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Luni, 23 decembrie 
2019, la monumentul ridi-
cat în cinstea acestor vic-
time, a avut loc ceremo-
nia de comemorare. Eve-
nimentul a debutat  cu in-
tonarea Imnului Național 
al României, apoi sergent 
major Maria Denisa Ră-
dulescu a citit numele tu-
turor celor morți în tragi-
cul eveniment. ”Astăzi, se 
împlinesc 30 de ani de la 
momentul istoric care a 
pus bazele democrației în 
țara noastră, pentru înfăp-
tuirea căreia Jandarmeria 
Română a plătit un sânge-
ros și nemeritat tribut. În 
dimineața zilei de 23 de-
cembrie 1989, jandarmii 
care proveneau din Unita-
tea de Transmisiuni de la 
Câmpina au fost trimiși să 
apere Aeroportul Otopeni, 
după ce fuseseră lansate 
zvonuri cu privire la produ-
cerea unor atacuri terestre 
și aeriene. La Otopeni a  
fost deschis focul asupra 
acestora, iar 37 de  jan-
darmi, ofițeri, subofițeri, 
elevi și militari în termen 
și-au pierdut viața.  Îi co-
memorăm astăzi pe lt. 
postmortem Oprea Cos-
min, născut în București, 
lt. postmortem Roman 
Sorin Florentin, născut 
în București, lt. postmor-
tem Stroe Laurențiu Nis-
tor, născut în București, lt. 
postmortem Tomașescu 
Bogdan George, născut în 
București, lt. postmortem 
Văduva Florin, născut în 
București, lt. postmortem  
Cobzac Adrian Iulian, năs-
cut în București, lt. post-
mortem Ispas Ștefan Da-
niel, născut în București, 

lt. postmortem Nănescu 
Victor Mugurel, născut în 
București, lt. postmortem 
Bucșe Dumitru Emil, năs-
cut în Brebu. jud Praho-
va, lt. postmortem Oncio-
iu Gheorghe Petre, năs-
cut în Câmpina jud. Praho-
va, lt. postmortem Olaru 
Cristian, născut în Bârlad 
jud. Vaslui, lt. postmor-
tem Marin Lucian, năs-
cut în Bârlad, jud. Vaslui, 
lt. postmortem Panaite Io-
nel, născut Iași jud. Iași, 
lt. postmortem Anecula-
ie Ovidiu, născut în Hol-
boca, jud. Iași, lt. post-
mortem Bezevică Costică, 
născut în jud. Iași, lt. post-
mortem Copăceanu Con-
stantin, născut Iași jud. 
Iași, lt. postmortem Datcu 
George Daniel, născut în 
Iași, jud.Iași, lt. postmor-
tem Pătulea Cătălin, năs-
cut în Zărnești, jud. Bu-
zău, lt. postmortem Sa-
moilă Vasile Viorel, năs-
cut în Racovițeni, jud. Bu-
zău, lt. postmortem Radu 
Aurel, născut în Celaru, 
jud. Dolj, lt. postmortem 
Ungureanu Nicolae, năs-
cut în Bucovăț, jud. Dolj, 
lt. postmortem Bărboi Du-
mitru, născut în Bâlteni, 
jud. Gorj, lt. postmortem 
Cuzneciov Iuliu, născut în 
Motru, jud. Gorj, lt. post-
mortem Fota Ion, năs-
cut în Stoina, jud. Gorj, 
lt. postmortem Buta Va-
sile, născut în sat Podeni 
Moldovenești, jud. Cluj, 
lt. postmortem Gog Radu, 
născut în Turda, jud. Cluj, 
lt. postmortem Matiș Do-
rin Petre, născut în Mihai 
Viteazu, jud. Cluj, lt. post-
mortem Popa Daniel, năs-

cut în Drăgănești, jud. Olt, 
lt. postmortem Silvestru 
Gim, născut în Panciu, jud. 
Vrancea, lt. postmortem 
Neculici Valeriu Marian, 
născut în Târgoviște, jud. 
Dâmbovița, lt. postmor-
tem Pantazică Gabriel năs-
cut în Popești-Leordeni, 
jud. Ilfov, lt. postmortem 
Stanciu Gheorghiță, năs-
cut în Ghimpați, jud. Giur-
giu, lt. postmortem Ca-
zan Ion, născut în Sibiu, 
jud. Sibiu, lt. postmortem 
Ghinea Dorinel, născut în 
Drobeta Turnu Severin, 
jud. Mehedinți, lt. post-
mortem Herdei Dinu Cris-
tian, născut în Săvârșin, 
jud. Arad, lt. postmortem 
Horia Daniel, născut în Ba-
ia Sprie, jud. Maramureș, 
cpt. postmortem Popescu 
Florin, născut în Vânători, 
jud. Mureș, col. postmor-
tem Popovici Gheorghe, 
născut în Comănești, jud. 
Bacău, general de brigadă 
postmortem Patraș Ion, 
născut în Huși, jud Vaslui.

