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Mart r a R olu
Rom n
d n D c mbr 1989
în statistici
Ceea ce distinge Revolu ia Rom n din Decembrie 1989
n cadrul mi c rilor revolu ionare ale anului 1989 este re ul
l tit entru nf tuirea acesteia. Un num r imens de victime
i suferin e f r margini au constituit jertfa e care Rom nia a
de us-o la icioarele idealurilor e care regimul comunist le-a
su rimat e arcursul a a roa e o jum tate de veac. De cele mai
multe ori, atunci c nd se aminte te de eroii martiri1 ai Revolu iei
din Decembrie 1989 entru a indica num rul acestora, se folose te
statistica reali at de c tre Ministerul S n t ii, care a indicat n
acest sens un num r de 1.104 mor i i 3.321 de r ni i. Aceast
cifr re entat de c tre Ministerul S n t ii nu este unica. Astfel,
Ioan Maliciuc red o statistic a aceluia i minister Nr. B.M/350/11
10.1991 n care num rul total al deceda ilor din Decembrie 1989
este de 1.207, dintre care 99 neidenti ca i2. O cifr asem n toare
o reg sim i la autori recum Valentin Marin i Cristian Troncot 3.
Subiect major n istoria recent a Rom niei, Revolu ia
Rom n din Decembrie 1989 a constituit i continu s e un
c m de investiga ie, ce a atras deo otriv aten ia istoricilor,
c t i a celor interesa i de acest eveniment. n cadrul majorit ii
lucr rilor ce au abordat acest eveniment
e c acestea au un
caracter general, e unul articular
roblematica martirilor i
are locul s u a arte.
1

Acest titlu a fost acordat n ba a Legii nr 42/1990, ublicat n Monitorul
o cial al Rom niei“ nr. 147 din 19 decembrie 1990, care revedea la Art. 1:
entru cinstirea i eterni area celor care i-au jert t via a entru victoria
Revolu iei din decembrie 1989 se instituie titlul de Erou-martir al Revolu iei
rom ne din decembrie 1989 .
2
Ioan Maliciuc, re ul Libert ii la Constan a. File de Istorie, Editura
Muntenia, Constan a, 2006, . 201-202.
3
Cristian Troncot , Rolul Sovieticilor n Revolu ia Rom n n itralii, Lumini
i Umbre, Anul IV, Nr. 16, . 89 Valentin Marin, Martirii Revolu iei n date
statistice, Editura IRRD, Bucure ti, 2010, . 6.
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M todolog
cr t ca surs lor
Atunci c nd, n cadrul unor lucr ri se tratea
i subiectul
eroilor martiri, autorii se confrunt a roa e inevitabil cu o
roblem de ordin metodologic i anume: care vor criteriile du
care vor reali a statistica mor ilor din tim ul Revolu iei Cei mai
mul i autori refer n acest ca s reali e e statistici ornind de la
a artenen a unui erou martir n cadrul unui jude . Vom avea, s re
exem lu, statistici ce ne vor re enta eroii martiri din Constan a4,
Br ila5, Arad6 sau Bra ov7. Din cate, n aceste ca uri, numele
munici iului re edin de jude este e onim cu cel al jude ului
nsu i, iar atunci c nd nu se face distinc ie ntre acestea dou se
ot crea confu ii8. n acela i tim , o t nd entru criteriul originii
eroului martir i nu entru cel al locului martirajului, cititorul oate
indus n eroare, la o lectur su er cial , cu rivire la num rul
real al martirilor dintr-un ora sau jude indicat9.
Un obstacol n cadrul reali rii unei statistici c t mai
exacte este dat i de li sa informa iilor com lete cu rivire la
numele unora dintre martiri, sau de situa ia articular a unora
dintre ace tia, ceea ce determin me en din artea autorilor
n a introduce nume i date, ast i greu de veri cat (con rmat/
in rmat). O alt di cultate a are atunci c nd, s re exem lu, o
4

