuzii, din 

care una trebuie amintită aici: „The corpses of the alleged victims were 

shown on television all over the world in what is probably one of the first 

miscarriages of information on a global scale. (The corpses shown had 

been exhumed from a cemetery or/and taken from a hospital nearby by 

soldiers and Securitate agents who had decided to change sides)”197.  

                                                           
196 Michel Mommerency, De la „body count” la „body lie”..., în Gérard de Selys, Minciuni 

mass media, Editura Scripta, Bucureşti, 1992, pp. 59-77. 
197 Anne Jackel, Romania: from tele-revolution to public service brodcasting, national 

images and international image, Canadian Journal of Communication, 26 (1), 2001, pp. 

131-137. 

http://search.proquest.com/pqcentral/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Canadian+Journal+of+Communication/$N/47035/DocView/219602625/fulltext/13AF374B78F42E2FCFA/21?accountid=8107
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În acest context, este necesar să facem o conexiune cu evenimente grave 

petrecute în 2013, media internaţională construind cu această ocazie diverse 

scenarii. În 21 august, în Siria a avut loc un atac cu arme chimice. Opozanţii 

regimului comunist l-au pus pe seama autorităţilor guvernamentale. S-a 

declanşat o ofensivă diplomatică, statele occidentale susţinând un atac 

iminent asupra regimului de la Damasc. Ulterior, lucrurile s-au domolit, 

deoarece existau dubii serioase în acest caz. O altă variantă a poveştii 

acredita ideea că atacul a fost înscenat chiar de insurgenţi, că numărul de 

victime a fost exagerat, fiind stimulată astfel o acţiune militară occidentală, 

care să le permită accederea la putere şi victoria în confruntarea cu 

regimului comunist. Situaţia este departe de a fi lămurită, cert fiind doar 

faptul că ofensiva militară străină a fost oprită. Suntem, evident, într-o 

zonă de intensă manipulare, asemănările cu ceea ce s-a întâmplat la 

Timişoara în decembrie 1989 fiind evidente, deşi deosebirile sunt şi ele 

relevante. 

Discutând cazul într-un interviu, generalul francez Dominique 

Delawarde, care a ocupat în trecut postul de şef al unui serviciu parizian de 

sinteze, informaţii şi război electronic, va acredita ideea manipulării şi a 

mistificării, făcând referire, printre altele, şi la Timişoara: „Da. Este cazul 

Timişoara (din decembrie 1989), când mass-media din întreaga lume a 

redat, timp de aproape şase săptămâni, informaţia despre «masacrarea» a 

4.600 de persoane, contribuind astfel la răsturnarea lui Ceauşescu. De fapt, 

opozanţii au deshumat câteva cadavre din cimitirele oraşului, le-au legat 

cu sârmă ghimpată şi au filmat imaginile groaznice pentru a-i face pe 

telespectatorii occidentali să plângă. Apoi, cu dovezile furnizate de aceste 

imagini manipulate, au avansat cifra enormă de 4.632 de victime, care  nu 

au existat, dar nimeni nu a mai îndrăznit să le pună la îndoială. Lovitura 

fusese dată şi câştigată: ea a antrenat căderea lui Ceauşescu”198. 

Sunt unele elemente exacte aici, adică cifrele avansate atunci cu 

referire la victimele de la Timişoara. Altfel, declaraţiile generalului 

Delawarde sunt pline de erori, ca să nu spunem de stupizenii, ceea ce 

surprinde neplăcut la o persoană cu grad atât de mare şi care a condus un 

birou de informaţii. Şi acum, faptele aşa cum s-au petrecut: 1) Deshumarea 

cadavrelor din Cimitirul Săracilor din Timişoara s-a făcut de protestatari, 

însă la cerinţa imperioasă a familiilor îndoliate, care îşi căutau morţii.  La 

acea dată nu se ştia că au fost transportaţi la Bucureşti şi incineraţi, aspect 

de care Delawarde nu aminteşte; 2) Cadavrele nu au fost legate de 
                                                           
198 Dominique Delawarde, Ingerence deliberee sous pretexte douteux (Ingerinţe deliberate 

sub pretext dubios), http://www.comite-valmy.org/spip.php?article3894, accesat în 4 

octombrie 2014. 

http://www.comite-valmy.org/spip.php?article3894
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revoluţionari cu sârmă,  în  niciun caz cu sârmă ghimpată, ci de lucrătorii 

cimitirului, pentru a le manevra; 3) Scopul exhumării acelor trupuri a fost 

de a identifica victimele Revoluţiei, nu pentru a-i face pe occidentali să 

plângă („visant à faire pleurer les téléspectateurs occidentaux”199), deci 

cu scopul de a manipula; 5) Imaginile au fost difuzate exclusiv de 

jurnaliştii străini; 6) Cel mai important element de precizat este că 

deshumarea a început, într-adevăr, înainte de căderea lui Ceauşescu (o 

oră sau două), însă imaginile îngrozitoare au circulat după abandonarea 

puterii de către dictator, concomitent cu această ştire, deci contribuţia 

acestor imagini la căderea regimului comunist în România fiind prea 

puţin relevantă. Generalul Delawarde avansează ideea că la Timişoara ar 

fi existat activităţi manipulative bine puse la punct, ceea ce evident nu 

este cazul, cel puţin din partea protestatarilor. 

 

Date surprinzătoare despre Cimitirul Săracilor 

Situaţia morţilor din Cimitirul Săracilor nu a fost pe deplin 

clarificată. Este cert că nu este vorba de persoane decedate în cursul 

mişcărilor de protest, însă povestea înhumării unora dintre ele reţine atenţia. 

Fostul procuror militar Romeo Bălan, omul care a lucrat cel mai mult la 

dosarele Revoluţiei, mi-a pus la dispoziţie cu o mare bunăvoinţă un material 

care cuprinde aprecierile sale despre această situaţie, precum şi documentele 

relevante în acest caz. O mare surpriză o reprezintă faptul că dezgroparea, 

deşi nu s-a făcut cu documente oficiale, a fost asistată de reprezentanţii 

statului: „În 22 decembrie 1989, Procuratura se sesizează din zvon public că 

mai multe cadavre ale unor persoane ucise în Timişoara în perioada 16 – 

21.12.1989 sunt exhumate neautorizat. Patru procurori şi doi medici legişti 

s-au deplasat la faţa locului”200. Va fi întocmit un proces-verbal plin de 

surprize. Într-un loc se menţionează: „Cei doi medici legişti arătaţi mai sus 

opinează că toate aceste cadavre au fost autopsiate şi înhumate anterior datei 

de 16 decembrie 1989”, citează Romeo Bălan din procesul-verbal amintit. 

Mai jos însă precizează: „Din dispoziţia lui Bociort Axente, şeful Pompelor 

Funebre Timişoara, cele şase cadavre au fost transportate cu duba instituţiei. 

Au fost efectuate două transporturi, iar la prânz în 18.12.1989 cadavrele 

erau deja la cimitir. În după-amiaza acestei zile au fost îngropate două 

corpuri, celelalte patru cadavre fiind îngropate a doua zi dimineaţa. Vis-a-

vis de cimitir, pe Calea Lipovei, se află mai multe blocuri de locuinţe, astfel 

că înhumarea celor şase cadavre nu a trecut neobservată, deşi s-a dorit să nu 

                                                           
199 Idem. 
200 Romeo Bălan, Victimele libertăţii, manuscris, p. 6. 
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se creeze panică”. Deci, pentru că îngroparea s-a făcut în 18 şi 19 

decembrie, era firesc ca timişorenii din blocurile de peste drum să creadă că 

este vorba de protestatari ucişi în cursul evenimentelor! Administratorul 

cimitirului din Calea Lipovei va confirma aceste aspecte şi va adăuga că, în 

18 decembrie, au fost oameni prezenţi la locul înhumării: „În după-amiaza 

zilei de 18.12.1989, într-o groapă comună în care se aflau mai multe 

cadavre, îngropate anterior, cu forme legale cred, au fost îngropate două din 

cele şase cadavre. Celelalte patru cadavre nu au mai putut fi îngropate, 

deoarece mai multă lume prezentă acolo s-a opus, spunând să nu fie 

îngropate, pentru a putea fi identificate. În ziua de 19.12.1989, Bociort a dat 

ordin ca cele 4 cadavre să fie îngropate imediat la prima oră”201. În acelaşi 

loc, Dorel Cinade va susţine că primele dezgropări de cadavre din Cimitirul 

Săracilor s-ar fi făcut în 20 sau 21 decembrie 1989! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
201 Dorel Cinade, Declaraţie de martor, Dosar nr. 4/P/1990 al Procuraturii Militare 

Timişoara, arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara. 
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Groapa comună din Cimitirul Eroilor 
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OPERAŢIUNEA TRANDAFIRUL ŞI ACŢIUNEA VAMA 
 

 

Axa morţii: Timişoara - Bucureşti 

Pentru a şterge urmele represiunii, conducerea de stat şi de partid din 

decembrie 1989 a decis că trebuie să facă dispărute cadavrele victimelor 

ucise (în cea mai mare parte împuşcate) în diverse locuri din oraş. A fost o 

activitate derulată pe două componente. Prima s-a intitulat Operaţiunea 

Trandafirul, iar a doua Acţiunea Vama. Deşi strâns legate, cele două părţi se 

deosebesc prin faptul că echipele morţii care au acţionat una la Timişoara şi 

una la Bucureşti nu trebuiau să ştie una de cealaltă202. Celor care au ales, 

încărcat şi transportat morţii până aproape de Bucureşti li s-a spus că 

trupurile vor fi conservate şi analizate în Capitală, deoarece aici sunt 

condiţii. Celor de la Bucureşti li s-a relatat că sunt cadavre dintr-o 

catastrofă, încercându-se evitarea oricărei legături cu Timişoara. Morţii 

dispăruţi ai Timişoarei au fost colectaţi doar din Morga aflată în clădirea 

Spitalului Judeţean Timişoara. În perioada de represiune sângeroasă, care a 

debutat duminică, 17 decembrie, ora 16,15 (cu aproximaţie), când în 

municipiu a început să se tragă, şi până luni seara, 18 decembrie 1989, ora 

22 (din nou cu aproximaţie), când echipa însărcinată cu ştergerea urmelor şi-

a început activitatea, în morga principală a oraşului ajunseseră persoane 

decedate preluate din diverse puncte din oraş. Tot aici au ajuns şi cadavrele 

celor decedaţi în această unitate sanitară.  

Desigur, au fost cazuri de decese şi în alte spitale, în special la 

Spitalul Municipal, cunoscut sub denumirea Clinicile Noi, sau la Spitalul de 

Copii. În seara zilei de 18 decembrie va fi pusă în aplicare Operaţiunea 

Trandafirul, continuată apoi, la Bucureşti, cu Acţiunea Vama. În morgă 

existau 57 sau 58 (cea mai des menţionată este cifra 58203) de trupuri de 

persoane decedate (împuşcate), care aveau legătură cu mişcările revoluţio-

                                                           
202 Sergiu Nicolaescu, Cartea revoluţiei române. Decembrie ’89, Ed. Ion Cristoiu, 

Bucureşti, 2000, p. 99. 
203 Sergiu Nicolaescu va preciza că la şedinţa de lucru de la sediul Comitetului Judeţean de 

Partid Timiş, din 18 decembrie, ora 8, a fost raportat un prim bilanţ: 58 de morţi, 200 de 

răniţi, 700 de reţinuţi (Cartea revoluţiei române. Decembrie ’89, Ed. Ion Cristoiu, 

Bucureşti, 2000, p. 75). Ion Coman va declara, în ianuarie 1990, în timpul urmăririi penale: 

„Din rapoartele care mi s-au prezentat au fost numai 58 de morţi până miercuri seara – 20 

decembrie – fiind identificaţi 28” (Declaraţie din 15 ianuarie 1990, reprodusă în Gino Rado, 

Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, 

Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 8). 
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nare din cele două zile, fiind ucise mai ales în 17 decembrie204. Nu toate au 

fost luate pentru a fi duse în Capitală şi incinerate, ci doar 43 (40 sau 42 

după alte surse). În rechizitoriul întocmit de procurori pentru trimiterea în 

judecată a lotului din Procesul de la Timişoara se va vorbi constant de cifra 

de 40 de cadavre preluate de la Timişoara şi arse la Bucureşti. În proces, în 

depoziţia făcută în 10 martie 1990, Nicolae Ghircoiaş, cel care a coordonat 

acţiunea ridicării cadavrelor, va susţine cifra de 40, el fiind cel cu eviden-

ţele. Este un raport către generalul Constantin Nuţă: „I-am raportat că am 

oprit 16 persoane, respectiv am găsit zece persoane identificate, mai sunt 

şase persoane asupra cărora există posibilitatea identificării, iar 40 de per-

soane decedate au fost preluate de Corpodeanu şi încărcate în izotermă”205.  

Această activitate macabră a fost ordonată de Elena Ceauşescu, rămasă la 

conducerea treburilor ţării după plecarea lui Nicolae Ceauşescu într-o vizită 

oficială în Republica Islamică Iran. În decizia ei a fost susţinută de Emil 

Bobu206, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român207, şi 

Tudor Postelnicu, ministru de Interne la acea dată. După cum a precizat 

generalul de Securitate Emil Macri în Procesul de la Timişoara, ideea 

sustragerii morţilor de la Timişoara şi arderea lor la Bucureşti i-ar fi 

aparţinut lui Emil Bobu, în operaţiune fiind implicat şi procurorul general al 

României de atunci, Nicolae Popovici, individ care nu a fost niciodată tras 

la răspundere208. În instanţă, în timpul Procesului de la Timişoara, fostul 

procuror general adjunct Gh. Diaconescu, prezent la Timişoara în perioada 

Revoluţiei şi implicat în afacerea cadavrelor, va susţine că decizia ar fi fost 

impusă chiar de Nicolae Ceauşescu, după cum i-ar fi declarat Tudor 

                                                           
204 În 17 decembrie şi în noaptea care a urmat „au fost ucise prin împuşcare 66 de persoane 

şi rănite altele 196” (Idem, p. 74). Nu avem garanţia că cifrele sunt exacte, însă este clar că 

aceasta este perioada în care s-a tras cel mai mult în Timişoara. 
205 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2 -15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 602. 
206 Acesta era omul de încredere al Elenei Ceauşescu. Faptul că cei doi au asigurat 

interimatul la conducerea ţării în lipsa lui Nicolae Ceauşescu a fost cosiderat nefiresc chiar 

în acea epocă, deoarece atribuţiile ar fi trebuit delegate premierului Constantin Dăscălescu 

şi nu unui prim-viceprim-ministru, aşa cum era Elena Ceauşescu.  
207 Ion Coman va preciza că ideea incinerării i-a aparţinut lui Emil Bobu, care „mi-a spus că 

părerea lui şi a tovarăşei (E. Ceauşescu) este ca morţii să fie incineraţi” (Declaraţie dată în 

faza urmăririi penale, reluată în Gino Rado, Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul 

urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 

2013, p.14). 
208 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2 -15 martie 1990), vol. I, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 70. 
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Postelnicu, fost ministru de Interne în epocă. E vorba de o întrunire la care 

ar fi participat Postelnicu alături de Elena Ceauşescu şi Emil Bobu, iar ea 

„le-a spus că urmează ca miercuri să vină domnul Ceauşescu din Iran şi că i-

a produs o anume supărare ce s-a întâmplat la Timişoara. Şi că să ia 

măsurile necesare ca aceste cadavre să nu mai existe”209. 

 

Echipa care a organizat furtul morţilor 

Sarcina trasată de la Bucureşti a fost detaliată la Timişoara în seara 

zilei de 18 decembrie 1989, într-o şedinţă care a început în jurul orei 22210. 

Şedinţa a avut loc în punctul de comandă de la Inspectoratul Judeţean Timiş 

al Ministerului de Interne, la ea participând generali şi ofiţeri atât de la 

Miliţie, cât şi de la Securitate211. Printre aceştia se afla general locotenent 

Constantin Nuţă212, general maior Velicu Mihalea213, general maior Emil 

Macri214, colonelul Filip Teodorescu215, colonelul Gheorghe Ghircoiaş216, 

colonelul Tudor Stănică217, colonelul Traian Sima218, colonelul Ion 

Deheleanu219 şi procurorul general adjunct al României, Gheorghe 

Diaconescu.  Înainte de această şedinţă în care au fost stabilite amănuntele 

operaţiunii, mai multe persoane de rang înalt fuseseră deja la Morga 

principală a Timişoarei pentru a se informa la faţa locului despre numărul de 

morţi şi pentru a dispune măsuri care să împiedice transmiterea în exterior 

                                                           
209 Depoziţie reluată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), 

vol. VI, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, p. 3543. 
210 Ora este aproximativă şi diferă la unii participanţi. Astfel, Ion Corpodeanu a reţinut că 

„în jurul orelor 21-22, generalul Nuţă le-a ordonat să ridice de la Morga Spitalului Judeţean 

Timişoara, sub comanda colonelului Ghircoiaş, cadavre într-o maşină, care să fie trans-

portate la Bucureşti” (Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de 

securişti şi miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. I, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 

16-22 Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 19). 
211 Ion Corpodeanu, Declaraţie, 6 ianuarie 1990, aflată în arhiva Memorialului Revoluţiei 

din decembrie 1989 Timişoara, reluată în Gino Rado, Procesul de la Timişoara. Audierea 

în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, 

Timişoara, 2013, pp. 195-196.  
212 Omul forte al Ministerului de Interne în acea perioadă, de o duritate recunoscută. A 

murit în condiţii suspecte, într-un accident de elicopter, în seara de 23 decembrie 1989.  
213 A venit la Timişoara în echipa lui Constantin Nuţă şi au decedat împreună după ce 

elicopterul în care se aflau reţinuţi s-a prăbuşit.  
214 Era comandant al Direcţiei Contrainformaţii Economice din Departamentul Securităţii 

Statului. 
215 Adjunct al şefului Direcţiei de Contraspionaj din Departamentul Securităţii Statului. 
216 Şef al Institutului de Tehnică Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Miliţiei.  
217 Şef al Direcţiei de Cercetări Penale din cadrul Inspectoratului General al Miliţiei.  
218 Comandantul Securităţii Statului Timiş. 
219 La acea vreme era şeful Miliţiei Timiş.  
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de informaţii despre existenţa lor. Un număr important de cadre, procurori şi 

ofiţeri de la judiciar  lucraseră de dimineaţă  fotografiind  şi cercetând 

morţii, în timp ce medicii legişti îşi desfăşurau şi ei activităţile specifice. 

Implicarea procurorului general adjunct  Gheorghe Diaconescu este evidentă 

şi rezultă din mai multe declaraţii. Acesta era procuror militar, cu rang de 

colonel, deci autoritatea lui era maximă.  De altfel, Ion Deheleanu va 

declara în instanţă că, la implicarea în acţiune, Constantin Nuţă, general de 

Miliţie şi ministru adjunct, l-ar fi convins cu spusele că Procuratura 

Generală a luat decizia ca o parte din cadavre să fie transferate la 

Bucureşti220.  

Când va fi audiat de instanţă, fostul procuror general adjunct 

Gheorghe Diaconescu nu-şi va recunoaşte implicarea, deşi ea este 

evidentă. Însă va aduce amănunte semnificative privind legalitatea 

acţiunii. De fapt, ilegalitatea acesteia, deoarece nicio clipă nu au fost 

consultate familiile: „Cât priveşte unele afirmaţii făcute în presă de unii 

inculpaţi, şi anume că procurorul are dreptul să aprobe transportarea 

cadavrelor sau înhumarea lor sau incinerarea lor sau orice operaţie, trebuie 

să spun – nu dv., care ştiţi foarte bine – ci celor care nu ştiu, că nici în ţara 

noastră şi nici în vreo altă ţară de pe mapamond, nimeni nu poate dispune 

asupra corpului unei persoane decedate în afara aparţinătorilor”221. Şi 

totuşi, cadavrele au fost luate, fără niciun acord, fără niciun document de 

transport, de înhumare sau incinerare şi arse la Bucureşti, iar procurorul 

general adjunct Gheorghe Diaconescu a făcut parte din echipa care s-a 

ocupat de această barbarie! 

 

Legenda cu fuga peste graniţă 

Este posibil ca decizia incinerării cadavrelor celor împuşcaţi pe 

străzile Timişoarei să se fi luat mai devreme, chiar în acea dimineaţă. 

Marius Iliev va declara în proces că l-a auzit, în dimineaţa de 18 

decembrie, pe un maior de Miliţie, pe care nu-l cunoştea, susţinând că 

acele cadavre „trebuie să dispară toate de aici”222. Acesta se adresa unor 

                                                           
220 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 500. 
221 Depoziţie făcută în instanţăm reprodusă în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la 

Timişoara (3 mai - 16 iulie 1991), vol. VI, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989, Timişoara, p. 3539. Au fost mai multe astfel de lecţii pe care Gh. 

Diaconescu le-a ţinut în sala de judecată, în postura de martor favorizat de relaţiile sale 

foarte bune cu procurorii militari, mulţi dintre ei foşti subordonaţi.  
222 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 979. 
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oficiali în civil. Este posibil să fi contribuit şi faptul că, cu doar câteva ore 

mai înainte, în jurul orei 4, deci în plină noapte, Nicolae Ghircoiaş şi Mihai 

Obăgilă descinseseră  în spital.  Întâlnirea a avut loc în cabinetul conf. univ. 

dr. Petru Ignat, dar apoi s-a consumat în biroul Rodicăi Novac, directoarea 

Direcţiei Sanitare. Aici le-au fost oferite celor din forţele de represiune toate 

datele despre morţi şi răniţi disponibile la acea oră, după cum va preciza în 

instanţă Ovidiu Golea223. În jurul orei 9, la Direcţia Sanitară a fost prezent şi 

procurorul general adjunct Gheorghe Diaconescu, cu acelaşi scop, adică de a 

aduna informaţii şi de a verifica evidenţele.  

Planul era destul de complex, intenţia celor care l-au pus la cale şi a 

celor care l-au executat efectiv era aceea de a şterge orice urmă a 

masacrului din acele zile. A fost fabricată şi o explicaţie pentru a fi oferită 

celor decişi să afle mai multe amănunte. Pentru că eram într-o perioadă 

când tot mai multe persoane îşi riscau viaţa încercând să scape din 

România comunistă trecând graniţa ilegal, motivaţia absenţei a fost fixată 

în această zonă de credibilitate: „Dispariţia acestora trebuia să fie 

legendată astfel: «Persoanele ce reprezentau cadavrele respective au 

părăsit fraudulos ţara în statele vecine»!?”224. În acelaşi loc, autorul susţine 

că planul era cunoscut în totalitate de generalii Nuţă, Mihalea şi Macri, 

însă acesta din urmă, supravieţuitor al celor doi şi judecat în Procesul de la 

Timişoara, va declara că a cunoscut lucrurile tangenţial, deoarece misiunea 

lui era cu totul alta: „Personal nu am fost consultat de la început şi nu mi s-

a prezentat planul acţiunii, dar venind în birou am fost întrebat de 

generalul Nuţă Constantin dacă cunosc cui se subordonează crematoriul 

din Bucureşti. Am răspuns că nu ştiu, dar mă pot interesa, lucru pe care l-

am şi făcut, dând un telefon lui Ganciu Gheorghe, şeful cimitirelor din 

Bucureşti”225. Este o poziţie reiterată şi în timpul interogatoriului din 

Procesul de la Timişoara, prilej cu care Macri va încerca şi mai mult să se 

distanţeze de deciziile luate226. Va fi dat însă de gol de şeful său cel mare, 

adică Tudor Postelnicu, cel care deţinea la acea dată funcţia de ministru de 

                                                           
223 Idem, pp. 998-999. 
224 Sergiu Nicolaescu, op. cit., p. 97. Aici, autorul face şi o altă mare confuzie, susţinând că 

activitatea de ascundere a urmelor prin îndepărtarea cadavrelor ar fi început în 17 

decembrie, seara.  
225 Emil Macri, Declaraţie, 13 ianuarie 1990, aflată în arhiva Memorialului Revoluţiei din 

decembrie 1989 Timişoara, reluată în Gino Rado, Procesul de la Timişoara. Audierea în 

cadrul urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, 

Timişoara, 2013, p. 96. 
226 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2 -15 martie 1990), vol. I, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 33. 
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Interne, fiind implicat şi el în operaţiune. Într-o declaraţie din ianuarie 

1990, el va preciza: „La telefon a răspuns general Macri. L-am întrebat 

dacă l-a informat pe Nuţă de ceea ce a ordonat Elena Ceauşescu. A zis că 

da”227. Macri, aflat la Timişoara, a spus că nu sunt neclarităţi în ceea ce 

priveşte ordinul primit şi executarea lui. 

În cadrul sistemului politico-administrativ al României comuniste, 

decizia transportării celor ucişi la Bucureşti a primit o motivaţie legată de 

lipsa capacităţilor de păstrare a acestora pe plan local. Într-adevăr, morga 

de la Spitalul Judeţean nu era concepută pentru un număr atât de mare de 

cadavre. Mai mult, unele instalaţii frigorifice nu funcţionau, iar altele se 

aflau într-o stare precară. S-a profitat însă de această stare de lucruri şi, 

lansând perdeaua de fum a dezinformării, cum că investigaţiile vor fi 

făcute la Institutul de Medicină Legală Bucureşti, trupurile au fost luate 

în miez de noapte, încărcate pe ascuns într-un camion frigorific şi duse în 

Capitală, dar nu la IML, ci direct la crematoriu. Este vorba de 

Crematoriul Uman Cenuşa, aflat pe str. Şerban Vodă, în apropierea 

Parcului Tineretului. Decizia a fost luată fără consultarea colectivului de 

medici legişti de la Timişoara. Aceştia au fost surprinşi de dispariţia 

cadavrelor, şeful laboratorului, profesorul Traian Crişan, solicitând 

explicaţii de la conducerea de partid şi de stat, dar şi o anchetă oficială. 

A fost făcută doar după căderea lui Ceauşescu, procurorii comunişti 

respectând ordinele de a nu se implica. La acea dată, profesorul Traian 

Crişan nu ştia că acţiunea fusese coordonată chiar de procurorul general 

adjunct Gheorghe Diaconescu, rămas şi el în funcţie o perioadă bună de 

la Revoluţie228, fără să fie niciodată inculpat... 

 

Persoanele implicate în Operaţiunea Trandafirul şi Acţiunea Vama 

La acţiunea macabră de la Timişoara au participat mai multe 

persoane, unele luând decizia, altele coordonând, iar cele mai multe 

executând. Lista lor este următoarea: 

                                                           
227 Declaraţie aflată în arhiva Memorialului Revoluţiei din decembrie 1989 Timişoara, 

reluată în Gino Rado, Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a 

celor 21+4 inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 96. 
228 Implicarea lui Diaconescu rezultă din declaraţia lui Emil Macri, general de Securitate, 

participant la represiune. Acesta îl desemnează pe fostul procuror general adjunct drept una 

dintre cele trei persoane care ar fi cunoscut întreaga operaţiune. Acesta, împreună cu 

subordonaţii, trebuia să se ocupe şi de formalităţi, adică de trimiterea în judecată (Miodrag 

Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi miliţieni inculpaţi 

(2 -15 martie 1990), vol. I, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 şi 

Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 85 şi 88). 
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1) Elena Ceauşescu, prim-viceprim-ministru al Guvernului României – 

a luat decizia ridicării cadavrelor pentru a fi incinerate; 

2) Emil Bobu, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român – a sprijinit hotărârile luate de Elena Ceauşescu; 

3) Manea Mănescu, viceprim-ministru al Guvernului României – a 

sprijinit hotărârile luate de Elena Ceauşescu; 

4) Tudor Postelnicu, ministru de Interne – a pus în practică deciziile 

luate de Elena Ceauşescu; 

5) Ion Coman, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român – a coordonat, de la Timişoara, toate activităţile forţelor de 

represiune; 

6) Nicolae Popovici, procuror general al Republicii Socialiste România 

– a participat la luarea deciziei şi nu s-a împotrivit când legea a fost 

încălcată; 

7) Gheorghe Diaconescu, procuror general adjunct – a confirmat 

deciziile de la centru şi a dispus măsuri pentru a fi executate; 

8) Nicolae Bracaciu, ministru adjunct al Justiţiei – a acoperit 

ilegalitatea arderii cadavrelor; 

9) Radu Bălan, prim-secretar  al  Comitetului  Judeţean de Partid Timiş 

– a sprijinit derularea acţiunii; 

10) Ilie Matei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român (fost prim-secretar al Comitetului Judeţean de Partid Timiş) 

– a cunoscut măsura şi a încurajat punerea ei în practică; 

11) Constantin Nuţă, şeful Inspectoratului General al Miliţiei – a 

coordonat întreaga acţiune; 

12) Velicu Mihale, adjunct al şefului Inspectoratului General al Miliţiei 

– a susţinut şi pus în practică măsurile decise; 

13) Emil Macri, şef al Direcţiei Contrainformaţii Economice din cadrul 

Securităţii Statului – a organizat preluarea şi incinerarea cadavrelor 

la Bucureşti; 

14) Traian Sima, şeful Securităţii Timiş – a susţinut măsurile luate, 

gestionând informaţiile şi logistica pentru ştergerea urmelor; 

15) Laurean Tilincă, procuror-şef la Procuratura judeţeană Timiş – a 

interzis investigaţiile privind dispariţia cadavrelor; 

16) Nicolae Ghircoiaş, director al Institutului de Tehnică Criminalistică 

al Ministerului de Interne – a selectat cadavrele care au fost încărcate 

în camionul frigorific şi transportate la Bucureşti pentru a fi 

incinerate; 
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17) Ion Deheleanu, şef al Miliţiei Timiş – a organizat operaţiunea de 

sustragere a cadavrelor, inclusiv prin constituirea echipei care s-a 

ocupat efectiv de acest lucru; 

18) Ion Corpodeanu, locţiitor al şefului Miliţiei Timiş – a fost coman-

dantul echipei care a sustras cadavrele de la Spitalul Judeţean Timiş; 

19) Dorel Ciacă, şofer la Comtim – a condus autocamionul frigorific la 

Inspectoratul de Miliţie Timiş, iar de aici la intrarea pe autostrada 

Bucureşti – Piteşti;  

20) Valentin Ciucă, şeful Serviciului de Asigurare Tehnico-Materială şi 

Financiară de la Inspectoratul de Interne Timiş – a condus 

autoizoterma de la Inspectorat la morgă şi înapoi; 

21) Iosif Veverca, ofiţer de Miliţie – a participat la încărcarea 

cadavrelor; 

22) Gheorghe Avram, ofiţer de Miliţie – a participat la încărcarea 

cadavrelor; 

23) Eugen Mişea, ofiţer de Miliţie – a participat la încărcarea cadavrelor; 

24) Laurenţiu Preda, ofiţer de Miliţie – a participat la încărcarea 

cadavrelor şi a făcut parte din echipajul care  a  asigurat transportul 

la destinaţie; 

25) Tiberiu Grui, ofiţer de Miliţie – a participat la încărcarea cadavrelor; 

26) Eugen Peptan, ofiţer de Miliţie – a participat la încărcarea cadavrelor 

şi a făcut parte din echipajul care a asigurat transportul la destinaţie; 

27) Ovidiu Golea, director al Spitalului Judeţean Timiş – i-a condus pe 

ofiţerii de Miliţie la morgă şi le-a asigurat accesul; 

28) Petru Ignat, şeful Clinicii Chirurgie I – a fost în contact cu şefii 

operaţiunii, cărora le-a asigurat spaţiu pentru a se putea organiza;  

29) Rodica Novac, director al Direcţiei Sanitare Timiş – a fost în 

legătură cu grupul constituit pentru ridicarea cadavrelor şi le-a 

furnizat informaţii; 

30) Ioan Baciu, şeful Direcţiei Economice din Inspectoratul General al 

Miliţiei – a coordonat echipa care a preluat camionul cu cadavre de 

la km 36 şi l-a condus la Crematoriul Cenuşa, unde, prin cadrele din 

subordine, a asigurat paza unităţii. Tot el i-a plătit pe muncitorii de 

la crematoriu  cu câte 2000 de lei şi le-a luat angajamentul că vor 

ţine totul secret; 

31) Petre Moraru, locţiitor al şefului Inspectoratului General al Miliţiei – 

a coordonat întreaga operaţiune de la Bucureşti, inclusiv incinerarea 

cadavrelor; 
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32) Petre Marin, din Direcţia Economică a Inspectoratului General al 

Miliţiei – a făcut parte din echipa care s-a ocupat de transportul 

cadavrelor de la km 36 la crematoriu şi a supravegheat arderea;  

33) Dumitru Sorescu, din Direcţia Economică a IGM – a făcut parte din 

echipa care s-a ocupat de transportul cadavrelor de la km 36 la 

crematoriu şi a supravegheat arderea; 

34) Teodor Bîgu, din Direcţia Economică a IGM – a făcut parte din 

echipa care s-a ocupat de transportul cadavrelor de la km 36 la 

crematoriu şi a supravegheat arderea; 

35) Marin Şerban, din Direcţia Economică a IGM – a făcut parte din 

echipa care s-a ocupat de transportul cadavrelor de la km 36 la 

crematoriu şi a supravegheat arderea; 

36) Gheorghe Ganciu, fost ofiţer de Securitate, controlor de cimitire – a 

organizat operaţiunea de incinerare; 

37) Emilian Zamfir Iosef, fost ofiţer de Miliţie, administratorul 

Crematoriului Cenuşa – s-a ocupat direct de incinerarea cadavrelor; 

38) Mihai Mititelu, muncitor – a participat la arderea cadavrelor; 

39) Ştefan Nicolae Bocioacă, muncitor – a participat la arderea 

cadavrelor; 

40) Gligor Câmpean, muncitor – a participat la arderea cadavrelor; 

41) Gheorghe Iordan, muncitor – a participat la arderea cadavrelor;  

42) Gheorghe Zimbroianu, muncitor – a participat la arderea 

cadavrelor. 

 

Au fost puse la punct detaliile 

Generalului Constantin Nuţă i-a revenit misiunea de a pune planul 

în aplicare. La Morgă, de coordonarea Operaţiunii Trandafirul, derulată la 

Timişoara, s-a ocupat Nicolae Ghircoiaş, şef al Institutului de Tehnică 

Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Miliţiei, principala 

responsabilitate a acestuia fiind selectarea cadavrelor ce urmau a fi 

preluate. S-a format o echipă din ofiţeri de Miliţie, care s-a ocupat efectiv 

de încărcare şi transport. S. Nicolaescu susţine că de constituirea echipei s-

a ocupat Ion Deheleanu, şef al Miliţiei Timiş229. Echipa de lucru a fost 

plasată sub comanda lui Ion Corpodeanu, adjunct al şefului Miliţiei Timiş 

la acea dată. Deheleanu a motivat că nu o poate face, deoarece nu suportă 

atmosfera de la Morgă: „Lt. col. Corpodeanu Ion a primit ordin direct de la 

Nuţă să se ocupe de încărcarea cadavrelor, timp în care col. Stănică Tudor 

                                                           
229 Sergiu Nicolaescu, op. cit., p. 98. 
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a spus că e corect indicat, că toată ziua are legătură cu spitalul şi Morga pe 

linie de serviciu”230. 

