
1 
 

ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

                                        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  16.12.2019 cu ocazia sedintei comemorative  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
 
     Preşedinte de şedinţă – Viceprimar Dan Diaconu 
     Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi  15; 
     Au absentat:  Mihoc Ciprian, Sandu Constantin, Dan Idolu, Alin Nicusor 
Sarbu,  Ioan Szatmari, Adrian Orza, Marius Dugulescu, Sorin Ionescu, Lucian 
Taropa, Simion  Mosiu, Ioan Mateescu,Andra Blotiu; 
     Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU,        
domnul viceprimar Dan Diaconu domnul viceprimar Farkas Imre si p. 
secretar general Caius Suli; 
 

 

DL.CĂLDĂRARU: Incepem ședința comemorativă – 30 de ani de la 
Revoluția din decembrie 1989. 

DL.PRIMAR: Suntem aici la un moment, în egală măsură, de bucurie, de 
mândrie, dar și de tristețe, gândindu-ne la cei care, în urmă cu 30 de ani și-au 
dat viața pentru ca noi, astăzi, să fim liberi. Sărbătorim astăzi 30 de ani de la 
izbucnirea Revoluției anticomuniste din 1989, iar vineri, 20 decembrie, 30 de 
ani de la victoria locală a Revoluției române anticomuniste din 1989. Vă 
amintim că în Consiliul Local am hotărât recent ca ziua de 20 decembrie să 
devină ziua eliberării Timișoarei de sub comunism și începînd cu ziua de vineri, 
va fi prima sărbătorire a acestei zile istorice în această formulă. Avem datoria 
de onoare să aducem un omagiu în primul rând celor care în decembrie 1989 și-
au pierdut viața pe altarul luptei pentru libertate, apoi celor ce au fost aproape 
de a și-o pierde, fiind răniți, arestaților și tuturor celor care, într-un fel  sau 
altul, au contribuit la victoria libertății obținută atunci. 
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D-NA LILIANA ONEȚ - SUBPREFECT: Se împlinesc 30 de ani de când la 
Timișoara a izbucnit Revoluția din decembrie 1989. Aducem un omagiu celor care 
s-au jertfit pentru libertate pentru ca noi, astăzi, să putem trăi intr-o țară 
democratică și să ne putem bucura de toate drepturile și libertățile obținute prin 
sacrificiul lor. Doresc să-mi exprim întregul meu respect, în numele Instituției 
Prefectului Timiș, pentru cei care sunt prezenți astăzi în sală, revoluționari, răniți, 
urmași ai celor care și-au pierdut viața în Revoluție, pentru toți participanții la 
evenimentele din decembrie 1989 și să vă asigur că Instituția Prefectului va rămâne 
o instituție deschisă dialogului cu d-voastră și oricăror probleme care vor fi în 
viitor, pentru a vă acorda sprijin. 

DL.CĂLDĂRARU: Am în mână prima Proclamație de la Timișoara care atestă 
fără dubii că la Timișoara a fost o revoluție împotriva comunismului. De azi înainte 
vă îndemn să luați atitudine față de orice aspect care nu coincide cu idealul nostru 
de libertate. 

DL.VIRGIL HOSU – ASOCIAȚIA  „ALTAR TIMIȘOARA”: Aniversăm 30 de 
ani de la Revoluția din decembrie 1989. Aducem un omagiu celor care au avut 
atunci tăria să înfrunte toate riscurile pentru a se opune unui sistem social nedrept, 
cel comunist. Căderea dictaturii a fost pentru majoritatea covârșitoare a românilor 
momentul unor mari speranțe. Victoria revoluției a fost obținută cu multe sacrificii 
umane în stradă, de către cetățenii Timișoarei. Oamenii din Timișoara, prin curajul 
și jertfa lor, au urnit din loc istoria României, Revoluția fiind unul dintre cele mai 
semnificative evenimente ale istoriei moderne a României. 

DL.VALER BERCEA – ASOCIAȚIA „FUNDAȚIA NAȚIONALĂ”: Am ieșit 
la Revoluție fiindcă ne săturasem de foame și întuneric, de frig și minciună, ne 
săturasem să nu mai sperăm, gândindu-ne la copiii noștri, la veștile că granița cu 
Iugoslavia făcea victime aproape zilnic, ne săturasem să vedem că la televiziunile 
țărilor vecine se poate trăi fără fățărnicie, ură și frică. Atunci am făcut un lucru mai 
mare decât am gândit că ar putea fi, la scara istoriei. 

