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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
       Incheiat astazi  16-12-2014 cu ocazia sedintei extraordinare a  
              Consiliului Local al Municipiului Timisoara 

 
 

 Presedinte de sedinta – Cons. CIPRIAN JICHICI; 
 Din numarul total de 27 consilieri au participat  27; 
 Au absentat:  Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu,  
domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul 
secretar Ioan Cojocari; 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului Timisoara  
nr.       /  .12.2014 
 
 
 
 
Dl. JICHICI: Domnule primar, stimaţi membri ai consiliului local onorată 
asistenţă declar deschisă Şedinţa Consiliului Local al Municipiului Timişoara de 
azi 16.12.2014 ocazionată de împlinirea a 25 de ani de la începuturile Revoluţiei 
Române.  Vă invit să păstrăm un moment de reculegere în memoria celor care în 
Decembrie 1989 au plătit preţul suprem.  Dau cuvântul d-lui Primar Nicolae Robu.  
Dl. PRIMAR:  Stimaţi revoluţionari, distinse doamne distinşi domni, azi se 
împlinesc 25 de ani de când la noi în Timişoara s-a prins curaj să se spună Stop, a 
fost de ajuns Jos Comunismul! Jos Ceauşescu!  Trebuie recunoscut că primele 
manifestări ostile regimului de atunci au avut loc încă din ziua de 15 Decembrie 
când un grup de cetăţeni au opus rezistenţă la punerea în practică a unei decizii de 
mutare a pastorului Tokes din Timişoara. În 17 Decembrie 1989 au avut loc 
primele pierderi de vieţi omeneşti iar în 18 şi 19 Decembrie revolta a continuat 
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după cum bine ştim soldându-se cu noi victime. În 20 Decembrie mii şi mii de 
oameni au părăsit în grup locurile de muncă venind în Piaţa Victoriei pe care au 
umplut-o până la refuz aşa cum eu nu am văzut-o niciodată.  Am fost acolo peste o 
sută de mii de suflete iar în situaţia creată armata a fraternizat cu poporul lucru care 
era de aşteptat ca ceva natural.  Sâmbătă 20 Decembrie vom sărbători 25 de ani de 
la victoria locală a Revoluţiei de la 1989. Sunt două zile sfinte care trebuie să 
rămână în minţile şi în sufletele românilor pentru totdeauna. Avem datoria să 
aducem un omagiu celor ce în Decembrie 1989 şi-au pierdut viaţa pe altarul luptei 
pentru libertate celor ce au fost aproape de a-şi pierdde viaţa arestaţilor şi celor ce 
au contrbuit la victoria libertăţii obţinută atunci.  Glorie etenă eroilor şi veşnică 
adeziune eroilor şi valorii Libertate, înainte de toate! Salut prezenţa unor 
revoluţionari din Iaşi, Suceava, Bucureşti, Târgovişte şi îi salut cu drag.  Bun venit 
în Timişoara! Victoria revoluţiei nu ar fi fost posibilă dacă ei nu ar fi aprins flacăra 
revoltei în întreaga ţară şi ne bucurăm să-i avem alături de noi pe reprezentanţii 
revoluţionarilor din alte oraşe importante.          
 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA         SECRETAR 

Cons. CIPRIAN JICHICI     IOAN COJOCARI 