Ion Deheleanu a fost însă omul care a perfectat detaliile privind 

transportul. Generalul Nuţă i-a ordonat să găsească un camion. El s-a 

conformat şi a apelat la şefii de la Combinatul Agroindustrial Timiş, 

cunoscut mai mult după sigla Comtim: „După ordinele amintite mai sus, eu 

am luat legătura cu ing. Rotaru, de la autobaza Comtim, căruia i-am solicitat 

o autodubă cu conducător auto, care să vină într-un timp relativ scurt la 

sediul Miliţiei”231. Aducerea camionului la Miliţie făcea parte din plan, 

deoarece de aici a fost preluat de către un ofiţer. Măsură îşi are rostul ei, 

acela de a ascunde informaţii, căci şoferul civil al izotermei nu trebuia să 

ştie ce „marfă” se încarcă şi de unde, pentru ca operaţiunea să rămână 

secretă. S-a apelat la Comtim dintr-un motiv foarte simplu: unitatea 

dispunea de sute de camioane, realizând zilnic transporturi mari de carne 

refrigerată. 

 

O nouă acţiune de recunoaştere 

La lăsarea întunericului, în 18 decembrie 1989, o altă echipă a morţii 

a făcut inventarul la Morgă şi în tot Spitalul Judeţean Timiş. Acţiunea nu a 

fost facilitată de vreun medic legist, ci de Petru Ignat, conferenţiar şi şef de 

clinică la acea dată. După Revoluţie, va fi în centrul unor fulminante 

dezvăluiri de presă. În Procesul de la Timişoara va face precizări importante 

Nicolae Ghircoiaş, fost şef al Institutului de Tehnică Criminalistică din 

cadrul Inspectoratului General al Miliţiei, persoana care s-a ocupat efectiv 

de sustragerea trupurilor de eroi, încărcarea lor în TIR-ul frigorific şi 

transportarea lor pentru a fi arse la Bucureşti. Din declaraţia sa, aşa cum a 

fost consemnată de instanţă în Procesul de la Timişoara, reţinem: „Luni, în 

jurul orei 18, din ordinul generalului Nuţă, inculpatul Ghircoiaş, împreună 

cu colonelul Obăgilă, s-a deplasat la Spitalul Judeţean pentru a afla numărul 

de răniţi şi de morţi aflaţi la spital. În acest sens, colonelul Deheleanu a dat 

în prealabil un telefon la prof. dr. Ignat, pentru a facilita obţinerea 

informaţiilor dorite. La spital, prof. dr. Ignat a chemat-o în birou pe 

doctoriţa Novac, căreia i-a cerut să ofere datele necesare ofiţerilor de la 

                                                           
230 Ion Deheleanu, Declaraţie, 9 ianuarie 1990, Dosar nr. 4/P/1990, aflată în arhiva 

Memorialului Revoluţiei din decembrie 1989 Timişoara, reluată în Gino Rado, Procesul de 

la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, Editura 

Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 174. 
231 Idem, p. 175.  
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Miliţie”232. Rodica Novac nu era nimeni alta decât directoarea Direcţiei 

Sanitare a judeţului Timiş, deci şefa oficială a lui Petru Ignat, însă va 

reacţiona ca o subordonată la indicaţiile acestuia! În acest punct, lucrurile 

sunt confuze, deoarece Rodica Novac va declara în instanţă că dr. Petru 

Ignat este cel care, în 18 decembrie 1989, dimineaţă, a anunţat-o că 

personalul din subordinea sa „a fost martorul sustragerii de cadavre din 

Morga spitalului”233. 

Ion Deheleanu, fostul şef al Miliţiei Timişoara, va susţine într-o 

declaraţie dată în timpul urmăririi penale că echipa care s-a deplasat la 

morgă în acea seară era mai mare, din ea făcând parte şi el, dar şi colonelul 

Sima (şeful Securităţii Timiş), col. Tudor Stănică (şeful Direcţiei de 

Cercetări Penale din cadrul Inspectoratului General al Miliţiei), Gheorghe 

Diaconescu (procuror general adjunct) şi Ion Corpodeanu, adjunct al lui 

Deheleanu. Se va preciza că discuţia s-a purtat cu Ovidiu Golea234. Stela 

Gilovan, asistentă medicală la Secţia ATI în acea perioadă, a relatat că 

acest grup a avut o întrevedere şi cu Rodica Novac. Directoarea i-a cerut 

asistentei să aducă cheile de la Morgă, apoi a însoţit-o, împreună cu mai 

multe persoane în civil, în locul respectiv. După ce aceştia au vizitat 

Morga, directoarea i-a condus afară din clădire, iar atunci Stela Gilovan a 

întrebat-o cine erau persoanele în cauză. Răspunsul, relatat în instanţă, a 

fost că printre vizitatori s-a numărat procurorul general235. 

 

Ilegalităţile unui om al legii 

Vinovăţia lui Nicolae Ghircoiaş este evidentă, deoarece acesta a 

făcut exact invers decât trebuia să facă, în conformitate cu sarcinile de 

serviciu  în slujba legii pe care le avea în postul ocupat. O va spune clar în 

declaraţia dată în faza de urmărire penală, când va preciza că unitatea 

condusă de el „are ca atribuţiuni conducerea, coordonarea şi executarea 

activităţii de cercetare a locului unde se produc infracţiuni de omoruri, 

tâlhării, violuri, furturi, degradări şi distrugeri de bunuri ori alte elemente 

de drept comun, pentru fotografierea câmpului infracţional, descoperirea 

urmelor şi altor mijloace materiale de probă, care ulterior sunt examinate 
                                                           
232 Traian Orban şi Gino Rado, Procesul de la Timişoara, volumul IX, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, p. 35. 
233 Mărturia sa în instanţă se găseşte în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la 

Timişoara (5 – 20 iunie), vol. IV, Ed. Mirton, Timişoara, 2006, p. 2163. 
234 Declaraţie din 16 ianuarie 1990, reluată în Gino Rado, Procesul de la Timişoara. 

Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 

1989, Timişoara, 2013, p. 177. 
235 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, , vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 988. 
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la laboratoarele proprii, în scopul identificării autorilor, probării vinovăţiei 

lor ori a nevinovăţiei persoanelor cercetate”236. Or, la Morgă nu se petrecuse 

niciuna din infracţiunile precizate de el şi pe care avea sarcina de a le scoate 

la lumină. Echipa condusă de el nu a încercat să identifice autorii 

omorurilor, căci evident persoanele acelea erau împuşcate, ci a contribuit 

din plin la dispariţia victimelor.  

După întrunirea de lucru de la ora 22, de la sediul Inspectoratului de 

Miliţie Timiş, unde s-a organizat sustragerea cadavrelor, planul a fost pus în 

aplicare. Pe la ora 23, la sediul Miliţiei a sosit autoizoterma cu numărul 21 

TM 2701, avându-l ca şofer pe civilul Dorel Ciacă. Acesta a rămas la 

Inspectorat, iar la volanul autocamionului s-a urcat căpitanul de Miliţie 

Valentin Ciucă. Acesta a declarat, când a fost audiat în cadrul Procesului de 

la Timişoara, că în seara zilei de 18 decembrie 1989, în jurul orei 23, a ajuns 

în biroul generalului Constantin Nuţă. Acesta l-a întrebat dacă poate 

manevra un autotren. Când i s-a răspuns afirmativ, Nuţă i-a ordonat lui 

Ciucă să meargă cu autoizoterma la Spitalul Judeţean. Iniţial, era vorba să 

ridice documente, apoi colete, pentru ca spre sfârşitul întrevederii să i se 

spună explicit că morţii vor fi puşi în maşină şi transportaţi la km 36 de pe 

autostrada Bucureşti-Piteşti. Datele sunt incerte şi pentru că Ciucă a fost 

destul de neclar în declaraţiile sale237. El va susţine permanent că nu a ştiut 

ce se va întâmpla mai departe cu cadavrele. După ce a ieşit de la Nuţă, 

Ciucă i-a luat în cabină pe ofiţerii Gheorghe Avram, Iosif  Veverca şi 

Tiberiu Grui. Cu un autoturism Dacia, condus de Ion Corpodeanu şi în care 

se mai aflau Laurenţiu Preda, Eugen Mişea şi Eugen Peptan, a ajuns la 

Morgă şi restul echipei. Morţii, desemnaţi în prealabil de Nicolae Ghircoiaş, 

au fost încărcaţi în duba frigorifică în 19 decembrie 1989, între orele 1,30 – 

4,15, arată rechizitoriul întocmit de procurori238. Cheile de la Morgă au fost 

aduse de Ovidiu Golea, directorul Spitalului Judeţean Timiş. Tot prin el s-a 

luat măsura stingerii iluminatului exterior al unităţii sanitare, pentru ca 

operaţiunea de încărcare a cadavrelor să nu fie sesizată de persoane 

curioase.  

 
                                                           
236 Declaraţie din 16 ianuarie 1990, reluată în Gino Rado, Procesul de la Timişoara. 

Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 

1989, Timişoara, 2013, p. 121. 
237 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. Pp. 660-661. 
238 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. I, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 21. 
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Curioşii au privit prin ferestrele camuflate 

Nicolae Ghircoiaş va susţine în instanţă că el s-a ocupat doar de 

persoanele identificate şi că doar pe acestea le-a indicat pentru a fi 

încărcate. Va încerca să arate că a fost nedumerit când ofiţerii de Miliţie 

prezenţi s-au apucat să încarce şi persoane neidentificate. A avut atunci un 

dialog cu Ion Corpodeanu, iar acesta ar fi susţinut că morţii urmau să fie 

duşi la Arad sau la Cluj. Ideea era să fie conservaţi până se liniştesc 

spiritele la Timişoara, pentru a putea fi redaţi apoi familiilor239. Este o 

încercare de diminuare a propriei implicări şi răspunderi în această acţiune, 

când, de fapt, s-a ocupat direct de coordonarea ei, toţi ceilalţi participanţi 

indicându-l ca principal responsabil. Nicolae Ghircoiaş va apărea cel mai 

des în postura de persoană care a decis care dintre cadavre vor fi încărcate 

în autoizotermă. După declaraţia lui Corpodeanu, acesta ar fi fost ajutat de 

dr. Ovidiu Golea240. Ofiţerii încărcători vor declara însă că indicaţii erau 

date şi de Ion Corpodeanu, nu de Golea241. 

Pentru ca acţiunea de sustragere a decedaţilor să decurgă cât mai 

departe de ochii unor persoane curioase, s-au luat măsuri deosebite. A fost 

restrânsă (chiar blocată) mişcarea pacienţilor, a vizitatorilor şi chiar a 

cadrelor medicale în apropierea locului acţiunii şi s-au luat măsuri de 

camuflaj. Mircea Ignat s-a aflat la acea oră în spital şi a relatat în instanţă 

că se afla în spital pentru a se interesa de soarta unei colege de serviciu, 

care fusese rănită. Era în 18 decembrie, la ora 20, când a încercat să plece, 

dar acest lucru i-a fost interzis. Ferestrele saloanelor au fost acoperite cu 

cearşafuri sau pături şi li s-a atras atenţia să nu se apropie de ele. Dar 

„fiind mai curios din fire, m-am apropiat de geam şi am ridicat colţul. În 

momentul acela am văzut maşina respectivă de Comtim şi încărcând nişte 

pachete, colete albe”242. Un rănit, Mihai Cojocaru, se afla la etajul al III-

lea al spitalului, în salonul 28, care era vizavi de salonul 1, a cărui 

fereastră dădea către intrarea de la Morgă. În jurul orei 2, mulţi doctori, 

personal mediu şi răniţi se aflau la fereastră privind cum cadavrele de la 

                                                           
239 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 598. 
240 Declaraţie dată la urmărirea penală, reprodusă în Declaraţia, a fost reluată în Gino Rado 

(ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 

inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 196.  
241 A se vedea declaraţiile lui Iosif Veverca şi Tiberiu Grui, reluate în Gino Rado (ed.), 

Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, 

Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 253, respectiv p. 285. 
242 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1068. 
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Morgă sunt încărcate în TIR-ul frigorific. El va susţine cu multă hotărâre că 

un coleg de salon a numărat decedaţii încărcaţi în camion şi că aceştia ar fi 

fost 77, şi nu 40, cum s-a susţinut atunci în proces243. 

Cadavrele nu erau autopsiate, deoarece profesorul Traian Crişan, 

şeful Institutului de Medicină Legală Timişoara, a considerat evidentă 

cauza decesului (împuşcare) şi că trebuie luate măsuri de urgenţă, 

motivând că este vorba de o situaţie excepţională: „În condiţii de război, în 

condiţii de revoluţie, în condiţii de calamităţi nu se autopsiază cadavrele. 

Noi am cerut, conform procedurii, aprobarea Procuraturii judeţului Timiş, 

ca, fiind vorba de un număr foarte mare de cadavre, să nu se facă autopsia 

şi să ne putem limita la rapoarte de constatare eliberate pe baza 

examenului extern, întrucât examenul extern era relevant privind cauza 

morţii”244. Unii dintre decedaţi aveau însă tăieturi abdominale lungi, ca 

urmare a intervenţiilor chirurgicale din spital, pe când se încerca să fie 

salvaţi. Totuşi, situaţia rămâne neclară pentru mulţi dintre cei ucişi. 

Confuziile au fost stimulate probabil şi de ritmul în care s-a lucrat, căci 

avalanşa de morţi şi de răniţi a trebuit administrată cumva. Valeria 

Gârjoabă, soţia lui Doru Dumitru Gârjoabă, rănit în seara de 17 decembrie 

în apropiere de Catedrală, dus apoi la Bucureşti şi incinerat, va releva în 

faţa instanţei faptul că a primit un prim document de la Medicina Legală, 

certificat constatator al morţii, în care scria că a fost efectuată autopsia 

asupra cadavrului, de către dr. Milan Dressler. Ulterior, va reveni şi, într-

un nou document, va susţine că nu a fost făcut decât „examenul exterior al 

cadavrului”245. 

 

Cadavre puse de-a valma 

În ceea ce priveşte aspectul acestor cadavre, sigur că era dezolant, 

mai ales într-un spaţiu cum este morga. Unele amănunte, chiar dacă sunt 

greu de suportat, sunt relevante: „Plăgile erau, normal, plăgi prin 

împuşcare, cu sânge în jurul lor, în orice caz nu se trăsese de aproape, ca 

să existe factori suplimentari. De fapt, nici nu se putea vedea, majoritatea 

dintre ei (morţii, n.n.) fiind dezbrăcaţi bust. Erau grupate, ceea ce denotă 

                                                           
243 Mărturie în instanţă reluată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 

septembrie – 29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2485. 
244 Declaraţie redată în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 

martie - 12 mai 1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1042. 
245 Declaraţia este reprodusă în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 

septembrie – 29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, pp. 2794-2795. 
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foc automat şi nicidecum că s-ar fi folosit arma reglată la foc cu foc”246. 

Căpitanul Eugen Mişea, aflat printre ofiţerii de Miliţie care au încărcat 

cadavrele în autoizotermă, va relata în instanţă unele amănunte reţinute de 

el. La o femeie a sesizat faptul că partea din spate a craniului era 

pulverizată. Un bărbat avea capul zdrobit şi era negru peste tot, pe haine şi 

pe mâini. El şi-a spus atunci că „probabil fusese prins între nişte roţi şi 

frecat de asfalt şi de cauciuc, altfel nu se putea. Şi în momentul în care l-

am luat să-l punem pe targă să-l ducem, nu se putea. Deci nu avea instalată 

o rigiditate cadaverică”247.  

În declaraţia dată în 11 ianuarie 1990, la urmărirea penală, Mişea 

susţinea că nu a cunoscut că se urmărea ascunderea cadavrelor (a urmelor 

represiunii, de fapt), dar că ora târzie, faptul că s-a stins lumina, graba în a 

face încărcarea l-au făcut să se gândească că este ceva necurat la mijloc, că 

scopul ridicării acelor cadavre era „de a ascunde numărul real al morţilor 

căzuţi în acele zile la Timişoara”248. Un martor, Mihai Mititelu, unul dintre 

fochiştii care au ars cadavrele, va preciza că rănile „erau şi pe obraz, şi pe 

la piept, şi la picioare (...) Mai erau cu mâinile rupte, cu piciorul rupt, cu 

capul spart”249. 

Maşina, condusă tot de căpitanul Ciucă, a ajuns la Inspectorat. De 

aici, la ora 5, a plecat către Bucureşti, fiind condusă de şoferul titular 

Dorel Ciacă, acesta nefiind informat despre conţinutul autodubei. Ciucă a 

rămas lângă el în cabină. În urma lor venea însă Dacia 1 TM 236, condusă 

de plutonierul Alexandru Kocic, ducându-i pe ofiţerii  Laurenţiu Preda şi 

Eugen Peptan. S-a mers pe ruta Sibiu-Râmnicu Vâlcea, şi nu pe la 

Caransebeş-Craiova. La Piteşti, Ciucă a trecut din nou la volan. La km 36 

de pe autostradă izoterma a oprit, pentru a se face joncţiunea cu echipa 

condusă de colonelul Ion Baciu. Celor două autovehicule le-au fost 

înlocuite numerele de înmatriculare de Timiş cu unele de Bucureşti, pentru 

a nu atrage atenţia locuitorilor Capitalei.  De aici, şoferul civil şi ofiţerii 

veniţi de la Timişoara  nu au mai participat la acţiune, fiind dirijaţi la două 

hoteluri din Bucureşti, unde au aşteptat până în 20 decembrie. În acest 

interval, autocamionul cu cele 43 de cadavre a ajuns la Crematoriul 
                                                           
246 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. p. 604. 
247 Idem, p. 774. 
248 Declaraţia a fost reluată în Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea în 

cadrul urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, 

Timişoara, 2013, pp. 275-278. 
249 Declaraţia poate fi găsită în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la 

Timişoara (14 martie - 12 mai 1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 910. 



 124 

Cenuşa, fiind condus de un subofiţer de Miliţie, Florin Stanciu. 

Autoizoterma era însoţită de oamenii colonelului Ioan Baciu, adică lt.-

col. Petre Marin şi ofiţerii cu grad de maior Dumitru Sorescu, Teodor 

Bâgu şi Marin Şerban. S-a ajuns la crematoriu în jurul orei 17.  

 

Ezitări ale unor ofiţeri de Miliţie 

Ioan Baciu era şeful Direcţiei Economice din Inspectoratul 

General al Miliţiei, deci implicarea lui în preluarea şi arderea cadavrelor 

pare surprinzătoare. Transportul a ajuns la echipa condusă de el şi pentru 

că, de la Timişoara, i se transmisese că este vorba de colete vamale.  

Legenda250 era că au fost primite colete din străinătate, deci de aici 

implicarea vămii. Apoi i s-a transmis că aceste colete trebuie incinerate. 

În 18 decembrie, pe la ora 19, a sunat generalul Constantin Nuţă, care a 

vorbit cu colonelul Petre Moraru, locţiitor al şefului Inspectoratului 

General al Miliţiei, în biroul căruia se afla şi Baciu. Acestuia din urma i 

s-a dat ordin să se ocupe de incinerarea presupuselor colete cu ajutoare 

primite de timişoreni. Acesta a plecat, dar s-a convins repede că misiunea 

nu poate fi executată, mai ales că, după cum a susţinut el în instanţă, nu 

era domeniul lui şi nici nu cunoştea destule amănunte. În depoziţie, 

Baciu îl va introduce în cadru pe Nicolae Popovici, fost procuror general 

al României, cu care Baciu a avut o discuţie251. Rezultă o teamă excesivă 

a procurorului general faţă de generalul Nuţă, deoarece nici măcar nu a 

avut curajul să-l sune pentru detalii252. Popovici va fi implicat în 

organizarea incinerării, deci în încercarea de ştergere a urmelor 

protestelor, căci îi va cere lui Baciu să nu raporteze imposibilitatea 

                                                           
250 Termenul legendă are mai multe înţelesuri. Primul desemnează o naraţiune în versuri 

sau proză despre întâmplări cu caracter miraculos. Al doilea sens este cel de text explicativ 

care însoţeşte o imagine (hartă, desen, fotografie). Al treilea sens, cel avut în vedere aici, 

este de enunţ mincinos (manipulativ) comunicat pentru a se ascunde întâmplările reale. Este 

un procedeu folosit în domeniul serviciilor secrete (intelligence), deci cunoscut de miliţienii 

şi securiştii români.  
251 Generalul Constantin Nuţă l-a dirijat pe Baciu la procurorul general. A ajuns la biroul 

acestuia: „Procurorul general Popovici Nicolae m-a primit imediat şi mi-a spus că l-a sunat 

general Nuţă şi i-a cerut să mă sprijine în distrugerea unor colete ce urmau a fi trimise de la 

Timişoara, iar în continuare mi-a cerut detalii pe care însă nu i le-am putut da, neavând 

informaţii în plus” (Declaraţie dată de Ion Baciu în 10 ianuarie 1990, reluată în Gino Rado 

(ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 

inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p 214). 
252 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, pp. 638-639. 
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arderii coletelor (la acea oră nu se ştia că vin cadavre), făcând eforturi în 

continuare ca acţiunea să poată fi derulată.  

Petre Moraru l-a găsit pe Gheorghe Ganciu, fost ofiţer de Securitate 

care îndeplinea  funcţia de inspector cimitire şi şef la Bellu. La cimitirul 

Bellu, Baciu s-au întâlnit cu  Ganciu dimineaţă, în 19 decembrie 1989, la 

ora 7,30. Au mers la Crematoriul Cenuşa, unde a intrat în scenă şeful 

acestuia, Emilian Zamfir Iosef. Când i s-a spus care este ordinul, Iosef a 

arătat că nu poate arde coletele deoarece crematoriul este supraaglomerat 

cu incinerări de trupuri umane, un cuptor fiind defect.  Baciu va ajunge din 

nou în biroul lui Moraru ceva mai târziu, undeva în jurul orei 10. Aici va 

urma o discuţie telefonică cu generalul Nuţă, care, de la Timişoara, va 

transmite ordine pentru deblocarea situaţiei.  Este momentul când, va 

susţine Baciu în Procesul de la Timişoara, a aflat că este vorba de trupuri 

umane. El va reda astfel cele spuse de Nuţă: „I-am transmis colonelului 

Moraru tot ce ai de făcut, reţine şi tu. În primul rând, a plecat un transport 

cu 40 de cadavre de la Timişoara. Îl vei prelua la km 36. Ţi-ai stabilit 

ofiţerii pentru acţiune?”253. Erau ofiţeri care răspundeau sau aveau legătură 

cu Vama: lt.-col. Petre Marin, mr. Dumitru Sorescu, Teodor Bîgu şi Marin 

Şerban. În acest context, activităţile derulate la Bucureşti vor fi numite 

Acţiunea Vama.  

 

Cadavre, colete şi informaţii trunchiate 

Noua echipă a însoţit camionul pe traseul spre Bucureşti. Pe la 11, 

tot 19 decembrie, va urma o nouă discuţie cu Gheorghe Ganciu, la biroul 

acestuia de la cimitirul Bellu. Baciu i-a cerut lui Ganciu să se organizeze, 

căci „de la Timişoara trebuie să fie incinerate circa 40 de cadavre dintr-o 

catastrofă, din dispoziţia conducerii superioare”254.  În acest context, apare 

ca eronată menţiunea făcută de Baciu în declaraţia dată în 10 ianuarie 

1990, în faza de urmărire penală, unde susţinea că a aflat că este vorba de 

trupuri umane spre seară: „La crematoriu am ajuns în jurul orei 17 şi eram 

aşteptat de Ganciu Gheorghe şi Iosef Emilian. La deschiderea uşilor din 

spate ale autofrigorificei am constatat, în prezenţa celor doi, că în interior 

în loc de colete se aflau cadavre de oameni împuşcaţi”255. Trebuie 

menţionat faptul că la Ion Baciu inconsecvenţa în declaraţii (dintre 

susţinerile făcute la urmărirea penală şi cele declarate în proces) sunt mult 

                                                           
253 Idem. p. 641. 
254 Idem, p. 807. 
255 Declaraţie dată de Ion Baciu în 10 ianuarie 1990, reluată în Gino Rado (ed.), Procesul de 

la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, Editura 

Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p 215. 
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mai reduse faţă de cele ale celorlalţi inculpaţi. Baciu va relata cu multe 

amănunte, pe când ceilalţi  îşi vor modifica declaraţiile şi se vor feri să ofere 

date despre ceea ce s-a întâmplat. Gligor Câmpean, muncitor la Crematoriul 

Cenuşa, participant la acţiunea de incinerare a cadavrelor, va reţine şi el 

legenda despre cei aduşi cum că ar proveni dintr-o catastrofă. În instanţă, 

acesta va declara că li s-a spus că s-a prăbuşit un avion256. Colegul său 

Gheorghe Iordan va susţine şi el că li s-a livrat legenda cu catastrofa 

aviatică, venind cu precizarea că li s-ar fi precizat şi locul, adică la Clinceni 

(localitate apropiată de Bucureşti). Iordan va vorbi şi despre o altă 

manipulare lansată de Ion Baciu, cum că trupurile arse ar fi aparţinut unor 

militari străini257. 

La puţin timp după ora 17, autofrigorifica cu cele 43 de trupuri de eroi 

timişoreni a ajuns la Crematoriul Cenuşa. Uşile au fost deschise, iar cei 

prezenţi au putut vedea cadavrele înfăşurate în cearşafuri albe. Mirosul era 

insuportabil. Uşile au fost din nou închise şi s-a luat legătura cu colonelul 

Moraru, raportându-se că nu există documente de transport. Moraru a 

încercat să se eschiveze. Ulterior, l-a sunat pe  Constantin  Nuţă la 

Timişoara pentru a întreba, iar răspunsul a fost că documentele vor veni a 

doua zi. Nu au fost întocmite niciodată... Însă Nuţă a insistat să se treacă 

imediat la arderea cadavrelor. În această situaţie s-a constituit o echipă de 

lucrători ai Crematoriului şi de la cimitire, care să se ocupe de incinerare. 

Ioan Baciu va susţine în instanţă că Gheorghe Ganciu l-a prezentat echipei 

de la crematoriu drept... medic!258 

 

Este reparat cuptorul cel mare 

Operaţiunea de ardere a cadavrelor a început în seara de 19, primul 

decedat fiind introdus în cuptorul de ardere la ora 18259, şi s-a finalizat în 20 

decembrie, înainte de prânz, cam la 10,30-11. Capacitatea de ardere a 

crematoriului era de 15 persoane pe zi, aceasta dacă funcţionau ambele 

cuptoare. La acea dată, funcţiona doar un cuptor, cel mic, cel de capacitate 

                                                           
256 Mărturia poate fi găsită în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la 

Timişoara (14 martie - 12 mai 1990), vol. III, , Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 931. 
257 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, , Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 943.  
258 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 645. 
259 Din declaraţia dată în Procesul de la Timişoara de Mihai Mititelu, fochist la Crematoriul 

Cenuşa, participant la operaţiunea de incinerare (în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), 

Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 1990), vol. III, , Ed. Mirton Timişoara, 2005, 

p. 908).  



 127 

mai mare fiind stricat. Pentru a fi repus în funcţiune, deoarece avea unele 

probleme la construcţie, fiind căzute câteva cărămizi, a fost adus un zidar, 

care a reuşit foarte repede să le pună la loc, astfel că acest cuptor a fost 

pornit. Punerea în funcţiune s-a făcut încă dinainte de prânz, deoarece era 

nevoie să se încălzească, ca incinerările să poată fi făcute în condiţii bune. 

Doar aşa au putut fi arse cele 43 de cadavre într-un interval de 16-17 ore.  

Gheorghe Ganciu, fost ofiţer de Securitate, controlor de cimitire, a 

organizat operaţiunea de incinerare, activitatea fiind coordonată direct de 

Emilian  Zamfir  Iosef,  fost ofiţer de Miliţie, administratorul Crematoriului 

Cenuşa. Muncitorii care au ars cadavrele sunt: Mihai Mititelu, Ştefan 

Nicolae Bocioacă, Gligor Câmpean, Gheorghe Iordan şi Gheorghe 

Zimbroianu. Fiecare dintre cei cinci a primit câte un plic conţinând suma de 

2000 de lei, recompensă pentru activitatea depusă. Pentru ca ei să nu 

vorbească despre ce au făcut şi au văzut acolo, au fost ameninţaţi că îşi vor 

pierde viaţa260. Colonelul Ion Baciu va susţine în instanţă că pe perioada 

incinerării nu a stat în crematoriu, ci a aşteptat împreună cu unul dintre 

subordonaţi într-o maşină parcată în apropiere. În realitate, el a fost foarte 

des în apropierea cuptoarelor, veghind la bunul mers al operaţiunii. După 

cum va declara Ştefan Nicolae Bocioagă, muncitor la crematoriu, acesta a 

asistat la introducerea în flăcări a fiecărui cadavru261.  

Descărcarea cadavrelor din autofrigorifică s-a încheiat în jurul orei 4, 

camionul fiind condus la o unitate de întreţinere a IGM pentru ca duba 

acestuia să fie curăţată. O primă curăţare s-a făcut în curtea crematoriului. 

Iată ce declara în instanţă Gheorghe Iordan, participant la operaţiune: „I-am 

băgat la subsol (morţii, n.n.), acolo, aşa, am descărcat maşina toată. M-a pus 

să spăl maşina, în mare, cu ce am putut, deja nu prea curgea apa acolo, aşa 

şi, mă rog, cu o perie, nu ştiu ce am mai făcut pe acolo”262. A fost spălat 

apoi şi sângele scurs în curte, ca atunci când se lumina să nu se vadă urme. 

În jurul orei 10, atunci când operaţiunea de incinerare a cadavrelor a ajuns la 

final, la Crematoriul Cenuşa şi-au făcut apariţia lt.-col. de justiţie Dan 

Voinea şi un alt procuror militar în uniformă, acesta a rămas neidentificat263. 

                                                           
260 Sergiu Nicolaescu, op. cit., p. 100. 
261 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, , Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 920.  
262 Idem, p. 942. 
263 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, pp. 657-658. 

Precizarea lui Baciu este importantă, deoarece Dan Voinea a făcut ulterior o frumoasă 

carieră în justiţie, ajungând general. A coordonat colectivele de procurori care au susţinut 

acuzarea în mai multe procese ale Revoluţiei din 1989. S-ar putea să fie vorba de o 
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Probabil verificau, din ordinul procurorului general adjunct Gheorghe 

Diaconescu, dacă operaţiunea de incinerare a cadavrelor a fost îndeplinită. 

 

Aventuri cu cenuşa eroilor 

Cenuşa rezultată a fost încărcată în patru tomberoane din tablă, din 

cele folosite în acea perioadă la colectarea gunoiului, iar de aici într-un 

microbuz TV, dusă în câmp şi aruncată într-un canal de irigaţii în 

apropierea comunei Popeşti-Leordeni de către căpitanul de Miliţie Dorel 

Marian Nuţu. Acesta lucra la gospodăria agrozootehnică a Inspectoratului 

General al Miliţiei, unde conducea un autovehicul utilitar, cu care făcea 

diverse transporturi  pentru  instituţie.  În seara zilei de 19 decembrie s-a 

prezentat la ordin la colonelul Petru Moraru, care l-a pus în temă cu 

misiunea pe care o avea de executat a doua zi. I-a precizat foarte clar că 

este o misiune secretă, deci nu trebuie să spună la nimeni, căci vor fi 

consecinţe pentru el şi familia lui264. De asemenea, trebuia să se ocupe 

singur de acel transport, fiindu-i foarte clar că vor fi recipiente cu cenuşă. 

Dimineaţă, în 20 decembrie, cpt. Nuţu a fost sunat şi a primit ordin să se 

deplaseze în faţa Liceului Gheorghe Şincai, de unde a fost preluat de mr. 

Dumitru Sorescu şi condus la Crematoriul  Uman Cenuşa. Aici, la ordinul 

lt.-col. Ion Baciu, cele patru pubele cu cenuşă au fost puse în autoutilitara 

condusă de Nuţu.  

Aşa cum i se ordonase, acesta a plecat către groapa de gunoi de la Pipera. 

Aspectul este curios, deoarece aceasta se află în nordul Capitalei, iar 

Crematoriul Cenuşa în partea de sud. La Pipera, Nuţu nu a putut arunca 

cenuşa martirilor timişoreni, deoarece acolo se aflau mai multe persoane 

nevoiaşe, care scurmau după obiecte refolosibile. A decis să se întoarcă: 

„Pentru că tot oprisem şi pentru că am bănuit că este vorba de manifeste 

arse, am desfăcut capacul unui cazan pentru a vedea dacă se cunoaşte ceva 

scris. În acest moment am văzut urme de os carbonizat şi am intrat în 

panică, neştiind  ce să mai fac”265. S-a orientat însă rapid. A revenit în 

                                                                                                                                                    
confuzie, căci Voinea a fost la crematoriu, dar în ianuarie 1990. Baciu a susţinut prezenţa 

acestuia în 20 decembrie, la sfârşitul procesului de ardere a cadavrelor şi într-o declaraţie de 

la urmărirea penală (18 ianuarie 1990), unde preciza că îl cunoştea pe procurorul militar 

Dan Voinea de pe când lucra la „Departamentul Securităţii Statului, Direcţia Cercetări 

Penale” (în Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale 

a celor 21+4 inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p 223).  
264 Este posibil ca Dorel Nuţu să fi exagerat puţin cu această ameninţare în declaraţia dată la 

Procuratura Militară, în 11 ianuarie 1990, pentru a diminua răspunderea proprie în cadrul 

Acţiunii Vama.  
265 Declaraţie aflată în Dosar 24/1991, Curtea Supremă de Justiţie – Secţia militară, vol. V 

(urmărirea penală), filele 167-170. 
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oraş, iar atunci şi-a amintit de groapa de gunoi de la Popeşti-Leordeni. A 

pornit către această localitate, iar la ieşire a observat un canal de irigaţii cu 

apă curgătoare. A aruncat cenuşa martirilor aici. Cele patru pubele goale au 

fost abandonate la marginea Pădurii Băneasa, către Tunari, la întoarcerea la 

gospodăria agrozootehnică unde lucra.  

În 20 decembrie 1989, la ora 12, echipa de la Timişoara a preluat din 

nou camionul frigorific cu numărul 21 TM 2701 la ieşirea din Bucureşti, 

tăbliţele de înmatriculare originale fiind restituite. Dorel Ciacă, supra-

vegheat de acelaşi Valentin Ciucă, a ajuns cu camionul la unitatea 

agrozootehnică  a Miliţei Timiş, unde duba a fost spălată de militari. Nuţă s-

a temut de faptul că o astfel de operaţiune macabră ar putea să nu fie 

executată de subordonaţii săi mai omenoşi. De aceea a ordonat ca „după ce 

va fi dus autovehiculul din nou la km 36, să fie preluat de echipajul de la 

Timişoara, uşile din spate să rămână deschise, pentru a se convinge că 

misiunea  e îndeplinită”266. Deci se temea ca nu cumva cadavrele, sau o 

parte din ele, să se întoarcă la Timişoara! 