Amintirea eroilor mar-
tiri jandarmi, căzuți la da-
torie pentru apărarea Ae-
roportului Otopeni, va ră-
mâne mereu vie în su-
fletul familiilor acestora, 
al prietenilor și al cole-
gilor de armă, care sunt 
prezenți astăzi aici, din 
toate județele în care s-au 
născut, pentru a le adu-
ce un binemeritat oma-
giu. Fapta lor este înscrisă 
pentru totdeauna în filele 
nemuritoare cu faptele de 
eroism ale jandarmilor, în-
făptuite în toate momen-
tele importante ale istori-
ei României”, a spus ser-
gent major Maria Denisa 
Rădulescu.

Slujbă de 
pomenire și 
depunere de 
coroane

Un sobor de preoți 
militari în frunte cu 
Preasfințitul Părinte Iero-
nim Sinaitul, episcop vicar 

patriarhal, a oficiat slujba 
de pomenire a eroilor jan-
darmi căzuți la datorie în 
decembrie 1989.

Au fost depuse co-
roane de flori din par-
tea Președinției, a Came-
rei Deputaților, Guvernu-
lui României, Prefecturii 
Ilfov, Ambasadei Franței 
la București, Primăria 
Otopeni, conducerea Ae-
roportului ”Henri Coan-
dă”, MApN, din partea 
supraviețuitorilor mem-
brilor familiilor eroilor, In-
spectoratul General al 
Jandarmeriei, din partea 
instituțiilor de protecție și 
pază, a unor asociații de 
revoluționari.

Decorații pentru 
eroi!

Mircea Velea, minis-
trul de Interne, a vor-
bit, de asemenea, des-
pre importanța comemo-
rării din 23 decembrie: 
”Cel mai important es-
te faptul că au murit oa-
meni nevinovați, pentru 
că cineva sau cei care au 
fost scenariștii momentu-
lui au avut nevoie de jert-
fe, de sacrificii, de probe, 
ca să își justifice probabil 
acțiunile ulterioare, inclu-
siv condamnarea dictato-
rului. Al doilea motiv ar fi 
că sunt  foarte preocupat 
să aflu adevărul, să găsim 
vinovații și criminalii să fie 
pedepsiți cât mai repede. 
Și acum nu îmi pun pro-

blema ca cetățean  sau ca 
participant la Revoluție, 
ci ca ministru al Aface-
rilor Interne, pentru că 
subordonați, angajați ai 
ministerului au fost pur și 
simplu secerați, tineri, fă-
ră vină, cu viitorul în față, 
cu speranțe, cu bucurii, cu 
planuri, cu familii care îi 
așteptau acasă. Aduși aici 
în fața aeroportului cu mi-
siunea nobilă de a-l apă-
ra și când au intrat au fost 
pur și simplu asasinați. 
Cred că e de datoria  
mea, ca ministru, să aflu 
adevărul și să îmi apăr co-
legii. Am simțit aceeași 
durere pe care o poa-
te simți orice părinte ca-
re poate face un exercițiu 
de imaginație extrem de 
greu și să se pună în lo-
cul lor. Este cumplit. În 
același timp, am stat de 
vorbă cu supraviețuitorii 
din 23 decembrie și am 
stabilit că ne vom întâl-
ni imediat după sărbători, 
pentru că vreau ca Minis-
terul Afacerilor Interne să 
îi aprecieze și să îi deco-
reze, chiar dacă au tre-
cut 30 de ani și, în același 
timp, să luptăm împreu-
nă pentru a găsi criminalii 
care i-au asasinat pe ca-
marazii lor. Vă garantez 
că voi fi implicat și voi lua 
măsurile care se impun în 
cel mai scurt timp.  Este 
un moment deosebit de 
important, dar, în același 
timp, deosebit de trist”, a 
spus ministrul.

 La 30 de ani de la tragicele evenimente, încă nu se cunosc vinovații
Una dintre cele mai mari tragedii din timpul 
Revoluției Române s-a petrecut în 23 decembrie 
1989, la Aeroportul Otopeni. Atunci, 37 de elevi 
ai Școlii de Jandarmi din Câmpina au fost uciși de 
către militarii care asigurau paza aeroportului, 
care au crezut că au de-a face cu teroriști.

Andrei Dumitru

Cei 37 de eroi martiri ai Unității de 
Transmisiuni de la Câmpina, comemorați la Otopeni


