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    PROCES-VERBAL 
 Incheiat astazi 26-01-2012 cu ocazia sedintei extraordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
 
Presedinte de sedinta – Cons.EHEGARTNER PETRU  
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti  26 
Au absentat : Romeo Barlea,  
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, 
domnul viceprimar Sorin Grindeanu , domnul viceprimar Adrian Orza si dl. 
Secretar Ioan Cojocari 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului 
Timisoara  nr.95/23.01.2012 

 
 
 
Dl. EHEGARTNER: Deschid lucrările Şedinţei extraodinare a Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara în conformitate cu prevederile art.2, art.39 şi art.68 din Legea 
215/2001- privind administraţia publică locală.  
Dl. PRIMAR: M-am autosesizat în legătură cu protestele din oraşul nostru pe care le-am 
autorizat şi vă asigur că atâta timp cât eu voi fi primar al acestui oraş libertatea cuvântului 
va fi respectată. Am cerut doar să nu se producă daune ale patrinomiului public sau 
privat. Consider că revendicările dvs. sunt parţial întemeiate dar vă rog ca de acum 
înainte ceea ce cereţi să aibă temei legal.  
Dl. SECRETAR: Şedinţa de azi e o premieră în ţara noastră. Am un gust amar pentru că 
ceea ce aţi făcut dvs. acum 22 de ani la Timişoara a fost furat de Bucureşti. Timişoara a 
dat tonul după revoluţie în evenimentele majore din ţară. Ceea ce înseamnă că Timişoara 
e un garant al libertăţii al democraţiei. Exemplul Timişoarei va fi urmat şi de alte oraşe 
care vor discuta în acelaşi cadru problemele locale sau naţionale.  
Dl.FORTUNA: Onorată asistenţă încep prin a  mulţumi primăriei şi Consiliului Local că 
au acceptat să ia în dezbatere dreptul la o opinie publică. Cred că motivul declanşării 
acestor evenimente este faptul că preşedintele însuşi nu cunoaşte sensul democraţiei 
Dl.FORTUNA: La fel e şi cazul procurorului din Arad. Dacă arestările se fac în prezenţa 
mass mediei înseamnă că se urmăreşte altceva, de aceea a păţit primarul Clujului ce a 
păţit pentru că a făcut de unul singur acele fapte  şi nu  a dat mai sus obolul celor de la 
putere.  Vă rog mult domnilor consilieri să nu ne dezamăgiţi.  
Dna. LIA LUCIA EPURE: Bună ziua. Doamne ajută că putem fi împreună aşa cum 
suntem în Piaţa Operei în fiecare zi.  Sunt în situaţia pe care profesia mi-o impune, presa 
este un filtru între realitate şi uneori ceea ce se vede, pentru că nu totdeauna ceea ce se 