Remus Macovei, La Revolu ie se mai i moare, nu-i a a , Editura Bolda ,
Constan a, 2009.
5
Nicolae Cu a, Momente ale Revolu iei din Decembrie 1989 la Constan a a a cum
au fost, Editura Muntenia, Constan a, 1995.
6
Emil Şimandan, ntreb torul din Agora. ece ani de la Revolu ia Rom n din
decembrie 89 de la Arad, Editura Funda iei Ioan Slavici Arad, Arad, 1999.
7
Marius etra cu, Henter Bela, Ioan Ursan, Ionel Milea, Rodica St nea, Un
as s re libertate: Bra ov, Decembrie 1989, Funda ia Sf ntul Ioan Bra ov.
8
Adrian Kali, rim vara din Decembrie, Editura SAOL, Timi oara, 2011, .
231. laca Comemorativ a eroilor din Bra ov.
9
Ionel Ştefan Alexandru, Revolu ia din Decembrie 1989. Momentul Br ila,
Editura Dun rea , Br ila 1998, . 194-195. Emil Şim ndan, ictoria la Arad,
Editura Funda iei Ioan Slavici , Arad, 2009, . 47-52. laca Comemorativ a
eroilor din Bra ov (ex. Ari anu etre Ion, n scut n Bra ov, dar decedat la data
de 24 dec. 1989 la Bucure ti). Iosif grean n lucrarea Revolu ionari clu eni:
mit sau realitate Editura Eikon, Cluj-Na oca, 2005, . 203-204, re int un
tabel cu: Eroii c u i la Cluj 21 XII 1989 , n r ndul c rora sunt, ns , trecu i
i martiri din Turda (Berlea Claudiu, Buruian Valeriu).
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ersoan este m u cat la T rgovi te, ns moare la Bucure ti.
Acest ca re int di cult i din unct de vedere al las rii
ersoanei res ective n cadrul martirilor unuia sau altuia din cele
dou ora e. Am o tat n aceast situa ie entru ora ul n care a avut
loc incidentul i nu entru cel n care a survenit decesul entru a
marca, astfel, mai bine ac iunile n cadrul desf ur rii Revolu iei.
Tot o situa ie delicat o constituie i ca ul acelor ersoane
care, f r a deceda n tim ul Revolu iei Rom ne din Decembrie
1989, au murit ulterior acestei erioade din cau a r nilor din
tim ul Revolu iei. n acest ca am o tat entru nscrierea acestora
n r ndul eroilor martiri, entru a marca, deo otriv , sacri ciul i
re resiunea.
O situa ie s ecial a are atunci c nd se abordea
roblema ora lor mart r i a victimelor din acestea. La o
rim vedere, vor exista neconcordan e ntre num rul re ent
n statistica Institutului Revolu iei Rom ne din Decembrie 1989
i, s re exem lu, informa iile re ente n legile de acordare a
titlului de ora mart r unui anumit munici iu din ar . Astfel,
n ca ul ora ului Craiova, n cu rinsul Ex unerii de motive10,
sunt enumerate 30 de ersoane decedate n cadrul Listei eroilor
martiri ai Revolu iei din Decembrie 1989, de la Craiova. De i,
n ex unere se reci a c doar 19 dintre ace tia au murit e raza
municipiului, iar 11 n afara localit ii, n lista de la nal nu se
face reci area conform c reia cei 30 de mor i sunt de fa t i ai
jude ului Dolj, mor i n tim ul Revolu iei
e n jude ul Dolj, e
n afara acestuia. Conform unei anali e mai am nun ite cu rivire
la ora ul Craiova n tim ul Revolu iei se va constata c e teritoriul
munici iului s-au nregistrat doar un num r de 15 victime, alte
atru ersoane murind n ra a munici iului11. Aceasta ex lic de
ce ora ul Craiova este re ent n studiile recente dedicate acestui
subiect cu 19 eroi martiri12.
10

Ex unere de motive a roiectului de Lege rivind Declararea Munici iului
Craiova Ora Martir , la htt www.cde .ro roiecte2011200306em342. df.
Accesat 13-09-2012.
11
Astfel, Albu Marin moare n Bucure ti la 7 ian. 1990, Dragu Simion moare
la Rom ne ti, Hul Marian Mircea la Bucure ti, iar Or anu Virgil va deceda
n localitatea F c i.
12
n cadrul Şcolii de Var Revolu ia Rom n din Decembrie 1989 , Comorova,
3-7 se tembrie 2012, n studiul f r titlu reali at de Mirea Costinel Venus

