
Domnul Raymond Luca:  

Doamnă preşedinte a Camerei Deputaţilor,  

Domnule vicepreşedinte al Senatului,  

Stimaţi deputaţi şi senatori,  

În prima parte a discursului meu folosesc acest prilej pentru a face un foarte succint raport al Comisiei 
parlamentare pentru revoluţionarii din decembrie 1989, apoi voi face o serie de consideraţii pe marginea 
acestui eveniment.  

După încheierea perioadei de avizare, la data de 30 aprilie 2010, în conformitate cu prevederile Legii nr.341 
din 2004, cu modificările şi completările ulterioare, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 467 bis 
din 7 iulie 2010 lista finală cu persoanele avizate de comisia parlamentară şi aceasta cuprinde: 2.059 de 
urmaşi ai celor 1.129 de eroi martiri, 18.995 de luptători, din care 2.226 răniţi, 588 reţinuţi, 169 răniţi şi 
reţinuţi, 16.012 remarcaţi prin fapte deosebite. De asemenea, Monitorul Oficial conţine şi 189 de participanţi, 
care sunt titlu onorific.  

După publicarea în Monitorul Oficial al României a listei finale cu persoanele avizate de comisia 
parlamentară, timp de şase luni curge perioada de primire a contestaţiilor pentru nepreschimbarea ori 
preschimbarea eronată a certificatelor sau contestaţii împotriva celor deja avizaţi.  

Până la sfârşitul anului curent, la comisia parlamentară s-au transmis 802 contestaţii şi apreciez că, până la 
data limită de 7 ianuarie, vor fi în jur de 1.000, la care deja s-a răspuns, la 780 dintre ele, persoane avizate 
au fost 95, persoane respinse 72, dosare verificate 148. De asemenea, au fost 15 audieri organizate de 
către comisii.  

Pentru un număr de 14 persoane au fost retrase avizele acordate şi au fost înaintate către Preşedinţia 
României propunerile de retragere a titlurilor de revoluţionar, respectiv a calităţii de urmaş. Menţionez că 
mai există 172 de persoane care au decizii CNSAS de poliţie politică şi sunt în continuare în proceduri în 
cadrul justiţiei.  

Stimaţi colegi,  

Dacă ar fi să parcurgem numai titlurile articolelor consacrate Revoluţiei din decembrie 1989, din ultimele 
zile, am citi cuvinte ca �deznădejde", �deziluzie", �uitare", �nostalgie" şi aşa mai departe. De altfel, un 
recent sondaj publicat zilele trecute arăta că trei din zece români consideră astăzi că ideea comunismului a 
fost o idee greşită şi doar 10% din românii de astăzi consideră că au avut de suferit în timpul regimului 
comunist.  

Doamnelor şi domnilor,  

Revoluţia română a ajuns să fie considerată o povară, iar revoluţionarii nişte paria ai societăţii. Aceasta, în 
pofida faptului că în România a fost singura revoluţie din estul şi centrul Europei în care s-a murit, şi au murit 
mulţi, aşa cum aţi auzit, peste 1.100 de persoane, peste 1.100 de români, iar alte câteva mii au fost rănite.  

Manualele de istorie de astăzi expediază revoluţia pe o jumătate de pagină, din care dacă am extrage şi 
poza consacrată cu mulţimea de oameni adunaţi în Piaţa Palatului am ajunge doar la câteva rânduri bune 
de o notă de subsol.  

Există chiar şi un institut al Revoluţiei române, despre a cărui existenţă şi activitate nu cred că ştiţi foarte 
multe. Şi aceasta, în condiţiile în care respectivul institut este finanţat din bugetul Senatului. Probabil că este 
cazul să revedem legea de funcţionare şi de înfiinţare a acestui institut şi mai ales să vedem care a fost 
activitatea acestuia în ultimii ani.  
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Dar ce exemplu mai edificator de desconsiderare, de ignorare a Revoluţiei române doriţi, când actualul 
preşedinte, cel care în mod formal a condamnat comunismul printr-o declaraţie în Parlament, nu s-a obosit, 
câtuşi de puţin, nici în 16 decembrie, nici în 17 decembrie, nici în 18, 19, 20, toate fiind zilele Timişoarei, nici 
în 21 decembrie, când s-a murit în Piaţa Universităţii, şi nici astăzi, ziua victoriei Revoluţiei din decembrie, 
să pronunţe măcar o frază legată de revoluţie, adică exact de ceea ce a condus la sfârşitul regimului 
comunist.  

De ce s-a ajuns aici? Probabil şi din cauză că, încă după 21 de ani, nu ştim suficient de mult despre cum, 
cine, ce s-a întâmplat în decembrie 1989. S-au scris cărţi despre revoluţie, s-au format curente de opinie, 
care susţin de la ideea revoluţiei populare şi până la teorii conspiraţioniste, la lovitura de stat. Cărţi, ca una 
dintre recentele publicaţii, în care teoria conspiraţionistă a agenturilor străine este exploatată la maxim şi, 
bineînţeles, a fost recenzată cu mare urgenţă de un informator al securităţii, plătit cu 500 de lei pe delaţiune.  

Pentru informarea autorului, aş vrea să spun că spionii sovietici nu se deplasează în general în cârduri de 
maşini Lada înregistrate în Uniunea Sovietică. sunt ceva mai discreţi.  