vede este ceea ce se întâmplă în realitate. Mulţumesc organizaţiilor care luptă pentru 
drepturile proprii dar şi pentru a-l schimba pe Băsescu. Ziarul Ziua de Vest promovează 
acţiunile acestor oameni suntem alături de ei în fiecare zi ca oameni ca timişoreni. Har 
Domnului că mai sunt posturi tv şi radio care nu susţin puterea şi că prezintă lucrurile 
obiectiv.  Vă rog frumos să terminăm cu corupţia incompetenţa dar mai ales cu băşcălia 
care se face la televiziuni, pe bloguri în ziare, un domn profesor a spus că noi cei din 
Piaţa Operei suntem din Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei. Vă mulţumesc pentru 
microfon ne vom strădui să nu vă dezamăgim. 
Dl. LUCIAN CĂLDĂRARU:  Încep prin a rosti Bună ziua Timişoara! Este un salut şi 
un mesaj pentru noi toţi.  În final scopul nostru este acela de a ne redobândi conştiinţa 
noastră, demnitatea şi democraţia. Pentru că noi românii suntem într-o gravă criză de 
conştiinţă. L-am scos pe Dumnezeu din România şi l-am introdus în sms-uri, inacceptabil 
aşa ceva. Poziţia dvs. personală şi instituţională contează mule pentru că prin poziţia dvs. 
suntem avangarda civică a României.  
Dl. GRINDEANU: Putem să adoptăm ceea ce de fapt cu ceva timp în urmă am făcut 
împreună cu dvs cu presa. Şi anume, noi, în urmă cu un an jumate am luat poziţie faţă de 
încercarea Aradului de a lua aeroportul din Timişoara.  Grupul consilierilor PSD subscrie 
în totalitate la cele 6 puncte scrise de dvs. în adresa respectivă şi aderăm la ceea ce aţi 
spus. Acesta e punctul nostru de vedere. 
Dl. EHEGARTNER: În multitudinea de sloganuri care se scandează de 12 zile cred că 
unul din ele le-ar anula pe toate dacă ar fi dus până la capăt. Jos Băsescu! Dacă acest 
lucru s-ar întâmpla celelalte lucruri nu ar mai avea subiect. Eu salut în numele 
consilierilor PNL atitudinea civică  pornită de timişorenii care au aprins făclia revoluţiei 
în 1989 şi sper să trezim conştiinţa naţională să nu mai ratăm şansa de a-l da jos pe 
Băsescu.  
Dl. ORZA: Vreau să-i felicit pe frumoşii nebuni care au permis ca în 1989 să fie 
democraţie după 50 de ani de urme ale tancurilor sovietice. S-a strigat atunci 
pluripartidism, avem azi acest lucru. Românii au strigat tot timpul Jos, Băsescu şi cei ce 
au fost înaintea lui şi au votat împotriva cuiva dezamăgiţi de prestaţia politică a 
momentului respectiv.  O revoluţie dacă nu duce la evoluţie nu reprezintă nimic.  Şi 
evoluţia nu se poate face fără soluţii. Trebuie să învăţăm să votăm să respectăm dreptul la 
vot şi să ni-l asumăm. Soluţia pe care PNŢ-CD o propune este revenirea la valorile 
tradiţionale ale acestui neam şi la cursul firesc al unei Românii coagulate decente şi 
echilibrate. Şi acest lucru se poate face în mai multe feluri. Avem nevoie de asanarea 
clasei politice.  De aplicarea punctului 8 şi al Legii Lustraţiei, de descentralizare 
administrativă şi regionalizare bazată pe vechile regiuni istorice acompaniată de 
depolitizarea totală a instituţiilor publice şi pe principiile moderne europene. Fără aceste 
măsuri nu se poate face o revoluţie a administraţiei în România.  Justiţia independentă e 
garantul separării puterilor în stat. Principala prioritate pentru ieşirea din colapsul 
economic e dezvoltarea agriculturii şi utilizarea uriaşului potenţial al acesteia. Educaţia şi 
sănătatea populaţiei trebuie să fie principalele direcţii pe termen scurt mediu şi lung 
pentru a asigura României un viitor.  Societatea civilă, presa, sindicatele şi alte 
organizaţii trebuie să iasă de sub influenţa politică şi a intereselor de grup pentru a putea 
asigura un climat echidistant şi eficient al dezbaterii publice de interes general. Şi credem 
că singurul garant al echilibrului al decenţei şi al revenirii la firul istoriei este revenirea la 
monarhie.  Suntem de acord cu revendicările dvs.  



Dl. CIUHANDU:  Ceea ce se întâmplă azi în Timişoara este consecinţa faptului că 
Timişoara este un oraş liber şi democratic.   Cred că noi în ultimii 20 de ani ne-am 
pierdut umanitatea, valorile şi moralitatea.  E o perioadă dificilă din punct de vedere 
economic. Cred că dacă fiecare ne întoarcem să ne recăpătăm moralitatea pierdută cu 
siguranţă vom găsi soluţii să mergem înainte. Clasa politică de azi e rezultatul votului 
acestui popor.  Ne-o asumăm cu toţii şi nu fugim de răspundere chiar dacă azi sunt 
probleme în zona aceasta a politicului. Consider că dacă ne întoarcem la acest respect al 
omului faţă de om cu siguranţă vom găsi soluţii. Ne asumăm acestecritici îndreptate 
împotriva partidului pe care-l reprezint nu fugim de răspundere, iar eu şi colegii mei vă 
respectăm şi suntem alături de Timişoara. Vă mulţumesc.  
 