 

Atitudini duplicitare ale procurorilor şi medicilor 

Dispariţia celor 43 de trupuri de eroi din Morga Spitalului Judeţean 

Timişoara a fost lămurită ulterior, deşi cu mare greutate, fără însă ca 

rezultatele să fie definitive. Nici astăzi nu putem spune cu siguranţă dacă au 

dispărut 42 sau 43 de cadavre. Sustragerea a fost reconstituită pas cu pas, 

chiar de către persoanele care s-au ocupat de această acţiune macabră. Toate 

vor susţine mai târziu, în cadrul Procesului de la Timişoara, că nu au avut 

niciun  moment cunoştinţă de ceea ce urma să se întâmple cu cadavrele 

odată ajunse la Bucureşti. Însă, deşi traseul deplasării cortegiului funebru e 

limpede, nicio persoană nu a fost condamnată definitiv în acest caz. 

Răspunderea a fost aruncată pe umerii lui Gheorghe Diaconescu, fost 

procuror adjunct al României în timpul Revoluţiei, aflat la Timişoara în 

acele zile fierbinţi. Nici măcar nu a fost judecat.  

Procurorul Gheorghe Mocuţa va susţine, într-o informare  datată 22 

februarie 1990, că procurorul general adjunct Gheorghe Diaconescu nu a 

cerut o conduită anume faţă de demonstranţi. Însă va menţiona: „Singura 

dispoziţie s-a referit la interzicerea de a merge la Laboratorul de Medicină 

Legală din Timişoara a procurorilor şi de a se ocupa de cei aproximativ 58 

de morţi, dispoziţie pe care a dat-o procurorilor Petrescu Ovidiu şi Grelea 

                                                           
266 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 642. 
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Vasile, în dimineaţa zilei de 19 decembrie 1989”267. În acest fel se 

conturează clar implicarea lui Diaconescu în ştergerea urmelor crimelor 

săvârşite de forţele de represiune, la ordinul direct al lui Nicolae Ceauşescu 

şi al celor apropiaţi lui. Interdicţia de investigare atunci, la cald, a 

evenimentelor şi a crimelor, dar mai ales a dispariţiei cadavrelor, a fost 

formulată deoarece profesorul Traian Crişan, şeful Laboratorului de 

Medicină Legală Timişoara, ceruse destul de insistent efectuarea unei 

anchete. După cum a relatat Ovidiu Golea în proces, marţi dimineaţă, în 19 

decembrie, pe la ora 8, a avut loc o întrunire în cabinetul directoarei Rodica 

Novac. Pe lângă cei doi (Novac şi Golea) au mai fost prezenţi profesorul 

Crişan şi Marius Aconiu, medicul şef al municipiului Timişoara. O. Golea a 

informat despre ridicarea cadavrelor, însă Traian Crişan a insistat că 

lucrurile nu sunt în regulă. El a sunat de acolo la Procuratura Timiş, unde a 

vorbit cu procurorul-şef  Laurean Tilincă268. După cum îşi aminteşte Golea, 

Tilincă ar fi susţinut că nu ştie nimic despre Operaţiunea Trandafirul. 

Evident, cei patru medici au fost consternaţi de răspunsul primit, mai ales că 

ei ştiau că acţiunea se desfăşurase cu implicarea procurorului general 

adjunct Gheorghe Diaconescu. Interesant este faptul că şi doctorul O. Golea 

a avut o atitudine duplicitară în această perioadă. Deşi el a fost prezent pe 

toată perioada încărcării cadavrelor, dimineaţă nu a suflat un cuvânt! În 

proces, R. Novac, director la Direcţia Sanitară Timiş, a declarat, cu referire 

la comportamentul lui O. Golea în acea dimineaţă: „A spus că a văzut şi el 

că au dispărut cadavrele, a văzut că am sunat la Procuratură, am încercat să 

sun atunci şi la Comitetul Judeţean, dar nu am putut să vorbesc, nu ştiu de 

ce, pe unde era plecat primul-secretar, dar nu a spus că a fost prezent la 

Morgă şi a participat direct la treaba aceasta”269. 

Comportamentul antiprofesional şi slugarnic al fostului procuror general 

adjunct din acea perioadă, Gheorghe Diaconescu, va fi reţinut şi de Sergiu 

Nicolaescu, cel care a funcţionat ca preşedinte al Comisiei Parlamentare de 

Cercetare a Faptelor Petrecute în Revoluţie. El va constata: „Este fără 

justificare faptul că adjunctul procurorului general a dispus neautopsierea 

cadavrelor din Timişoara, întrucât, aşa cum este cunoscut, acest lucru a 

influenţat negativ cercetările efectuate  ulterior.  Acelaşi ordin a fost 

                                                           
267 Gheorghe Mocuţa, Informare, în Memorial 1989. Buletin ştiinţific şi de informare, nr. 

1(3) 2008. 
268 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1023. 
269 Declaraţia poate fi găsită în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la 

Timişoara (5 – 20 iunie), vol. IV, Ed. Mirton, Timişoara, 2006, pp. 2170-2171. 
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transmis  şi la Bucureşti câteva zile mai târziu”270. De aici vedem că exista 

un consens profund la nivelul autorităţilor comuniste de a nu face 

investigaţiile legale necesare şi de a încerca ştergerea  urmelor. Sub 

tensiune, unii au divulgat şi cifrele reale ale masacrului. Aşa s-a întâmplat în 

20 decembrie 1989, după-amiază, atunci când premierul Constantin 

Dăscălescu se afla la Timişoara şi începuse un dialog timid cu protestatarii, 

şi s-a pus problema satisfacerii unor revendicări.  Printre ele a fost aceea de 

a elibera morţii. Atunci s-a născut o mică polemică. Dăscălescu a întrebat 

câţi sunt, Ion Coman a spus 58, dar Constantin Nuţă a sărit şi a precizat că 

sunt doar 27 de decedaţi271, ceea ce arată intenţia lui Nuţă de a ascunde 

adevărul.  

Sergiu Nicolaescu va veni cu amănunte care ne permit să înţelegem 

interdicţia formulată în 19 decembrie cu privire la cercetarea dispariţiei 

morţilor. Se va referi la activitatea din seara de 18 decembrie, neamintită de 

Gh. Mocuţa (probabil nu a ştiut personal de ea). Atunci, „pentru 

identificarea cadavrelor de la Spitalul Judeţean272 la faţa locului se 

deplasează cinci ofiţeri criminalişti, care, împreună cu medicii legişti şi 

procurorii civili, urmau a executa această operaţiune. De fapt, mai mulţi 

ofiţeri vor fi implicaţi în Operaţiunea Trandafirul”273. După ce şeful 

Miliţiei, Ion Deheleanu, s-a sustras de la participarea efectivă, adjunctul său 

Ion Corpodeanu a lucrat la furtul cadavrelor cu maiorii Iosif Veverca şi 

Gheorghe Avram, căpitanii Tiberiu Grui, Laurenţiu Preda, Eugen Mişa, 

locotenent major Laurenţiu Preda, iar şofer a fost Valentin Ciucă274.  

Că aceste trupuri nu ar fi avut voie să părăsească morga, dar mai ales 

Institutul de Medicină Legală, Laboratorul extern Timişoara, a spus-o prof. 

univ. dr. Traian Crişan, la acea vreme directorul instituţiei. Acesta va relata 

în faţa instanţei că a depus eforturi susţinute, înainte şi după căderea lui 

Ceauşescu, ca un procuror să investigheze dispariţia cadavrelor. În 

depoziţiile consemnate se subliniază: „Martorul susţine că cele 40 de 

                                                           
270 Sergiu Nicolaescu, op. cit., p. 71. 
271 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1355. 
272 În incinta căruia se găsea Institutul de Medicină Legală şi morga comună. 
273 Sergiu Nicolaescu, op. cit., p. 77. Există şi o confuzie în text. Identificarea cadavrelor 

este o procedură curentă pentru procurori, poliţişti (miliţieni la acea dată) şi medici legişti. 

Operaţiunea Trandafirul a constat însă în sustragerea cadavrelor de la morgă, fără ştirea 

conducerii IML.  
274 Ion Deheleanu, Declaraţie, 9 ianuarie 1990, Dosar nr. 4/P/1990, aflată în arhiva 

Memorialului Revoluţiei din Decembrie 1989 Timişoara, reluată în Gino Rado, Procesul de 

la Timişoara. Audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, Editura 

Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 2013, p. 177. 
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cadavre erau în custodia IML şi au fost luate fără acordul acestuia, astfel 

că luarea lor o consideră o subtilizare, un furt. «Nimeni, inclusiv directorul 

Direcţiei Sanitare a spitalului (a judeţului, de fapt, n.n.) nu putea să 

permită ridicarea acelor cadavre fără ştirea şi asentimentul nostru, al celor 

de la Medicină Legală şi, mai ales, fără aprobarea Procuraturii, deoarece 

era vorba de morţi violente prin împuşcare, de crime»”275. 

 

Încercări de a dezvălui adevărul despre incinerare 

Şi la Bucureşti au existat încercări de scoatere a adevărului la 

lumină, primele demersuri fiind făcute încă din 23 decembrie 1989. 

Situaţia era destul de tulbure atunci când Ioan Baciu, colonelul de Miliţie 

care s-a ocupat de preluarea transportului de cadavre şi incinerarea lor la 

Crematoriul Cenuşa, s-a prezentat la colonelul Petre Moraru, fost 

locţiitor al şefului Inspectoratului General al Miliţiei, cel care a transmis 

ordinele generalului Constantin Nuţă privind incinerarea, cerând ca 

datele să fie făcute publice. Moraru le-a cerut să mai aştepte o zi. După 

cum a susţinut Ion Baciu în instanţă, când a fost judecat pentru 

implicarea în aceste evenimente, a doua zi s-a prezentat din nou la 

Moraru, fiind însoţit, ca şi în ziua precedentă, de mr. Dumitru Sorescu şi 

lt.-col. Petre Marin, prezenţi şi ei la transport şi incinerare. Cei trei au 

adus cu ei rapoarte despre cele întâmplate. Acestea au fost înmânate unui 

inginer Gostin, calificat drept reprezentant al Frontului Salvării 

Naţionale. Prin intermediul lui ar fi ajuns la generalul Nicolae Militaru, 

la acea dată ministru al Apărării Naţionale. În continuare, Baciu a 

declarat: „Reprezentantul FSN mi-a comunicat că ministrul Apărării  

Naţionale  a spus că a mai executat un ordin şi se vor face cercetări 

pentru cei vinovaţi”276.  

Timp de mai bine de două săptămâni, însă, nu s-a întâmplat nimic. 

Muncitorii de la Crematoriul Cenuşa, cei care au incinerat cadavrele, s-

au sesizat singuri. Ei aflaseră din presă că se caută morţii de la 

Timişoara. Au făcut legătura cu ce s-a întâmplat acolo în noaptea de 19 

spre 20 decembrie 1989 şi au discutat să dea totul în vileag. Oameni 

simpli, dar oneşti, ei l-au însărcinat pe fochistul Mihai Mititelu să facă 

demersurile necesare. După cum declară Ştefan Bocioagă, Mititelu a 

mers, în 9 ianuarie 1990, la birourile aflate la Cimitirul Bellu, unde a 

                                                           
275 Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara, volumul IX, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, pp. 55-56.  
276 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 657. 
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discutat cu contabilul şef Niţu. Acesta a anunţat imediat oamenii din 

jurul preşedintelui provizoriu Ion Iliescu. A doua zi, în 10 ianuarie 1990, 

soseau la Crematoriul Cenuşa primii procurori, efectuând investigaţii despre 

ceea ce s-a întâmplat. Este menţionat  faptul că, discutând cu şeful 

crematoriului, Emilian Iozef, acesta a fost de părere că muncitorii trebuie să-

şi ţină gura şi să nu informeze oficialităţile despre arderea morţilor de la 

Timişoara277. Un alt lucrător, Grigor Câmpean, va declara că l-a văzut pe 

colonelul Ion Baciu la televizor (cel care lor le fusese prezentat ca medic 

legist!), aşa a decis să discute cu colegii şi să prezinte adevărul278.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
277 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, , Ed. Mirton Timişoara, 2005, pp. 925-925.  
278 Idem, p. 935.  
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RĂNI, UCIGAŞI ŞI VICTIME 
 

 

Suspiciuni în unităţile sanitare 

Trupurile celor împuşcaţi la Timişoara au fost furate din Morgă, 

duse la Bucureşti şi arse la crematoriu. Regimul criminal încerca astfel să 

şteargă urmele masacrului. Ceea ce s-a întâmplat în spitalele din Timişoara 

în timpul Revoluţiei din decembrie 1989 reprezintă o altă pagină 

întunecată, din cele multe, ale acelor vremuri. Au fost adunate numeroase 

mărturii, ieşind la iveală atât fapte de un curaj nebănuit ale unor 

revoluţionari şi devotamentul unor medici, cât şi acţiuni de ştergere a 

urmelor masacrului. În acest punct, trebuie să remarcăm faptul că liderii 

comunişti români nu au fost foarte originali în acţiunea lor de a îndepărta 

urmele, ei urmând modelul interbelic. Şi atunci, Crematoriul Uman din 

Bucureşti a jucat acest rol nefast: „In respect of pathological criminality, it 

is worth mentioning that it marked a precedent in the relationship between 

political power and death: in 1939, 20 bodies belonging to the Dumitrescu 

group, the authors of the assassination of the Prime Minister Armand 

Călinescu, were cremated at the Cenuşa Crematorium in Bucharest, in 

great secrecy”279. 

În spitale au fost cadre medicale care şi-au făcut meseria salvând 

vieţi, implicându-se însă şi în operaţiunile de protejare a celor răniţi faţă de 

brutalitatea anchetelor ori chiar de agresiuni ulterioare ale forţelor de 

represiune. Din mărturii reiese însă şi că în spitale au fost comise fapte 

abominabile, aici probele fiind destul de neclare. Nu există însă niciun 

element concret care să ne conducă la ideea că vreun medic, cadru mediu, 

infirmieră sau brancardier ar fi ucis cu bună ştiinţă. Există declaraţii că 

unii demonstranţi au fost aduşi la spitale cu răni, mai uşoare sau mai 

grave, urmele loviturilor de glonţ ori de alte arme fiind în anumite zone ale 

corpului, demonstranţi găsiţi (sau doar văzuţi, căci trupurile lor aveau să 

dispară definitiv!) ulterior decedaţi. Aveau alte împuşcături, mărturiile 

plasându-le în zona capului (în frunte), unde nu fuseseră semnalate 

anterior. Nimeni însă nu a relatat că ar fi asistat în mod direct la o execuţie 

de acest gen280. Aici se pierde urma întâmplărilor, iar mărturiile se duc în 

zone ale circumstanţialului, ale probelor indirecte... 

                                                           
279 Marius Rotar, The mask of the red death: The evil politics of cremation in Romania in 

December 1989, Mortality, Vol. 15, No. 1, February 2010. 
280 Lucian-Vasile Szabo, Morţii, cimitirele, medicina legală şi revoluţia. Mărturii privind 

activitatea din spitalele timişorene în decembrie 1989, Colloquium politicum, II, nr. 2 (4), 

2011, pp. 136-145. 
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În ceea ce priveşte implicarea cadrelor medicale în represiune, se poate 

vorbi însă de colaborarea unora dintre ele cu forţele de ordine. În primul 

rând, şefii de instituţii sanitare s-au pus la dispoziţia procurorilor, şefilor 

din Securitate şi Miliţie ori a celor cu funcţii politice în partid (fostul 

PCR). Rodica Novac, director al Direcţiei Sanitare a judeţului Timiş, şi 

Ovidiu Golea, director al Spitalului Judeţean în decembrie 1989, apar în 

mărturii şi în anchetele efectuate mai târziu cu privire la ceea ce s-a 

întâmplat în unităţile sanitare. Implicarea lor este semnalată într-un 

moment de o mare importanţă al Revoluţiei române declanşate la 

Timişoara: furtul cadavrelor eroilor martiri de la morgă şi încărcarea lor în 

autoizoterma ce le va duce să fie arse la Crematoriul Cenuşa din Bucureşti. 

Controversate sunt şi acţiunile conf. univ. dr. Petru Ignat, şeful secţiei 

Chirurgie I de la Spitalul Judeţean. Acesta apare în mai multe ipostaze de 

colaborator zelos cu organele de represiune, fiind evidenţiate şi legăturile 

sale de prietenie cu persoane din nomenclatura locală de partid şi de stat. 

 

Spitale asediate înăuntru şi afară 

În timpul Revoluţiei şi până la căderea lui Ceauşescu, spitalele au 

fost asediate şi pe din afară, şi pe dinăuntru. Trupe de Miliţie şi de 

Grăniceri (aflate toate în subordinea Ministerului de Interne), dar şi de 

Armată au înconjurat unităţile sanitare, în special Spitalul Judeţean, 

deoarece aici au fost aduşi cei mai mulţi răniţi. Tot aici funcţiona (şi 

funcţionează) Institutul de Medicină Legală şi se află morga principală, 

deci exista interesul ca foarte puţine persoane, doar cele autorizate să intre 

în aceste perimetre. Înăuntru se făceau intervenţii chirurgicale disperate 

pentru salvarea unor vieţi, însă începuseră şi anchetele printre răniţi. Unele 

cadre medicale au colaborat cu procurorii şi securiştii anchetatori, fie şi 

prin înjghebarea unor locuri adecvate pentru interogatorii. Alte cadre au 

decis însă să rişte şi să îi ocrotească pe revoluţionari. Unii i-ai sfătuit ce să 

spună şi că au ajuns în zonă întâmplător, pe alţii i-au ascuns pur şi simplu, 

neoferind date despre prezenţa lor în spital, iar altora li s-au dat somnifere 

sau au fost anesteziaţi. Sunt atitudini diferite, unele ce se cer analizate cu 

atenţie.  

Presa a analizat de-a lungul timpului numeroase puncte misterioase 

din cele întâmplate în unităţile sanitare. S-a pronunţat şi asupra 

contradicţiilor dintre mărturii, precum şi a neconcordanţelor dintre cele 

semnalate în diverse declaraţii şi cele reţinute de procurorii ce au iniţiat 

cercetări despre aflarea adevărului, dar şi despre omisiunile acestora ori 

despre cele ale instanţelor care au judecat diferite cauze şi persoane. 

Analizând acum modul cum a relatat mass-media despre toate aceste 
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evenimente şi contradicţii, se desprind câteva fapte rămase în continuare 

neclare, precum şi convingerea că numeroase aspecte nici măcar nu au 

intrat în atenţia procurorilor după Revoluţie. Ori, dacă au intrat, nu au fost 

considerate suficient de relevante. Rămâne constatarea că, în ciuda 

întâmplărilor de o gravitate maximă din spitale, nimeni nu a fost făcut 

răspunzător, nimeni nu a fost găsit vinovat, ba chiar foarte puţini au fost 

cercetaţi... 

Una dintre imaginile din spital, care vor impresiona lumea, va fi 

reţinută de Benjamin Young, autorul unui comentariu despre filmul 

Videogramele Revoluţiei (al lui Haron Farocki şi Andrei Ujică): „Wearing 

a cast that runs from her hand to her shoulder, a woman lets out short cries 

of pain as she is lowered onto a hospital bed. Although, as we soon learn, 

she is waiting for two bullets to be removed from her body, the pained 

expression on her face changes when she notices the video camera 

hovering by the bed. She confirms that the camera is rolling and 

concentrates on speaking through the pain”281. Femeia îi va îndemna pe 

ceilalţi să continue lupta pentru înlăturarea regimului comunist, fiind 

redate şi câteva cuvinte: „Remember the dead and continue the 

revolution!” Este o altfel de înţelegere a rolului camerei de filmat şi a 

televiziunii în general, în total dezacord cu cu grupul de teoreticieni 

reprezentat de Jean Baudrillard. Modul de realizare a filmului, din imagini 

surprinse de amatori, poliţie, sau prosesionişti ai televiziunilor româneşti şi 

străine, va fi analizat de Constantin Pârvulescu. Specialistul timişorean va 

surprinde modul în care victimele Revoluţiei se vor contamina de de 

discursul emoţional postrevoluţionar, invocând convingerile publice în 

circulaţie la acea dată, dar pentru care nu existau confirmări sau probe. Va 

constata că persoana rănită prezentă în imagini „use of verbal cliche´s, 

historical inaccuracies (the 4000 dead), and the excitement and clumsy 

formality triggered by the awareness that she is performing in front of the 

camera”282. Acestă estetică a exagerării şi a nedumerilor induse la 

Baudrillard va fi analizată de Viorel Marineasa283. 

 

                                                           
281 Benjamin Young, On Media and Democratic Politics: Videograms of a Revolution, in 

Thomas Elsaesser (editor), Harun Farocki: Working on the Sightlines, Amsterdam 

University Press, Amsterdam, 2004, pp. 245-260. 
282 Constantin Pârvulescu, Embodied histories. Harun Farocki and Andrei Ujică's 

Videograms of a Revolution and Ovidiu Bose Paştina's Timişoara—December 1989 and the 

uses of the independent camera, Rethinking History: The Journal of Theory and Practice, 

17, 3, 2013, pp. 354-382. 
283 Marele Baudrillard şi Timişoara, Orizont, nr. 2 (1577), februarie 2014.  

http://dx.doi.org/10.1080/13642529.2013.774728
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Militari ucişi sau răniţi în Revoluţie 

Unul dintre misterele care dăinuie este cel cu privire la soarta unor 

militari. Unii au fost ucişi, iar alţii doar răniţi. Cine i-a omorât şi lovit 

înainte de căderea lui Ceauşescu şi cine după? Greu de spus. Uneori se 

profilează frânturi de adevăr. Presa este şi ea bulversată la acea dată. 

Vechii ziarişti (activişti de partid) par că au trecut nu atât de partea 

poporului, cât de partea noii puteri (a grupului care a ajuns la putere, mai 

corect). Un anumit servilism dăinuie în toate abordările, iar lipsa 

experienţei abordării subiectelor în libertate duce la denaturarea 

discursului. Luptătorul bănăţean, urmaş al ziarului de partid Drapelul roşu 

şi înaintaş al Renaşterii bănăţene din Timişoara, se apropie printr-un 

reportaj realizat în spital, printre răniţi, la Clinicile Noi, de ceea ce 

înseamnă un ziarist profesionist. În fraze succinte sunt consemnate 

mărturiile unor răniţi. Sigur, nu lipsesc exprimările oarecum bombastice, 

fireşti însă într-o asemenea situaţie de exaltare postrevoluţionară. Sunt 

câteva mărturii care-şi dovedesc relevanţa şi după două decenii de la 

consemnarea lor. Să le luăm pe rând:  

Militarul în termen Florin Popa, din Târgovişte, se va întoarce 

acasă fără un picior. El a făcut parte din grupa care apăra Direcţia de 

Radio-Televiziune din str. Demetriade. Din balconul unui apartament, în 

care se ascunseseră câteva slugi ale demenţei ceauşiste, s-a tras. Grav 

rănit, cu toate eforturile chirurgilor, piciorul stâng i-a fost amputat. Avea 

numai 20 de ani... 

Georgian Băran spune că numai o minune l-a salvat din ghearele 

morţii. Fără un strop de şansă, azi, cei doi copii minori ar fi fost orfani. El 

s-a alăturat unui grup de ostaşi, aflaţi într-o misiune de neutralizare a doi 

descreieraţi ce se ascunseseră în cabina unei macarale turn. A urmat un 

înverşunat schimb de focuri şi, când se părea că ucigaşii au fost lichidaţi, 

el a urcat să se convingă, să vadă cum arată la faţă vânătorii de oameni. 

Dar unul dintre ei era încă teafăr şi, când Giorgian (sic) a ridicat uşa 

cabinei, acolo, sus, la zeci de metri înălţime, i-au fost ciuruite picioarele şi 

un braţ. „N-am căzut, zice acum şi e în afara oricărui pericol, am fost 

lucid, ştiam că trebuie să mă grăbesc să cobor, să ajung jos până nu pierd 

prea mult sânge, cât îmi erau muşchii calzi”. 

La Aurel Măntăluţă obrazul drept are o cicatrice înfiorătoare. I-a 

lăsat-o un glonţ. Mâna dreaptă îi e bandajată, picioarele îi sunt imobilizate. 

Din ce îşi mai aminteşte, reconstituie: „Sunt plutonier major şi veneam cu 

colegul meu, maistrul militar Constantin Vâlceanu, cu maşina lui, de la 

Giarmata.  Ajunşi în faţa primului bloc de la capătul troleibuzului 14, 

dintr-un apartament s-a aruncat pe capota maşinii ceva care a explodat, şi 
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apoi s-a tras. Am ieşit amândoi din automobil, cu intenţia să ne adăpostim. 

Eram însă răniţi. Atât am mai apucat să ne spunem: «Costică, pe mine m-

au ochit». «Şi eu sunt rănit», mi-a spus colegul, şi el, ca şi mine, tată a doi 

copii, şi imediat a murit. Păcat! Avea numai 37 de ani!...”284. 

 

Criminali învăluiţi în mister 

Cine a tras în aceşti oameni? Cel puţin până la căderea lui 

Ceauşescu, civilii nu au avut arme. Vorbim aici de demonstranţi, de 

revoluţionarii care nu s-au aflat în structurile de stat şi de partid. După 

fuga dictatorului, desigur, a fost dată vina pe „terorişti” pentru crimele 

comise. Nu a fost dovedit niciunul, deşi sunt suficiente mărturii că unii au 

fost prinşi. Li s-a pierdut urma. Au existat şi persoane ucise pe post de 

terorişti, dar nici în aceste cazuri nu vom şti vreodată dacă au fost cu 

adevărat. Acum pare inadmisibil că hârtii pe care era scris cuvântul 

„terorist” au fost puse pe trupurile unor indivizi executaţi. Nici atunci însă, 

în acele clipe de maximă surescitare, clipe de foc, când toată lumea ce 

deţinea o armă trăgea şi în umbra lui, faptele nu au fost niciodată limpezi. 

Nici la Timişoara, nici la Bucureşti, nici la Sibiu sau la Cluj. Nu aflăm din 

relatările din presă prea multe elemente despre ucigaşi, ci doar despre 

victime. Şi în cazurile de mai sus, jurnaliştii ne-au dat amănunte, 

semnificative şi interesante, despre militarii aflaţi pe patul de spital. Cine 

sunt „slugile demenţei ceauşiste” din primul caz? Nu este, nici nu poate fi 

un reproş la adresa autorului acelui articol. Nu este nici un exerciţiu de 

imaginaţie, căci nu suntem într-o operă de ficţiune, nu e o istorie 

contrafactuală cu „ce ar fi fost dacă?”. Realitatea a fost mult mai dură. În 

unele situaţii, militarii au tras în militari, iar în confruntări au intervenit şi 

civilii, mulţi dintre ei fiind înarmaţi după răsturnarea regimului comunist. 

Şi totuşi, cine sunt „descreieraţii ce se ascunseseră în cabina unei macarale 

turn”? Cine a aruncat cu ceva exploziv, o grenadă se pare, dintr-un 

apartament, ucigând un om şi rănind altul, după cum vedem în ultimul caz  

prezentat  în articol? Nu există şi nici nu va exista un răspuns. Va trebui să 

acceptăm acest adevăr şi să ne obişnuim cu el. Sunt cazuri când efectiv nu 

se poate face dreptate. Sunt mai multe motive, de la nepriceperea şi lipsa 

de reacţie a organelor abilitate,  la tendinţa acestora de a ascunde anumite 

aspecte şi până la situaţia obiectivă că nu există dovezi ori acestea sunt 

foarte anemice pentru a inculpa pe cineva. 

                                                           
284 Lucian-Vasile Szabo (ed.), Mass-media, represiune şi libertate. Revoluţia de la 

Timişoara în presa locală, naţională şi internaţională, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 

1989,  Timişoara, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2010. 
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Problema se evidenţiază cu claritate când examinăm, din nou, 

tabloul victimelor. Punctul de balans este 22 decembrie 1989, ora 12,06, 

atunci când  Nicolae  Ceauşescu  îşi ia zborul cu elicopterul de pe 

acoperişul Comitetului Central şi, practic, pierde puterea. Până în acest 

moment, în urma acţiunilor represive muriseră 172 de persoane în toată 

ţara, din care 70 la Timişoara şi 54 la Bucureşti. Răniţi erau 1187, din care 

604 la Bucureşti şi 368 la Timişoara. Contează şi numărul celor reţinuţi, 

adică 1623, la Timişoara fiind peste 800. După plecarea lui Ceauşescu de 

la putere şi până în 31 decembrie 1989 au fost omorâte 1032 de persoane, 

ceea ce reprezintă o cifră impresionantă, deoarece nu s-a dovedit că ar fi 

existat măcar un „terorist”, măcar un individ care să fi tras intenţionat 

împotriva apărătorilor noii puteri ori a unor cetăţeni neimplicaţi. Jumătate 

din cei ucişi au fost la Bucureşti, Capitala înregistrând şi 1275 de răniţi, 

mai mult de jumătate din cei loviţi în toată ţara, adică 2245 de persoane. 

Numărul celor reţinuţi a ajuns la 1779, cei mai mulţi fiind lipsiţi de 

libertate în mod ilegal285.  

În lipsa unor adversari identificabili, singura ipoteză care poate fi 

acceptată este că forţele armate ale celor două ministere (de Interne şi al 

Apărării Naţionale) au tras în tot ce li se părea suspect, fără discernământ. 

În urma acestor tiruri au căzut colegi ori civili nevinovaţi, şi nu inamici... 

Este contextul care îl va face pe Constantin Pârvulescu să vorbească, 

atunci când va analiza prezenţa acestui tip de evenimente în producţiile 

cinematografice, despre tragedii fără eroi: „The deceiving ontology of the 

televisual footage – coupled as it was with the irrational dramatism it 

triggered and with the reality of the friendly fire end of the absence of a 

enemy – calls for discussion of how to adresss the historical agency of 

revolutionary fighters”286. 

 

Împuşcaţi în zone vitale 

Nicolae Ghircoiaş va declara în instanţă că rănile celor decedaţi 

erau dispuse pe tot corpul, nu neapărat la cap, ceea ce pare să infirme 

teoria că au avut loc execuţii ulterioare, chiar în spital. Pe de altă parte, se 

vede confirmat faptul că s-a tras în plin, în rafale, şi că nu a fost vorba de 

tir foc cu foc, selectiv, doar împotriva persoanelor turbulente. S-a tras în 

                                                           
285 Zoe Petre, România, sfârşitul lui 1989, în Durandin, Catherine & Petre, Zoe, 

România post 1989, Ed. Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 123-124. 
286 Constantin Pârvulescu, Embodied histories. Harun Farocki and Andrei Ujică's 

Videograms of a Revolution and Ovidiu Bose Paştina's Timişoara—December 1989 and the 

uses of the independent camera, Rethinking History: The Journal of Theory and Practice, 

17, 3, 2013, pp. 354-382. 
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mulţime la foc automat: „Plăgile erau, normal, plăgi prin împuşcare, cu 

sânge în jurul lor, în orice caz, nu se trăsese de aproape, ca să existe factori 

suplimentari [...] Erau grupate, ceea ce denotă un foc automat şi nicidecum 

că s-a folosit arma reglată la foc cu foc”287. Această descriere avea să fie 

susţinută numai în parte de doctorul Ovidiu Golea, director al marii unităţi 

sanitare la acea vreme. Când va fi audiat în Procesul de la Timişoara, 

acesta va face o gradare a împuşcăturilor sesizate. Instanţa va consemna: 

„Primele persoane rănite aduse la Spitalul Judeţean aveau, în general, 

leziuni la membrele inferioare, după care au fost aduşi şi cu leziuni de 

împuşcare în zona toracică şi la cap. Marea majoritate a celor decedaţi 

prezenta împuşcături în zona toracelui şi a capului”288. Declaraţia aceasta e 

susţinută de o alta, făcută de Liliana Dohotariu, asistentă la Staţia de 

Salvare a Spitalului Judeţean. A fost poate cadrul medical care s-a ocupat 

de cele mai multe urgenţe în acele zile de groază. A cărat morţi şi răniţi 

până le-a pierdut numărul. Despre cei ucişi va declara: „Împuşcaţi în cap 

am avut cei mai mulţi. Cu împuşcătură în cap, cei mai mulţi decedaţi [ ...] 

că au spus şi colegii, au fost şi discuţii între noi că cele mai multe cazuri s-

ar părea că au fost aduse decedate. Am avut împuşcaţi în cap...”289  

Aceste susţineri contrastează cu cele făcute de Nicolae Ghircoiaş în 

Procesul de la Timişoara: „Atât cât am văzut la aceşti decedaţi, unii 

prezentau câte patru-cinci plăgi împuşcate, atât la nivelul coastelor, una-

două plăgi la nivelul coastelor, sau la nivel abdominal. Foarte puţini, 

precizez, foarte puţini au avut plăgi la nivelul capului”290. Ghircoiaş este 

ofiţerul de Miliţie care a dirijat încărcarea morţilor de la morgă pentru a fi 

duşi şi incineraţi la Bucureşti. Solicitat de instanţă să se pronunţe în acest 

caz, Traian Crişan, directorul Institutului de Medicină Legală Timişoara, 

va declara: „Erau împuşcaţi peste tot, în membre, multe dintre ele în 

membrele inferioare, dar nu numai în membrele inferioare, şi în torace, şi 

în abdomen, şi în extremitatea cefalică. Foarte multe dintre cadavre nu 

aveau un singur orificiu de intrare a unui glonţ, adică nu erau împuşcaţi o 

                                                           
287 Mărturie reprodusă în Traian Orban şi Gino Rado, Procesul de la Timişoara, volumul 

IX, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, p. 36. 
288 Idem, p. 53. 
289 Liliana Dohotariu, Împuşcaţi în cap am avut cei mai mulţi, Memorial 1989, nr. 2, 2007, 

pp. 58-60. 
290 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 604. 
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singură dată. Au fost împuşcate prin rafală, deci au fost lezate de mai 

multe gloanţe”291. 

 

Concluzii cu date neclare 

Duminică la prânz, în 17 decembrie 1989, acţiunile de protest s-au 

coagulat, timişorenii începând să acţioneze grupat. Vor fi sparte vitrinele 

la diverse magazine şi instituţii din zona centrală, fenomen rămas 

controversat. Din librării vor fi scoase cărţile avându-l ca autor pe Nicolae 

Ceauşescu şi vor fi incendiate. La ora 16,15 – 16,30, se va deschide focul 

în Piaţa Libertăţii, în spaţiul dintre Divizia Mecanizată şi Garnizoană. 

Galloway şi Wylie vor reţine ora 17,30 pentru deschiderea focului, ceea ce 

nu este exact. Ei însă vor sublinia, în acelaşi loc, un aspect important: de la 

deschiderea focului de către Armată şi alte efective a urmat o amplificare 

accelerată a represiunii292. Adam Burakowski va indica ora 15,15 pentru 

deschiderea focului la Timişoara, deci cu o oră înainte de cea reală293. 