Una peste alta, a venit timpul clarificărilor. Comisia parlamentară îşi asumă rolul de a pune la aceeaşi masă 
Institutul Revoluţiei Române, toate asociaţiile de revoluţionari, secretariatul de stat, catedrele de istorie din 
universităţile din oraşele martir, pentru a ajunge la un adevăr istoric, un adevăr validat, un adevăr nealterat 
de partizanatul politic.  

Cât despre revoluţionari, sigur, mulţi poartă vina că imaginea lor este atât de deteriorată în opinia publică. 
Mulţi au încremenit în trecut, retrăind la nesfârşit clipele de glorie din decembrie 1989, iar alţii s-au 
compromis şi au compromis idealurile revoluţiei, navigând politic în siajul unui �escu" sau altui �escu", de 
circumstanţă.  

Îmi vine să citez un clasic în viaţă şi să-l parafrazez, de fapt, spunând, oare ce blestem o fi pe capul 
revoluţionarilor să fie siliţi să aleagă permanent între doi comunişti? Şi, totuşi, sunt atât de mulţi oameni de 
toată isprava printre revoluţionari, oameni care merită respectul şi recunoştinţa dumneavoastră, a întregii 
societăţi. Numai dacă ar fi să mergeţi, de exemplu, prin Timişoara, s-ar putea să vă întâlniţi cu oameni ca 
Daniel Zăgănescu, Tiberiu Covaci, Nelu Dolca, sunt cei care împreună cu regretatul Ion Monoranu au 
coborât pantograful tramvaielor din Piaţa �Maria" pe 16 decembrie. Sau poate cu Sorin Oprea sau Dumitru 
Puriban, cei care au încercat să scoată centrul universitar în stradă. Sau poate cu Nelu Tabără, cu Păuţ 
Nicolae, cu Petre Boroşoiu, cu Lupaşcu Valentin, cu Liviu Băcana, cu Beni Oprea, Ioan Savu, Mia Trăistaru, 
Chiş Ioan, Adela Săbăilă.  

Sunt nume care probabil că nu vă spun nimic şi să ştiţi că sunt oameni ca fiecare alt cetăţean român: 
modeşti, care îşi trăiesc viaţa lor în Timişoara, în afara luminilor rampei, dar sunt nişte eroi. Chiar dacă 
seamănă cu fiecare dintre noi, dacă îi priviţi atent, foarte atent, o să vedeţi că în păr le străluceşte praf de 
stele.  

Vă mulţumesc. (Aplauze.)  

Domnul Niculae Mircovici:  

Domnule preşedinte al Senatului,  

Doamna preşedinte a Camerei Deputaţilor,  

Domnilor miniştri,  

Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi,  

Sunt onorat să pot fi astăzi, aici, la microfonul plenului reunit al Parlamentului României, când, acum 21 de 
ani, exact la această oră, de la balconul Operei din Timişoara, în faţa a peste 200 000 de oameni, aproape 
întreaga populaţie matură a Timişoarei, plus delegaţi din toate oraşele şi comunele judeţului Timiş, 
profesorul Radu Motica citea Proclamaţia de la Timişoara, dezvoltarea Platformei-program a Frontului 



Democratic Român din 20 decembrie 1989. În această proclamaţie exprima faptul că Timişul este un judeţ 
liber de dictatură.  

Cu atât mai şocant pentru noi, timişorenii, este faptul că, dacă la 21 decembrie 1989, la ora 9.00 dimineaţa, 
se exprima faptul că Timişoara şi judeţul Timiş sunt libere de dictatură, de ce au fost necesare evenimentele 
ulterioare din ziua de 21 decembrie, din alte zone ale ţării, şi din ziua de 22 decembrie 1989?  

Pentru tot ce însemna populaţia Timişoarei din Piaţa Operei, în 21 decembrie 1989 nu exista decât o 
singură idee: suntem liberi. Şi populaţia Timişoarei era conştientă de faptul că poate fi liberă în trei moduri. 
Poate fi liberă trecând într-o altă lume, mai bună şi mai dreaptă, în cazul în care s-ar fi aplicat acele gânduri 
criminale de a rade Timişoara, şi ordinele care au fost date structurilor de aviaţie militară română care, în loc 
să vină la Timişoara, au refuzat şi au aterizat pe aeroportul din Caransebeş. Era liberă în cazul în care, aşa 
cum s-a şi petrecut, întreaga populaţie a României s-ar fi ridicat împotriva dictaturii şi România ar fi fost o 
ţară liberă. Şi o variantă mai puţin probabilă, care începuse să apară în 21 decembrie 1989, în Piaţa Operei, 
Banatul putea fi liber chiar dacă România voia să rămână sub dictatură.  

Suntem fericiţi de faptul că, întreaga populaţie a României ridicându-se, ne-am recâştigat libertatea.  

Domnule preşedinte al Senatului,  

Doamna preşedinte a Camerei Deputaţilor,  

Ca timişorean, sunt mândru să văd în această sală, în momentul de faţă, senatori şi deputaţi pe care, în 20 
şi 21 decembrie 1989, i-am văzut în Timişoara, în Piaţa Operei.  

Vă mulţumesc.  

Să dea Dumnezeu ca idealurile revoluţiei române să câştige, să triumfe mai departe.  

Mulţumesc. (Aplauze)  

 