 
Dl. CIUHANDU:   Am spus ca nu ma pot pronunta aici, in acest cadru dar cred ca 
solutia se gaseste in Timisoara. 
Dl. BACANA LIVIU :   Buna Ziua! Salut Timisoara, pe domnul Primar si pe colegii 
mei revolutionari. 
 Vreau sa fac o comparatie intre atitudinea dumneavoastra si ce a presedintelui 
Traian Basescu. Nu ma voi lansa in multumiri dar i-as multumi domnului Ciuhandu  
Ovidiu pentru ca  m-a facut sa-mi dau seama ca mi-am dat seama ca demersul nostru a 
fost mai mult decat bine-venit. 
 Trebuie sa faceti pentru popor nu numai dumneavoastra ci si cei de sus. 
Sant membru al PSD dar mai presus de toate sant revolutionar din Timisoara, patriot 
roman si roman! 
 De 2 ani de la taierile criminale care s-au facut pe spatele poporului roman de 22 
ani de la Revolutie noi putem sa spunem ca suntem in strada. Comitetul de initiativa are 
meritul lui de astazi. Este vorba de d-na Maria Traistaru, Emil Vladesan, dl. Marius 
Tudose, dl.Costel Bursuc, Dinu Buhaianu, Dan Curiban,Dionisie Nicolae Biries, Catalin 
Galos si eu. 
 In comunicatul de ieri dl. Basescu si-a recunoscut infrangerea. 
A treia Proclamatie si reforma pentru Romania este foarte importanta. Salut proiectul 
domnului Lorin Fortuna si il consideram parte al Platformei pentru Romania care este o 
platforma civica, este o platforma prin care noi vedem niste revendicari nationale. 
Revizuirea consitutiei ne spune ca strada vrea schimbarea regulilor. Trebuie sa trecem la 
democratia participativa. 
 Institutiile statului si statul trebuie sa deserveasca poporul. 

A treia proclamatie este o proclamatie vizionara  prin care noi vedem, eseu pentru 
deservirea republicii. A facut loc platformei pentru Romania . 

O schimbare este necesara in Romania. Va multumesc!! 
Dl. PRIMAR:  Democratie participativa. Santem primul oras in Romania care de 10 ani 
de zile am introdus aceste consilii de cartier, organisme care actioneaza fara nici un fel de 
presiune politica si pe baza discutiilor cu acesti oameni stabilim programele de dezvoltare 
ale orasului. 
 In al doilea rand ca individ, Ciuhandu Gheorghe, va spun ca nu ma intereseaza 
desavarsirea republicii. Eu vreau sa revina regele si sa incheiem paranteza comunista . 
 Daca vreti antisistem atunci singura solutie este revenirea la monarhia 
constitutionala. 