Concluziile sunt dificil de desluşit în acest context complicat. 

Cercetările efectuate, inclusiv cele ale instituţiilor juridice, nu au reuşit să 

determine numărul exact de victime de la Timişoara şi din judeţul Timiş. 

Romeo Bălan, cel care a instrumentat  numeroase dosare, va declara, la 

zece ani de la aceste evenimente sângeroase: „Timişoara înseamnă aproape 

100 de morţi şi aproape 400 de răniţi”294. Situaţia decedaţilor fluctuează, 

evoluând între 97 şi 107, în funcţie de modul diferit de apreciere a unor 

cauze. Imprecizia este generată de plasarea în număr a sinuciderilor, a unor 

morţi accidentale ori decesul unor persoane care nu par a avea legătură cu 

evenimentele revoluţionare. Sunt incluşi în analiză şi militarii, dar şi 

persoanele  căzute la Lugoj.  Neclar a rămas şi numărul de morţi 

transportaţi la Bucureşti şi arşi la Crematoriul Cenuşa. Primele surse 

vorbeau de 40, ulterior s-a acreditat cifra de 42, dar şi cea de 43. Situaţia 

va fi şi mai confuză la Bucureşti, multe victime fiind înregistrate după 

căderea lui Ceauşescu, deci în confruntările cu aşa-numiţii terorişti. Câţi 

au fost de partea Revoluţiei şi câţi împotriva ei? Câţi au murit nevinovaţi?  

 
                                                           
291 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1043.  
292 George Galloway şi Bob Wylie, Downfall: The Ceauşescu and the Romanian 

Revolution, Futura, London, 1991, p. 117. 
293 Adam Burakowski, Dictatura lui Nicolae Ceauşescu (1965 – 1989): Geniul Carpaţilor, 

Ed. Polirom, Iaşi, 2011, p. 362. 
294 Romeo Bălan, Situaţie a cazurilor din Revoluţie de la Parchetul Militar Timişoara: 

Dosare instrumentate şi soluţionate, în Întrebări cu şi fără răspuns: Decembrie 1989, 

Memorialul Revoluţiei, 2001. pp. 112-116. 
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ANCHETAREA RĂNIŢILOR ÎN SPITALE 
 

 

Securişti sau procurori? 

Interogarea răniţilor din spitalele timişorene, în perioada 18 – 20 

decembrie 1989, este un capitol cu multe necunoscute. Ceea ce se ştie cu 

claritate este faptul că anchetatorii au descins în primul rând la Spitalul 

Judeţean Timiş şi la Spitalul Municipal Clinicile Noi Timişoara, prezenţa 

lor fiind semnalată şi la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” sau la 

Spitalul CFR. La Spitalul Judeţean se aflau internaţi cei mai mulţi răniţi, 

deoarece dispunea (şi dispune) de cea mai mare unitate de primire a 

urgenţelor din zona de vest a ţării. În ceea ce îi priveşte pe anchetatori, se 

ştie că aceştia au fost în primul rând ofiţeri de Securitate, deşi există cazuri 

şi mărturii când ei s-au recomandat ca procurori. Din datele adunate 

rezultă că, în acele zile, securiştii au acţionat pe teren, infiltraţi în mulţime, 

şi în spitale, pe când procurorii (dar şi unii reprezentanţi ai Securităţii şi 

Miliţiei) au acţionat prioritar în Penitenciarul Timişoara şi în Arestul 

Miliţiei, unde au anchetat persoane reţinute acolo fără niciun fel de forme 

legale. Dacă numele procurorilor care au acţionat represiv este cunoscut, 

în ceea ce îi priveşte pe miliţieni şi securişti identităţile lor nu a putut fi 

aflate decât parţial. Există puţine informaţii despre aceşti ofiţeri, fiind una 

din problemele nerezolvate în cei 25 de ani care au trecut de la 

evenimente.  

Anchetarea tuturor persoanelor implicate în activităţi considerate 

dăunătoare pentru regimul comunist şi liderii de atunci ai României, 

precum şi a celor care puteau deţine informaţii cu privire la acţiuni era o 

practică obişnuită înainte de Revoluţia din 1989. Metodele şi tehnicile de 

interogare erau de cele mai multe ori brutale, pornind de la ameninţări şi 

ajungând la teroare fizică şi psihică ori chiar la uciderea unor suspecţi. 

Toate aceste proceduri erau însă în mică parte acoperite legal, în discuţie 

fiind, desigur, sistemul penal al regimului dictatorial comunist. 

Neacceptată legal, tortura în anchete abuzive era practicată însă pe scară 

largă, suspecţii fiind adesea consideraţi vinovaţi înainte de a fi luaţi la 

întrebări. Odioasă ne pare astăzi, la 25 de ani de la Revoluţia din 

decembrie 1989, practica interogării răniţilor pe patul de spital, mulţi 

dintre ei fiind în stare gravă. Aceştia aveau atunci statutul de reţinuţi, de 

prizonieri politici.  

Dacă în regimurile democratice dialogul cu persoanele rănite 

implicate în diverse evenimente este normal pentru a înţelege ce s-a 

întâmplat şi pentru a determina cauzele şi efectele, într-un dialog eficient 
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chiar şi cu persoanele suspecte, nu doar cu victimele, în decembrie 1989 

ofiţerii anchetatori de la Securitate nu erau interesaţi să afle ce s-a 

întâmplat, deoarece faptele  puteau fi observate cu ochiul liber: cetăţenii 

Timişoarei au ieşit în stradă, reclamând drepturi şi libertăţi şi înlăturarea 

regimului comunist, a lui Ceauşescu în primul rând. Anchetatorii au făcut 

presiuni asupra răniţilor pentru a afla: 1) dacă ei au fost efectiv implicaţi 

în proteste, pentru a putea fi traşi la răspundere pentru acţiuni ostile 

României socialiste; 2) pentru a-i identifica pe lideri, în vederea 

neutralizării acestora. În cadrul general abuziv în care funcţiona nu doar 

Securitatea, principalul instrument represiv al regimului, ci întregul 

sistem dictatorial al vremii, anchetarea răniţilor în spitalele timişorene a 

fost dispusă de comandamentul represiunii instalat în 17 decembrie 1989 

la Consiliul Judeţean Timiş al PCR, condus de Ion Coman, secretar al 

Comitetului Central al PCR, venit de la Bucureşti special pentru această 

activitate. Interogarea răniţilor a căzut în sarcina Securităţii, strategia 

fiind pusă la punct de generalul Emil Macri, deplasat şi el de la Bucureşti 

cu o echipă, şi de forţele locale, coordonate de colonelul Traian Sima. 

Căpitanul Vasile Grui, cel care răspundea pe linie de Securitate de 

unităţile sanitare din judeţul Timiş, va fi cel care va organiza efectiv 

activitatea în spitale, sub coordonarea lt.-col. Gheorghe Sălăjan, 

asigurând şi interfaţa cu administraţia şi personalul unităţilor. Se pare 

însă că nici Grui, nici alt securist local nu se vor implica direct în 

chestionarea răniţilor, rolul acesta revenind unor ofiţeri veniţi de la 

Bucureşti şi din alte judeţe, în special din sudul ţării.  

 

Cine subminează regimul comunist? 

Scopul anchetatorilor nu era aflarea adevărului pentru protejarea 

răniţilor şi descoperirea vinovaţilor, a celor care au tras. Specific statelor 

totalitare, modul de lucru al indivizilor ţintea către obţinerea de 

informaţii care să-i incrimineze  atât pe cei aflaţi pe patul de spital, pe cei 

aflaţi deja în Morga unităţii sanitare, pe arestaţii din arestul Miliţiei şi din 

Penitenciar, precum şi alte persoane participante la mişcările de protest. 

Incriminarea urma să se facă în raport cu legislaţia statului comunist 

dictatorial, în viziunea căruia „ordinea” însemna reducerea la tăcere prin 

orice mijloace. Acestea sunt motivele pentru care, firesc, cei mai mulţi 

dintre cei anchetaţi au declarat că au ajuns întâmplător în centrul 

protestelor şi în bătaia armelor. În mare parte, aceste susţineri sunt şi 

adevărate! Puţini şi-au asumat, pe patul de spital ori în camerele de arest, 

un rol activ în evenimente. A devenit însă evident că această participare  

activă, această prezenţă hotărâtă în stradă a solidarizat mii şi apoi sute de 
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mii de oameni la Timişoara, altfel nu ar mai fi fost, încă din 20 decembrie 

1989, primul oraş eliberat de comunism! 

Anchetatorii, securişti, procurori sau miliţieni, urmau deci să adune 

probe nu pentru pedepsirea celor care au tras, ci pentru a celor care s-au 

răsculat! În aceste ipostaze, sistemul sanitar a ajuns într-o culpă morală prin 

ceea ce s-a petrecut mai ales în Clinica I Chirurgie a Spitalului Judeţean 

Timiş. Nu interogatoriile în sine deranjează în aceste circumstanţe, ci modul 

cum au fost făcute. Există declaraţii care arată clar condiţiile de anchetare. 

Asistenta A. Mehringer, din clinica amintită, va preciza că pe secţie au fost 

aduse doar persoanele rănite uşor, cele cu care se putea vorbi. Ea va susţine 

că răniţii vor fi luaţi la interogatoriu cu aprobarea şefului clinicii, conf. univ. 

dr. Petru Ignat: „Toţi răniţii au fost comasaţi în aripa mare. Răniţii 

începuseră să fie interogaţi: nu era niciun cadru medical cu ei. Dr. Ignat a 

întrebat-o pe Kruk (acum este plecată în Germania) dacă bolnavii (răniţii) 

pot fi transportaţi. Erau luaţi pe rând, indiferent de plagă. Cristun a fost tot 

timpul pe secţie”295. Cristun este numele unei asistente-şefe, susţinătoare a 

doctorului Petru Ignat. 

Există unele mărturii cum că unele anchete au fost realizate de 

procurori, fapt destul de posibil. Nu există o certitudine în acest sens, date 

convergente arătând mai degrabă că procurorii (atât cei din structurile 

locale, cât şi cei veniţi din alte localităţi) au acţionat, sub comanda 

procurorului general adjunct Gheorghe Diaconescu, în primul rând în 

Penitenciarul Timişoara ori în Arestul Inspectoratului Judeţean de Miliţie, 

unde au interogat persoanele reţinute ilegal de pe străzile Timişoarei296. 

Rolul procurorilor  era, şi în regimul comunist, cel de a apăra legea şi statul. 

Or, niciunul dintre procurorii prezenţi în acele zile şi nopţi în locurile de 

detenţie nu a îndrăznit să apere legea (aşa comunistă cum era!) şi să constate 

că mulţi, cei mai mulţi dintre persoanele de acolo erau reţinute ilegal. Cu 

greu au fost eliberaţi minorii, dar acest lucru s-a întâmplat pentru că spaţiile 

de reţinere erau supraaglomerate, iar situaţia  nu mai putea fi gestionată. 

Mai era şi presiunea străzii, căci protestatarii de afară au început să solicite 

insistent eliberarea arestaţilor şi cedarea cadavrelor celor ucişi. 
                                                           
295 A. Mehringer, Declaraţie, dată în faţa Comisiei de analiză a evenimentelor petrecute în 

spitalele timişorene în perioada 16 – 23 decembrie 1989, arhiva Asociaţiei Memorialul 

Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara. 
296 Sergiu Nicolaescu va susţine că în discuţie sunt 20 de procurori militari (Cartea 

revoluţiei române. Decembrie ’89, ed. Ion Cristoiu, Bucureşti, 2000, p. 71). Informaţia este 

trunchiată, deci adevărată doar pe jumătate. De fapt, anchetele au fost conduse şi de 

procurori civili sau mai ales de aceştia. Unii dintre ei au fost recompensaţi după 1990 cu 

funcţii importante. Astfel, Viorel Paşca a ajuns procuror-şef al judeţului Timiş, dar şi 

profesor de drept penal la Universitatea de Vest din Timişoara.  
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Manipulând pentru a scăpa basma curată 

În acţiunea de anchetare a răniţilor, medicii din spitale, cei cu 

funcţii de conducere în primul rând, se vor supune reprezentanţilor forţelor 

de represiune şi vor colabora cu aceştia în mai multe situaţii. Sunt contexte 

administrative, nu de acordarea de îngrijiri medicale, care e sarcina 

principală a oricărui medic. Chiar din 18 decembrie 1989, începe acţiunea 

de interogare a persoanelor rănite. Psihoza creată în oraş era de mari 

dimensiuni. Răniţii erau înspăimântaţi. Unii au fugit din unităţile sanitare 

şi au ajuns acasă ori s-au refugiat pe la rude sau cunoştinţe. „Securitatea 

anchetează răniţii din spital!” era ştirea caldă ce trecea de la om la om, 

şoptită pe la colţuri în acea zi. Miezul de adevăr avea să fie amplificat 

până la convingerea  că Securitatea  arestează  răniţii, ba chiar că îi ucide 

în unităţile sanitare.  La ferocitatea represiunii din acele zile era uşor de 

crezut că aceste grozăvii chiar se întâmplau. Anchetarea a avut loc, fiind 

derulată în primul rând de securişti, care nu au ezitat să se declare 

procurori.  

Ulterior, încercând să se apere, persoanele participante la aceste 

activităţi vor denatura adevărul, intrând uneori în situaţii ridicole, prin 

preluarea unor idei din retorica lui Nicolae Ceauşescu de motivare a 

acţiunilor împotriva protestatarilor de la Timişoara. Un ofiţer relativ 

inteligent cum era Gabriel Anastasiu, fost locţiitor al şefului Direcţiei de 

Informaţii Interne din cadrul Securităţii Statului, se va feri să recunoască 

faptul că îi căutau pe revoluţionari, iar la urmărirea penală (a fost judecat 

în Procesul de la Timişoara) va declara: „În aceeaşi zi de 18 decembrie 

1989, în urma (probabil) a ordinului primit de la Bucureşti, ni s-a cerut să 

verificăm dacă în rândul persoanelor care au fost reţinute de organele de 

Miliţie pentru distrugerile produse în oraş, precum şi al celor care erau 

rănite şi duse la spital, sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români, care 

anterior trecuseră  ilegal frontiera şi fuseseră predaţi de autorităţile statelor 

vecine ori reveniseră fraudulos în România”297.  Deci căutau lideri 

(„instigatori”, cum îi numeşte Anastasiu), iar aceştia erau din toate 

categoriile, nu doar din cea restrânsă a transfugilor repatriaţi ori reveniţi în 

ţară ilegal. Că erau căutate persoanele  cu rol decisiv în antrenarea maselor  

în protestele anticomuniste va mărturisi Traian Sima, fostul şef al 

Securităţii Statului Timiş: „Ni se cereau cu insistenţă date şi informaţii 

despre cei ce au fost reţinuţi, cum se desfăşoară cercetarea acestora şi de 

                                                           
297 Declaraţie din 12 ianuarie 1990 aflată în arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 1989 

din Timişoara, reluată în Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul 

urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 

2013, p. 116. 
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ce nu identificăm persoanele ce au avut rol conducător în această 

acţiune”298.  

 

Pericole inventate şi legalitate aparentă 

De fapt, la adresa transfugilor repatriaţi exista suspiciunea că ar fi 

fost în legătură cu serviciile de informaţii ale altor ţări, ori chiar că ar fi 

fost „instruiţi” în tabere speciale din Ungaria, Austria sau Iugoslavia. 

Este posibil ca unii dintre revoluţionari să fi fost în această situaţie. Nu a 

fost niciunul dovedit.  În ceea ce priveşte „taberele de instrucţie”, se 

porneşte de la un element real, care, prin manipulare (schimbarea 

scopului real şi propagarea unuia fals), este făcut să servească unui 

interes diferit. Taberele respective erau, de fapt, centrele de refugiaţi. 

Cetăţenii români care reuşeau să evadeze din ţară (adesea trecând ilegal 

frontiera) erau duşi în astfel de locuri, unde li se stabilea identitatea şi 

primeau cele necesare supravieţuirii. Unii erau returnaţi în ţară, îndeosebi 

din Iugoslavia. Alţii ajungeau să se stabilească în Occident, mai ales 

etnicii germani sau cei cu rude în aceste state. Este firesc ca în aceste 

centre de solicitanţi de azil să îşi desfăşoare activitatea agenţii serviciilor 

de informaţii. Însă centrele nu erau „tabere de instruire”, ci locuri de 

concentrare a transfugilor.  

După cum a declarat generalul Emil Macri în Procesul de la 

Timişoara, „toată problema legată de reţinuţi şi de depunerea lor în 

penitenciar a fost dirijată şi s-a ocupat de ea şeful Direcţiei de Cercetări 

Penale299, Tudor Stănică”300, deci din cadrul Miliţiei. Exista şi un 

compartiment de cercetare penală în Securitate, la Timişoara fiind prezent 

maiorul (sau locotenent-colonelul, probabil a fost promovat pentru merite 

deosebite în Revoluţie!) Caraşcă. În declaraţiile făcute în Procesul de la 

Timişoara, Filip Teodorescu, fost locţiitor  al şefului Direcţiei 

Contraspionaj din  Departamentul  Securităţii  Statului, va susţine că 

persoanele reţinute în Penitenciar şi arestul Miliţiei erau interogate de 

miliţieni, nu de securişti. Securitatea trebuia să fie sesizată doar când 

apăreau probleme deosebite, dar că echipa lui Caraşcă nu a ajuns la nicio 

astfel de persoană301. De fapt, acest ofiţer incapabil şi farsor numit Filip 

Teodorescu încerca să evite propria implicare în aceste activităţi. După 

                                                           
298 Idem, p. 147. 
299 Din cadrul Ministerului de Interne. 
300 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. I, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 68. 
301 Idem, 315. 
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cum declara, în faza de urmărire penală, Traian Sima, fostul şef al 

Securităţii Timiş, activitatea de interogare a celor reţinuţi în penitenciar a 

fost organizată chiar de el şi de Teodorescu: „Neavând până la acea dată 

nicio persoană cercetată şi neavând ce raporta, am organizat în birouri 

lângă poartă această activitate, pe care a coordonat-o lt.-col. Sălăjan 

Gh.”302. 

 

Organizarea acţiunii de anchetare 

Despre anchetatorii de răniţi avem declaraţii limpezi, mai ales cu 

privire la fapte şi nu la identitatea lor, deşi inculpaţii din Procesul de la 

Timişoara vor încerca mereu să complice lucrurile şi să inducă ideea că nu 

ei au fost acolo ori că lucrurile compromiţătoare au fost făcute de alţii sau 

că nu au făcut lucruri deosebite. Unii dintre cei care au organizat 

interogatoriile au fost recunoscuţi în mod indubitabil. Iată ce a declarat în 

Procesul de la Timişoara dr. Ovidiu Golea, fost director al Spitalului 

Judeţean: „În aceeaşi dimineaţă de 18 decembrie, în jurul orei 10-11, 

ofiţerul de Securitate care răspundea de obiectiv, respectiv căpitanul  Grui 

Vasile, s-a prezentat  la mine şi mi-a comunicat că în spital îşi vor face 

apariţia mai multe grupe de procurori, care vor trece la audierea răniţilor 

prin  împuşcare”303. Însă această acţiune  de anchetare a răniţilor a fost 

făcută la Spitalul Judeţean de către opt securişti304. Cum s-a organizat 

acţiunea aflăm şi de la Rodica Novac, fost director al Direcţiei Sanitare la 

acea vreme: „Mi-a comunicat doctorul Golea că în spital a început 

anchetarea răniţilor; mi-a spus că anchetarea a fost consimţită de dânsul, 

cu accepţiunea şefilor de secţii şi în prezenţa cadrelor medii sanitare”305. 

Ofiţerul de Securitate Grui susţinuse că vor veni procurori, însă este foarte 

clar că în spital anchetatorii au fost de la Securitate. Dr. Golea pusese şi o 

altă condiţie, aceea de a se începe anchetarea doar a doua zi, în 19 

decembrie. Condiţia nu a fost respectată, deoarece şi luni după-amiază, 

deci în 18 decembrie, au fost cazuri de răniţi luaţi la întrebări de 

securişti306.  

                                                           
302 Declaraţie din 3 ianuarie 1990 aflată în arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 1989 

din Timişoara, reluată în Gino Rado, Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul 

urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 

2013, p. 147. 
303 Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara, volumul IX, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, p. 53. 
304 Adrian Kali, Gust de cenuşă, Memorial 1989, 2, 2007, pp. 60-75. 
305 Traian Orban şi Gino Rado (ed.), op. cit, p. 53. 
306 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (14 martie - 12 mai 

1990), vol. III, Ed. Mirton Timişoara, 2005, p. 1002. 
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După cum declară Filip Teodorescu, acţiunea de anchetare a 

răniţilor din spitale a fost un paleativ, pentru a avea ce raporta generalului 

Iulian Vlad, şeful Securităţii, deoarece lucrătorii acestui serviciu nu ar fi 

avut acces la sutele de reţinuţi din penitenciar, deci nu ar fi avut informaţii 

despre liderii protestatarilor307. Aici, Teodorescu încearcă o manevră de 

deturnare a atenţiei, mutând accentul şi răspunderea pe procurori şi 

miliţieni în anchetarea revoluţionarilor reţinuţi (fără mandat!) în 

închisoarea de pe strada Popa Şapcă. Putem fi de acord că ideea anchetării 

răniţilor din spitale i-a aparţinut generalului Macri, însă pare mai degrabă 

o altă încercare de manipulare, prin aruncarea răspunderii în spatele unei 

persoane decedate. Se mai pune şi următoarea întrebare: era nevoie să vină 

cineva cu această propunere sau era o practică curentă a Securităţii?  

 

Reguli prea puţin respectate 

Rechizitoriul de trimitere în judecată a inculpaţilor din Dosarul 

4/P/1990, întocmit de Procuratura Militară, nu reţine iniţiativa de 

anchetare a răniţilor în spitale în sarcina lui Emil Macri, ci în cea a lui 

„Traian Sima, fostul şef al Securităţii statului Timiş. Despre Sima se 

afirmă în rechizitoriu: recunoaşte, de asemenea, că s-a ocupat şi de 

cercetarea manifestanţilor reţinuţi şi a celor răniţi aflaţi în spitale şi că, în 

dimineaţa de 18 decembrie 1989, a fost informat că la Spitalul Judeţean se 

află 58 de morţi şi 92 de răniţi”. Rezultă de aici că F. Teodorescu fie face 

confuzii, fie recurge intenţionat la o metodă de intoxicare, cu scopul de a 

atenua răspunderea cadrelor Securităţii în reprimarea demonstraţiilor 

anticomuniste. Acelaşi rechizitoriu îl implică însă şi pe generalul 

Constantin Nuţă, care era şef al Inspectoratului General al Miliţiei, dar şi 

adjunct al ministrului de Interne, deci era omul cu funcţia cea mai mare de 

la faţa locului308.  

În ciuda invocării cunoscutei rivalităţi dintre securişti şi miliţieni, 

care le-ar fi blocat primilor accesul la elementele informative specifice 

muncii lor, informaţii care puteau fi obţinute de la arestaţi, pare mai 

degrabă o împărţire a sarcinilor: unii la spital, alţii la penitenciar! 

Teodorescu susţine că l-a însoţit pe colonelul Traian Sima, şeful Securităţii 

Timiş, la Spitalul Judeţean din întâmplare, deoarece dorea ceva 

medicamente pentru energizare. Sima s-a întâlnit cu vărul său, Ovidiu 

Golea, director al unităţii sanitare. În timpul discuţiei s-a stabilit o 

                                                           
307 Filip Teodorescu, Un risc asumat, Editura Viitorul românesc, Bucureşti, 1992, p. 87. 
308 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. I, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 11. 
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procedură de lucru: „Doctorul Golea a fost de acord ca ofiţerii de 

Securitate să meargă în unităţile sanitare din subordine pentru a discuta cu 

persoanele rănite uşor. A condiţionat însă de acceptul expres al şefilor de 

secţii pentru fiecare caz în parte şi prezenţa unei asistente medicale”, 

susţine Teodorescu309. Pare că suntem într-o democraţie consolidată! De 

fapt, niciun şef de secţie nu se putea împotrivi făţiş Securităţii, deşi unii au 

făcut-o indirect. Unii medici chiar au colaborat cu elemente ale forţelor de 

represiune, cum a fost cazul conf. dr. Petru Ignat. De asemenea, precizarea 

cu privire la interogarea celor răniţi uşor nu a fost respectată, fiind luaţi la 

întrebări şi cei aflaţi în stare gravă, unii abia coborâţi de pe masa de 

operaţie.  

De altfel, într-o declaraţie dată  în ianuarie 1990, în faza de 

urmărire penală, Filip Teodorescu a fost mult mai cooperant şi dornic să 

ofere amănunte despre anchetarea răniţilor din spitalele timişorene în 

perioada Revoluţiei din 1989.  Aici, el arătase explicit că, din ordinul 

generalului Emil Macri, s-a deplasat împreună cu Traian Sima la Spitalul 

Judeţean, unde cei doi au luat legătura cu doctorul Ovidiu Golea, 

directorul unităţii sanitare, dar şi director adjunct al Direcţiei Sanitare. Era 

în 18 decembrie, în jurul orei 13, iar scopul era de „a afla situaţia cât mai 

exactă şi a stabili dacă există posibilitatea audierii la spital a celor uşor 

răniţi, sperând că în acest fel vor putea fi obţinute informaţii mai 

lămuritoare cu privire la cele întâmplate”310.  De fapt, scopul real al 

interogatoriilor era acela de a afla date pentru identificarea liderilor 

revoluţionarilor, aşa cum va recunoaşte F. Teodorescu în aceeaşi 

declaraţie. Au fost amenajate două încăperi pentru interogatorii, acestea 

fiind efectuate în după-amiaza aceleiaşi zile de doi ofiţeri de Securitate. 

După cum va declara T. Sima, acţiunea de strângere de informaţii de la 

răniţii din spitale s-ar fi organizat în trei unităţi: „Spitalul Judeţean, 

Ortopedic şi Pădurea Verde”311, pe care el le numeşte „spitale”. Ortopedia 

este, de fapt, secţie a Spitalului Judeţean, iar la Pădurea Verde se află 

Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş”. Din enumerarea lui Sima 

lipseşte  însă  Spitalul  Municipal, cunoscut  sub numele Clinicile Noi, 

unde în mod cert au venit cadre pentru anchetarea răniţilor.  

 

                                                           
309 Filip Teodorescu, op. cit., p. 89. 
310 Declaraţie din 12 ianuarie 1990 aflată în arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 1989 

din Timişoara, reluată în Gino Rado, Procesul de la Timişoara. Audierea în cadrul 

urmăririi penale a celor 21+4 inculpaţi, Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara, 

2013, p. 106. 
311 Idem, p. 147. 
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Ofiţeri de Securitate aduşi din ţară 

Invocarea legalităţii în cazul interogării răniţilor din spitalele 

timişorene în perioada Revoluţiei reprezintă un element complicat în 

discernerea cu atenţie a faptelor petrecute. Nu trebuie scăpat din vedere 

faptul că reprezentanţii regimului comunist represiv erau pricepuţi în 

crearea unei legalităţi aparente. Dacă vreun cadru medical s-ar fi opus 

acţiunii demarate de agenţii Securităţii (care acţiona evident ca poliţie 

politică, în slujba regimului dictatorial, şi nu pentru apărarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor), acesta ar fi fost anchetat, la 

rândul lui, pentru favorizarea unor presupuşi infractori şi pentru 

obstrucţionarea actului de justiţie. În aceste condiţii, sub imensa presiune 

exercitată de Securitate ca forţă de represiune, cadrele medicale s-au supus 

ordinelor şi i-au condus pe răniţi la interogatoriu. Sigur că medicii şi 

personalul sanitar mediu au fost de acord, un acord care nici măcar nu a 

fost cerut decât formal. Pe această aparenţă legală îşi va fonda apărarea 

generalul Emil Macri, atunci când va fi interogat în Procesul de la 

Timişoara. Procurorul de şedinţă, prin preşedintele instanţei, colonelul 

Cornel Bădoiu, l-a întrebat dacă are cunoştinţă de faptul că ofiţerii de 

Securitate din subordine au interogat inclusiv răniţii de la Terapie 

Intensivă. Răspunsul a fost: „Am cunoştinţă că s-au organizat investigaţii 

la spital, cu avizul medicului, am cunoştinţă, mai ales în sensul de a se 

vedea dacă nu existau străini sau nu se pot obţine informaţii cu privire la 

străini. Dar numai cu avizul medicului! Dacă au încălcat această regulă, să 

răspundă!”312. Prin aceste afirmaţii, Emil Macri inducea în eroare instanţa, 

deoarece, aşa cum rezultă din declaraţiile celor interogaţi, ofiţerii 

anchetatori încercau să obţină informaţii nu despre posibilii străini care ar 

fi acţionat la Timişoara (nefiind prins niciunul), ci despre liderii 

revoluţionarilor şi despre manifestările împotriva regimului comunist ale 

celor aflaţi pe patul de spital. 

Cornel Bădoiu, preşedintele completului de judecată în Procesul de 

la Timişoara, a avut posibilitatea de a afla numele exact al anchetatorilor 

de la Securitate care i-au abuzat pe răniţii din spitalele timişorene în timpul 

Revoluţiei din 1989, însă nu a făcut acest lucru. În aceste condiţii, 

rămânem cu identităţi dezvăluite mai degrabă accidental. Interogat de 

instanţă, lt.-col. Gheorghe Sălăjan, fost şef al Serviciului de Cercetări 

Penale al Securităţii Statului Timiş, va declara că în sprijinul celor de la 

Timişoara au venit ofiţeri de Securitate din toată ţara: Bucureşti, Alba, 
                                                           
312 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. I, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 66.  
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Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Mehedinţi, Tulcea, Olt, Giurgiu, Ialomiţa, 

Suceava. El va da şi nume: lt.-col. Mihai (de la Călăraşi), lt.-col. Iliescu 

(de la Giurgiu), lt.-col. Stoica (de la Ialomiţa), Poenaru (Mehedinţi), 

Oancea (Dâmboviţa). Este descris cazul unei fete rănite la picior, aflată 

într-o situaţie specială: „A fost adusă la noi (la Securitate, n.n.), s-a stat de 

vorbă cu ea, a stat de vorbă căpitanul Mauna de la Tulcea şi s-a stabilit că 

a fost cu sora ei în zona Catedralei, unde a fost rănită şi a fost internată la 

spital. Dar cineva i-a speriat că vine Securitatea şi-i omoară şi a fugit din 

spital”313. Martorul va susţine că fata a fost eliberată.  

Traian Sima, fostul şef al Securităţii Timiş, va preciza că au fost 

anchetate în spital opt persoane rănite314 „în legătură cu locurile în care au 

fost rănite, în legătură cu motivaţia prezenţei lor acolo, mai ales că erau 

semnalate că au participat la distrugeri”315.   

Presat  de preşedintele instanţei, Sima va recunoaşte că, de fapt, el 

şi subordonaţii s-au preocupat de identificarea celor care au condus 

demonstraţiile316. Filip Teodorescu va insista că, luni, s-a stat de vorbă 

doar cu patru persoane, din cele rănite uşor, dar că anchetele au continuat 

marţi, 19 decembrie. Misterul cu privire la identitatea anchetatorilor va 

dăinui, Teodorescu declarând că au fost „cinci-şase”, mai în vârstă, în 

subordinea lui Caraşcă, dar că aceştia nu erau specializaţi în cercetări 

penale.  De asemenea, au mai fost prezente cadre de Securitate din ţară, 

dar pe alte „linii de muncă”317.  

 

Singuri în faţa securiştilor anchetatori 

Că nu-i ştia pe anchetatori este şi ceea ce a declarat în instanţă Erik 

Hauer, care a precizat că în spital a auzit că ar fi de la Bucureşti. Aceştia 

nu s-au prezentat, însă au insistat ca rănitul să ofere informaţii despre cum 

a fost împuşcat. Când va fi întrebat de preşedintele instanţei dacă de faţă a 

fost vreun cadru medical, E. Hauer va preciza foarte clar că a fost singur 

                                                           
313 Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (5 – 20 iunie), vol. IV, 

Ed. Mirton, Timişoara, 2006, pp. 1716-1717. 
314 Filip Teodorescu a recunoscut doar patru persoane interogate, dar că lui Iulian Vlad, 

şeful Departamentului Securităţii Statului, i-a raportat că au fost interogate 65 de persoane, 

cifră care pare mult mai aproape de realitate! 
315 Miodrag Milin (ed.) (2004), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. I, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara – Bucureşti, p. 238.  
316 Idem, p. 239. 
317 Idem, p. 291. 
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cu anchetatorii318. Stelian Luchescu a fost şi el anchetat, în seara de 18 

decembrie 1989. Fusese rănit duminică seara, la Podul Decebal. La fel, 

securiştii nu s-au prezentat, iar când li s-a cerut acest lucru au declarat că 

sunt de la Procuratură. Căutau vinovaţi pentru ce s-a întâmplat. Rănitul va 

susţine ferm că nu a fost prezent niciun cadru medical când a fost 

interogat. Mai mult, a fost chiar păcălit când a fost dus la anchetă: „M-au 

luat pe mine şi m-au dus. Am crezut că la operaţie. Să-mi scoată schijele, 

pe care şi acum le mai posed. Şi am văzut că s-a deschis o uşă. Nu părea 

sală de operaţie. Era un fel de cameră de gardă”319. Cornel Ionescu a fost şi 

el interogat, iar din câte reţine, ofiţerii erau interesaţi dacă ascultă Europa 

liberă, ceea ce arată focalizarea atenţiei anchetatorilor pe motive politice. 

A fost luat la întrebări de două ori, a doua oară fiind în cabinet doar cu un 

securist, secondat însă de o persoană care spunea că e doctor, chiar 

director320. E posibil să facă referire la dr. Ovidiu Golea. 