9

O situa ie similar se reg se te i n ca ul ora ului Br ila.
Aici, Ionel Şt. Alexandru, unul dintre autorii ce s-au ocu at de
subiectul Revolu iei n jude ul Br ila, ofer informa ii cu rivire
la martirii br ileni, f r a reci a dac decesul acestora a survenit
n munici iul Br ila sau n jude ul e onim13. De asemenea, nici n
cadrul rimei Ex uneri14 de motive entru Legea declar rii ora ului
Constanta dre t ora martir, roblematica ersoanelor decedate nu
este tratat f r echivoc. Nici aici num rul ersoanelor decedate
exclusiv n munici iul Constan a nu ne este dat. Se aminte te
doar de existen a studiului reali at de Remus Macovei, din care
ar re ulta un num r de 30 de victime exclusiv n ora ul Constan a.
Cu toate acestea, doar un num r de 19 decese au avut loc e ra a
munici iului. Ulterior, o nou tentativ de a nscrie munici iul
Constan a n r ndul ora elor martir , de data aceasta reu it , va
aduce o u oar modi care cifrei eroilor din Constan a, aceasta
ating nd acum un num r de 32 de mor i15. Studii anterioare16
amintesc doar 12 victime, astfel c actuali area informa iei devine
extrem de im ortant . n aceea i categorie ora egal e onim
jude se a
i ora ul Bra ov. Astfel, Agache I. Sabin F nic ,
r nit la intrarea n R nov i decedat n rne ti, se reg se te e
iatra funerar dedicat eroilor din Bra ov f r a se s eci ca
dac avem de a face cu ora ul sau jude ul cu acest nume.
n ca ul Caransebe ului n Ex unerea de motive17 se
amintesc numele a atru eroi martiri,
moartea ultimului
survenind n anul 1996 , motiv entru care Caransebe ul este
re ent n textele de s ecialitate cu doar trei martiri. Ţin nd cont
de toate aceste as ecte, am decis a re enta cu stricte e doar acele
victime care au murit n ora ul martir, entru a conferi n acest
mod acurate e datelor re entate.
sunt men ionate 19 ersoane decedate n Craiova n tim ul Revolu iei din
Decembrie 1989.
13
Ionel Ştefan Alexandru, o .cit., . 194-195.
14
Ex unere de motive la htt www.cde .ro roiecte2011400208em581. df.
Accesat la 22-09-2012.
15
Ex unere de motive la htt www.cde .ro roiecte2002300508em358. df.
Accesat la 22-09-2012.
16
Nicolae Cu a, o . cit., . 89-90.
17
Ex unere de motive la htt www.cde .ro roiecte2011600709em931. df.
Accesat la 13-09-2012.
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rinci alul instrument de lucru ce a stat la ba a reali rii
statisticii l-a re re entat lucrarea Dic ionar eneral al Revolu iei
Rom ne din Decembrie 198918. Conform datelor re ente n
aceast lucrare, n tim ul Revolu iei, n ora l mart r, au fost
martiri ate 1.166 de ersoane. Exist ntre con inutul Dic ionarului
i al altor c r i dedicate subiectului Revolu iei din Decembrie
1989 un num r de inadverten e ce in e de ortogra erea unor
nume de ersoane, a datelor la care a survenit decesul unora
dintre acestea, e de li sa, res ectiv sur lusul, de informa ii
din cu rinsul acestora. Diferen ele sunt de cele mai multe ori
re ultatul direct al metodologiei a licate de autori, atunci c nd au
abordat subiectul reali rii unor statistici cu rivire la eroii martiri
ai Revolu iei. Reg sim, totodat , n cu rinsul Dic ionarului
un num r de ersoane des re care lucrarea ofer o imagine
informa ional incom let (nu exist data exact a decesului, a
na terii, domiciliului, ocu a iei etc.) i des re care nu a m nimic
din alte surse. De asemenea, n cadrul Dic ionarului vom nt lni
nume i ersoane de eroi martiri c rora lucrarea le atribuie dre t
surs doar numele unuia dintre autori. Dac , n anumite ca uri,
utem reg si informa ia re ent n Dic ionar i n alte surse19, n
altele acest fa t nu se mai re et , n s ecial atunci c nd n lucrare
nu se reci ea sursa/autorul informa iei.
n ca ul ora ului Timi oara, Dic ionarul nregistrea
un num r de 122 de mor i. Dintre ace tia unui num r de atru
ersoane nu li s-a utut stabili cu exactitate data decesului. n
lus, fa de alte surse20, Dic ionarul re int un num r de 22 de
ersoane decedate n tim ul Revolu iei, ersoane ce se reg sesc,
18

