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Incheiat astazi 16-12-2011  cu ocazia sedintei extraordinare a  
  Consiliului Local al Municipiului Timisoara. 

 
 
 Presedinte de sedinta – Cons.  STEFAN SANDU 
 Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 17; 

Au absentat : Adriana Blaj, Ovidiu Ciuhandu, Maria saracan, Silviu Sarafoleanu, 
Ciprian Bogdan, Mihai Ritivoiu, Marinel Horablaga, Valentin Moldovan, Stefan 
Sandu si Szabo Francisc. 
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul 
viceprimar Sorin Grindeanu, domnul viceperimar Adrian Orza si domnul secretar 
Ioan Cojocari. 
 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului 
Timisoara  nr. 2277 din data de 13.12.2011 . 

 
 
 
 
Dl. PETRU ŞTEFAN: Bună ziua. Deschidem şedinţa noastră festivă, omagială cu un 
minut de reculegere în memoria celor căzuţi în timpul Revoluţiei la Timişoara.  
Dl. PRIMAR: La fel ca şi în alţi ani omagiem azi cele începute şi întâmplate acum 22 de 
ani în Timişoara.  Atunci s-a ieşit pentru libertate, democraţie, s-a ieşit cu mari speranţe 
că lucrurile în România se vor îndrepta şi că vom reintra în rândul ţărilor civilizate. În 
mare parte revendicările de atunci nu s-au realizat. S-au realizat câteva lucruri în bine dar 
multe lucruri au rămas aşteptări şi neîmpliniri. Nu cred că azi trebuie să  facem proces de 
intenţie cuiva, dar trebuie să ne străduim ca în limitele statului de drept ale democraţiei să 
reuşim schimbăm pe cale democratică acele lucruri care nu s-au făcut sau s-au făcut rău. 
Îndemnul meu este ca azi să trecem peste partizanate politice pentru că în Decembrie 
1989 toţi eram adunaţi în jurul unui ideal, cel de libertate, de democraţie. Trebuie să ne 
gândim la ce s-a dorit şi la ce ar trebui să facem de acum încolo.  Constat că apar aspecte 
noi şi acum câteva zile am condamnat public un proiect de lege în care se inventează o 
nouă istorie cum că la Iaşi s-ar fi născut nu ştiu ce nucleu şi ar fi început Revoluţia. 
Acesta este un mod de-a dreptul penibil de a răstălmăci istoria. Este inadmisibil ca o 