Securiştii vor ajunge faţă în faţă cu răniţii, chiar cu cei aflaţi în 

stare gravă. Revelatoare este declaraţia făcută de Dan Gavra, unul dintre 

revoluţionarii luaţi la întrebări. Acestuia abia i se amputase un picior, când 

a fost prezentat în faţa securiştilor: „Numai că buldogii dictatorului au sărit 

pe mine imediat ce mi-am recăpătat cunoştinţa. M-au anchetat doi 

procurori, care s-au năpustit pe mine cu fel de fel de întrebări. De ce eram 

acolo, la Podul Decebal, când am fost împuşcat, din moment ce locuiam în 

cealaltă parte a oraşului?... Unde voise să ajungă mulţimea în care mă 

găsisem dacă nu am fi fost opriţi la pod?... Cine era conducătorul 

nostru?...”321. Dan Gavra va avea norocul de a fi transferat la Clinica de 

Ortopedie. Cu toate că era o unitate sanitară amplasată într-o clădire veche, 

insalubră, şi unde suferinţele erau enorme şi prin specificul activităţii de 

aici, răniţii se vor simţi mai bine. Lipseau medicamentele şi materialele 

sanitare, rănile se infectaseră, în loc să se vindece, însă personalul le 

acorda cea mai mare atenţie. Şi nu mai erau anchetele: „Dar şi înainte de 

victorie la Ortopedie am fost trataţi altfel decât la Spitalul Judeţean. Aici 

nu ne-a anchetat nimeni. Nu a intrat în salon niciun procuror sau securist, 

n-a fost anchetat prin cine ştie ce salon niciun rănit”322. Declaraţia lui Dan 

                                                           
318 Miodrag Milin şi Traian Orban (editori), Procesul de la Timişoara (5-20 iunie 1990), 

vol. IV, Editura Mirton, Timişoara, 2006, pp. 2364-2365. 
319 Idem, pp. 2394-2395.  
320 Declaraţie în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 

octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2623.  
321 Titus Suciu şi Vasile Bogdan, Candelă împotriva timpului, Ed. Memorialul Revoluţiei 

1989, Timişoara, 2011, pp. 358-359. 
322 Ibidem. 
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Gavra infirmă susţinerea lui Filip Teodorescu323, cum că ar fi fost 

anchetaţi doar cei răniţi „uşor”. 

Dan Gavra a fost prezent în faţa Comisiei de analiză a 

evenimentelor petrecute în spitalele timişorene în perioada 16 – 23 

decembrie 1989, în 1991, unde a adus unele precizări importante cu 

referire la cele întâmplate. Trecuse doar un an şi jumătate de la mişcările 

de protest, iar suferinţele erau încă proaspete în memorie. Rănitul va 

descrie manevrele făcute de personalul sanitar, permutări din care reiese 

mai degrabă un sprijin acordat anchetatorilor: 

„Dr. Nicolcioiu: În 19 XII 1989 eraţi pe secţie. Cum aţi fost anunţat că vă 

caută procurorii? 

Gavra: M-au dus în altă cameră şi cei doi m-au întrebat despre câţiva 

manifestanţi, despre unul cu barbă. La discuţie a participat o doamnă 

(asistentă) care zâmbea rău. M-au ameninţat că mă bagă în puşcărie că am 

vândut ţara”324. 

Dr. Marius Nicolcioiu este medicul care a funcţionat ca preşedinte al 

Comisiei de analiză a evenimentelor petrecute în spitalele timişorene în 

perioada 16 – 23 decembrie 1989. 

 

Încercări de a-i proteja pe bolnavi 

Au fost medici care au avut o atitudine deschisă şi în faţa Comisiei 

de analiză, dar şi în afara ei, când au constatat că mijloacele acesteia de 

dezvăluire a faptelor pentru opinia publică sunt limitate. Unul dintre aceşti 

medici este Octavian Onisei. Altul este medicul Ciprian Duţă. Acesta a 

spus ce avea de spus într-o declaraţie dată pentru Asociaţia 17 Decembrie. 

De aici, informaţiile au ajuns în presă, deranjând multe persoane din lumea 

medicală timişoreană. A fost chemat în faţa Comisiei pentru a fi lămurite 

aceste fapte. Aici, doctorul Duţă va reveni asupra unor aspecte legate de 

anchetarea răniţilor în Spitalul Judeţean. Se arată cum s-a făcut trierea şi 

care e numărul de răniţi interogaţi: „Ne-au cerut să spunem care au fost în 

stare gravă. Am trecut cam jumătate, mai mulţi chiar în stare gravă, căci 

nu puteau fi anchetaţi. Au fost anchetaţi doar vreo 6-7, cred”. Ulterior, se 

va dovedi că au fost anchetate persoanele cu răni mai uşoare şi că a fost 

alocat un spaţiu pentru această operaţiune, după cum precizează acelaşi 

medic: „Am dat câţiva în stare mai bună. Pe un tânăr l-am întrebat ce 

întrebări i-au pus. Tânărul mi-a spus că le-a spus că a fost la film şi când a 

                                                           
323 Filip Teodorescu, op. cit., p. 89. 
324 Declaraţie dată, în 1991, în faţa Comisiei de analiză a evenimentelor petrecute în 

spitalele timişorene în perioada 16 – 23 decembrie 1989, arhiva Asociaţiei Memorialul 

Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara. 
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ieşit au tras în el. Cei doi (anchetatorii, n. n.) s-au prezentat ca fiind de la 

Bucureşti şi au cerut o cameră pentru anchetă. Au cerut o listă cu toţi 

răniţii şi starea lor”325. 

Doctorul Ciprian Duţă avea să mai menţioneze şi faptul că s-a făcut 

şi o adresă oficială cu privire la interogatoriile derulate în spital. Trebuie 

precizat faptul că această acţiune se derula la Clinica II Chirurgie, deci nu 

în cea condusă de conf. dr. Petru Ignat. Declaraţia este prezentă în 

documentul citat mai devreme: „Acel tânăr nu mi-a spus că ar fi fost 

ameninţat. A doua zi – 20 XII – s-a făcut un material către Procuratură, un 

protest pentru ceea ce s-a întâmplat în spital – anchetele”. Tot aici se va 

consemna şi faptul că „securiştii” (aşa sunt numite persoanele care au 

efectuat interogarea răniţilor, n. n.) au revenit în 19 – 20 XII, când au cerut 

lista personalului prezent la lucru în 17 – 18 XII. 

 

Răniţi sedaţi puternic 

Şi alţi răniţi vor fi interogaţi în perioada următoare. În unele cazuri, 

medicii pur şi simplu nu i-au prezentat pe bolnavi în faţa anchetatorilor. 

Unii au fost declaraţi într-o stare prea gravă pentru a fi luaţi la întrebări, iar 

altora li s-au dat sedative. Cum au decurs aceste operaţiuni de ocolire a 

zelului procurorilor aflăm de la doctorul Francisc Bárányi, anestezist la 

Spitalul Municipal, cunoscut sub numele de Clinicile Noi: „Eu fug ca 

nebunul şi sun la surori (foarte interesant, surorile şi asistenţii mei toţi au 

făcut ce am vrut eu, am devenit oarecum comandantul spitalului), să-i 

anunţ că a venit Securitatea”. Acesta ştia, deci, foarte clar că tinerii la  

costum ce s-au prezentat la el sunt securişti, nu procurori, deşi o confuzie e 

posibilă, căci multe instituţii îşi puseseră oamenii  în mişcare la Timişoara 

în acea perioadă. Consemnul dat de dr. Bárányi era ca răniţii să declare că 

au nimerit întâmplător în locurile unde s-a tras. Sunt şi „recalcitranţi”, 

persoane care doreau să spună adevărul, că au mers la demonstraţie! Noroc 

că medicul a putut să stea de vorbă cu ei. Pe un sârb, Duşan, nu a reuşit şi 

atunci a recurs la o soluţie şi mai eficientă. O explică în acelaşi dialog cu 

dr. Traian Orban, preşedintele Memorialului Revoluţiei: „Îi fac semn 

doctoriţei Monika să-i administreze Diazepam. Vin securiştii, foarte 

civilizaţi, foarte speriaţi, tineri, foarte impresionaţi de numeroşii răniţi. Se 

duc la patul lu’ unu. «Dumneata?» «Nu ştiu ce s-a întâmplat, cred că...» 

                                                           
325 Declaraţie dată, în 1991, în faţa Comisiei de analiză a evenimentelor petrecute în 

spitalele timişorene în perioada 16 – 23 decembrie 1989, arhiva Asociaţiei Memorialul 

Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara. 
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Avea o rană mai uşoară, undeva împuşcat în picior. Ajung la Duşan... 

Duşan sforăia. «Ce-i cu ăsta?» «Ăsta e în comă!» Merg mai departe”326. 

Episodul va fi relatat şi în instanţă, în timpul Procesului de la 

Timişoara. Amănuntele  diferă  într-o  oarecare  măsură, însă fondul 

rămâne nealterat.  E consemnată depoziţia  martorului Rusu Ioan: „La 

spital au venit securişti să-i interogheze pe răniţi; doctorul Bárányi le-a 

cerut să depună armele la intrare. Pe Rusu Cristian, fiul cel mai mic, l-a 

ferit de anchete, anesteziindu-l în sala de operaţii”327. Adolescentul va 

declara şi el în instanţă că a fost anesteziat vreo trei ore ca să nu poată fi 

luat la interogatoriu328. Este subliniată astfel prezenţa de spirit a unor cadre 

medicale, care au acţionat eficient nu pentru a crea anchetatorilor toate 

condiţiile pentru interogarea suspecţilor răniţi, ci pentru a proteja victimele 

represiunii iniţiate de regimul abuziv! 

Gheorghe Popa era muncitor la Electromotor în perioada 

Revoluţiei. În 18 decembrie, în jurul orei 17, a fost rănit în Piaţa Operei. 

Glonţul l-a lovit în mână. A fost dus la Clinicile Noi, unde a şi fost operat. 

Pentru că nu era foarte grav, i s-a dat drumul acasă. A doua zi dimineaţă, 

conştiincios, omul s-a dus la serviciu. Iniţial, a fost trimis acasă pentru a 

sta în concediu medical. Nici nu a apucat să pună capul pe perină, că a 

venit administratorul întreprinderii pentru a-l duce înapoi. Primarul Petru 

Moţ dorea să stea de vorbă cu el.  De frică, omul s-a dus. Însă la fabrică nu 

era Moţ, ci securistul unităţii, lt. maj. Ştef, plus o persoană necunoscută. L-

au frecat cu întrebări. Au ajuns şi la Moţ, care era dornic să ştie cu cine 

urma să se întâlnească rănitul în Piaţa Operei. El şi-a susţinut povestea, 

cum că a mers la alimentara de acolo pentru a-şi ridica raţia de alimente pe 

luna decembrie329.  

 

Locuri amenajate pentru interogatorii 

O anumită discuţie a existat şi în ceea ce priveşte locul în care s-au 

desfăşurat aceste interogatorii în spitale. La Clinicile Noi, operaţiunea a 

avut loc chiar în saloane, anchetatorii trecând de la un pat la altul. 

Mărturiile sunt concordante, atât cea a doctorului Bárányi Francisc330 

                                                           
326 Francisc Bárányi, Toată noaptea am salvat oameni, Memorial 1989, nr. 2, pp. 51-57, 2007. 
327 Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara, volumul IX, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, pp. 111-112. 
328 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 octombrie 1990), 

vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2553. 
329 Idem, pp. 2739-2742. 
330 Bárányi Francisc, Toată noaptea am salvat oameni, Memorial 1989, 2 (3), 2007, pp. 51-

57. 
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(2007), cât şi a martorului Ioan Rusu331. E un mod diferit de acţiune faţă 

de Spitalul Judeţean. E drept că şi persoanele sosite pentru interogatorii 

au avut o atitudine mai reţinută la Clinicile Noi332. Sedarea bolnavilor şi 

punerea anchetatorilor securişti în imposibilitatea de a afla mai multe 

date despre ei şi despre alţi participanţi la evenimentele revoluţionare 

este confirmată de dr. Vladimir Fluture, chiar în faţa Comisiei de 

analiză..., comisie din care făcea parte: „În timpul evenimentelor din 

decembrie 1989, unele clinici şi spitale au luat atitudine. La noi, trei 

sferturi dintre răniţi au fost sub morfină”333. La Spitalul Judeţean, în 

Clinica I Chirurgie, va fi amenajat un salon special pentru astfel de 

operaţiuni. Se va vorbi de salonul 16 sau 17, dar până la urmă datele 

adunate vor concluziona că activitatea anchetatorilor s-a derulat în 

salonul 19. Doctorul Octavian Onisei lucra în acea secţie medicală, iar 

ulterior a furnizat multe informaţii preţioase cu privire la ceea ce s-a 

întâmplat aici în acele zile de foc şi groază. Multe dezvăluiri au fost 

făcute într-un serial din ziarul Timişoara334. Era la începutul lunii 

februarie 1990, atunci când informaţiile despre efectele represiunii se 

lăsau dezvăluite cu mare greutate. În chiar primul episod al serialului său 

de dezvăluiri, dr. Onisei va preciza că „apar şi primele informaţii despre 

anchetarea răniţilor în spital, cabinetul de lucru al anchetatorilor fiind 

stabilit în salonul 19”335. 

 

Fuga din spital de teama Securităţii 

Un fenomen care se va manifesta în primele zile ale Revoluţiei 

este cel privitor la fuga din spital a persoanelor rănite. Fenomenul a fost 

generat de răspândirea zvonului că revoluţionarii răniţi vor încăpea pe 

mâna ofiţerilor de Securitate. Temerile erau legate  de faptul că vor fi 

anchetaţi, iar una dintre metodele utilizate era schingiuirea. Anchetele 

brutale ale Securităţii erau faimoase, incluzând teroarea fizică şi psihică, 

ba chiar uciderea. În aceste condiţii, nu este de mirare că unii răniţi care 

                                                           
331 Declaraţie în instanţă reluată în Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la 

Timişoara, volumul IX, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, 

Timişoara, 2010, pp. 111-112. 
332 Lucian-Vasile Szabo, Eroism şi abjecţie în halat alb, Memorial, nr. 1 (8), 2011. 
333 Declaraţie dată, în 1991, în faţa Comisiei de analiză a evenimentelor petrecute în 

spitalele timişorene în perioada 16 – 23 decembrie 1989, arhiva Asociaţiei Memorialul 

Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara. 
334 Lucian-Vasile Szabo, Sindromul Timişoara 1989: Adevăr şi imaginar, Ed. Memorialul 

Revoluţiei 1989, Timişoara, p. 99. 
335 Lucian-Vasile Szabo, Jurnalişti, eroi, terorişti, Editura Partoş, Timişoara, 2009, pp. 122-

123. 
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s-au putut mişca au ales să fugă din unităţile sanitare şi să se refugieze pe 

la cunoştinţe. Cei mai mulţi nu au îndrăznit să meargă acasă, deoarece 

credeau că aici pot fi descoperiţi, existând şi riscul de a-i pune pe cei 

apropiaţi în situaţii dificile. Atmosfera din Spitalul „Victor Babeş”, unde 

au avut loc câteva intervenţii de chirurgie toracică, o  va descrie Adrian 

Kali, protestatar energic, care a fost lovit de gloanţe în zona Podului 

Decebal din Timişoara: „A doua zi – Securitatea! Medicii au fost extraor-

dinari, au făcut tot ce le-au stat în putinţă să nu ajungem pe mâinile 

nenorociţilor ălora. De altfel, unul din ei, din păcate nu-mi amintesc 

numele, nu ştiu cine e, ne-a arătat un loc în gard prin care puteam ajunge 

la Gara de Est”336. Având mulţi răniţi de interogat la Spitalul Judeţean, 

securiştii au programat Spitalul „Victor Babeş” pentru zilele următoare, 

însă, între timp, regimul a căzut.  

În ceea ce priveşte numărul persoanelor care au avut de suferit ca 

urmare a rănilor primite în timpul acţiunilor revoluţionare, se cuvine 

menţionat faptul că situaţia nu a fost pe deplin clarificată. Intrarea în 

sistemul sanitar presupunea înregistrarea în evidenţe, aspect care a fost 

considerat periculos. Efectul va fi consemnat de procurorul Dan Voinea, 

atunci când va da cifrele la nivel naţional: „Numărul răniţilor a fost în total 

de 3352, cei înregistraţi, pentru că numărul lor se pare este mult mai mare, 

foarte multe persoane rănite nu au mai mers la spitale din teamă că vor fi 

ucise şi mulţi nu au mai fost înregistraţi oficial la spital”337. Cei mai mulţi 

răniţi, 2245, au fost după fuga lui Ceauşescu, ceea ce dovedeşte gradul de 

confuzie care domnea atunci. Cum teroriştii nu au fost de găsit, este de 

presupus că trupele de ordine (Armată, Miliţie şi Securitate) au tras una 

asupra celeilalte, intenţionat sau din greşeală. 

De anchete, alte persoane nu au scăpat însă aşa de uşor. Deşi în 

urma Procesului de la Timişoara şi a urmării acestuia de la Bucureşti cei 

mai mulţi inculpaţi au scăpat nepedepsiţi, ca, până la urmă, în recurs, să 

scape cu toţii, depoziţiile în faţa completului de judecată au relevat adesea 

aspecte de un mare tragism, puritatea sufletească a luptătorilor pentru 

libertate, precum şi fanatismul slugilor regimului în acţiunile lor de a-l 

apăra. Iată o altă mărturie din timpul audierilor de martori. E consemnată 

declaraţia Angelicăi Toda: „Rănită în picior în zona Modex, în după-

amiaza de 17 decembrie, orele 18,30 – 19,00, de focul tras din cordonul de 

militari, care venea dinspre strada Alba Iulia în Piaţa Operei. A ajuns la 

Spitalul CFR. Speriată de zvonurile despre represiunea securiştilor (făcută 
                                                           
336 Titus Suciu şi Vasile Bogdan, op. cit., p. 43.  
337 Dan Voinea, Sinteza anchetelor militare despre revoluţie şi dosarele în lucru, în 

Întrebări cu şi fără răspuns: Decembrie 1989, Memorialul Revoluţiei, 2011, pp. 118-126. 
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de securişti, n.n.), a fugit din spital. A fost căutată la serviciu de căpitanul 

Balint, în 19; acesta a ridicat-o la Securitate, cu insulte grave şi ameninţări: 

a fost anchetată ore-n şir, în prezenţa lui Teodorescu Filip...”338. 

Teodorescu a dispus însă să fie pusă în libertate. Angelica Toda era o 

educatoare de doar 20 de ani, care a vrut să scape de complicaţii. Faptul că 

a fost luată de la serviciu e important. Oamenii aveau de ce să se teamă că 

va veni Securitatea ca să-i ancheteze, căci acest lucru chiar s-a întâmplat. 

La Spitalul CFR susţinătorii regimului totalitar au fost mult mai zeloşi, au 

căutat în documente, deci cineva le-a pus la dispoziţia lor, şi aşa au ajuns 

să-i identifice pe luptătorii pentru democraţie... 

 

 

                                                           
338 Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la Timişoara, volumul IX, Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara, 2010, p. 117. 
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MEDICII ÎI INVESTIGHEAZĂ PE MEDICI 

 

 

Încercări de a afla adevărul 

Cercetarea faptelor petrecute în spitalele timişorene în perioada 

mişcărilor revoluţionare din 1989 a fost făcută de procurori, prin instituţia 

Procuraturii militare, regăsită ulterior sub denumirea de Parchetul de pe 

lângă Tribunalele Militare din Timişoara, Bucureşti sau Cluj-Napoca, 

precum şi de procurori ai Secţiei Militare a Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie. Unele aspecte au fost desluşite în cercetarea 

judecătorească realizată în cadrul proceselor începute în diferite localităţi 

din ţară. Cel mai cunoscut avea să fie Procesul de la Timişoara, finalizat 

(aşa cum a fost finalizat!) la Bucureşti. Multe aspecte au suscitat însă 

interesul presei (tipărită, radio sau televiziune), o presă descătuşată (între 

anumite limite!) după căderea şi executarea cuplului Nicolae şi Elena 

Ceauşescu. Curgea deja de un an Procesul de la Timişoara (a debutat în 2 

martie 1990), în mass-media apăreau încă numeroase controverse, dar 

dezbaterea se stingea, diseminând în public ideea că multe lucruri vor 

rămâne ascunse, iar zvonurile de odinioară căpătau soliditatea unor 

certitudini, deşi unele au fost infirmate oficial! În aceste condiţii a fost 

înfiinţată Comisia de analiză a evenimentelor petrecute în spitalele 

timişorene în perioada 16 – 23 decembrie 1989.  

Este evidentă implicarea a trei cadre sanitare cu funcţii în 

operaţiunile de ştergere a urmelor represiunii. Rodica Novac, director al 

Direcţiei Sanitare Timiş, era obligată prin natura funcţiei să participe la 

acest tip de activităţi administrative, furnizând date despre morţi, răniţi şi 

evenimentele petrecute în unităţile din subordine. De asemenea, a avut o 

contribuţie la acţiunea de transportare a morţilor în Revoluţie la Bucureşti, 

deşi nu ştia că aceştia vor fi incineraţi. Ovidiu Golea era directorul 

Spitalului Judeţean Timiş. Participarea  sa la evenimente şi la activităţile 

de ştergere a urmelor represiunii a fost şi mai evidentă. A colaborat strâns 

cu echipa venită să ia cadavrele celor decedaţi şi le-a facilitat această 

acţiune. Surprinzătoare este în acest context atitudinea lui Petru Ignat, 

conferenţiar, şeful Clinicii Chirurgie I de la Spitalul Judeţean, apreciat ca 

un chirurg foarte bun. Deşi acesta nu avea un rol de conducere la nivelul 

celor doi amintiţi mai înainte, el a acţionat adesea ca şef al lor, organizând 

întruniri de decizie şi dând dispoziţii peste Rodica Novac şi Ovidiu Golea, 

ba chiar şi acestora. A fost implicat profund în acţiunea de sustragere a 

cadavrelor din morga comună a Institutului de Medicină Legală şi a 

Spitalului Judeţean, participând la organizare.  
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Formarea unei echipe de către cei trei medici, în scopul colaborării 

cu organele administrative, devenite evident organe de represiune şi de 

înlăturare a urmelor represiunii, constituite într-un comandament unic şi 

integrat, este evidenţiată de un lucrător de Miliţie zelos, Nicolae Ghircoiaş, 

fost director al Institutului de Tehnică Criminalistică al Ministerului de 

Interne. Ca şef al grupei care s-a ocupat efectiv de ridicarea morţilor, 

acesta a fost iniţial la spital pentru a aduna datele şi a întocmi o evidenţă. 

Interesant este faptul că el nu a luat informaţiile de la şeful Institutului de 

Medicină Legală Timişoara, profesorul Traian Crişan, ci a făcut o 

documentare nouă. De asemenea, nu s-a bazat pe datele culese de 

Securitate, aflate deja în posesia maiorului Tinu Radu, fost locţiitor al 

şefului Securităţii Timiş. Acesta le primise de la căpitanul Vasile Grui, 

responsabil de unităţile sanitare. Acest fapt arată faptul că organismul 

instituit la Timişoara pentru luarea  măsurilor  dure cunoscute  nu acţiona 

unitar şi că haosul era destul de mare.  

 

Colaboratori zeloşi, deşi nu era treaba lor 

Această lipsă de coordonare, lipsa de profesionalism a multor cadre 

de Miliţie şi Securitate, dar şi ezitările unora au fost, paradoxal, elemente 

care au favorizat victoria  în lupta pentru recâştigarea drepturilor 

cetăţeneşti şi pentru înlăturarea regimului totalitar. În acest context, şeful 

Miliţiei judeţene, Ion Deheleanu, îi va face legătura lui Ghircoiaş cu Petru 

Ignat, care era doar şef de clinică. Abia atunci vor fi convocaţi şefii 

administrativi ai lui Ignat, dar care vor acţiona ca nişte subordonaţi ai lui, 

printre care şi Ovidiu Golea, văr cu Traian Sima, şeful Securităţii Timiş. 

Ignat a convocat-o pe doctoriţa  Novac, căreia i-a trasat sarcina de a-i 

furniza lui Ghircoiaş datele despre morţi şi răniţi. Se vor muta în biroul 

acesteia, care era la parter: „Acolo a cerut să fie chemat un cadru medical, 

care, ulterior am aflat, se numeşte dr. Golea şi care, de fapt, este directorul 

Spitalului Judeţean, căruia i-a cerut să aducă registrul de la Urgenţă, lucru 

pe care acesta l-a făcut. Împreună, toţi patru, respectiv eu, doamna Novac, 

colonelul Obăgilă, notam ceea ce ne dicta dr. Golea din registrul de 

internări”339. Registrele erau însă destul de sumare la acea dată, deoarece 

mulţi răniţi au ajuns direct în sălile de operaţie, fără să mai fie înregistraţi. 

De aceea, mulţi vor figura ulterior ca neidentificaţi340. Situaţia este 

                                                           
339 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2 -15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 591. 
340 Este posibil să fi exista şi o lipsă de preocupare pentru identificarea lor, cel puţin la Morgă, 

deoarece unii dintre ei aveau asupra lor documente. Sau poate a fost doar o neglijenţă... 
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asemănătoare în ceea ce îi priveşte pe răniţi. Ghircoiaş era interesat atât 

de numărul lor, cât şi de identitate. Iar pentru aflarea numărului trebuia 

să consulte şi alte documente sau să numere efectiv cadavrele. Cert este 

că acesta a întocmit o situaţie, prezentată apoi şefilor săi din  Miliţie, 

generalului Nuţă, cel cu funcţia cea mai mare. Aceste liste vor sta apoi la  

baza selecţiei făcute, după câteva ore, când trupurile vor fi încărcate în 

autoizoterma ce le va transporta la crematoriul Cenuşa.  

În seara zilei de 18 decembrie 1989, atunci când echipa condusă 

de colonelul Nicolae  Ghircoiaş a venit la morgă pentru a ridica 

cadavrele şi a le încărca în autoizoterma ce le va duce la Bucureşti, Golea 

i-a înmânat o listă completă cu decedaţii. Iniţial, îi dăduse o alta, care era 

cea a răniţilor. Când  Ghircoiaş i-a spus că nu e cea bună, Golea a găsit-o 

pe cea a morţilor în teancul de hârtii avute pe birou341. Martorul 

Laurenţiu Preda, fost ofiţer de Miliţie inculpat în Procesul de la 

Timişoara, va confirma şi o altă atitudine  cooperantă a lui Golea, prin 

faptul că acesta s-a dus şi a adus cheile de la morgă de parcă acesta ar fi 

fost un gest firesc.  

Doctorul Ovidiu Golea reapare în comandamentul represiunii cu 

ocazia acţiunilor de ştergere a urmelor.  În 19 decembrie, Nicolae 

Ghircoiaş, director al Institutului de Tehnică Criminalistică al 

Ministerului de Interne, a fost trimis de generalul Constantin Nuţă să 

ridice evidenţele medicale de la spitale. A făcut acest lucru doar la 

Spitalul Judeţean, unde a beneficiat de concursul lui Golea. Acţiunea a 

avut loc în jurul orei 10, când directorul spitalului l-a informat în detaliu 

despre toate documentele medicale care se întocmesc în practică. Apoi a 

dat dispoziţie să fie adunate toate documentele din cele patru clinici 

medicale în care au fost trataţi răniţi, inclusiv cele de la blocul operator. 

Mai mult, Ovidiu Golea a dat şi o mână de ajutor la realizarea pachetelor 

cu aceste înscrisuri, care vor fi arse în 22 decembrie la prânz342. Când 

preşedintele instanţei îl va întreba pe inculpat dacă doctorul Golea a 

manifestat vreo reţinere în colaborarea la acţiunile de ridicare a 

cadavrelor şi apoi a evidenţelor, acesta va evidenţia faptul că, după 

                                                           
341 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 741. 
342 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara. Audierea celor 21 de securişti şi 

miliţieni inculpaţi (2-15 martie 1990), vol. II, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989 şi Fundaţia Academia Civică, Timişoara - Bucureşti, 2004, p. 612. 
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părerea lui, nu doar că nu s-a manifestat cu reţinere, ci părea pus în temă, 

fiind cooperant343.  

 

O comisie cu o misiune aproape imposibilă 

Constituirea Comisiei de analiză a evenimentelor petrecute în 

spitalele timişorene în perioada 16 – 23 decembrie 1989 s-a făcut la 

presiunile Asociaţiei 17 Decembrie, a răniţilor şi familiilor îndoliate. A 

funcţionat ca o comisie de etică şi disciplină, nefiind una care să se 

substituie uneia juridice. Cu toate acestea, avea să verifice persoane din 

rândul cadrelor medicale, acuzate de fapte grave, precum şi unele aspecte 

din activitatea desfăşurată în unităţile sanitare mari ale oraşului. Spre 

exemplu, membrii comisiei nu s-au limitat la a stabili conduita unor 

medici, asistente, infirmiere, brancardieri sau alt personal auxiliar 

implicat în actul medical, ci a verificat şi problema legalităţii furtului 

decedaţilor de la morgă ori dacă au existat cazuri de persoane ucise în 

spital. Contextul este dificil, nefiind uşor de conturat.  

Având în vedere rigoarea ştiinţifică, putem înţelege, într-o 

anumită măsură, faptul că istoricii şi sociologii, dar şi alţi specialişti, nu 

au dat studii şi analize importante la scurt timp după mişcarea 

revoluţionară. Puţine sunt abordările serioase şi în prezent, imaginea 

fiind una de suprafaţă.  

Abordările aspectelor  extrem de delicate, cum sunt şi cele privind 

activitatea din spitale din acea perioadă, sunt realizate în mare parte de 

jurnalişti sau de cercetători de ocazie, unii foarte partizani (foşti lucrători 

ai serviciilor secrete – ai Securităţii – ori din foşti propagandişti ai 

fostului regim), mulţi dintre ei realizând lucrări în cheie senzaţionalistă. 

Nici în prezent nu dispunem de analize serioase, deşi timpul scurs de la 

Revoluţia din 1989 este destul de lung. Istoriografia românească pare să 

nu-şi fi reglat ritmul, căci unele cercetări sunt realizate de autori străini. 

Aşa cum vor remarca Constantin Iordachi şi Balázs Trencsényi, 

cercetarea românească de profil este timorată de încercările  de 

sincronizare cu  Occidentul, luând  însă în discuţie o mulţime de teme,  

dominantă  fiind  cea a identităţii naţionale, ceea ce duce la următoarea 

concluzie: ”The polarity between Westernizers and autochthonists has 

never been fixed: its specific content and participants are permanently 

                                                           
343 Idem, p. 620. 
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changing, depending on the social-political and ideological mutations in 

society”344. 

 

Aspecte clarificate, activităţi contestate 

Comisia de analiză a evenimentelor petrecute în spitalele timişorene 

în perioada 16 – 23 decembrie 1989 a fost constituită în 27 martie 1991, 

fiind alcătuită din 11 medici, dintre cei asupra cărora nu existau suspiciuni 

de implicare în evenimente de partea forţelor represive. Componenţa ei s-a 

mai schimbat, între membri apărând şi unele disensiuni. Şeful Comisiei a 

fost numit dr. Marius Nicolcioiu, fost deţinut politic. Activitatea a fost una 

complexă, fiind adunate peste o sută de declaraţii de la cei implicaţi, din 

care 34 de la cadrele din Clinica Chirurgie I, 52 de declaraţii de la răniţi şi 

aparţinători ai celor decedaţi şi 15 declaraţii de la alte persoane. De 

asemenea, au fost studiate documente oficiale şi declaraţii date în faţa unor 

reprezentanţi ai organismelor oficiale345. Raportul final a fost prezentat în 14 

aprilie 1993, dar a existat un raport preliminar, întocmit în 31 martie 1992.  

Activitatea Comisiei de analiză a evenimentelor petrecute în spitalele 

timişorene în perioada 16 – 23 decembrie 1989  nu a fost una uşoară. A avut 

de trecut obstacole mari, de la teama unor membri de a se reuni, la 

ameninţări sau chiar intimidări făţişe pentru cele mai active persoane din 

comisie. Rolul ei a fost contestat de unii, iar alţii au refuzat pur şi simplu să 

se prezinte în faţa ei, ba chiar şi să dea declaraţii... Totuşi, rezultatele au fost 

notabile, căci unele aspecte au fost clarificate. Unul dintre acestea este 

foarte important: niciun medic, cadru sanitar mediu ori alt membru al 

personalului angajat în spitale nu a ucis în mod intenţionat vreo persoană în 

acea perioadă. S-au comis greşeli, inerente însă în condiţiile în care s-a 

lucrat, condiţii cu totul şi cu totul neobişnuite, cu avalanşe de morţi şi răniţi 

şi cu intervenţii  permanente ale oamenilor din conducerea unităţilor 

sanitare, din Miliţie, Securitate ori activişti de seamă ai Partidului Comunist 

Român. De asemenea, este evident că unele cadre din aparatul administrativ 

al sistemului medical ori medici şefi de clinică au colaborat fără reţinere cu 

reprezentanţii regimului comunist, făcând parte chiar din acest aparat 

represiv. Semnificativă apare în acest context organizarea activităţii de 

interogare a răniţilor chiar  în Spitalul Judeţean, acţiune ce nu putea avea loc 

fără contribuţia unor cadre de conducere. 

 

                                                           
344 Constantin Iordachi şi Balázs Trencsényi, In Search of a Usable Past: The Question of 

National Identity in Romanian Studies, 1990-2000, East European Politics and Societies, 

17, 415, 2003. 
345 Adrian Kali, Gust de cenuşă, Memorial 1989, 2, 2007, pp. 60-75. 
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Refuz clar de a colabora cu Comisia 

Atitudinea ulterioară a acestor cadre va fi diferită. Rodica Novac, 

fost director al Direcţiei Sanitare Timiş, şi Ovidiu Golea, fost director al 

Spitalului  Judeţean  Timiş  în acea perioadă fierbinte, vor accepta să apară 

în  faţa Comisiei şi să dea lămuririle necesare. Sigur, vor căuta să se 

justifice, vor minimaliza unele gesturi ce îi defavorizau şi le vor potenţa pe 

cele ce puteau să le aducă merite în noul regim. Conf. univ. dr. Petru Ignat, 

fost şef al Clinicii Chirurgie I din cadrul Spitalului Judeţean Timiş, va 

rămâne orgolios până la capăt şi va refuza orice contact cu comisia. Există 

o consemnare a acestor aspecte, una prin care se evidenţiază situaţia de 

fapt, indicând şi condiţiile dificile în care s-a lucrat pentru lămurirea unor 

fapte din  Clinica  I  Chirurgie a Spitalului Judeţean Timiş, condusă la acea 

dată de conf. univ. dr. Petru Ignat. Redăm din documentele comisiei: „Dr. 

Golea Ovidiu acceptă imediat, precizând că ar fi bine să fie anunţat cu o zi 

înainte. Este convenită această modalitate de anunţare. Dr. Ignat se 

interesează de natura comisiei şi răspunde că, în cazul în care va fi ocupat, 

va veni adjunctul său sau asistenta şefă. I se precizează că e solicitată 

DOAR prezenţa dânsului. După această precizare, dr. Ignat refuză să apară 

în faţa comisiei, motivând că a dat o declaraţie şi că nu are nimic altceva 

de spus”, este consemnat într-un proces-verbal al Comisiei de analiză a 

evenimentelor petrecute în spitalele timişorene în perioada 16 – 23 

decembrie 1989, datat 20 februarie 1992. 