Dl. EMIL VLADESAN:  Sant fericit ca ma aflu in aceasta sala si in acest oras.Am fost 
coleg cu domnul primar si nu-mi vine sa cred acum ca acela este  el.  
 Ceea ce s-a intamplat i 1989 nu putea porni decat de aici pentru ca acest oras este 
altceva, este diferit ce celelalte orase ale Romaniei.  
 Vreau sa,multumesc domnului primar , viceprimari si domnilor  consilieri pentru 
ca daca ei nu ar fi fost alaturi de noi sa putem obtine anul trecut acele autorizari pentru 
mitinguri pot sa va spun ca absolut nimic nu se intampla in Romania. 
 Noi santem avangarda Romaniei. Demiterea dr. Arafat a venit ulterior a ceea ce a 
insemnat prezenta noastra in strada . Acea lege este o lege a genocidului care ne-a lovit 
pe toti romanii. 
 Noi, luptatorii cu merite deosebite am fost la toate mitingurile in ultimii 2 ani de 
zile.Nu am iesit doar acum cand  drepturile noastra au fost taiate. Acest oameni au 
continuat sa ne loveasca, am dat drumuul la cea de-a 3-a Proclamatie de la Timisoara . 
Sant principii fundamentale pentru o viitoare constitutie care va trebui sa exista indiferent 
daca Romania va fi stat monarhic. 
 Va multumim ca ne-ati dat ocazia sa fim aici si noi vom ramane gardienii 
democratiei. 
 Toata clasa politica este vinovata, s-au facut greseli enorme! 
Acest compromisuri trebuie sa inceteze! Fara demisia guvernului nu poate sa existe un 
moment al adevarului. Aceasta putere nu poate continua. 
 Am fost naivi si am cedat puterea. 
 Nu vom mai perite nici unui politician sa-si bata joc de noi! 
Trebuie sa fim respectati iar intreaga clasa politica sa se aseze la masa dialogului. 
Va multumesc! 
................................:  Nu m-am asteptat ca in acest cadru sa se faca afirmatia ca republica 
este ilegala! 
 
Dl. COSTEL BURSUC: Multumesc executivului si legislativului primariei mun. 
Timisoara. Noi , cei din decembrie 1989 ne-am facut datoria atunci, ne-am facut-o si 
acum si vreau sa-i rog pe cetatenii Timisoarei sa continue si acum. Vreau sa-l amintesc si 
pe domnul Gheorghe Lungu care face parte din comitetul de initiativa. 
 In 2009 eu i-am facut campanie presedintelui basescu dar de data asta nu plec din 
strada pana cand presedintele Basescu nu-si da demisia. 
Eu cred ca ceea ce faceti astazi, va crea un precedent si  astfel si celelalte primarii din tara 
vor putea sa-si spuna cuvantul. 
 NU vom pleca acasa pana cand presedintele Basescu nu-si va da demisia. 
 Referitor la Proclamatie, il rugam pe domnul primar si pe domnii viceprimari, 
printre noi, organizatorii protestelor sant oameni care simpatizeaza cu monarhia. 
Platforma dumneavoastra pentru monarhie putem sa o discutam si sa o dezbatem. 
 Important este sa scapam de hoti si mafioti. 
Fac un apel la ziaristii care scriu fara sa se informeze, nimeni din acest comitet care sta de 
80 de zile in starada nu a primit bani de la nici o formatiune politica, o facem ca sa traim 
intr-o tara mai buna si prospera. 
 
Dl. TUDORIN BURLACU: Santem organizatorii mitingului de la ora 7 care se numeste 
“ Predam stafeta tinerilor”. Asteptam tinerii sa-i invatam cum sa lupte cu arme 



democratice. Mitingul s-a transformat in manifestatie de protest. Acest manifest il dam 
dezbaterii dumneavoastra, presei care trebuie sa-si faca datoria, TVR-ului unde noi 
platim taxe, ii cerem sa inceapa sa demareze un program de dezbateri televizate. 
 In urma finalizarii acestui manifest, tineretul din Timisoara ne-a solicitat 
continuarea de la ora 8 la 9 a unui miting de protest  pentru manifest care este conceput 
pe 10 puncte. 
 Cand va fi finalizat il vom da colegilor sa-l treaca in Platforma pentru Romania. 
Este sustinut si de 28 de ONG-uri 
 Noi personal am facut o hartie si am inamant-o primarului ca sa luam PNT drept 
initiatori ai manifestului langa noi . Va multumim tuturor consilierilor si domnului primar 
pentru ca ne-am dat aprobarile pentru a demonstra pasnic si sa deschidem calea 
dialogului. 
 Al 7-lea punct din manifest este identic cu cel din 22 decembrie1989. 
Niciodata nu am fost membru al vreunui partid politic  ci membru al societatii civile 
pentru care voi lupta . 
 S-a strigat in piata “Jos partidele!”  pentru neaplicarea cerintei poporului  ca 
parlamentul sa aibe 300 de oameni. Nu ajunge sa-l schimbam pe Basescu. 
 Am cerut la punctul 8 organizarea de alegeri de catre noi, societatea civila! 
Doresc ca reprezentantii partidelor sa-mi raspunda si mie vis-a-vis de Manifest, si fata de 
Platforma pentru Romania. 
 Le voi transmite colegilor mei ceea ce hotarati dumneavoastra. Va multumesc! 
 