Gheorghe Sb rn , Valentin Marin, Dic ionar eneral al Revolu iei Rom ne
din Decembrie 1989, Editura Militar , Bucure ti, 2010.
19
C ciulescu Horia re ent n Dic ionar la . 196 i av nd dre t surs numele
lui Valentin Marin, oate re nt lnit i n: Romulus Cristea, Revolu ia rom n .
M rturii i documente, Editura Rom nia ur i sim lu , Bucure ti 2007, ag. 96.
20
Statistici i comentarii asu ra eroilor martiri de la Timi oara g sim n lucr ri
recum: Adrian Kali, rim vara din Decembrie, Editura SAOL, Timi oara,
2011 Adrian Kali, Alexandru Rif, Decembrie ns ngerat, Timi oara, 2008
Alexandru O ca coordonator, Revolu ia Rom n n Banat, Editura Sitech,
Craiova, 2009 Marius Mioc, Revolu ia din 1989 i minciunile din urnalul
Na ional, Mitul agenturilor Str ine Mitul Securit ii atot uternice, Editura
Marineasa, Timi oara, 2005.
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ns , n mediul online
n cadrul statisticilor existente e dou
21
site-uri , recum i n lucrarea reali at de Cicerone Ioni oiu22.
Unora dintre deceda ii din tim ul Revolu iei le este
contestat calitatea de erou martir. n ca ul Timi oarei,
rechi itoriul este elaborat de M. Mioc23. Argumenta ia sa oate
clasi cat n dou categorii. rima face referire la m rejurarea n
care res ectiva ersoan a decedat (unele dintre acestea au murit
n urma unor accidente), iar cea de a doua se fundamentea
e
demonstra ia inexisten ii reale a resu usei ersoane, sau e a
inadverten elor ce o nso esc24. Unui num r de ase ersoane le
este contestat astfel de c tre Mioc existen a real n categoria
victimelor din decembrie 89. Un ca similar nt lnim i la Alba
Iulia25. Eviden ie c acest studiu nu i ro une, ns , s reali e e
ti ologii ale ersoanelor decedate n tim ul Revolu iei.
ntr-o lume n care s a iul virtual ocu
o i ii din ce n ce
mai mari atunci c nd se abordea domeniul inform rii, Revolu ia
Rom n din Decembrie 1989 nu utea s fac not discordant i s
r m n n afara acestui mediu de informare. Iar rintre multitudinea
de informa ii dedicate acesteia se reg sesc i cele ce se axea
e
tratarea subiectului eroilor martiri. Informa ii des re ace tia ot
consultate i se g sesc e site-ul iua News (htt ://m. iuanews.
ro/stiri/22-de-ani-de-la-moartea-tinerilor-revolutionari-romani),
sau la adresa de internet (htt ://romania1989.com/Martiri.as ),
unde ot consultate numele a 1.206 mor i n tim ul Revolu iei.
Unii autori de texte din s a iul virtual, ce tratea subiectul
Revolu iei, dau dre t num r al ersoanelor decedate n tim ul
acesteia cifra de 1.600 de mor i26, f r ns a face reci ri cu