Procesul de la Timişoara va reţine puţine dintre faptele petrecute în 

spitalele timişorene în timpul Revoluţiei. Acest demers juridic avea să fie 

axat pe judecarea persoanelor din aparatul de represiune. Acuzaţia 

principală, aşa cum va fi ea formulată în rechizitoriu, va fi cea de 

complicitate la genocid, unii inculpaţi fiind aduşi în faţa instanţei pentru 

favorizare la genocid. Pentru un acuzat se va reţine şi fapta de delapidare, 

iar pentru altul, infracţiunea de distrugere de înscrisuri. Când se va explica 

în ce constă genocidul, va fi reţinut şi aspectul furtului morţilor, al 

trupurilor eroilor împuşcaţi în perioada 17-18 decembrie 1989 în 

Timişoara, în cadrul acţiunilor represive. Judecata se va axa pe acest 

episod şi pe identificarea condiţiilor  în care a fost posibil, pentru a se 

demonstra vinovăţia inculpaţilor în raport cu acuzaţia de genocid, nefiind 

judecate în mod special persoanele ce au dus la îndeplinire ordinul de 

transportare a cadavrelor şi de incinerare la Crematoriul Cenuşa din 

Bucureşti. Deşi se vorbeşte de „furtul” sau „sustragerea” trupurilor celor 

decedaţi, nu s-a stabilit niciodată dacă această operaţiune a fost ilegală. Va 



 167 

fi cuprinsă în cadrul general de ştergere a urmelor protestelor desfăşurate 

la Timişoara, însă nu va exista o decizie juridică specifică în speţă. 

 

Rolul doctorului Ovidiu Golea 

Cadavrele au fost sustrase din morga aflată la Spitalul Judeţean 

Timişoara, deşi se aflau în custodia Institutului de Medicină Legală, 

Laboratorul  Extern Timişoara. Or, la acţiunea de ridicare a trupurilor celor 

decedaţi nu a participat  niciun angajat  al  Medicinei Legale!  Operaţiunea 

s-a derulat, după cum rezultă din declaraţiile consemnate în instanţă, cu 

sprijinul medicului Ovidiu Golea, la acea vreme directorul Spitalului 

Judeţean. Mai mult, acesta a avut o participare concretă la operaţiune, după 

cum reiese din rechizitoriu. Este redată declaraţia lui Ion Corpodeanu, fost 

lt.-col., adjunct al şefului Miliţiei Timiş: „Cu privire la operaţiunea de 

ridicare a cadavrelor, declară: «Colonelul Ghircoiaş şi dr. Golea, care au fost 

prezenţi tot timpul, indicau care anume cadavre să fie duse la autodubă». 

Mai arată că operaţiunea de încărcare a cadavrelor s-a făcut cu stingerea 

luminii de pe perimetru, dispoziţie care va fi dată de colonelul Ghircoiaş”346. 

Nicolae Ghircoiaş era, la acea vreme, şeful Institutului de Tehnică 

Criminalistică  din cadrul Inspectoratului General al Miliţiei. Dispoziţia de 

stingere a luminii a fost preluată de dr. Golea şi transmisă mai departe 

responsabililor cu întreţinerea din spital. Ghircoiaş va fi judecat şi 

condamnat, într-o primă fază, dar Ovidiu Golea nu va răspunde juridic, ci 

doar va fi prezent în faţa Comisiei de analiză a evenimentelor. Sigur, nu va 

mai fi director de unitate sanitară, însă îşi va continua activitatea ca medic. 

Ba chiar va avea succes ulterior cu o clinică privată ce îi va purta numele.  

În faţa comisiei, dr. Golea va preciza, cu privire la scoaterea cadavrelor, că 

nu a înţeles de la început că acestea vor fi luate. Când a avut discuţia cu 

Ghircoiaş, a crezut că acesta se interesează de soarta a doi tineri decedaţi 

într-un incident în apropierea spitalului, de fapt în preajma Centrului de 

Sânge. Aceeaşi explicaţie e dată şi pentru faptul că s-a implicat în problema 

morţilor, care nu erau ai Spitalului Judeţean, ci ai Medicinei Legale. La 

comisie a fost întrebat de dr. Marius Nicolcioiu direct dacă nu i s-a spus că 

au venit după cadavre. Dr. Golea a răspuns: „Nu. Mi-au cerut cheia. Când 

am ajuns la subsol, am deschis lacătul. Corpodeanu  mi-a cerut cheile cu 

care am deschis. I le-am dat şi s-a dus la uşa dinspre curte a Morgii şi a 

deschis-o. Corpodeanu a mormăit ceva de genul: «Sunt prea multe, trebuie 
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să degajăm morga». A ieşit şi au apărut nişte militari, cu care s-a îndepărtat. 

Am revenit în morgă şi să mă uit ce face Ghircoiaş. Din subsol au mai 

apărut doi civili. Ghircoiaş se uita la morţii care erau. Toţi erau desfăcuţi la 

piept. Erau şi îmbrăcaţi, şi dezbrăcaţi. Atunci Ghircoiaş m-a întrebat unde 

sunt morţii spitalului. Şi cu Stela (Gilovan, asistentă medicală, n.n.) am avut 

luni dimineaţă o asemenea discuţie – toţi morţii să fie separaţi. I-am arătat 

unde sunt. Când a venit Corpodeanu, era însoţit de doi sau trei. Era un pic 

nervos. Stăteam în sala spitalului. Am prins un moment şi, când am văzut că 

vin aşa de mulţi, i-am cerut permisiunea să plec. Asta pentru că mi s-a părut 

ceva dubios. Mi-a spus: «Dumneata rămâi aici». M-am sprijinit de o masă şi 

nu am mai ieşit. După ce criterii i-au selectat nu ştiu”347. 

 

Câţi morţi, câţi dispăruţi? 

În sarcina lui Ion Corpodeanu, procurorii vor reţine lapidar în 

rechizitoriu: „În noaptea de 18 spre 19 decembrie 1989, a coordonat şi a 

participat la sustragerea a 40 de cadavre de la Morga Spitalului Judeţean 

Timiş. De unde apoi au fost transportate la Crematoriul Cenuşa din 

Bucureşti”348. Reţinem cifra de 40 de trupuri ridicate de forţele de ordine, 

deşi uneori s-a vorbit şi de 41, 42 sau 43 de decedaţi aflaţi în lotul celor 

incineraţi în Capitală. Problema nu este pe deplin lămurită, deoarece există 

mărturii cum că ar fi fost mai multe cadavre încărcate în izotermă. E posibil 

ca nu toate să fi ajuns la Bucureşti, ci doar un lot. Lucrătorii de la 

crematoriu vor face declaraţii la unison despre 40 de trupuri. În ziarul 

Timişoara, doctorul Octavian Onisei va prezenta declaraţia pacientului 

Gheorghe Butunoi, care ar fi numărat de la geam mult mai multe „colete” 

cărate la maşină: „Am fost printre cei împuşcaţi în seara de duminică, 17 

XII 1989, şi internat la Spitalul Judeţean, etajul III, secţia Chirurgie I. În 

data de 18 XII, ora 1,30, având ferestrele  salonului spre morgă, am observat 

un  trailer frigorific, având ca semn distinctiv o steluţă albă pe capotă. Am 

distins în noapte silueta căpitanului Ciucă, supraveghind transportul în 

cearşafuri a 19 cadavre, după care «lucrătorii» au făcut o pauză pentru o 

ţigară. În acel moment, simţind că sunt priviţi, au stins iluminatul exterior al 

spitalului. Transportul cadavrelor a fost reluat şi aproximativ la al 29-lea 

număr au fost trei copii morţi transportaţi pe braţe, la al 35-lea cadavru a 
                                                           
347 Ovidiu Golea, Declaraţie, dată în faţa Comisiei de analiză a evenimentelor petrecute în 
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fost dusă o femeie tăiată longitudinal şi cusută. Au lăsat-o jos şi au căutat-

o de inele şi cercei. Am numărat în continuare până la al 65-lea cadavru, 

după care nu am mai rezistat din cauza rănii de la picior şi m-am întors în 

pat, zgomotul maşinii frigorifice auzindu-l preţ de aproape încă o oră”349.  

Să fi fost duse aceste trupuri şi distruse (arse) în altă parte, la 

Slatina spre exemplu, căci există mărturii cum că o astfel de operaţiune ar 

fi avut loc şi în acest municipiu? Mai trebuie menţionat că în privinţa 

soartei morţilor vor fi numeroase confuzii. Un autor va susţine, cu privire 

la trupurile mediatizate de televiziuni după căderea lui Ceauşescu: 

„Oamenii respectivi, morţi din diverse cauze înainte de revoltă – ceea ce 

explică starea lor avansată de descompunere – au fost furaţi din morga 

oraşului pentru a servi la înscenarea spectacolului macabru. Alţii au fost 

pur şi simplu dezgropaţi  din Cimitirul Săracilor”350. De fapt, morţii de la 

Morgă au fost sustraşi de către reprezentanţii regimului comunist şi arşi la 

Bucureşti pentru a şterge urmele represiunii, acţiune desfăşurată în 18-20 

decembrie, pe când morţii din Cimitirul Săracilor vor fi dezgropaţi abia în 

22 decembrie. Primii sunt cu adevărat martiri ai Revoluţiei.  

 

Cercetări cu ameninţări 

Cercetarea faptelor petrecute în spitalele timişorene în perioada 

Revoluţiei din decembrie 1989 a decurs cu dificultăţi. Paradoxal, 

procurorii nu au întâmpinat o opoziţie făţişă, intimidantă, nu au fost ţinta 

unor ameninţări. Au fost mitinguri şi demonstraţii, au fost plângeri şi 

contestaţii, însă nu au fost ameninţaţi că vor fi bătuţi, ucişi ori că 

membrilor lor de familie li se vor întâmpla diverse lucruri rele. Este însă 

evident că oamenii legii nu au putut ajunge la unele probe fundamentale, 

că li s-a ascuns adevărul prin toate metodele posibile. Unii au spus că nu 

cunosc faptele, că nu au fost acolo, că nu au auzit, că nu au văzut, că a fost 

întuneric sau gălăgie, ca au uitat, că nu-şi dau seama. Alţii au minţit cu 

neruşinare, iar alţii au manipulat prin omiterea unor aspecte. Nu a existat 

nicio metodă pentru a convinge oamenii din forţele de represiune să 

recunoască faptele, nici măcar când au fost puşi în faţa unor probe 

evidente! 

În acelaşi timp, aveau să fie ameninţaţi jurnaliştii implicaţi în 

dezvăluirea crimelor odioase şi a faptelor tenebroase din spitalele 

timişorene. Arsenalul de metode a fost variat, de la ameninţări la corecţii 
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fizice şi decese în condiţii misterioase şi până la chemări în faţa procurorilor 

ori a instanţelor de judecată. Sunt metode clasice şi evidente de intimidare, 

unele dintre ele fiind aplicate şi pe martorii acuzării (răniţi, rude ale eroilor 

decedaţi, protestatari şi martori ai evenimentelor). Intimidările au fost puse 

în aplicare şi împotriva medicilor curajoşi care au format Comisia de analiză 

a faptelor petrecute în decembrie 1989 în unităţile sanitare. De mai multe 

ori, doctorul Marius Nicolcioiu, preşedintele acestui organism, a trebuit să 

facă faţă unor astfel de provocări. Iată ce se găsim consemnat într-un 

proces-verbal al comisiei: „Vineri, 12 aprilie 1991, dimineaţa, la ora 6,30, 

parcam maşina în faţa blocurilor de lângă spital. Mai erau două maşini care 

parcau şi doi indivizi care veneau spre blocuri. Când au ajuns în apropiere s-

au îndreptat foarte ferm spre mine. În momentul în care voiam să încui 

maşina, vine cu mâna stângă spre mine şi-mi cere să stăm de vorbă, iar 

celălalt se pune în spatele meu. Speriat, am intrat în maşină. În acest 

moment au început să ţipe două femei. După aceea au plecat. În timp ce se 

apropiau de maşină spuneau: «Maşina albă, cu număr mic». Când au plecat 

mi-au spus că nu-mi voi mai vedea maşina. Am pornit maşina ca s-o 

parchez în curtea spitalului. Între timp, indivizii ajunseseră la urgenţă şi 

vorbeau cu portarul. Îi interpelez ce doresc. Doreau să mă legitimeze, 

afirmând că sunt de la Poliţie. I-au luat brancardierii, dar le-au dat drumul 

fără să anunţe Poliţia”351. După cum vedem, indivizii acţionau la vedere, 

fără prea multe menajamente, erau decişi şi doar strigătele unor femei aflate 

în preajmă le-au stăvilit atacul. Mai mult, totul se întâmpla la ora 6,30, deci 

destul de devreme, fapt care arată că doctorul Nicolcioiu a fost urmărit şi că 

i se cunoştea autoturismul. Din acelaşi proces-verbal mai aflăm şi alte 

amănunte: „Poliţia nu a vrut să primească plângerea mea, pe care a dus-o 

sora mea. De altfel, după ce s-a constituit această comisie, am primit câteva 

telefoane anonime, în care am fost înjurat”. 

 

Stratageme de blocare a activităţii 

Şi alte persoane se vor plânge de intimidări. De data aceasta, este 

vorba de probleme artificiale create la locul de muncă. Relatează doctorul 

Nicolae  Mocanu, membru al comisiei: „Atât de murdar se procedează, încât 

noi nu ne putem desfăşura activitatea. Eu am fost implicat fără nicio 

motivaţie  în  două cazuri discutate în  Colegiu, doar pentru a fi hărţuit”. 

Este vorba de Colegiul Medicilor, organism care se ocupă de abaterile 
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profesionale  ale  personalului medical. Paradoxal sau nu, Comisia de 

analiză a evenimentelor fusese instituită ca un organism specializat al 

Colegiului  Medicilor…  Presa, mai ales cea nouă, fondată după Revoluţie, 

a luat atitudine faţă de aceste încercări de împiedicare  a dezvăluirii 

adevărului despre cele petrecute în spitale, precum şi împotriva 

încercărilor de intimidare la care erau supuşi medicii din comisie. Vor mai 

fi şi alte metode. De oamenii incomozi se poate scăpa şi prin pensionare. 

La începutul anului 1992, atunci când Comisia de analiză... abia apucase 

să intre mai adânc în probleme, dr. Marius Nicolcioiu a primit o decizie de 

trecere în pensie. Tiberiu Bratu, directorul Spitalului Judeţean Timiş la 

acea dată, avea să declare: „Personal consider, în ceea ce îl priveşte pe dl 

dr. Nicolcioiu – repet, problema dânsului – că trebuie să rămână în spital, 

fiind în mod special preşedintele Comisiei pentru aflarea adevărului în 

ceea ce priveşte Revoluţia de la Timişoara” (Timişoara, 29 ianuarie 1992). 

Mai târziu, atunci când unele aspecte vor începe să se lămurească, 

presiunile vor creşte constant.  Doctorul  Marius  Nicolcioiu va reveni 

asupra intimidărilor, invocând şi o tentativă de atentat asupra sa: „În data 

de 12 aprilie 1991 am fost agresat, apoi în octombrie era să fiu călcat de un 

camion”. În acelaşi loc, medicul va vorbi despre greutăţile întâmpinate de 

Comisia de analiză a evenimentelor petrecute în spitalele timişorene în 

perioada 16 – 23 decembrie 1989: „Iniţial nu am vrut să fac parte din 

această comisie, dar apoi am acceptat. La câteva zile după constituirea 

comisiei am fost invitat să mă plimb prin Europa. Am spus că am evitat să 

vin în sicriu de la Bucureşti, nu vreau să vin în sicriu de la Roma. Am spus 

de la început, din primele şedinţe, că nu va fi uşor şi cui îi e frică să se 

retragă. De asemenea să se retragă cei care au fost informatori şi au 

colaborat cu Securitatea”352. Referirea la întoarcerea în sicriu îşi are rostul 

ei, deoarece doctorul Marius Nicolcioiu a fost condamnat la moarte în 

regimul comunist. A fost reabilitat cu greu, iar acest om de mare caracter a 

reuşit să facă o frumoasă carieră ca medic. 

 

Probleme în recunoaşterea faptelor 

Scopul iniţial al întrunirii Comisiei în 15 iunie 1992 era legat de 

nevoia de a analiza un articol apărut în ziarul Renaşterea bănăţeană, 

publicat sub semnătura medicului Vasile Ivan. Acesta făcea parte din 

Clinica Chirurgie I a Spitalului Judeţean, condusă şi înainte, şi după 

Revoluţie de controversatul conf. univ. dr. Petru Ignat. Controversat 

deoarece, aşa cum am văzut, a fost implicat în Revoluţie de partea forţelor 
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de represiune. Nu i se pot contesta meritele profesionale, ci caracterul. Nu 

poate fi acuzat că a ucis oameni ori că nu le-a acordat îngrijirile necesare. 

Implicarea lui apare în dispariţia documentelor medicale, în preluarea unor 

sarcini de conducere, substituindu-se atât directorului spitalului, cât şi 

conducerii Direcţiei Sanitare. A ţinut legătura cu reprezentanţii regimului 

comunist, iar unele întruniri au avut loc chiar în cabinetul acestuia. Dr. 

Ivan, ca discipol al chirurgului Petru Ignat, el însuşi un profesionist de 

primă mână, nu a înţeles niciodată să facă deosebirea între medicul Petru 

Ignat şi omul cu deficienţe de caracter pus în slujba regimului dictatorial... 

Preşedintele  Comisiei va preciza cu această ocazie: „Scopul iniţial al 

acestei şedinţe – din această dată – era să dăm un răspuns articolului dr. 

Ivan din Renaşterea bănăţeană. Între timp, au apărut probleme deosebite 

şi trebuie să discutăm în public, trebuie să lărgim discuţia. Să vină 

reprezentanţii  presei şi fiecare să scrie cum a înţeles şi cum simte. Trebuie 

lămurită o serie de lucruri. În Spitalul Judeţean au fost, ca şi în altă unitate 

sau instituţie, partidul, Securitatea etc. În aceste condiţii s-a colaborat cu 

organele respective” 353. 

Despre doctorul Vasile Ivan, una dintre asistente va declara în faţa 

Comisiei de analiză a evenimentelor că joacă teatru şi disimulează. Într-

adevăr, medicul respectiv avea un bun discurs şi unele gesturi ale sale 

puteau să pară grandilocvente. După 1992, se va implica şi în politică, însă 

fără  prea mare succes.  Reţinem în continuare ataşamentul său faţă de 

conf. univ. dr. Petru Ignat şi sprijinul acordat acestuia chiar şi atunci când 

s-a dovedit că a făcut parte din aparatul de represiune şi că în Clinica I 

Chirurgie au avut loc acte reprobabile, aici funcţionând un adevărat 

comandament al represiunii. Nu au fost ucişi oameni în spital, deşi unele 

cazuri sunt dubioase, aşa cum am mai arătat. S-a colaborat intens pentru 

distrugerea dovezilor şi a urmelor represiunii, ceea ce înseamnă sprijin 

acordat la sustragerea cadavrelor eroilor incineraţi şi la dispariţia 

documentelor medicale. Dr. Ivan a refuzat iniţial să se prezinte în faţa 

Comisiei de analiză..., considerând că este părtinitoare. A revenit asupra 

deciziei.  Ba chiar a furnizat o declaraţie destul de întinsă. În prima parte a 

acesteia prezintă  situaţia faptică  din zilele Revoluţiei şi activităţile în care 

a fost implicat, cele chirurgicale în primul rând. Subliniază atitudinea 

profesională a medicilor Petru Ignat sau Ovidiu Golea, arătând, fără să o 

spună direct, că aceştia şi-au făcut datoria cu prisosinţă. Nimic despre 

persoanele străine de secţie care s-au perindat pe acolo, nimic despre 

                                                           
353 Ibidem. 
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colaborarea cu persoanele  oficiale ale instituţiilor statului comunis t la 

acea vreme.  

 

Retorica intimidării 

Finalul declaraţiei date de dr. Ivan este apoteotic, recurgând la 

manipulare prin stabilirea unei vinovăţii colective, acuzând chiar membrii 

comisiei că sunt beneficiarii aceluiaşi sistem, căruia i se supune şi Petru 

Ignat, că nu există diferenţe, că toată lumea a colaborat cu regimul comunist 

şi că aşa era normal!  Mai mult, se înţelege că medicii din Comisia de 

analiză nici nu se ridică la performanţele profesionale ale fostului şef al 

Clinicii I Chirurgie şi că îi blochează promovarea din motive meschine, 

invidie şi răzbunare: „Domnilor ce analizaţi faptele petrecute în Revoluţie, 

aduceţi-vă aminte că marea majoritate a dumneavoastră sunteţi cadre 

didactice, că marea majoritate a dumneavoastră aţi fost secretari de 

organizaţii PCR, de comitete PCR şi aţi fost promovaţi în diferite funcţii 

universitare. Conferenţiarului dr. P. Ignat în temeiul nu ştiu cărei legi, în 

temeiul nu ştiu cărui fapt îi tergiversaţi dosarul de promovare ca profesor, 

solicitându-i diverse acte de la Procuratura Militară, Procuratura Civilă şi 

Dumnezeu ştie de aici încolo ce acte îi veţi solicita la dosar. Acum vă întreb, 

domnilor, şi dumneavoastră aţi depus astfel de acte la dosar?”354. 

Comisia de analiză a evenimentelor petrecute în spitalele timişorene 

în perioada 16 – 23 decembrie 1989 a încercat şi în cea mai mare parte a 

activităţii sale a şi reuşit să păstreze echilibrul cercetării. Cum am văzut, nu 

au lipsit acuzele de părtinire, în sensul că ar fi încercat să „demaşte” cu orice 

preţ faptele unor medici, ba chiar că a încercat să le distrugă cariera. Pe de 

altă parte, au fost destule persoane care au susţinut că această comisie a fost 

prea cuminte în concluziile formulate. Reţinerile au fost impuse prin faptul 

că nu au fost găsite dovezi concrete pentru probarea unor acţiuni date iniţial 

ca sigure, printre acestea figurând şi acuza că unii răniţi au fost executaţi în 

Spitalul Judeţean. Neavând decât  posibilităţi  reduse de investigaţie, 

comisia a reuşit să elucideze destule aspecte, printre care figurează şi 

demonstrarea colaborării unor cadre de conducere din sistemul sanitar cu 

forţele de represiune, iar aceasta s-a făcut în ciuda faptului că medicii din 

comisie nu erau anchetatori specializaţi şi nici nu dispuneau de metodele 

specifice, chiar de constrângere, şi de instrumentele legale aflate la 

îndemâna procurorilor ori a unor ofiţeri de la Judiciar. 

                                                           
354 Vasile Ivan, Declaraţie din 1992, dată în faţa Comisiei de analiză a evenimentelor 

petrecute în spitalele timişorene în perioada 16 – 23 decembrie 1989, arhiva Asociaţiei 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara. 
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CAZURI CONTROVERSATE DE MORŢI ÎN SPITALE 

 

 

Au fost ucişi revoluţionari în unităţile sanitare? 

Una dintre problemele sensibile ale perioadei care a urmat înlăturării 

de la putere a lui Nicolae Ceauşescu şi a regimului comunist din România a 

reprezentat-o căutarea persoanelor implicate în acţiunile de protest şi care 

erau dispărute. Familiile, devenite ulterior familii  îndoliate, vor face 

drumuri dese pe la autorităţi pentru a afla informaţii despre soarta celor 

apropiaţi  şi despre care nu se mai ştia nimic. Starea emoţională era 

deosebită în rândul majorităţii locuitorilor Timişoarei, deoarece un zvon 

care a circulat obsedant în acea perioadă a fost acela că unii dintre 

revoluţionarii răniţi ajunşi la spitale, cu precădere la Spitalul Judeţean 

Timiş, au fost ucişi chiar în incinta acestor instituţii sanitare. Sunt câteva 

cazuri controversate asupra cărora jurnaliştii  (români, nu cei străini!) se vor 

opri destul de des, forţând instituţiile oficiale să cerceteze presupunerile şi să 

ofere date obiective.  

Persoane care au fost internate în acea perioadă în Spitalul Judeţean 

vor susţine că au văzut acolo persoane înarmate, unele purtând halate albe. 

De aici şi până la instalarea psihozei privind agresiunea forţelor de ordine nu 

a fost decât un pas. Situaţia apăsătoare din decembrie 1989, cu teama 

enormă faţă de autorităţi, mai ales faţă de Securitate, a dus la amplificarea 

fricii şi a zvonisticii. Cornel Ionescu a fost rănit în 17 decembrie, seara, pe 

treptele  Catedralei.  A ajuns la Spitalul Judeţean, unde i s-au acordat 

îngrijiri medicale. A ajuns să fie operat după ora 2, iar pe la 3, când un 

brancardier îl ducea către salon, a avut loc o întâlnire în faţa unui lift. 

Rănitul  trebuia  dus  la etajul IV: „În liftul din dreapta era un cetăţean – 

doar capul i se vedea – şi am văzut o persoană în halat, cu cravată... În 

momentul când s-a deschis liftul, a introdus, şi am văzut clar tocul de la 

pistol, a introdus pistolul în buzunarul de la piept”355. 

 

Dificultăţi în culegerea de informaţii 

În anii 1991-1992, când Comisia de analiză a evenimentelor 

petrecute în spitalele timişorene în perioada 16 – 23 decembrie 1989 a 

funcţionat, am relatat ca ziarist despre audierile realizate. A fost relativ 

dificil de publicat câte ceva, căci se puneau limite. Într-un rând, mi s-a 

aprobat  participarea la audieri, cu condiţia să nu dau nimic publicităţii! 

                                                           
355 Declaraţie în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 

octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2622. 
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Unul dintre elementele pentru care am insistat de-a lungul timpului a fost de 

a clarifica împrejurările unor morţi suspecte în spital. S-a afirmat, iar 

zvonurile erau în timpul Revoluţiei şi după extrem de puternice şi insistente, 

că au fost ucişi oameni în spitale.  Patru-cinci cazuri revin periodic în 

atenţie. La începutul anului 1991 am publicat în săptămânalul Acum, condus 

de Stelian Tănase, din Bucureşti, un articol în care dezbăteam cazurile 

Dumitru Gârjoabă, Remus Tăşală, Gheorghe Cruceru sau Alexandru 

Grama356. Interesant este faptul că Procuratura Militară Timişoara s-a sesizat 

şi a efectuat o cercetare separată asupra acestor morţi suspecte. Romeo 

Bălan, un procuror onest, nu va afirma tranşant că oamenii aceştia nu au fost 

ucişi în Spitalul Judeţean. Nici nu avea cum, căci se va pronunţa în funcţie 

de datele consemnate în puţinele evidenţe medicale salvate. Mai mult, nu 

există siguranţa că neidentificaţii din scriptele Medicinei Legale sunt chiar 

decedaţii cu nume şi prenume despre care se face vorbire şi ale căror trupuri 

au dispărut, fiind printre cele 43 sustrase de la morgă.  

Materialul se cheamă Referat privind persoanele decedate în 

Timişoara în timpul Revoluţiei din decembrie 1989, despre care se afirmă 

că ar fi fost împuşcate în Spitalul Judeţean Timiş. Toate cazurile par clare în 

viziunea Procuraturii, deşi sunt reţinute şi confuziile, mai ales în cazul 

Gârjoabă. Când vine vorba de decedatul Remus Tăşală, al cărui trup a fost 

găsit în groapa comună din Cimitirul Eroilor din Timişoara, procurorul 

Romeo Bălan nu poate trece peste evidenţe şi admite că a existat o rană 

suplimentară, ceea ce poate duce la ideea unei execuţii în spital: 

„Aparţinătorii şi martorii Hüpl, Simionescu şi Lazăr Mihai declară că 

victima a mai prezentat un orificiu de glonţ în regiunea arcadei drepte, pe 

care nu l-a avut în momentul internării, de unde au dedus că Tăşală a fost 

împuşcat în Spitalul Judeţean. Aceştia au prezentat o fotografie de la 

înmormântare, unde se observă o leziune în regiunea arcadei drepte, fără 

însă a se putea preciza dacă leziunea este de împuşcare sau nu”357.  

 

Subiectul rămâne în atenţie 

La acest subiect controversat va face referire şi Ruxandra Cesereanu, 

poate cel mai limpede analist al Revoluţiei Române. Autoarea, posesoarea 

unei culturi vaste, cu o mare capacitate de investigaţie şi sinteză, dispunând 

de un instrumentar verificat şi în alte analize dificile, se va pronunţa mai 

                                                           
356 Lucian-Vasile Szabo, Spitalul cu ucigaşi, Acum, I, nr.9, 08.03.1991. 
357 Romeo Bălan, Referat privind persoanele decedate în Timişoara în timpul Revoluţiei din 

decembrie 1989, despre care se afirmă că ar fi fost împuşcate în Spitalul Judeţean Timiş, 

arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara. 
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ales cu privire la caracterul întâmplărilor din decembrie 1989, rulând 

argumente pro şi contra unei revoluţii, a unei lovituri de stat sau o 

combinaţie din amândouă. Este o demonstraţie seducătoare, dar bine 

fundamentată ştiinţific. Uneori însă, afirmaţiile autoarei sunt poate prea 

avântate.  Referitor  la evenimentele  din spitale, va nota: „Atât la Timişoara 

(16-20 decembrie), cât şi la Bucureşti (după 22 decembrie) au existat câteva 

cazuri de răniţi superficial care au fost găsiţi mai apoi împuşcaţi mortal în 

cap, în spital (la Timişoara, vezi cazul lui Remus Marian Tăşală)”358. Sunt 

afirmaţii care le susţin pe cele făcute de mine, însă examinând probe 

ulterioare, printre care şi fotografii cu chipul victimei, am ajuns să am mai 

multe îndoieli cu privire la faptul că Remus Tăşală a fost din nou împuşcat 

în timp ce se afla rănit în spital. 

În 1999, deci la zece ani de la evenimentele revoluţionare de la 

Timişoara, Stelian Tănase mai credea încă în faptul că în spitalele locale 

unii răniţi  şi-au găsit sfârşitul în condiţii suspecte. Se referă la ziua de luni, 

18 decembrie: „Securitatea a cules cadavrele. Răniţii umplu spitalele. Unii 

dintre  ei sunt ucişi în timpul nopţii de necunoscuţi”359. Pentru trupurile de 

eroi rămase la Timişoara, probele (subţiri, totuşi) indică faptul că mai 

degrabă nu au primit răni suplimentare. Nu vom şti, poate, niciodată în ce 

stare se aflau cadavrele persoanelor  transportate la Bucureşti şi incinerate la 

Crematoriul Cenuşa. Acelaşi autor va sublinia că joi, 21 decembrie, după 

destrămarea mitingului pro-Ceauşescu de la Bucureşti, mulţimea se va 

coagula pentru protestul împotriva regimului făcând gesturi de necrezut cu 

puţin timp înainte: „Se scandează, se cântă, se încearcă dialoguri cu 

militarii. Mulţimea îngenunchează de mai multe ori şi se roagă pentru morţii 

de la Timişoara”360. 

 

Cazul Remuş Tăşală – o enigmă şi în prezent 

În perioada 1991-1992, cazurile de moarte suspectă au fost în mod 

deosebit în atenţia Comisiei de analiză a evenimentelor petrecute în 

spitalele timişorene în perioada 16 – 23 decembrie 1989. Iată ce relata dr. 

Marius Nicolcioiu: „Dar  pe firul evenimentelor a apărut o serie de 

elemente. Cazul Tăşală: rănit în Piaţa 700; la Clinica de Oftalmologie i se 

acordă  primul ajutor şi este îndrumat  la Spitalul Judeţean. Pleacă însoţit de 

                                                           
358 Ruxandra Cesereanu, Decembrie ’89: Deconstrucţia unei revoluţii, Ed. Polirom, Iaşi, 

2009, pp. 54-55. 
359 Stelian Tănase, Miracolul Revoluţiei. O istorie politică a căderii regimurilor comuniste, 

Editura Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 266. 
360 Idem, p. 268.  
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şase prieteni. Este găsit după câteva zile, împuşcat în cap”. Au fost făcute 

audieri pentru lămurirea acestei situaţii, dar care nu au dus la niciun rezultat 

privind posibilul autor al acestui act criminal.  

Sunt multe elemente neclare, unele nu vor putea fi limpezite probabil 

niciodată. Remus Tăşală a fost rănit duminică, 17 decembrie 1989, în jurul 

orei 16,30, în faţa fostului Centru Militar Judeţean, deci între Operă şi Piaţa 

700, în latura de vest a parcării Hotelului Timişoara. De aici a fost dus la 

Clinica de  Oftalmologie  a  Spitalului  Municipal Timişoara, aflată  la 

câţiva metri de teatrul evenimentelor. În acel loc au căzut mai multe 

persoane, focurile de armă venind dinspre Piaţa Operei şi Hotelul Timişoara. 

De la Oftalmologie, unde răniţii au primit  primul ajutor, aceştia au ajuns cu 

o ambulanţă  a Serviciului de Salvare la Spitalul Judeţean, unitatea de profil 

pentru primirea acestor cazuri. De aici, urma lui Remus Tăşală se pierde, iar 

informaţiile care apar sunt vagi. În jur de 18,30, sosesc la domiciliul său (şi 

al părinţilor) doi prieteni, care îi informează de faptul că tânărul a fost rănit 

şi că a ajuns la Spitalul Judeţean, înmânând  mamei  buletinul de identitate 

al fiului.  Ei au motivat că documentul le-a fost înmânat de cadrele 

medicale, cu precizarea că nu mai este nevoie de el. Este un gest contrar 

uzanţelor, deoarece buletinul rămânea cu rănitul ori la medicii legişti când 

acesta era decedat, fiind necesar pentru formalităţi.  

Sunt două presupuneri, contrare, care pot fi făcute în această situaţie: 

1) Documentul de identitate a fost restituit deoarece se intenţiona includerea 

lui în lotul „dispăruţilor”, pentru ştergerea urmelor represiunii şi declararea 

lui ca fugit peste graniţă; 2) S-a încercat protejarea rănitului, în sensul că ar 

fi avut mai puţin de suferit dacă anchetatorii de la Securitate nu i-ar fi putut 

stabili identitatea. Mai degrabă această a doua presupunere merită luată în 

calcul, deoarece prima este subminată puternic de faptul că trupul lui Remus 

Tăşală nu s-a aflat printre cele 43 duse la Bucureşti şi incinerate. Vasilica 

Tăşală, mama tânărului, a declarat la audierea în instanţă că vestea morţii a 

primit-o în dimineaţa zilei de 18 decembrie, de la un brancardier, cunoscut 

al tânărului, ocazie cu care a fost formulată şi prima apreciere cu privire la 

rana suplimentară: „Şi vine şi spune, zice: «Tanti, eu l-am identificat. 

Remus este împuşcat în cap şi în gât, şi cu aşa ochi mari o murit. Deschişi». 

Eu îmi pun întrebarea: de ce l-o omorât în spital şi cine?”361. 

Moartea lui Remus Tăşală rămâne suspectă şi prin prisma 

declaraţiilor făcute de Herbert Hupfel, prieten al celui împuşcat, aflat cu el 

în acele momente de teroare. De fapt, ei se aflau într-un grup, iar când 

                                                           
361 Declaraţie în instanţă reluată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 

septembrie – 29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2512. 
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victima a căzut, au ridicat-o şi au dus-o la Clinica de Oftalmologie, aflată 

foarte aproape, pentru a primi ajutor. Când rănitul a fost pus într-o Salvare, 

au mers cu el la Urgenţă la Spitalul Judeţean. Vor mai rămâne cu el un timp, 

iar când era în operaţie: „A venit un doctor afară şi ne-a spus să mergem 

liniştiţi acasă, că-l operează şi va scăpa. Ne-am întors acasă, am mers pe la 

părinţii lui, am spus că a fost rănit, că nu e grav. După câteva zile, când l-au 

adus acasă, când l-am văzut în sicriu, cum era culcat, am observat că mai 

avea o împuşcătură aici, lângă ochi, şi era tot julit pe faţă”362. 