Dl. CASSIAN TAURESCU:  De 22 ani nu numai PD-ul este vinovat. Toate partidele 
trebuie sa faca ceea ce trebuie.  
 Trebuie sa mergem la vot ! Trebuie sa vina la putere cine merita. Avem nevoie 
de tineri, avem nevoie de clasa tanara. 
Dl. BURLACU :   Inainte dea pleca dorim sa auzim punctul de vedere al partidelor 
politice fata de manifest si fata de Procloamatie 
Dl. GRINDEANU:  Noi avem acelasi punct de vedere pentru ambele.Vom avea 
dezbateri in ceea ce priveste platforma. Eu sant republican dar respect si pozitia dansilor 
pentru monarhie. 
Dl. ORZA: In a treia Proclamatie de la Timisoara, in preambul se incepe asa:”  
Republica si republicanismul nu au istorie indelungata in istoria milenara a poporului 
roman.” 
 Apoi, la aspectele enumerate se vorbeste de separarea puterilor in stat, 
independenta justitiei, ambiguitatea multora dintre aspectele constitutiei. Cu toate aceste 
aspecte santem de acord. Singurul lucru unde ne separam oarecum este la forma de 
organizare a statului. 
Dl. BACANA: A treia proclamatie  sant revendicarile noastre  constitutionale ale 
republicanilor introduse, impreuna cu cea din martie 1990, in Platforma pentru 
Romania.Noi am salutat in piata monarhistii chiar daca eu sant republican. Daca veniti cu 
un proiect monarhist, un proiect pentru un referendum vis-a-vis de forma de stat il bagam 
in Platforma.Asta e platforma pentru Romania! Nu o legati neaparat de a 3-a Proclamatie. 
Dl. ORZA:  Este vorba de niste lucruri normale pe care nu le poate contesta nimeni. 
Trebuie sa gasim solutia pentru a indrepta lucrurile cae ne deranjeaza. 
Dl. BURLACU:  Santeti dispusi sa gasim solutia impreuna? 



Dl. ORZA:  Evident! 
Dl. EHEGARTNER: Pozitia PNL a fost mereu consecventa. Eu personal respect 
monarhia, respect faptul ca  traditional avem aceasta orientare dar dupa o sincopa  de 
cativa zeci de ani cred ca etapa in care cred ca putem performa este o sincopa 
consitutionala. O republica parlamentara cu presedintele ales de parlament. 
Dl. PAU: Din partea PDL, cred in necesitatea dialogului, vad puncte de vedere pozitive 
si in Platforma si in manifestul pe care ni l-ati elaborate dar toate acestea trebuie sa 
ajunga la un rezultat benefic pentru toti cetatenii acestei tari si acesta nu poate fi facut 
decat  cu ajutorul dialogului. Consideram ca si noi putem avea un discurs sau o parere 
pozitiva pentru imbunatatirea nivelului de trai al cetatenilor. 
 
Dl. TAURESCU: Ca incheiere vreau sa spun ca sustin punctul 8 al Proclamatiei de la 
Timisoara unde se stipuleaza ca cei care au facut parte din vechile structuri sa nu mai faca 
parte si din cele actuale. 
Dl. EHEGARTNER: Va multumesc pentru participare si declar sedinta inchisa. 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR 
 
Cons. PETRU EHEGARTNER           IOAN COJOCARI 