21

htt ://m. iuanews.ro/stiri/22-de-ani-de-la-moartea-tinerilor-revolutionariromani htt ://romania1989.com/Martiri.as . Accesat 30-08-2012. reci e c
la data nali rii studiului 29-11-2013 adresa ultimului site nu mai este
valabil .
22
Cicerone Ioni oiu, Album al eroilor decembrie 1989, Sibiu, 1998.
23
Marius Mioc, o .cit, . 118-121.
24
Ibidem.
25
Calitatea de erou martir i este contestat lui Sorin Botar. A se vedea Revolta n ca itala Marii Uniri interviu cu Mihai Babi chi reali at de Constantin
Corneanu n Caietele Revolu iei nr. 2(46 /2013, . 59.
26
Informa ie reg sit la adresa htt ://www.liviuioanstoiciu.ro/2010/12/
triunghiul-exilatilor-1989-de-ce-trebuie-a arat-secretul-revolutiei- oeme-de-
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rivire la modul n care s-a ajuns la o astfel de cifr i f r a indica
numele eroilor martir. Iar altele reiau informa ia din alte surse
entru o ulari area acesteia, doar cu men ionarea surselor27. Un
alt site dedicat Revolu iei Rom ne din Decembrie 1989 i care, la
r ndul s u, tratea subiectul martirilor Revolu iei, este ortalul
Revolu iei28. De remarcat c n ca ul acestuia din urm criteriul
de reali are al statisticii i al categoriilor re entate, res ectiv o
re arti are a martirilor e jude e, se fundamentea
e criteriul
locului de na tere al eroului martir i nu e cea a locului martirajului.
Site-ul nu ofer o imagine com let asu ra num rului de victime
din tim ul Revolu iei i, cu exce ia Bucure tiului, autorii au
ales jude ul dre t unitatea administrativ rin care s-a reali at
re entarea eroilor. n cadrul celorlalte site-uri enun ate mai sus
nu se reali ea nici un fel de catalogare a martirilor. Acestea
doar enumer numele celor deceda i sau re int sim lu cifra. De
remarcat fa tul c numele re ente n aceste statistici se reg sesc
i n cadrul Dic ionarului. Cu toate acestea, acurate ea datelor
oferite este ndoielnic . Site-ul htt ://romania1989.com/Martiri.
as , indic gre it locul decesului a este 10 ersoane, ortogra a
gre it numele unor ersoane, cre nd astfel chiar schimbare de
gen29 i furni ea nume de ersoane eroi martir care nu i au
cores onden a n alte lucr ri30.
Se cunoa te fa tul c
rimii eroi ai Revolu iei din
Decembrie 1989, cei de la Timi oara, a oi cei de la Bucure ti din
noa tea de 21-22 decembrie, au fost re ultatul direct al ac iunii
for elor de re resiune ale regimului comunist rom n, condus de
a i-de-ruxandra-anton-si-virgil-costiuc/. Accesat 23-09-2012. Cifr vehiculat
i de re edintele Traian B sescu, care declara: doar 27 de mor i ntr-un
document al Justi iei este un lucru care te cutremur indiscutabil. Fa tul c
mai au i c , da, au fost 1600 de mor i, dar vom vedea ce s une legea, c noi nu
avem treab cu adev rul istoric, noi l avem e cel juridic, ca i cum mortul nu
este rob “ la htt ://romaniafara ustitie.word ress.com/tag/doar-27-de-mortiin-revolutie/ Accesat la 23.07.2012..
27
htt ://www.substele.ro/ entruei/mortii.html. Accesat la 22-08-2012.
28
htt ://www. ortalulrevolutiei.ro/index. h menu 1. Accesat 12-05-2012.
29
Lu a cu Nicolae Aurelia devine Lu a cu Aurel, cf. htt ://romania1989.com/
Martiri.as
30
F r ca acesta s e un criteriu rin care se neag automat corectitudinea i
veridicitatea ntregii informa ii, acest as ect, coroborat cu alte minusuri ale
datelor re entate e site, creea reticen fa de informa ia re entat .

13

Nicolae Ceau escu i la ordinul ex res al acestuia31. Accidente
extrem de grave, recum cel din Bucure ti din du amia a ilei
din 21 decembrie 1989, n urma c ruia i-au ierdut via a a te
ersoane32, nu edulcorea , ci agravea , deci ia luat de Nicolae
Ceau escu de re rimare a huliganilor .
Una dintre cele mai im ortante robleme ale istoriogra ei
ce rive te Revolu ia din Decembrie 1989 din Rom nia se refer
la autorii victimelor (a se citi mor ilor) Revolu iei. Ace tia au
fost cataloga i n atru categorii33: 1) agen i str ini 2) sus in tori
fanatici ai lui Nicolae Ceau escu 3) lu t tori civili i militari care
au a rat Revolu ia i 4) o eri de re erv ai Mili iei i Securit ii
reactiva i n acele momente.
Atunci c nd se abordea
roblema mor ilor Revolu iei
Rom ne din Decembrie 1989 cea mai cunoscut ntrebare care
a are este nc : Cine a tras n noi du 22 Cel mai robabil aceast
ntrebare se a
n leg tur direct cu fenomenul terori tilor34.
De i au existat i situa ii n care terori tii res onsabili entru o
arte din victimele Revolu iei au fost identi ca i i re inu i de
Armat 35, entru ca ulterior majoritatea dintre ei s e elibera i,
niciunul dintre ace tia nu a fost acu at direct de acte de terorism36
i f cut res onsabil entru crimele comise. Cu toate c aceast
roblem r m ne n toat com lexitatea ei una din r nile deschise
ale Revolu iei din Decembrie 1989, totu i, ea nu aca area
n
sine dec t o arte a r s unsului ntreb rii enun ate mai sus.
31