 

Suspiciuni în cazul Dumitru Gârjoabă 

Comisia de analiză a evenimentelor petrecute în spitalele timişorene 

în perioada 16 – 23 decembrie 1989 se va apleca cu intensitate şi asupra 

cazului  Dumitru  Gârjoabă.  În raport se vor constata următoarele: „În cazul 

Gârjoabă reţinem că există o foaie de observaţie pe numele său. Foaie de 

observaţie nu se face decât pentru bolnavi (răniţi) vii, nu pentru cadavre (...) 

Unii spun că Gârjoabă era în spital în data de 19 XII, că şi el s-a uitat pe 

fereastră atunci când au fost ridicate cadavrele”363. Or, printre acele cadavre 

(în discuţie sunt cele selectate de Procuratură, Securitate şi Miliţie, duse la 

Bucureşti şi arse) se găsea şi al său, după cum rezultă din datele prezentate 

ulterior de procurori, aceasta fiind opinia care s-a şi impus ca oficială. 

În cazul Dumitru (Dinu) Gârjoabă, cele mai multe probe converg 

către faptul că a fost în lotul pentru Bucureşti. Nu sunt mărturii de răni 

suplimentare. Ceea ce putem suspecta este faptul că a primit îngrijiri 

medicale cu întârziere. Dumitru Gârjoabă fusese convocat în unităţile 

Gărzilor  Patriotice, formaţiune paramilitară specifică regimului comunist. 

Avea  îmbrăcată  uniforma kaki, foarte asemănătoare cu cea a Armatei. Dar 

peste ea a îmbrăcat o haină de piele, deoarece, după cum a declarat, nu 

intenţiona să activeze în rândul forţelor de represiune364. A fost lovit de 

glonţ  pe când se afla în apropierea Catedralei din Timişoara. Glonţul a 

intrat la nivelul şoldului şi a ajuns în abdomen, atingând pachetul de ţigări 

pe care victima îl avea în buzunar. Medicul legist a consemnat moartea 

violentă, care s-ar fi datorat hemoragiei interne de la plaga penetrantă 

abdominală.  

                                                           
362 Idem, p. 2760.  
363 Marius Nicolcioiu, Declaraţie din 1992, dată în faţa Comisiei de analiză a evenimentelor 

petrecute în spitalele timişorene în perioada 16 – 23 decembrie 1989, arhiva Asociaţiei 

Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara. 
364 Domiţian Chioran, Declaraţie martor din 22.06.1991, în Dosarul nr.363/P/1991 al 

Procuraturii Militare Timişoara, arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 

1989, Timişoara; Romeo Bălan, Victimele libertăţii, manuscris (f.a.), p. 23. 
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Documentele nu precizează ora decesului, însă chirurgul care pare să-l fi 

operat va declara: „În această perioadă, până în dimineaţa zilei de 

18.12.1989, am operat 7 persoane cu plăgi împuşcate, din care trăiesc 

actualmente  5, iar doi au decedat în noaptea de 17/18.12.1989, pe masa de 

operaţie”365. Ipoteza întârzierii în acordarea îngrijirilor medicale este 

confirmată  de numărul mare de intervenţii pe care trebuia să le facă 

echipele medicale neobişnuite cu astfel de cazuri, dar şi de dificultatea 

transportării rănitului la spital. Un martor va arăta: „Precizez că Gârjoabă 

Dumitru a fost împuşcat în jurul orelor 19,30 şi până când a fost urcat în 

maşina care l-a transportat la spital a trecut circa jumătate de oră. Eu am 

văzut o singură leziune de împuşcare la Gârjoabă Dumitru, la nivelul 

şoldului stâng, înspre interior.  Alte leziuni de împuşcare eu personal nu am 

văzut şi nici Gârjoabă nu mi-a spus că ar avea alte leziuni”366.  

Cei din familia Gârjoabă (soţia, mama şi tatăl) l-au căutat intens în 

acele zile în Spitalul Judeţean, unde ştiau că a fost adus pentru îngrijiri 

medicale. Abia joi, 21 decembrie, după-amiază, au putut urca în spital 

pentru a da de urma lui. L-au căutat la etajele II şi III, adică acolo unde se 

aflau cei internaţi în Clinica Chirurgie I, respectiv Chirurgie II. După cum 

declara în instanţă Constantin Gârjoabă, pe când verificau listele cu răniţi 

afişate acolo, a apărut conf. univ. dr. Petru Ignat, şeful Clinicii Chirurgie I. 

Acesta s-ar fi interesat pe cine caută şi s-ar fi exprimat: „Pe Doru?” Deci îl 

ştia, căci diminutivul Doru nu era cunoscut decât de cei care îl cunoşteau 

mai îndeaproape. Când i se va spune de către o asistentă că nu este acolo, 

profesorul va insista şi va declara surprins că trebuie să fie în salon, 

deoarece el l-a operat. S-a dus şi a verificat în salon şi s-a întors profund 

marcat, declarând că a făcut o confuzie367. Ulterior, s-a presupus că trupul 

decedatului a fost printre cele 43 duse şi incinerate la Bucureşti. Soţia sa, 

Valeria Gârjoabă, va evidenţia în instanţă faptul că iniţial a primit un 

certificat privind moartea soţului ei în care se specifica faptul că a fost 

autopsiat în 18 decembrie. După cum este cunoscut, împuşcaţilor nu li s-a 

făcut autopsia, ci doar examen exterior, cauza decesului fiind evidentă. 

Suspectă este şi data, 18 decembrie, deoarece vor fi invocate mărturii din 

                                                           
365 Constantin Nica, Declaraţie martor din 10.02.1993, în Dosarul nr. 363/P/1991 al 

Procuraturii Militare Timişoara, arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei din Decembrie 

1989,  Timişoara. 
366 Domiţian Chioran, Declaraţie martor din 22.06.1991, în Dosarul nr. 363/P/1991 al 

Procuraturii Militare Timişoara, arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 

1989, Timişoara. 
367 Declaraţie în instanţă reluată în Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 

septembrie – 29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2786. 
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care va reieşi că în 19 decembrie Doru era în viaţă, după cum declară şi 

martorul  Mihai  Cojocaru368. De atunci au trecut atâţia ani, iar acest mister 

al morţii lui Dumitru Doru Gârjoabă nu a putut fi dezlegat.  

Opinii contradictorii 

În formularea unor concluzii putem porni de la titlul dat de o 

jurnalistă, Collete Braeckman, unui articol al său: N-am văzut nimic la 

Timişoara  (Le Soir, 27-28 ianuarie 1990).  Este o poziţie de diferenţiere 

faţă de majoritatea colegilor de breaslă occidentali, care raportau către 

redacţii  elemente cutremurătoare, atrocităţi comise de Securitate, însoţite de 

fotografii şi imagini video cu trupurile în descompunere scoase din 

Cimitirul Săracilor.  Activitatea, destul de tensionată, a Comisiei de analiză 

a evenimentelor petrecute în spitalele timişorene în perioada 16 – 23 

decembrie 1989, desfăşurată pe o perioadă de doi ani, a reuşit să răspundă la 

puţine întrebări din cele care trebuiau puse. În contrast cu tumultul 

revoluţionar sunt cuvintele scrise de Collete Braeckman. Suntem în 23 

decembrie 1989: „La fel la Timişoara, medicii români, pe care mi-i 

imaginam debordaţi de morţi şi de răniţi, stăteau comod în ţinuta lor stranie, 

bându-şi ceaiul la intrarea în salonul de urgenţe. Serviciul era ciudat de 

calm, nu se primiseră decât trei răniţi, iar medicii afirmau că sunt stăpâni pe 

situaţie”369. Tabloul este cumva suprarealist...  

Situaţia este în contrast cu valul de materiale difuzate pe multe alte 

canale mediatice. Ceauşescu va fi asimilat cu un asasin brutal, sângeros, cu 

acţiuni directe. Numele lui va fi asociat cu cel al lui Dracula, titulatura de 

vampir devenind a doua sa natură. Este un efect mediatic: „În momentul 

când transmiteau în direct evenimentele din 21-25 decembrie 1989 pe 

ecranele televiziunilor din lumea întreagă, opinia publică internaţională avea 

în majoritatea ei o viziune complet eronată asupra situaţiei”370. De fapt, 

bătrânul lider comunist nu se aştepta la gesturi protestatare în masă, fiind 

convins că ceea ce s-a întâmplat la Timişoara a fost o excepţie. Aşa cum, va 

continua Behr, Ceauşescu era brutal, dar într-un mod insidios, nu neapărat 

prin cruzime, cât printr-o meschină perfidie. Importantă este şi constatarea 

că  Ceauşescu  nu  a fost un tiran sângeros şi că frica domina România, ca o 

ceaţă densă, mai ales faţă de Securitate. Ulterior, s-a văzut că nici 

Securitatea nu era omnipotentă, cum se credea. O ceaţă groasă va acoperi 
                                                           
368 Idem, pp. 2794-2795.  
369 Colette Braeckman,, N-am văzut nimic la Timişoara, în Gérard de Selys, Minciuni mass 

media, Editura Scripta, Bucureşti, 1992, pp. 57-58.. 
370 Edward Behr, Sărută mâna pe care nu o poţi muşca. Ascensiunea şi căderea soţilor 

Ceauşescu, Ed. Humanitas, Bucureşti, p. 301. 
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astfel şi faptele petrecute în spitalele  timişorene în timpul Revoluţiei, 

secrete care nu vor fi descifrate poate niciodată.  

 

Întâlnire tată-fiu în puşcărie 

Dramele au urmărit multe familii, suferinţele încercându-i şi pe 

minori. Cu elanul specific vârstei, au fost în primele rânduri ale 

demonstraţiilor. Unii dintre adolescenţi au fost chiar arestaţi. O dramă s-a 

întâmplat  în familia  Răileanu,  unde tată  şi fiu se vor întâlni în penitenciar, 

arestaţi  fiind separat. Separat vor fi eliberaţi. Gheorghe Răileanu povesteşte 

cum a fost luat efectiv de pe stradă, din zona Poştei Mari, şi dus la dubă. 

Pentru că s-a împotrivit, a primit o lovitură puternică în cap, una care l-a şi 

convins, mai ales că-l năucise! Efectul a fost bulversant, căci omul nu şi-a 

revenit  total  nici  în  arestul Miliţiei: „Un colonel, căruia i se zicea Popa, şi 

un plutonier ne-au înregistrat într-o condică... Nu le-a plăcut când le-am spus 

că sunt născut în 1957, dar eu aşa ştiam atunci, deşi în buletin scrie data 

naşterii, 1936... Eram năuc...”  În arest se derulează scene halucinante, căci 

reţinuţii  sunt  puşi  să strige  „Trăiască Ceauşescu!”. Cum ei refuză, sunt 

loviţi  în cap, în burtă, peste tot... Drama se amplifică, deoarece printre 

deţinuţi omul îşi recunoaşte fiul de numai 16 ani. Nu au nici măcar curajul de 

a schimba o vorbă. Băiatul scapă din arest în 19 decembrie, iar tatăl în 20 

(Renaşterea bănăţeană, 18 ianuarie 1990.). 

Ce au reţinut copiii din  Revoluţie  aflăm dintr-un material găzduit 

de ziarul Timişoara spre primăvara lui 1990. Sunt redate consemnări ale 

presei din…  Iugoslavia:  „C.R., elev: Am participat încă din 17 decembrie 

la demonstraţii. La podul de lângă Băile Neptun au început să tragă în noi. 

A căzut o fată şi am vrut să o ajut, dar m-au împuşcat şi pe mine în picior. 

Am încercat să fug cam 50 de metri, când am simţit că leşin. M-au dus la 

Spitalul Judeţean nişte studenţi greci. La două zile după sosirea mea acolo, 

m-a operat domnul doctor Bordoş Doru. Apoi, domnul doctor m-a făcut să 

înţeleg că ar trebui să fug din spital, întrucât au început să împuşte şi acolo, 

iar agenţii Securităţii duc demonstranţii din spital şi-i  împuşcă”. Tot un 

elev, identificat cu iniţialele S.R., de 16 ani, relatează cum avea să evadeze 

din captivitate: „Pe mine m-au prins şi m-au dus cu o amfibie la Miliţie. 

Acolo, a doua zi, în 18 decembrie, în timp ce spălam wc-urile, profitând de 

îmbulzeala creată de noii arestaţi, am reuşit să fug” (Timişoara, 6 martie 

1990). 
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La Catedrală, în 18 decembrie 1989 

În primele zile ale Revoluţiei, ofiţerii de serviciu la Divizia 18 

Mecanizată Timişoara vor nota cele întâmplate într-un registru. Revoluţionarii 

vor fi identificaţi cu termeni injurioşi. În zilele  următoare, se va renunţa la 

„huligani” şi „borfaşi”, protestatarii fiind acum „terorişti”. În 18 decembrie, la 

ora 15,30, este consemnat: „Un grup de terorişti a încercat să intre spre noi şi s-

a tras foc”371, iar pentru 19 decembrie, ora 0,30: „Gl. Chiţac: cordoanele bine 

concepute, dar staţionare. Să se execute manevre pentru a nu se permite 

formarea grupurilor de terorişti”372. Generalul Mihai Chiţac va fi implicat şi 

într-un episod din ziua anterioară, când a acţionat în centrul oraşului. Este 

episodul cunoscut de la Catedrală, consemnat şi în Jurnalul reprodus de Gino 

Rado373: „În faţa Catedralei au apărut manifestanţi cu lumânări, care au refuzat 

să se împrăştie. Au fost somaţi, s-a deschis focul spre ei. Au fugit şi s-au 

baricadat în Catedrală”. Este un episod sângeros, căci acolo au murit câteva 

persoane, iar altele au fost rănite. Există şi o controversă, căci unii demonstranţi 

au susţinut că uşile lăcaşului de cult erau închise, deci nu s-au putut feri la timp 

de tirurile de arme trase de forţele de represiune374. Unele aspecte sunt lămurite 

de declaraţia lui Avram Gliguţă, rănit în acel loc. Va relata şi momentul uciderii 

lui Sorin Leia: „Noi ne-am îmbulzit să intrăm în Catedrală. Catedrala are uşă 

dublă, dar la îmbulzeală una din uşi s-a închis. Stăteam ghemuiţi, încercând să 

ne strecurăm înăuntru. Eu şi încă o persoană, pe care mai apoi am aflat că se 

numea Sorin Leia, am ridicat capul să vedem ce se întâmplă, când s-a tras o 

rafală printre noi, de jos în sus. Leia Sorin a fost nimerit în mijlocul frunţii. 

Glonţul care a ieşit din capul lui m-a atins şi pe mine la baza gâtului, în partea 

dreaptă”375. 

Crenguţa Huţanu era în grupul care demonstra la Catedrală în acea 

seară. La început nu şi-a dat seama că se trage cu adevărat, nesesizând 

pericolul, căci se trăgea înspre pod. A urmat o rafală de pe TAB şi în direcţia  

Catedralei:  „Atunci a căzut grupul de copii... Am văzut în jurul meu oameni, 

sânge... A mai căzut un tânăr, căruia i s-a retezat o parte din cap. Era creier 

peste tot... Atunci am simţit o arsură în partea dreaptă. Am văzut întuneric, am 

ameţit şi am căzut. M-am trezit în biserică şi făcea preotul  slujbe asupra  

                                                           
371 Gino Rado, Incursiune în istoricul instituţiilor participante la reprimarea revoluţiei 

române din 1989. Timişoara – Decembrie 1989, Ed. Memorialul Revoluţiei 1989, 

Timişoara 2011, 194. 
372 Idem, p. 196. 
373 Idem, p. 194. 
374 Lucian-Vasile Szabo, Jurnalişti, eroi, terorişti, Editura Partoş, Timişoara, 2009, pp. 78-79. 
375 Avram Gliguţă, Declaraţie de martor, Dosar nr.4/P/1990 al Procuraturii Militare 

Timişoara, arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, Timişoara. 
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mea. Am văzut creier pe mine şi sânge foarte mult”376. A leşinat din nou, ca 

apoi să se trezească în pat la Spitalul CFR, aflat în apropiere. Aici a fost 

îngrijită cu mare atenţie, personalul medical dând dovadă de multă 

compasiune. A plecat din spital repede, deoarece îi era frică de autorităţile 

comuniste. Între orele 16 şi 17, va consemna instanţa, în faţa Catedralei a 

fost ucis Marius Vasile Nemţoc. Mama lui, Domnica Nemţoc, va declara că 

l-a căutat, împreună cu familia, în toată perioada, dar abia în 22 decembrie 

dimineaţa au avut acces la cadavrul lui, aflat în Morga de la Spitalul 

Judeţean377. Pentru uciderea lui Marius Nemţoc şi a lui Ioan Măriuţac a fost 

deschis un dosar penal pe numele unor plutonieri de Miliţie, Constantin 

Ţeghiu şi Dumitru Asaftei. Cei doi subofiţeri au fost achitaţi. În sentinţa 

dată în Procesul de la Timişoara se va preciza că în acea zonă au acţionat 

trupe conduse de maiorul de Miliţie Ion Sucală378. Acesta nu a făcut însă 

parte din lotul celor 25 judecaţi la Timişoara, dar implicarea lui în 

sângeroasa reprimare a reieşit din probele administrate în cauză. Procuratura 

s-a autosesizat şi a deschis un proces împotriva lui, dar vinovăţia nu i s-a 

putut dovedi atunci, în 1991. Motivul pare a fi o eroare de apreciere a 

situaţiei de către procurori, mai ales cu referire la Sorin Leia, o altă victimă 

a forţelor de represiune din dispozitivul care a funcţionat acolo. După cum 

relatează Marius Mioc379, s-a presupus că Sorin Leia a fost împuşcat de sus, 

traiectoria glonţului fiind oblică. Era însă imposibil să se tragă din blocul 

aflat vizavi de Catedrală, căci civilii nu aveau pistoale-mitralieră. Cea mai 

plauzibilă interpretare este că victima era culcată sau cu capul aplecat, deci 

putea să fie lovită de un glonte care a venit aproape orizontal, mai ales că 

treptele Catedralei sunt mai sus cu mai bine de un metru faţă de nivelul 

străzii.  

 

De ce minte Zeca? 

Sergiu Nicolaescu va consemna un aspect surprinzător al tragediei 

din faţa Catedralei din seara zilei de 18 decembrie: „La orele 17,05 

                                                           
376 Declaraţia dată în instanţă poate fi găsită în Miodrag Milin şi Traian Orban (editori), 

Procesul de la Timişoara (5-20 iunie 1990), vol. IV, Editura Mirton, Timişoara, 2006, p. 

2375. 
377 Miodrag Milin (ed.), Procesul de la Timişoara (24 septembrie – 29 octombrie 1990), 

vol. V, Ed. Mirton, Timişoara, 2007, p. 2758. 
378 Sentinţa nr. 6 a Curţii Supreme de Justiţie, Secţia Militară, din 9 decembrie 1991, dată în 

Dosar 24/1991, este reprodusă în Traian Orban şi Gino Rado (ed.), Procesul de la 

Timişoara, volumul IX, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, 

Timişoara, 2010, p. 271. 
379 Ibidem. 
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(18.12.1898.), în timp ce îndeplinea o misiune de patrulare în faţa 

Catedralei, asupra patrulei respective s-a deschis foc de către persoane 

neidentificate, rănind în picior un subofiţer (Raportul MApN)”380. Ar fi 

trebuit să se facă cercetări în acest caz, dacă este real, iar autorul să nu ia 

informaţia fără să o analizeze. La acea dată, civilii (demonstranţii) nu 

deţineau arme, în niciun  caz  din cele militare! În aceste condiţii, 

subofiţerul respectiv putea fi împuşcat doar de colegi de-ai lui ori de alte 

persoane din trupele  de ordine.  Halucinantă este şi declaraţia făcută şi de lt. 

col. Constantin Zeca, cel care în decembrie 1989 se afla la conducerea 

Diviziei 18 Mecanizate Timişoara: „În faţa Catedralei s-au strâns 100-200 

persoane, care încercau să forţeze cercul realizat de militari şi să ajungă la 

Primărie”381. Demonstranţii se simţeau mai protejaţi pe treptele Catedralei, 

neavând  nicio  treabă cu Primăria Municipiului. Acest obiectiv 

administrativ nu a jucat niciun rol în evenimentele revoluţionare de la 

Timişoara. De altfel, Zeca a minţit în mod cert şi în instanţă, în ceea ce 

priveşte evenimentele din Calea Girocului, atunci când unul din comandanţii 

represiunii de la Timişoara, generalul Ştefan Guşă, a ordonat recuperarea 

celor cinci tancuri blocate acolo. C. Zeca va declara: „Cunosc faptul că pe 

Calea Girocului s-a executat foc de avertizare în sus”382. De fapt, s-a tras în 

plin, inclusiv în casa scărilor din blocuri. În zonă nu au fost alte trupe, căci 

nici un miliţian, grănicer sau securist nu ar fi fost nebun să intre între 

grupele de luptă  ale Armatei. Martorul ştia foarte clar că minte când 

susţinea aceste aberaţii în sala de judecată, pentru că în iunie 1990 detaliile 

masacrului făcut de Armată în 17 decembrie în Calea Girocului erau 

cunoscute. Zeca a mai susţinut, total fantezist, că s-ar fi tras din blocuri către 

militari, dar că atunci când aceştia au scotocit locurile respective nu au găsit 

pe nimeni, dar nici victime în rândurile forţelor armate nu au fost. Au fost 

însă foarte multe printre civili383. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
380 Cartea revoluţiei române. Decembrie ’89, Ed. Ion Cristoiu, Bucureşti, 2000, p. 78. 
381 Idem, p. 79. 
382 în Miodrag Milin şi Traian Orban (ed.), Procesul de la Timişoara (5 – 20 iunie), vol. IV, 

Ed. Mirton, Timişoara, 2006, p. 1922. 
383 Idem, p. 1944 şi p. 1947.  



 186 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. Amanci, Alina (2008), Copiii şi Revoluţia, Memorial 1989, nr. 1 (3), 

pp. 87-88. 

2. Armand, Louis (2007), Events States: Discourse, Time, Mediality, 

Litteraria Pragensia, Prague. 

3. Bárányi, Francisc (2007), Toată noaptea am salvat oameni, Memorial 

1989,  nr. 2, pp. 51-57. 

4. Baudrillard, Jean (1981), Simulacra and Simulation, Semiotext(e), 

New York. 

5. Baudrillard, Jean (1993), The Timisoara syndrome: The Télécratie 

and the Revolution, Columbia Documents of Architecture and Theory, 

New York, pp. 61-71. 

6. Baudrillard, Jean (1994), The Timişoara Massacre, in The Illusion of 

the End, Polity Press,  Cambridge, pp. 54-61.  

7. Baudrillard, Jean (1995), The Gulf War Did Not Take Place, 

University of Indiana Press, Bloomington. 

8. Baudrilard, Jean (2001), Selected Writings, Standford University 

Press, Polity Press in association with Blackwell Publishers. 

9. Baudrillard, Jean, Strike of Events, 

www.ctheory.net/articles.aspx?id=52 

10. Bălan, Romeo (f.a.), Victimele libertăţii, manuscris. 

11. Bălan, Romeo (1991), Referat privind persoanele decedate în 

Timişoara în timpul Revoluţiei din decembrie 1989, despre care se 

afirmă că ar fi fost împuşcate în Spitalul Judeţean Timiş, arhiva 

Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989, Timişoara. 

12. Bălan, Romeo (2001), Situaţie a cazurilor din Revoluţie de la 

Parchetul Militar Timişoara: Dosare instrumentate şi soluţionate, în 

Întrebări cu şi fără răspuns: Decembrie 1989, Memorialul Revoluţiei, 

pp. 112-116. 

13. Bălan, Romeo (2011), Victimele Revoluţiei, Timişoara – 1989, 

Editura Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara.  

14. Behr, Edward (1999), Sărută mâna pe care nu o poţi muşca. 

Ascensiunea şi căderea soţilor Ceauşescu, Ed. Humanitas, Bucureşti. 

15. Boese, Engelbrecht (1990), Der Aufstand von Temeswar, Huth 

Verlag, Pfinzstal. 

16. Braeckman, Colette (1992), N-am văzut nimic la Timişoara, în 

Gérard de Selys, Minciuni mass media, Editura Scripta, Bucureşti, pp. 

57-58. 

http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=52


 187 

17. Burakowski, Adam (2011), Dictatura lui Nicolae Ceauşescu  (1965 

– 1989): Geniul Carpaţilor, Ed. Polirom, Iaşi. 

18. Ceauşescu, Nicolae (1989), Cuvântare, Scânteia, LIX, nr. 14 725, 21 

decembrie. 

19. Cesereanu, Ruxandra (2009), Decembrie ’89: Deconstrucţia unei 

revoluţii, Ed. Polirom, Iaşi. 

20. Cesereanu, Ruxandra (2009), Ceauşescu’s Trial and Execution, 

www. Metabasis.it, IV, 7, mai. 

21. Cesereanu, Ruxandra (2010), Timişoara (15-20 December 1989) and 

Bucharest (21-22 December 1989),  www. Metabasis.it, V, 10, 

noiembrie. 

22. Chioran, Domiţian (1991), Declaraţie martor din 22.06.1991, în 

Dosarul nr.363/P/1991 al Procuraturii MilitareTimişoara, arhiva 

Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989, Timişoara. 

23. Cinade, Dorel (1990), Declaraţie de martor, Dosar nr.4/P/1990 al 

Procuraturii Militare Timişoara, arhiva Asociaţiei Memorialul 

Revoluţiei 16-22 decembrie 1989, Timişoara. 

24. Courtois, Stéphane (coord.) (2008), Dicţionarul comunismului, Ed. 

Polirom, Iaşi. 

25. Dahrendorf, Ralf (2005), Reflections on the Revolution in Europe, 

Transactions Publishers, The State University, New Jersey. 

26. Daju, Adriana (2000), Declaraţie, Dosar 308/P/2000, Tribunalul 

Militar Bucureşti, documente aflate în copie în Arhiva Asociaţiei 

Memorialul Revoluţiei din Decembrie 1989 Timişoara. 

27. Delawarde, Dominique (2013), Ingerence deliberee sous pretexte 

douteux (Ingerinţe deliberate sub pretext dubios), http://www.comite-

valmy.org/spip.php?article3894, accesat în 4 octombrie 2013.  

28. Deletant, Dennis (2001), Fragmente ale unui adevăr : 

Televiziunea BCC şi Revoluţia română, în Întrebări cu şi fără 

răspuns: Decembrie 1989, Memorialul Revoluţiei, pp. 42-51. 

29. Deletant, Dennis (2006), Romania under communist rule, Civic 

Academic Foundation, Bucureşti. 

30. Deletant, Dennis (2010), România sub regimul comunist, 

Fundaţia Academia Civică, Bucureşti. 

31. Dohotariu, Liliana (2007), Împuşcaţi în cap am avut cei mai mulţi, 

Memorial 1989, 2, pp. 58-60. 

32. Durac, Nicolae (1991), Neliniştea generalilor, Ed. MPS, Timişoara. 

http://www.comite-valmy.org/spip.php?article3894
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article3894


 188 

33. Durandin, Catherine, cu participarea lui Hoedts, Guy (2011), 

Moartea Ceauşeştilor. Adevărul despre o lovitură de stat, Ed. 

Humanitas, Bucureşti. 

34. Duţă, Ciprian (1991), Declaraţie, dată în faţa Comisiei de analiză a 

evenimentelor petrecute în spitalele timişorene în perioada 16 – 23 

decembrie 1989, arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 

decembrie 1989, Timişoara. 

35. Ferkel-Şuteu, Mihaela (1997), M-am mirat cu câtă ură vorbea 

Veverca cu noi, în Marius Mioc, Revoluţia din Timişoara aşa cum a 

fost, Ed. Brumar, Timişoara, pp. 80-82. 

36. Florescu, Dumitru (1991), Dosar nr.24/1991 –  Dosar urmărire 

penală Macri ş.a., vol. V, Curtea supremă de Justiţie – Secţia militară. 

Documente aflate în copie în Arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 

din Decembrie 1989 Timişoara. 

37. Fluture, Vladimir (1991), Declaraţie, dată în faţa Comisiei de 

analiză a evenimentelor petrecute în spitalele timişorene în perioada 16 – 

23 decembrie 1989, arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 

decembrie 1989, Timişoara. 

38. Foa, Marcello (2011), Massacres, Mass Graves and Shocking Video: 

The risks of propaganda, on http://en.ejo.ch/3005/spin_and_public_ 

relations /massacres-mass-graves-and-shocking-video-the-risks-of-

propaganda, vizualizat în 10 decembrie 2013. 

39. Gallagher, Tom (1995), Romania After Ceauşescu, University Press, 

Edinburgh. 

40. Gallagher, Tom (1999), Democraţie şi naţionalism în România. 

1989 – 1998, Ed. All Educational, Bucureşti. 

41. Galloway, George and Wylie, Bob (1991), Downfall: The Ceauşescu 

and the Romanian Revolution, Futura, London. 

42. Garton Ash, Timothy (1993), The Magic Lantern: The Revolution of 

’89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague,  Vintage 

Books, New York.  

43. Gavra, Dan (1991), Declaraţie, dată în faţa Comisiei de analiză a 

evenimentelor petrecute în spitalele timişorene în perioada 16 – 23 

decembrie 1989, arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 

decembrie 1989, Timişoara.  

44. Gliguţă, Avram (1990), Declaraţie de martor, Dosar nr.4/P/1990 al 

Procuraturii Militare Timişoara, arhiva Asociaţiei Memorialul 

Revoluţiei 16-22 decembrie 1989, Timişoara.   

http://en.ejo.ch/3005/spin_and_public_%20relations%20/massacres-mass-graves-and-shocking-video-the-risks-of-propaganda
http://en.ejo.ch/3005/spin_and_public_%20relations%20/massacres-mass-graves-and-shocking-video-the-risks-of-propaganda
http://en.ejo.ch/3005/spin_and_public_%20relations%20/massacres-mass-graves-and-shocking-video-the-risks-of-propaganda


 189 

45. Golea, Ovidiu (1992), Declaraţie, dată în faţa Comisiei de analiză a 

evenimentelor petrecute în spitalele timişorene în perioada 16 – 23 

decembrie 1989, arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 

decembrie 1989, Timişoara. 

46. Halimi, Serge şi Vidal, Dominique (2000),  Lessons of war - media 

and disinformation, Le Monde Diplomatique, March. 

http://www.converge.org.nz/pma/sless.html.  

47. Hall, Richard Andrew (1996), Rewriting the Revolution: 

Authoritarian Regime-State Relations and the Triumph of Securitate 

Revisionism in Post-Ceausescu Romania, excerpt, posted by 

www.romanianrevolutionofdecember1989.  

48. Hall, Richard Andrew (2000), Theories of Collective Action and 

Revolution: Evidence from the Romanian Transition of December 1989, 

Europe-Asia Studies, 52:6, pp. 1069-1093. 

49. Hauprich, Ionel-Florin (2000), Proces-verbal, Dosar 308/P/2000, 

Tribunalul Militar Bucureşti, documente aflate în copie în Arhiva 

Asociaţiei Memorialul Revoluţiei din Decembrie 1989 Timişoara. 

50. Hoagland, Jim (1990), Off to a Rough Start, The Washinton Post, 26 

aprilie. 

51. Ionică, Lucian (1990), Televiziunea Liberă Timişoara, în Timişoara, 

16-22 decembrie 1989, Ed. Facla, Timişoara. 

52. Iordachi, Constantin şi Trencsényi, Balázs  (2003), In Search of a 

Usable Past: The Question of National Identity in Romanian Studies, 

1990-2000, East European Politics and Societies, 17: 415 

53. Iovanovici, Cristina (2010), Oraşe învelite în negru, în Lucian-Vasile 

Szabo (ed.), Mass-media, represiune şi libertate, Ed. Gutenberg 

Univers, Arad, 129-141. 

54. Ivan, Vasile (1992), Declaraţie, dată în faţa Comisiei de analiză a 

evenimentelor petrecute în spitalele timişorene în perioada 16 – 23 

decembrie 1989, arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 

decembrie 1989, Timişoara. 

55. Jackel, Anne (2001), Romania: from tele-revolution to public service 

brodcasting, national images and international image, Canadian 

Journal of Communication, 26 (1): 131-137. 

56. Judt, Tony (2008), Epoca postbelică: O istorie a Europei după 1945, 

Ed. Polirom, Iaşi. 

57. Jugănaru, Andrei (2007), Declaraţie, consemnată de Doina Magheţi, 

Memorial, nr. 1. 

http://www.converge.org.nz/pma/sless.html
http://www.romanianrevolutionofdecember1989/
http://search.proquest.com/pqcentral/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Canadian+Journal+of+Communication/$N/47035/DocView/219602625/fulltext/13AF374B78F42E2FCFA/21?accountid=8107
http://search.proquest.com/pqcentral/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Canadian+Journal+of+Communication/$N/47035/DocView/219602625/fulltext/13AF374B78F42E2FCFA/21?accountid=8107


 190 

58. Keeble, Richard Lance (2010), New Militarism, the Media and the 

Manufacture of Warfare 1982- 1991:   The Implications for Peace 

Journalism Theory and Practice, GMJ: Mediterranean Edition 5(1/2), 

pp.18-28. 

59. Kovács, János Mátyás (1994), Transition to Capitalism?: The 

Communist Legacy in Eastern Europe, Transactions Publishers, New 

Jersey. 

60. Kratochwill, Liza (2007), Împuşcat la 12 ani pentru... „terorism”?! 

Memorial 1989, nr. 1, pp. 53-56. 

61. Kratochwill, Liza (2009), Copiii şi revoluţia, Memorial 1989, 1 

(5): pp. 119-122. 

62. Kunar, Krishan (2001), 1989: Revolutionary Ideas and Ideals, 

Regents of the University of Minnesota.  

63. Kunze, Thomas (2002), Nicolae Ceauşescu. O biografie, Editura 

Vremea, Bucureşti.  

64. Magheţi, Doina (2008), „Claudiu a fost împuşcat la Catedrală. 

Avea 15 ani...”, Memorial 1989, 1 (3), pp. 90-91. 

65. Maierean, Andreea (2006), The Media Coverage of the Romanian 

Revolution, CEU Political Science Journal, 1, pp. 25-44. 

66. Marin, Noemi (2008), History ante portas!: Nicolae Ceauşescu's 

Speech in Response to Timişoara Events and the Beginning of the 1989 

Romanian Revolution, Advances in the History of Rhetoric, 11-12, 1, pp. 

237-261. 

67. Marineasa, Viorel (2011), Revoluţia din cărţi (I), Orizont, nr. 12 

(1551), decembrie. 