sumedenie de impostori care s-au culcat cu Ceauşescu şi s-au sculat cu Iliescu şi care 
habar nu aveau că aici la Timişoara se murea să beneficieze de nişte avantaje materiale 
date de statul român. Aceştia trebuie să dispară. Ne-am străduit să dăm terenuri cu 
prioritate la urmaşii decedaţilor să rezolvăm situaţia spaţiilor comerciale. Aş dori ca 
parlamentarii de Timiş să vegheze la asemenea răstălmăciri istorice şi divagaţii.  Eu vă 
mulţumesc tuturor şi vă doresc un Crăciun în linişte şi pace şi un An Nou mai bun.  
Dl. VIRGIL HOSU: Domnule primar, domnilor consilieri stimaţi invitaţi, dragi 
revoluţionari. Bucuria noastră era mai mare dacă în această zi erau prezenţi toţi 
consilierii. Era o bucurie şi un respect în acelaşi timp. Mulţumesc d-lui primar domnilor 
viceprimari domnilor consilieri că sunt alături de noi. Înseamnă că au un respect faţă de 
noi şi de Revoluţia română. În aceste zile noi timişorenii îmbrăcăm haine de sărbătoare 
dar şi de doliu. Revoluţia a fost un eveniment de cotitură în istoria noastră, iar românii 
păstrează tot mai selectiv imaginea evenimentelor care au schimbat radical destinul 
României. Căderea dictaturii a fost pentru majoritatea covârşitoare a românilor momentul 
unor mari speranţe.  Oameni necunoscuţi se îmbrăţişau şi pe feţele lor se citea bucuria 
sentimentului de fraternitate care a unit oameni şi destine. Acele clipe nu vor fi uitate 
niciodată de cei care le-au trăit cu maximă intensitate. Cei 22 de ani care au trecut de 
atunci nu s-au dovedit suficienţi pentru a clarifica parcurgerea evenimentelor tragice din 
Decembrie 1989. Revoluţia a constituit reacţia de demnitate a unei generaţii care 
răsturnând ceauşismul şi comunismul şi-au asumat  dreptul la libertate. Revoluţia română 
a fost poate ultima revoluţie sângeroasă a continentului european. Dar impactul ei 
naţional şi internaţional nu a fost cercetat îndeajuns. Societatea românească a rămas 
divizată, reconcilierea naţională rămâne un deziderat. Revoluţia a devenit motiv de 
dispută şi scandal politic dintre diverse grupuri de influenţă. La revoluţie au participat 
deopotrivă tineri, bătrâni, anticomunişti deopotrivă însufleţiţi se speranţa că dictatura 
trebuie să fie răsturnată odată pentru totdeauna. Revoluţia este fapta generaţiei noastre 
căreia îi datorăm istoria care i se  cuvine. Revoluţiile au condus la căderea regimurilor 
comuniste şi au permis cetăţenilor să-şi creeze propriul destin.  Suntem obligaţi să nu 
uităm că am luptat pentru câştigarea drepturilor fundamentale ale omului, să păstrăm 
veşnic vie amintirea celor ce au plătit cu viaţa libertatea noastră.  Sunt fiii Timişoarei 
dintotdeauna demne dar azi libere. Numai de noi depinde să realizăm ceea ce am visat în 
decembrie 1989. Avem libertate  trebuie să  învăţăm să o folosim.  Aşa să ne ajute 
Dumnezeu! Ţin să le mulţumesc colegilor care timp de 3 săptămâni au fost  în greva 
foamei, pentru efortul pe care l-au făcut în numele tuturor şi aş dori să-i onorăm cu o 
diplomă şi o plachetă comemorativă. Dl. Savu Ioan, dl. Carpăn Gheorghe, dl. Păiuţ 
Nicolae Ilie, dl. Jurj Nicolae, dl. Barani Nicolae, dl. Părpăluţă Dumitru, dna. Cârpan 
Georgeta, dl. Ojogneanţ Ştefan, dl. Hărpană Cătălin.  
Dl. SAVU: Domnule primar doamnelor şi domnilor,  din tot sufletul am nădăjduit că în 
Timişoara primează bunul simţ, solidaritatea, credinţa. Până şi presa în loc să respecte 
aceste momente vânează penibilul. După 22 de ani mi-am câştigat dreptul de a vă vorbi şi 
de a mă asculta dvs. Cum să ne respecte ţara dacă noi înşine ne lăsăm căzuţi în ruşine? 
Nimic din cele câştigate dupa 1989 nu ar fi fost posibile dacă nu ar fi fost Revoluţia.  
Dl. BURLACU: Mi-e greu să vorbesc înaintea d-lui Oprea, înaintea celor care au marcat 
cu adevărat ziua de 16 Decembrie. Deschiderea ar trebui să o facă Asociaţia 16 
Decembrie.  Noi am luptat pentru libertatea presei şi acum suntem lustraţi, nu avem 
dreptul la replică, televiziuni ca B1 ne împroaşcă cu noroi de fiecare dată. Le e ciudă 



pentru că ei nu au putut realiza ceea ce am realizat noi în 1989, nu-i deranjează 
indemnizaţia aceasta, ea nu valorează nimic, îi deranjează titlul nostru. Pe noi ne 
recunoaşte o Europă întreagă.  Noi i-am validat pe ei şi le-am asigurat locurile de unde ne 
reprezintă. Să nu se mire dacă ceea ce s-a întâmplat în 1989 se va repeta, pentru că un 
cuţit are două tăişuri.  Noi trebuie să ne unim să strângem rândurile. Cerem sprijinul 
parlamentarilor pentru ca pe TVR1 să avem şi noi revoluţionarii un spaţiu de emisie unde 
să ne spunem păsul pentru că avem ceva de spus şi avem credibilitate.  
Dl. MIRCOVICI: Doamnelor şi domnilor daţi-mi voie să-l salut cu respect pe Ion 
Marcu pe Lorin Fortuna pe Tudorin Burlacu. Destul ne mâncăm unii pe alţii şi suntem 
buni de mâncat de către Guvern. Eu am venit să vă prezint proiectul de lege în legătură cu 
diversiunea cu Iaşiul.  Municipiul Iaşi se declară iniţiator al Revoluţiei române.  Acest 
proiect este semnat de către doi senatori şi patru deputaţi de Iaşi din PD-L. Oprea 
Dumitru, Popa Mihaela, Dobre Elena, Movilă Petru, Păduraru Nicuşor şi Spânu Marius.  
Ceea ce se propune în acest proiect este de o mie de ori mai jignitor decât tăierea 
indemnizaţiilor şi dovedeşte de ce noi revoluţionarii le stăm în gât. Nu poţi în numele a 4-
5 oameni care au fost împotriva comunismului să spui că de acolo a început Revoluţia 
Română. Al doilea aspect e legat de tăierea indemnizaţiilor care afectează pe cei săraci. 
Bani există nu exista voinţă politică. Nu vor să dea aceşti bani.  
Dl. ADAM NICOLAE: Oficial acuz guvernul României de sărăcirea poporului  român 
de subminarea economiei naţionale. Trebuie sa ne unim sa fim o forta a acestui oras.  
Dl.STEFAN PETRU:   Cu acestea declar inchisa sedinta de  astazi a Consiliului Local si 
va multumesc pentru participare. 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 
 
Cons. PETRU STEFAN           IOAN COJOCARI 