DL.TUDOREL BURLACU - ASOCIAȚIA „FRĂȚIE, EGALITATE, 
COLABORARE”: Revoluția are mai multe etape, prima etapă este cea a revoluției 
de stradă, din 16 până în 20 decembrie, din această dată a fost revoluția organizată 
de la Operă, respectiv a F.D.R.-ului. Din 20 decembrie  până în 25, după ce s-a 
obținut recunoașterea Bucureștiului asupra Revoluției F.D.R., având loc primele 
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alegeri libere, s-a creat primul consiliu județean ales în urma Revoluției pe criteriul 
pluripartidismului, F.D.R.-ul declarându-se din start partid politic. Am spus că 
F.D.R.-ul va înceta să fie structură politică în momentul în care rezolvăm toate 
punctele din Proclamația invocată de d-nul Căldăraru. Cel mai greu punct de 
obținut a fost schimbarea Constituției și a art.3 din Constituția veche – „rolul 
conducător al Partidului Comunist”, s-a cerut să fie înlocuit cu „pluripartidism”.Se 
prezintă următoarele puncte: 

 

1. Pentru intrarea în normalitate se propune crearea unui institut al Revoluției la 
Timișoara; 

2. Felicită în numele Asociației stoparea inflației cetățenilor de onoare și solicită să nu 
se mai dea decrete până nu se face o verificare a persoanelor propuse; 

3. Solicită să nu se mai finanțeze din banii publici cărți ale unor diletanți sau persoane 
care se consideră „istorici”. 

    

 

 DL.PETRIȘOR MORAR – FRONTUL DEMOCRAT ROMÂN: După 30 de 
ani, din păcate, între noi mai există încă ambiții, concurență între asociații, nu 
suntem capabili să arătăm acea frăție necesară, de fapt acest lucru s-a și dorit. Cred 
că vom avea în continuare manifestări, întâlniri, iar ceea ce va trebui să ne 
solidarizeze va fi solidaritatea noastră. 

Dl. VAIDA:  Noi atunci am cerut LIBERTATE in primul rand. Aici in sala avem si 
militieni  si securisti si revolutionari cu titluri cumparate dar avem si revolutionari 
autentici pe care ii felicit si in fata carora eu ma plec. 

Reprezentant Forumul Revolutiei:  Buna ziua! Vreau sa incep prin a va multumi 
pentru ca cineva sa gandeste inca la noi. Istoria este in sala. Ce vedeti in spatele 
meu si in fata mea este istoria reala.  
Societatea noastra a mai scos un film cu marturisiri despre Revolutie care ar trebui 
promovat. 
Vreau sa multumesc in primul rand celor care au iesit si s au alaturat noua. Oare de 
ce acuma nu suntem uniti. Unitate. Nu vream altceva decat unitate. Va multumesc 
si Sarbatori fericite!! 



4 
 

Asociatia 16 Decembrie : Domnule primar, dragi oaspeti, dragi camarazi. Ma 
adresez si domnului presedinte al romanilor de preturindeni. Domnule primar aveti 
in fata dumneavoastra istoria vie, adevaratii eroi ai revolutiei romane din decembrie 
1989. 

Domnule presedinte, se fac tot felul de artificii  politice spre a reduce rolul 
Timisoarei in Revolutia din Decembrie 1989, cum ca a facut o Iasiul, cum ca a fost 
facuta cu acordul securitatii, ca asa au stabilit  mai marii lumii la Malta. 

Eu si camarazii aici de fata nu am stiut de aceste uneltiri dar eram dornici de 
libertate si asa a inceput 16 Decembrie cu mult curaj. 

In 17 decembrie, la Podul Neptun, la Catedrala, in Girocului, in P-ta 700, in zona 
Lipovei si alte zone ale Timisoarei, crucile stau marturie a luptei pentru libertate si 
a sacrificiului supreme. Eroismul nu poate fi rasplatit niciodata iar pe eroi  sa nu i 
cautam in mormant ci in inima noastra. Am invins pentru ca Timisoara e diferita . 