68. Marineasa, Viorel (2014), Marele Baudrillard şi Timişoara, 

Orizont, nr. 2 (1577), februarie. 

69. Maxim, Irinel (2008), Copiii şi Revoluţia, Memorial 1989, nr. 1 

(3), pp. 87-88. 

70. Mehringer, A (1991), Declaraţie, dată în faţa Comisiei de analiză a 

evenimentelor petrecute în spitalele timişorene în perioada 16 – 23 

decembrie 1989, arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 

decembrie 1989, Timişoara.  

71. Milin, Miodrag (1997), Timişoara în Revoluţie şi după, Editura 

Marineasa, Timişoara. 

72. Milin, Miodrag (ed.) (1999), Timişoara în arhivele Europei libere. 

17-20 decembrie 1989, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti.  

73. Milin, Miodrag (ed.) (2004), Procesul de la Timişoara. Audierea 

celor 21 de securişti şi miliţieni inculpaţi (2 -15 martie 1990), vol. I, 



 191 

Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989 şi Fundaţia 

Academia Civică, Timişoara - Bucureşti.  

74. Milin, Miodrag (ed.) (2004), Procesul de la Timişoara. Audierea 

celor 21 de securişti şi miliţieni inculpaţi (2 -15 martie 1990), vol. II, 

Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989 şi Fundaţia 

Academia Civică, Timişoara - Bucureşti. 

75. Milin, Miodrag şi Orban, Traian (ed.) (2005), Procesul de la 

Timişoara (14 martie - 12 mai 1990), vol. III, Ed. Mirton şi Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989, Timişoara.  

76. Milin, Miodrag şi Orban, Traian (ed.), (2006), Procesul de la 

Timişoara (5-20 iunie 1990), vol. IV, Editura Mirton şi Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989, Timişoara. 

77. Milin, Miodrag (ed.) (2007), Procesul de la Timişoara (24 

septembrie – 29 octombrie 1990), vol. V, Ed. Mirton şi Asociaţia 

Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989, Timişoara. 

78. Mioc, Marius (1997), Revoluţia din Timişoara aşa cum a fost, Ed. 

Brumar, Timişoara. 

79. Mommerency, Michel (1992), De la „body count” la „body lie”..., 

în Gérard de Selys, Minciuni mass media, Editura Scripta, Bucureşti, pp. 

59-77.  

80. Nica, Constantin (1991), Declaraţie martor din 10.02.1993, în 

Dosarul nr.363/P/1991 al Procuraturii MilitareTimişoara, arhiva 

Asociaţiei Memorialul Revoluţiei din Decembrie 1989 Timişoara.  

81. Nicolaescu, Sergiu (2000), Cartea revoluţiei Române. Decembrie 

’89, Editura „Ion Cristoiu”, Bucureşti.  

82. Nicolcioiu, Marius (1991), Declaraţie în faţa Comisiei de analiză a 

evenimentelor petrecute în spitalele timişorene în perioada 16 – 23 

decembrie 1989, arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 

decembrie 1989, Timişoara. 

83. Nicolcioiu, Marius (1992), Declaraţie în faţa Comisiei de analiză a 

evenimentelor petrecute în spitalele timişorene în perioada 16 – 23 

decembrie 1989, arhiva Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 

decembrie 1989, Timişoara. 

84. Orban, Traian şi Rado, Gino (ed.) (2010), Procesul de la Timişoara, 

vol. IX, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989, 

Timişoara.  

85. Pârvulescu, Constantin (2013), The 1989 Events in the Romanian 

Historical Film, in Robert A. Rosenstones şi Constantin Pârvulescu, A 

companion to the Historical Film, Malden: Willey-Blackwell. 



 192 

86. Pârvulescu, Constantin (2013), Embodied histories. Harun Farocki 

and Andrei Ujică's Videograms of a Revolution and Ovidiu Bose 

Paştina's Timişoara—December 1989 and the uses of the independent 

camera, Rethinking History: The Journal of Theory and Practice, 17, 3: 

354-382. 

87. Petre, Zoe (2010), România, sfârşitul lui 1989, în Durandin, 

Catherine & Petre, Zoe, România post 1989, Editura Institutul 

European, Iaşi. 

88. Portocală, Radu (1991), România, autopsia unei lovituri de stat: 

În ţara în care a triumfat minciuna, Agora timişoreană, în 

colaborare cu Editura Continent, Bucureşti. 
89. Preda, Dumitru şi Retegan, Mihai (2000), 1989: Principiul 

dominoului, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti.  

90. Protocolul Operator al Secţiei Chirugie Toracică a Spitalului de 

Boli Infecţioase nr. 4 „Victor Babeş”, arhiva Asociaţiei Memorialul 

Revoluţiei din Decembrie 1989 Timişoara. 

91. Rado, Gino (2010), Revoluţia română văzută în mass-media 

maghiară şi germană, în Lucian-Vasile Szabo (ed.), Mass-media, 

represiune şi libertate, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 109-127. 

92. Rado, Gino (2011), Incursiune în istoricul instituţiilor participante 

la reprimarea revoluşiei române din 1989. Timişoara – Decembrie 

1989, Ed. Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara. 

93. Rado, Gino (2011), Lugoj, decembrie 1989, Ed. Memorialul 

Revoluţiei 1989, Timişoara.  

94. Rado, Gino (2011), Procuratura versus represiunea din Decembrie 

1989, Memorial, nr. 2 (9), pp. 93-96. 

95. Rado, Gino (ed.) (2013), Procesul de la Timişoara. Audierea în 

cadrul urmăririi penale a celor  21+4 inculpaţi, Editura Memorialul 

Revoluţiei 1989, Timişoara.   

96. Radu, Tinu, Timişoara... no comment! Editura Paco, Bucureşti, f.a. 

97. Rotar, Marius (2010), The mask of the red death: The evil politics 

of cremation in Romania in December 1989, Mortality, Vol. 15, No. 1, 

February.  

98. Suciu, Titus (1990), Reportaj cu sufletul la gură, Editura Facla, 

Timişoara. 

99. Suciu, Titus şi Bogdan, Vasile (2011), Candelă împotriva timpului, 

Ed. Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara. 

100. Szabo, Lucian-Vasile (1991), Spitalul cu ucigaşi, Acum, I, nr. 9, 

08.03.1991.  

http://dx.doi.org/10.1080/13642529.2013.774728


 193 

101. Szabo, Lucian-Vasile (2009), Jurnalişti, eroi, terorişti, Editura 

Partoş, Timişoara.  

102. Szabo, Lucian-Vasile (ed.) (2010),  Mass-media, represiune şi 

libertate. Revoluţia de la Timişoara în presa locală, naţională şi 

internaţională, Asociaţia Memorialul Revoluţiei 1989 Timişoara, Ed. 

Gutenberg Univers, Arad. 

103. Szabo, Lucian-Vasile (2011), Eroism şi abjecţie în halat alb, 

Memorial, nr. 1 (8).  

104. Szabo, Lucian-Vasile (2011), Morţii, cimitirele, medicina legală şi 

revoluţia. Mărturii privind activitatea din spitalele timişorene în 

decembrie 1989, Colloquium politicum, II, nr. 2 (4), pp. 136-145. 

105. Szabo, Lucian-Vasile (2013), Sindromul Timişoara 1989: Adevăr şi 

imaginar, Ed. Memorialul Revoluţiei 1989, Timişoara.  

106. Tănase, Stelian (1999), Miracolul Revoluţiei. O istorie politică  a 

căderii regimurilor comuniste, Editura Humanitas, Bucureşti. 

107. Teodorescu, Filip (1992), Un risc asumat, Editura Viitorul 

românesc, Bucureşti. 

108. Tismăneanu, Vladimir (2008), Democracy and Memory: Romania 

Confronts Its Communist Past, The ANNALS of the American Academy 

of Political and Social Science, vol. 617, pp. 166-180. 

109. Tomoni, Dumitru (2013), Comandanţii represiunii: Cornel Pacoste 

în decembrie 1989, Memorial 1989, nr. 1 (11), pp. 52-66. 

110. Totok, William (1990), Aici e dezastru! Convorbiri literare, nr. 29, 

seprembrie. 

111. Ute Gabanyi, Anneli (2001), Revoluţia română – o revoluţie 

neterminată? în Întrebări cu şi fără răspuns: Decembrie 1989, 

Memorialul Revoluţiei, pp. 34-41. 

112. Voinea, Dan (2001), Sinteza archetelor militare despre revoluţie şi 

dosarele în lucru, în Întrebări cu şi fără răspuns: Decembrie 1989, 

Memorialul Revoluţiei, pp. 118-126. 

113. Vultur, Smaranda (2011), Timişoara – Revoluţia din 1989. Practici 

memoriale urbane sau despre memoria în criză (Studiu de caz), 

Colloquium politicum, II, nr. 2 (4), pp. 47-78. 

114. Young, Benjamin (2004), On Media and Democratic Politics: 

Videograms of a Revolution, in Thomas Elsaesser (editor), Harun 

Farocki: Working on the Sightlines, Amsterdam University Press, 

Amsterdam: 245-260.  

 

 

 



 194 

INDICE DE NUME 

 

 

Achimescu, Ildico: 97, 98. 

Aconiu, Marius: 130. 

Achim, Victor: 11. 

Adamescu, Ion: 11. 

Alexandru, Ioan Mihai: 14. 

Amanci, Alina: 64, 65, 186. 

Armand, Louis: 186. 

Anastasiu, Gabriel: 9, 10, 22, 146,  

Andraş, Dorel: 12. 

Andrei, Maria: 23. 

Antal, Emeric: 66. 

Aparaschivei, Valentin: 23. 

Apro, Mihai: 23. 

Ardelean, Teodor: 9, 12. 

Ardelean, Traian: 13. 

Asaftei, Dumitru: 184. 

Atudoroaie, Gheorghe: 11, 12, 22, 

42, 47, 73.  

Avram Gheorghe: 23, 80, 116, 120, 

131. 

Avram, Olimpia: 62. 

Avram, Teodora: 10. 

Avram, Vasile: 23, 62. 

 

Baciu, Ion: 22, 86, 87, 116, 123, 124, 

125, 126, 127, 128, 132, 133. 

Baikan, Rafael: 68. 

Balaş, Ştefan: 13. 

Balmuş, Vasile: 24. 

Balogh, Pavel: 24. 

Baniac, Liviu: 11. 

Bárányi, Francisc: 155, 156, 186. 

Baudrillard, Jean: 137, 186 

Bădărău, Ion: 13. 

Bădescu, Sabin: 12. 

Bădoiu, Cornel: 16, 51, 97, 151. 

Bălan, Radu: 5, 6, 10, 22, 31, 40, 44, 

49, 75, 88, 102, 115, 186. 

Bălan, Romeo: 10, 29, 30, 66, 106, 

142, 176, 186. 

Băran, Georgian: 138. 

Bărbat, Ioana: 37.  

Bărbat, Lepa: 24, 37,. 

Bărbat, Vasile: 37.  

Bărbulescu, Adrian: 10. 

Bărbulescu, Marin: 83. 

Bânciu, Leontina: 24. 

Bâra, Ioan: 12. 

Behr, Edward: 181, 186. 

Belehuz, Ioan: 24. 

Belici, Radian: 24.  

Beloia, Saul: 11. 

Benea, Trofin: 50. 

Bercea, Viorel: 83, 84. 

Biriş, Dorinel: 13.  

Bîgu, Teodor: 117, 125 

Blezniuc, Ioan: 59.  

Bocioacă, Ştefan Nicolae: 117, 127, 

132. 

Bobu, Emil: 8, 15, 110, 111, 115. 

Bobu, Maria: 8. 

Bociort, Axente: 106, 107. 

Bodocan, Horia Septimiu: 12, 46. 

Boese, Engelbrecht: 99, 186. 

Bogdan, Vasile: 153, 158, 193. 

Boiboreanu, Viorica: 102. 

Bolog, Vasile: 10. 

Bolosin, Traian: 12. 

Bonţe, Aurica: 40, 41, 91, 103. 

Bonţe, Petru Ioan: 24, 40, 91, 92. 

Bora, Marius: 13.  

Borchescu, Ioan: 49. 

Borodan, Gheorghe: 13.  

Borza, Stelian: 29.  

Bose Paştina, Ovidiu: 137, 140, 192. 

Botez, Daniel: 13. 

Botezatu, Maricel: 70. 

Boţoc, Luminiţa-Florina: 24, 56, 57. 

Boţoc, Maria: 56. 

Boţoc, Virgil: 56. 

Bracaciu, Nicolae: 8, 75, 115. 

Braeckman, Colette: 181, 186. 



 195 

Brădişteanu, Adrian: 11. 

Bucur, Ion: 99. 

Bucur, Viorel: 23. 

Budău, Minola: 63.  

Bugariu, Maria: 85. 

Bulai, Mihai: 13. 

Bunoaica, Ioan: 12. 

Burakowski, Adam: 142, 187. 

Burci, Ioan: 13. 

 

Caceu, Margareta: 24. 

Caceu, Mariana-Silvia: 24. 

Caraivan, Constantin: 13. 

Caraşcă, Gheorghe: 9, 74, 147, 152. 

Cardoş, Traian: 29. 

Carpîn, Dănuţ: 24. 

Călinescu, Armand: 135. 

Căşeriu, Dumitru: 13. 

Câmpean, Cristian Liviu: 19, 57, 58. 

Câmpean, Gligor: 117, 126, 127, 

133. 

Cândea, Vasile: 12. 

Cântăreţu, Constantin: 11. 

Cârneanu, Florea: 9. 

Cârstea Adrian: 11. 

Ceauşescu, Elena: 8, 73, 86, 91, 104, 

110, 161, 186.  

Ceauşescu, Nicolae: 6, 16, 18, 19, 21, 

33, 43, 64, 68, 70, 73, 74, 79, 89, 92, 

99, 102, 104, 105, 142, 146, 161, 

175, 181, 186, 187, 188, 190. 

Ceghi, Felician: 11.  

Cesereanu, Ruxandra: 176, 187. 

Ceucă, Vasile: 13.  

Chindriş, Teodor: 83. 

Chioran, Dimiţian:4 179, 180, 187. 

Chireată, Tudor: 67. 

Chiriac, Marin: 13. 

Chiţac, Mihai: 9, 21, 75, 183. 

Chörosi, Alexandru: 24. 

Ciacă, Dorel: 116, 120, 123, 129. 

Cighi, Aurel: 11, 12. 

Cinade, Dorel: 107, 187. 

Cioabă, Aurelian: 11. 

Ciobanu, Constantin: 25. 

Ciobanu, Viorel: 83. 

Ciocoiu, Pantelimon: 13. 

Ciopec, Marius: 25, 103. 

Ciucă, Valentin: 23, 86, 116, 120, 

123, 129, 131, 168. 

Ciuprină, Alexandru: 85. 

Cîndea, Vasile: 13. 

Clava, Ioan: 11. 

Clavac, Ion: 13. 

Cojocaru, Mihai: 63, 121, 181. 

Coman, Ion: 6, 7, 8, 18, 19, 22, 31, 

49, 75, 88, 97, 115, 131, 144. 

Constantin, Ion: 12, 42. 

Corpodeanu, Ion: 12, 22, 47, 48, 78, 

79, 82, 110, 116, 117, 119, 120, 121, 

131, 167, 168. 

Costin, Adrian: 17.  

Cota, Iosif: 68. 

Courtois, Stéphane: 187. 

Craiu, Daniel: 13.  

Creţiu, Livius: 83. 

Cristea, Maricel: 13.  

Crişan, Traian: 31, 83, 95, 100, 102, 

114, 122, 130, 131, 141, 162. 

Cruceru, Gheorghe: 25, 176. 

Csizmarik, Ladislau: 25. 

Curie, Monica: 25.  

 

Daju, Adriana: 65, 187. 

Dahrendorf, Ralf: 187. 

Dăscălescu, Constantin: 6, 7, 14, 15, 

102, 131. 

Deheleanu, Ion: 12, 22, 46, 111, 112, 

116, 117, 118, 119, 131, 162. 

Delawarde, Dominique: 105, 187. 

Deletant, Dennis: 34, 187. 

Demeter, Ştefan: 11. 

Diaconescu, Gheorghe (procuror): 8, 

14, 16, 36, 75, 77, 96, 97, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 119, 128, 129, 

130, 145. 

Diaconescu, Gheorghe (ofiţer): 11. 

Dima, Aurel: 13.  



 196 

Dincă, Ion: 13.  

Dinu, Daniel: 13, 14. 

Dinulescu, Liviu: 11. 

Doboşan, Donka: 35, 65. 

Dohotariu, Liliana: 51, 53, 141, 187. 

Dorneanu, Cornel: 41, 42, 43, 45, 

46, 47. 

Dorneanu, Mihai: 41. 

Dragomir, Florin: 12. 

Dragoş, Gheorghe: 12, 53. 

Drăgan, Mircea: 12, 43. 

Dressler, Milan Leonard: 56, 83, 96, 

101, 122. 

Duma, Aurel: 100. 

Dumitrescu Ioan: 12. 

Dumitru, Vasile: 63, 93. 

Durac, Nicolae: 187. 

Durandin, Catherine: 140, 188, 192. 

Duţă, Ciprian: 154, 155, 188. 

 

Edveş, Marcel: 64. 

Eftimie, Dănuţ: 13. 

Enache, Alexandra: 83. 

Ene, Marin: 13.  

Ewinger, Slobdanca: 25. 

 

Farocki, Haron: 137, 140, 192. 

Fărcaşu, Gheorghe: 12, 47. 

Fecioru, Lorenţ: 25. 

Ferkel-Şuteu, Mihaela: 95, 188. 

Ferkel-Şuteu, Ştefan-Alexandru: 25, 

95. 

Florescu, Dumitru: 12, 188. 

Florian, Antoniu-Tiberiu: 25. 

Flucsă, Maria: 15. 

Fluture, Vladimir: 157, 188. 

Fulga, Valerică: 11. 

 

Galloway, George: 142, 188. 

Ganciu, Gheorghe: 23, 113, 117, 125, 

126, 127. 

Gavra, Dan: 153, 154, 188. 

Gârjoabă, Constantin: 93, 180. 

Gârjoabă, Dumitru: 25, 93, 122, 176, 

179, 180, 181. 

Gârjoabă, Valeria: 93, 94, 122, 180. 

Geier, Luzian: 99. 

Gheorghe, Constantin: 13, 57. 

Ghircoiaş, Nicolae: 22, 74, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 84, 110, 111, 113, 

115, 117, 118, 119, 120, 121, 140, 

141, 162, 163, 167. 

Gilman-Opalsky, Richard: 188. 

Gilovan, Stela: 78, 119, 167. 

Giurgi, Ion: 29. 

Glăvan, Gheorghe: 9. 

Glăveanu, Nicolae: 11. 

Gliguţă, Avram: 183, 189. 

Golea, Ovidiu: 14, 39, 44, 54, 77, 78, 

82, 84, 87, 113, 116, 119, 120, 121, 

131, 136, 141, 148, 149, 150, 153, 

161, 162, 163, 165, 166, 167, 172, 

189.  

Gostin, Marian: 132. 

Grama, Alexandru: 25, 176. 

Grevdea, Vasile: 15, 83. 

Grigore, Vlad: 35. 

Grui, Tiberiu: 23, 116, 120, 131.  

Grui,Vasile: 11, 53, 89, 144, 148, 

162. 

Gurschi, Ilie: 13, 14, 70. 

Guşă, Ştefan: 8, 18. 

 

Haiduc, Ioan: 83.  

Haiduc, Monica Ioana: 83.  

Haţegan, Petru: 25. 

Hauder, Elsa: 69. 

Hauer, Erik: 152. 

Hăprean, Ioan: 12.  

Herlea, Floarea: 36. 

Hüpl, Herbert: 176, 178. 

Huţanu, Crenguţa: 183.  

 

Ianoş, Paris: 25, 85. 

Iepure, Dorin: 12. 

Iercoşan, Moise: 13. 

Ignat, Mircea: 121 



 197 

Ignat, Petru: 43, 113, 116, 118, 119, 

136, 145, 150, 155, 161, 162, 166, 

171, 172, 173, 180. 

Ilie, Nicolae: 13.  

Iliev, Marius: 52, 83, 84, 112. 

Ioana, Ecaterina: 95, 96. 

Ion, Constantin: 12, 41, 42. 

Ion, Maria: 26. 

Ionescu, Cornel: 39, 153, 175. 

Ionescu, Dumitru: 9. 

Ionescu, Ionel: 11. 

Ionescu, Mihai: 14. 

Ionică, Lucian: 64, 189. 

Iordache, Mare: 13. 

Iordachi, Constantin: 164, 189. 

Iordan, Gheorghe: 117, 126, 127. 

Iosef, Emilian Zamfir: 23, 86, 117, 

125, 127. 

Iosub, Constantin: 26. 

Ioţcovici, Elena: 84. 

Ioţcovici, Gheorghe Nuţu: 26, 84, 85, 

Isfan, Andrei: 26. 

 

Jackel, Anne: 104, 190. 

Jinga, Constantin: 34, 35. 

Judele, Constantin: 13. 

Jugănaru, Dumitru: 26. 

 

Kali, Adrian: 52, 158. 

Kantor, Ioan: 14.  

Kocic, Alexandru: 123. 

Koos, Alexandru: 33. 

Kratochwill, Liza: 56, 57, 65, 190. 

 

Lăcătuş, Nicolae: 26.  

Leia, Sorinel-Daniel: 26, 183, 184. 

Lengyel, Daniela: 20, 58, 59. 

Luca, Rodica: 26. 

Luchescu, Stelian: 152. 

Lungu, Cristina: 26, 55. 

Lungu, Doru: 55. 

Macri, Emil: 9, 14, 22, 87, 97, 110, 11, 

113, 114, 115, 144, 147, 149, 150, 151, 

188. 

Magyar, Rozalia: 65. 

Maierean, Andreea: 190. 

Manta, Gheorghe: 9. 

Mardare, Adrian: 26. 

Marianuţ, Ionel: 83, 96. 

Marin, Noemi: 190. 

Marin, Otilia: 64. 

Marin, Petre: 117, 124, 125, 132. 

Marineasa, Viorel: 137, 190. 

Mariş, Ştefan: 26. 

Matei, Ilie: 8, 10, 22, 31, 49, 115. 

Matei, Mihai: 12. 

Mavru, Nicolae: 11. 

Maxim, Irinel: 64, 191 

Măiescu, Constantin: 13. 

Mănescu, Manea: 8, 115. 

Măntăluţă, Aurel: 138. 

Măriuţac, Ioan: 26, 184. 

Mihalache, Nicolae: 8. 

Mihalea, Velicu: 9, 14, 79, 87, 111, 

113, 115. 

Milea, Vasile: 8, 10, 18, 49, 88. 

Milin, Miodrag: 14, 16, 18, 19, 20, 

31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 58, 62, 

63, 68, 69, 71, 74, 77, 78, 80, 83, 86, 

89, 93, 96, 102, 103, 110, 111, 113, 

119, 121, 123, 126, 127, 130, 141, 

147, 149, 151, 156, 163, 167, 175, 

178, 184, 185, 191. 

Minciu, Gheorghe: 42, 47. 

Mioc, Marius: 32, 58, 184, 188, 191. 

Miron, Ion: 26. 

Mititelu, Mihai: 117, 123, 127, 132. 

Mişea, Eugen: 23, 82, 116, 120, 123. 

Miu, Constantin: 13. 

Mocuţa, Gheorghe: 14, 29, 131. 

Moise, Adrian: 83, 103. 

Mommerency, Michel: 104, 191. 

Moraru, Petre: 86, 87, 117, 124, 125, 

126, 128, 132. 

Motohon, Silviu: 27. 

Moţ, Petru: 6, 10, 156. 

Muntean, Marius-Nicolae: 27. 



 198 

Muscă, Ioan: 59. 

Mureşan, Adam: 12. 

Mureşan, Aurel-Dorel: 12. 

 

Nagy, Eugen-Francisc: 27. 

Nechita, Neculai: 12. 

Nemţoc, Domnica: 184. 

Nemţoc, Marius-Vasile: 27, 184. 

Neagu, Adrian: 12, 13. 

Nica, Constantin: 180, 191. 

Nicoară, Elena: 65.  

Nicolaescu, Sergiu: 32, 76, 109, 113, 

117, 127, 130, 131, 145, 184, 191. 

Nicolcioiu, Marius: 39, 154, 165, 

167, 170, 171, 177, 179, 191. 

Nicolici, Dan: 9, 73. 

Nisipeanu, Gheorghe: 43, 46. 

Novac, Mircea: 11. 

Novac, Rodica: 14, 39, 40, 44, 54, 

88, 89, 100, 113, 116, 118, 119, 130, 

136, 148, 161, 162, 165. 

Nuţă, Constantin: 8, 14, 18, 75, 77, 

78, 79, 81, 86, 87, 97, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 117, 118, 120, 124, 

125, 126, 129, 131, 132, 149, 163. 

Nuţu, Dorel: 128. 

 

Obăgilă, Mihai: 12, 113, 118, 162. 

Olaru, Traian: 12, 41. 

Ometa, Ioan: 39, 53. 

Oniceag, Gavril: 11. 

Onisei, Octavian: 154, 157, 168. 

Onofrei, Mihai: 14. 

Onţanu, Mihai: 9. 

Opre, Gogu: 27. 

Oprişoreanu, Gheorghe: 13. 

Orban, Traian: 6, 7, 19, 22, 31, 32, 

35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 52, 

52, 54, 58, 69, 74, 76, 78, 83, 88, 96, 

100, 102, 113, 119, 121, 123, 126, 

130, 133, 141, 148, 152, 155, 157, 

159, 184, 191, 192. 

Osman, Dumitru: 27. 

Oteliţă, Aurel: 27. 

 

Pachiu, Petrică: 69. 

Pacoste, Cornel: 8, 22, 31, 49, 193.  

Pantea, Ambrozie: 86. 

Paraschiv, Dominic: 98. 

Partenie, Ion: 13.  

Paşca, Viorel: 145. 

Paul,Vasile: 13. 

Pădurariu, Vasile: 27. 

Pătrulescu, Gheorghe: 13. 

Pârvulescu, Constantin: 137, 140, 

192. 

Pediuc, Stela: 54, 85. 

Pele, Petru: 11. 

Peşerchin, Mihai: 11. 

Petenchi, Mihai: 11. 

Peptan, Eugen: 23, 116, 120, 123. 

Petre, Zoe: 140, 192. 

Petrea, Cristea Ioan: 13, 46, 87, 88 

Petrea, Vasile: 11,  

Petrescu, Ovidiu: 15, 83, 129. 

Pinzhoffer, Georgeta: 27. 

Pisek, Ştefan: 27. 

Pisek, Ion: 27. 

Pleşca, Octav: 13. 

Popa, Florin: 138. 

Popa, Gheorghe: 156. 

Popa, Ioan: 12. 

Popeneciu, Andrei: 88. 

Popescu, Dumitru: 11. 

Popescu, Ion: 12, 22, 41, 44, 46, 47. 

Popescu, Rozalia Irma: 27, 50, 51. 

Popovici, Gelu: 12, 76, 77, 79, 80, 

81, 83. 

Popovici, Ion: 62. 

Popovici, Iosif: 71. 

Popovici, Nicolae: 8, 14, 110, 115, 

124. 

Portocală, Radu: 169, 192. 

Postelnicu, Tudor: 8, 18, 110, 111, 

114, 115. 

Preda, Dumitru: 99, 192. 

Preda Laurenţiu: 23, 48, 82, 116, 

120, 123, 131, 163. 



 199 

Predescu, Florin: 13, 

Predonescu, Nicolae: 13, 

Pruneanu, Octavian: 13. 

Rado, Gino: 6, 7, 11, 18, 19, 22, 32, 

58, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 89, 

96, 100, 109, 110, 111, 113, 114, 

118, 119, 121, 123, 124, 128, 131, 

132, 141, 146, 148, 150, 151, 157, 

159, 183, 184, 192, 193. 

Radu, Constantin: 27. 

Radu, Gheorghe: 9. 

Radu, Tinu: 11, 13, 22, 51, 54, 88, 

89, 162, 193. 

Rădulescu, Eugeniu: 15. 

Rădulescu, Pavel: 12. 

Răileanu, Gheorghe: 182. 

Reiter, Irina-Edith: 27. 

Retegan, Mihai: 99, 192. 

Rogin, Constantin: 13. 

Roşiu, Dumitru: 9. 

Rotar, Marius: 135, 193. 

Rogojan, Aurel: 11. 

Romanescu, Dorel: 13. 

Rotariu, Gheorghe: 13. 

Rotărescu, Ion: 10, 38. 

Rus, Dorel: 13. 

Rusu, Aurica: 103. 

Rusu, Cristian Florin: 156. 

Rusu, Ioan: 61, 156, 157. 

Sasu, Ioan: 12. 

Sava, Angela-Elena: 28. 

Sava, Florica: 28. 

Savin, Tiberiu: 13. 

Sălăjan, Gheorghe: 11, 74, 144, 148, 

151. 

Sârbu, Veronica: 51, 89. 

Sima, Traian: 11, 22, 51, 95, 111, 

115, 119, 144, 146, 147, 149, 150, 

152, 162. 

Simicin, Maria Gherghina: 92. 

Simicin, Nicolae: 28, 93. 

Sorescu, Dumitru: 117, 124, 125, 

128, 132. 

Sporer, Rudolf-Herman: 28. 

Stanciu, Florin: 124. 

Stanciu, Ioan: 28. 

Stănculescu, Victor Atanasie: 9, 88, 

97, 

Stănică, Tudor: 9, 111, 118, 119, 

147. 

Sucală, Ioan: 184. 

Suciu, Tiberiu: 83, 101 

Suciu, Titus: 153, 158, 193. 

Szabo, Larisa: 64. 

Szabo, Lucian-Vasile: 35, 37, 76, 79, 

82, 94, 101, 135, 139, 157, 168, 176, 

183, 192, 193. 

Şerban, Marin: 117, 124, 125. 

Ştef, Marian: 11, 156. 

Ştefan, Dumitru: 9. 

Tabără, Viorel Ioan: 69. 

Tako, Gabriela-Monica: 28, 35, 64, 

65. 

Tănase, Costică: 11. 

Tănase, Stelian: 176, 177, 193. 

Tănăsie, Constantin: 11. 

Tăşală, Remus-Marian: 28, 63, 176, 

177, 178. 

Tăşală, Vasilica: 178. 

Teacă, Petre: 12, 40. 

Teodorescu, Filip: 9, 22, 47, 111, 

147, 148, 149, 150, 152, 153, 159, 

193. 

Teodorescu, Marius: 48. 

Tilincă, Laurean: 14, 97, 115, 130. 

Tocuţ, Flore: 12, 81, 83, 84, 96. 

Toda, Angelica: 70, 158, 159. 

Todea, Antonela: 67. 

Todorov, Milan: 94. 

Todorov, Miroslav: 28, 37, 67, 94. 

Toma, Ioan: 15. 

Tomoni, Dumitru: 193. 

Tomuş, Petru: 12, 50. 

Totok,William: 193. 

Trencsényi, Balázs: 164, 189. 

Trofin, Traian: 42, 50. 

Tőkes, László: 42. 



 200 

Tufariu, Constantin: 12, 74. 

Ţăran, Dumitru: 12. 

Ţeghiu, Constantin: 184. 

Ţepeneu, Ion: 11. 

Ţintaru, Ion: 103. 

Ţintaru, Teodor Octavian: 28, 103 

Ţoia, Pavel: 12. 

Ujică, Andrei: 137, 140, 192. 

Ungureanu, Ion: 11. 

Ungur, Ioan: 13. 

Uram, Andrei: 11. 

Ursuţă, Nicolae: 48. 

Ute Gabanyi, Anneli: 33, 34, 194 

Vaidescu, Nicolae: 15. 

Vasile, Gheorghe: 13. 

Vasile, Marin: 11. 

Vărcuş, Aurica: 94. 

Vărcuş, Claudiu-Ioan: 28, 94. 

Vâlceanu, Constantin: 138. 

Veri, Oliver: 71. 

Veltănescu, Petru: 11. 

Veverca, Iosif: 12, 22, 53, 85, 86, 93, 

94, 95, 96, 116, 120, 131, 188. 

Vidican, Mihai Florian: 11. 

Vighi, Daniel: 20. 

Vişinescu, Gheorghe: 13. 

Vlad, Iulian: 8, 16, 149, 152. 

Vlădilă, Adrian: 13. 

Vlăduţ, Gheorghe: 13. 

Voicu, Ilie: 9. 

Voiculescu, Toma: 83. 

Voinea, Dan: 75, 127, 128, 158, 194. 

Vultur, Smaranda: 194. 

Wittmann, Petru: 28. 

Wylie, Bob: 142, 188. 

Young, Benjamin: 137, 194. 

Zaharia, Adrian: 67. 

Zaharia, Eugen: 11 

Zarcula, Nicolae: 12, 73. 

Zăbulică, Constantin: 28, 37. 

Zăbulică, Liliana: 37. 

Zeca, Constantin: 13, 43, 74, 184, 185. 

Zimbroianu, Gheorghe: 117, 127. 

Zornek, Otto: 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 201 

CUPRINS 

 

 

DESPRE VICTIME ŞI CRIMINALI .......................................................... 5 

PIRAMIDA STRUCTURILOR DE REPRESIUNE .................................... 7 

CRIMINALI, VICTIME, PROCESE ............................................................ 21 

VICTIME ÎN SPITALELE DIN TIMIŞOARA ............................................. 31 

SPITALUL JUDEŢEAN TIMIŞ ÎN REVOLUŢIE .................................... 39 

PANICĂ ŞI GROAZĂ ŞI ÎN ALTE SPITALE .......................................... 61 

Mobilizare la Spitalul Municipal ................................................... 61 

Minori şi adulţi la Spitalul de Copii .............................................. 64 

Lumini şi umbre la Spitalul Militar .............................................. 67 

Răniţi ajunşi la Spitalul „Victor Babeş” ....................................... 69 

Spitalul CFR, aproape de locurile tragediilor .............................. 70 

EVIDENŢE ŞI ACŢIUNI DE ŞTERGERE A URMELOR  

REPRESIUNII ........................................................................................... 73 

Distrugerea evidenţelor medicale ................................................... 73 

Activităţi şi evidenţe la Morgă ........................................................ 81 

Raportări la partid, Securitate şi Armată ...................................... 87 

CĂUTAREA MORŢILOR ŞI A DISPĂRUŢILOR ................................... 91 

OPERAŢIUNEA TRANDAFIRUL ŞI ACŢIUNEA VAMA ...................... 109 

RĂNI, UCIGAŞI ŞI VICTIME..................................................................... 135 

ANCHETAREA RĂNIŢILOR ÎN SPITALE ............................................... 143 

MEDICII ÎI INVESTIGHEAZĂ PE MEDICI .............................................. 161 

CAZURI CONTROVERSATE DE MORŢI ÎN SPITALE .......................... 175 

BIBLIOGRAFIE ........................................................................................... 186 

INDICE DE NUME ...................................................................................... 194 