Ion Bucur, Cartea Re resiunii, Editura IRRD, Bucure ti, 2012.
Ibidem, . 144.
33
Brenciu Mircea, Revolu ia Luminii, Editura Societ ii iari tilor i Oamenilor
de Cultur Cincinat avelescu , Bra ov, 2004, . 141-142.
34
Conform Kushner, Harvey W., Encyclo edia of terrorism, Sage ublication,
2003, . 359: most de nitions of terrorism hinge on three factors: theme thod
(violence), the target (civilian or government), and the ur ose (toin still fear
and force olitical or social change)“.
35
Mihai Babi chi, Revolt n labirint. Decembrie 89, Editura Alti , Alba Iulia,
2009, . 183-185, 209-212 Ioan Dan, o .cit., . 219 consider ndre t it
a rma ia conform c reia, la Bra ov, vinovat de actele de terorism din ora a
fost Securitatea.
36
Mihai Babi chi, o . cit., . 211. Autorul men ionea c a existat un num r
de 1420 de ersoane sus ecte de acte de terorism: 820 de militari, 580 de civili
i doar 25 de str ini.
32
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Multe din victimele Revolu iei din Decembrie 1989 au
autori neidenti ca i. m u ca i n organele vitale, n s ecial inim
i creier37, ace tia au fost n cea mai mare arte uci i de c tre
terori ti. Exist , ns , entru ceilal i mor i ai Revolu iei de du
22 decembrie date care, dac nu ex lic , atunci m car re int
contextele i ersoanele ce au fost arte la acestea.
Constan a este unul din ora ele martir ce au bene ciat de
studii care au eviden iat fa tul c niciuna din victimele Revolu iei
de aici nu a fost re ultatul ac iunii terori tilor38. Res onsabilitatea
entru roducerea unui num r at t de mare de victime a fost,
n ca ul Constan ei, clasi cat n dou categorii. rima categorie
vi ea res onsabilitatea la nivel central , aici ind incluse: 1)
televi iunea, ca loc al lans rii unor mesaje menite s induc
o ula iei ideea existen ei unui ericol iminent (securi ti,
securisto-terori ti) ce atenta la schimb rile n curs i s determine
mobili area acesteia, m reun cu Armata entru a lu ta m otriva
acestui ericol i 2) conducerea armatei, total devotat noii
conduceri olitice i directivelor acesteia39. A doua categorie are
res onsabilitatea victimelor la nivelul jude ului Constan a, iar
cau ele ce au condus la a ari ia unor circumstan e ce s-au soldat
cu victime n acest jude au fost:
1 - li sa colabor rii ntre noua conducere i for ele armate
a dus la crearea de structuri aralele, care au ac ionat inde endent
una fa de cealalt , cre nd o stare de haos generali at ce va
conduce la numeroase incidente care se vor solda cu victime
2 - informa iile cu rivire la diferite ac iuni ale terori tilor
au condus la m suri n urma c rora i-au ierdut via a numeroase
ersoane at t la Constan a, c t i n alte one n care au existat
contexte similare
3 - e aero ortul Mihail Kog lniceanu, Comandamentul
Marinei Militare este anun at c va rimi o tru de gr niceri,
37

Astfel de ca uri se reg sesc n lucr ri recum: Ioan Dan o . cit., . 42-43
(autorul men ionea c n urma investiga iilor s-a stabilit c 35 din victimele
din ora ul Timi oara de n n 25 decembrie au fost ucise cu un singur glon
ochit n ca , iar 30 cu un singur glon n torace) Gheorghe Sb rn , Valentin
Marin, o . cit., Editura Militar , Bucure ti, 2010 Emil Şim ndan, ictorie...,
Valentin Marin o . cit., . 23, identi c 108 ca uri de ersoane m u cate n
inim .
38
Remus Macovei, o .cit., . 86.
39
Ibidem, . 70-72.
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