Nu avem voie sa i uitam pe martirii Timisoarei si sa abdicam de la principiile 
pentru care ei s-au jertfit . Domnul primar spunea cu 5 ani in urma ca Timisoara a 
castigat pentru poporul roman dreptul la demnitate.  

Nu abandonati cauza de a reda romanilor demnitatea. Va urez Sarbatori Fericite si 
un An Nou Fericit!!! 

Dl. Ministru FESAN : Stimati cetateni de onoare ai Romaniei. Ma adresez cu 
acest titlu si voi lupta cat voi putea ca sa ofer timisorenilor ceea ce merita.  Astazi 
se implinesc 30 de ani de la strigatul de lupta al Timisoarei. Patru zile de foc au fost 
pe strazile Timisoarei, iar 113 eroi martiri s au jertfit pe altarele libertatii.Timisoara 
a avut peste 900 de arestati. Am ramas si raman emotionat de cate ori vin in 
Timisoara si vreau sa facem ceea ce trebuie pentru Revolutia Romana dar in primul 
rand pentru cei care s au jertfit pe altarele libertatii. 

Eu am venit aici ca cetatean al Sibiului, oras care s a alaturat Timisoarei iar 
in 21 decembrie Sibiul era déjà un oras liber. Doar cateva orase au iesit la 
Revolutie: Lugojul, Sibiul, Aradul, Clujul si Bucurestiul. 

Va multumim pentru tot ce ati facut pentru Romania, va multumim ca ati 
creat acest spatiu al democratiei si libertatii. 
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Dl. SOARE CONSTANTIN:  neinteligibil 

Dl. CALDARARU:  In continuare domnul primar Nicolae Robu, va inmana 
asociatiilor de revolutionari medalii de onoare. 

Dl. PRIMAR: Inainte de a inmana aceste medalii facute special pentru aniversarea 
a 30 de ani de la Revolutie, si cate un album, Timisoara la revolutie. 

Inainte, vreau sa va aduc la cunostinta cateva vesti bune: Muzeul revolutiei, 
stiti bine ca de ani de zile am militat pentru acest muzeu si am cerut transferul 
acelei cladiri , Comenduirea Garnizoanei – p-ta Libertatii, de la Ministerul Apararii 
la Ministerul Culturii. In sfarsit transferul s a facut si se va amenaja acolo Muzeul 
National al Revolutiei Romane, care va fi realizat de Ministerul Culturii. Impreuna 
cu colegul Ben Oni Ardelean am actionat de a lungul tuturor acestor ani. 

Dupa cum stiti, am strans o colecta de bani pentru un monument al 
revolutiei, pentru ca el sa poata fi gata si sa-l inauguram in aceste zile. Nu am reusit 
asta dar este rezolvata problema banilor si se va trece la realizarea acestui 
monument, exclusive din bani private. Multumirile pentru toti contributorii vor fi 
aduse la momentul potrivit. In 20 decembrie vom dezveli o placa de bronz, ca 
omagiu pentru eroii Timisoarei la Revolutia din decembrie 1989, donata de Casa 
Alba a SUA, de catre presedintele Donald Trump. La ceremonie va fi present noul 
ambassador al SUA la Bucuresti. 

In continuare voi inmana pentru fiecare asociatie cate o medalie, special 
batuta la monetaria statului pentru aniversarea a 30 de ani de la revolutie si cate o 
carte. 

Reprezentat Federatia  pt. Demnitatea Revolutionarilor din Decembrie 1989 – 
inmaneaza o diploma  simbol al revolutiei. 

 

Dl. CALDARARU:  Va multumim din suflet ca ati venit la Timisoara. Va 
asteptam la Opera. 
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Dl. PRIMAR:  Doresc sa va multumesc pentru tot ce ati facut la revolutie, apoi 
pentru prezenta astazi, aici si pentru diplomele pe care dumneavoastra ni le ati dat 
noua. 

Va multumesc pentru participare si va doresc o zi frumoasa in continuare . 
Sarbatori fericite!! 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA       P.SECRETAR GENERAL 

LUCIAN CALDARARU        CAIUS SULI 

 

 

 

 

 

 


