
EXPUNERE DE MOTIVE

La implinirea a 30 de ani de la Revolulia Romana din anul 1989, cu greu putem trece cu vederea 

faptul ca ora§ul Ia§i, unde - dupa cum o arata faptele, documentele o consemneaza istoricii - au 

avut loc, inca de pe 14 dec., manifestari curajoase de contestare a dictaturii, nu este recimoscut 

oficial drept „Ora§ martir”. Revolu^ia din luna decembrie a anului 1989 este un moment crucial, 

care trebuie sa ramana intiparit deopotriva in memoria colectiva nalionala §i a comunitalilor 

locale. Toate demersvuile care cinstesc faptele pline de curaj ale romanilor care §i-au pierdut sau 

riscat via^a §i libertatea trebuie facute la timp ?i cu toata responsabilitatea.

Ordinea cronologica a faptelor, desfa§urarea evenimentelor, actele de curaj §i pierderile pe care 

romanii le-au suferit in 1989 nu trebuie uitate - ele trebuie readuse in amintire §i incluse in 

istoria noastra recenta prin toate mijloacele, fie ele educative, culturale sau legislative. Astfel ca, 

pentm ca ie§enii sa con§tientizeze o data in plus rolul pe care Ia§ul 1-a avut in urma cu 30 de ani, 

titlul de „Ora§ martir al Revolutiei din 1989” este unul care se impune, prin recunoa§terea 

importanlei faptelor, admiterea §i cinstirea lor. Acest rol este evidenfiat, printre altele, §i de catre 

istoricul polonez Adam Burakowski, in volumul Dictatura lui Nicolae Ceau§escu 1965-1989: 

Geniul Carpaplor, publicat la Polirom in anul 2008. Acesta menfioneaza ca „evenimentele care 

au dus nemijlocit la caderea dictatorului au inceput in doua locuri §i la doua date diferite. Primul 

s-a desfa§urat pe 14 decembrie, la Iasi”.

In luna decembrie a anului 1989, la Ia§i, un grup de dizidenti ie§eni, a§a cum istoricii i-au numit, 

au inceput sa puna la cale o demostralie impotriva regimului. §iml evenimentelor oglindite in 

presa menfioneaza cum ace§tia s-au mobilizat treptat §i au inceput sa atraga, alaturi de ei, oameni 

de incredere, impreuna cu care i§i doreau sa dea startul, cu celeritate, Revolutiei. Conform 

marturiilor celor implicati, fiecare membru al grupului aveau rolul de a convinge alte trei 

persoane pe care se putea, cu siguranta, baza §i astfel protestul urma sa devina din ce in ce mai 

popular printre posibilii manifestanti. Evenimentul ar fi trebuit, conform planurilor acestora, sa 

de desfa§oare pe data de 14 decembrie a anului 1989; era pus la cale drept un protest major care 

ar fi trebuit sa aiba loc in Plata Unirii din Ia§i.

Planurile manifestantilor nu s-au materializat intru totul din cauza faptului ca, pe data de 8 

decembrie a anului 1989, ace§tia §i-au dat seama ca in timpul organizarii a existat o scurgere de



informa^ii. Cu mult curaj ace§tia §i-au asumat insa riscul - de§i con§tien|i de pericolul anihilarii 

manifesta^iei lor de catre for|:ele represive ale statului totalitar - au continuat sa se pregateasca. 

Astfel ca, Revolufia de la Ia§i a inceput m noaptea dintre 13 §i 14 decembrie, cand manifestele 

tiparite ale organizatorilor, care anunlau evenimentul, au inceput sa fie distribuite. Mililia §i 

Securitatea insa i-au identificat §i i-au arestat extrem de rapid, pentru a preveni ceea ce avea sa 

izbucneasca dupa cateva zile la Timisoara. In timp ce Revolulia se aprindea in celelalte ora§e ale 

larii, dizidenfii din Ia§i se aflau deja in arest, unde erau supu^i interogatoriilor §i torturilor din 

cauza iniliativei lor. Ace§tia, conform datelor pastrate, au fost eliberali abia pe data de 22 

decembrie, cand Revolulia deja prinsese contur la Timisoara §i Bucure§ti.

A§adar, „Ia§ul a creat, in 1989, o stare de spirit. Mi?carea din Piata Unirii a simbolizat trezirea 

societalii civile dupa aproape patruzeci §i cinci de ani de tacere §i inacliune. In manualul de 

istorie a Romaniei, se recunoa§te ca, pe 14 decembrie 1989, la Ia§i, a fost o incercare de 

rastumare a regimului, inabu§ita in fa§a. Semnalul de la Ia§i a intrat in istoria §i in cronologia 

revoluliei”, spune §i jumalista Lucia Hossu Longin, in volumul Memorialul durerii: Intuneric 

lumind, publicat in anul 2013 la Editura Humanitas.

Legislativ, prin raportare la dizidenlii ie^eni implicajii, faptele petrecute la Ia§i in anul 1989 sunt 

deja recunoscute, prin Legea nr. 341 din 12 iulie 2004. Aceasta este Legea recuno^tinfei pentru 

victoria Revolufiei Romdne din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreascd anticomunistd de 

la Brasov din noiembrie 1987 $i pentru revolta muncitoreascd anticomunistd din Valea Jiului - 

Lupeni - august 1977. Punctul 3 al Art. 3 al legii menlioneaza faptul ca pentru cinstirea 

memoriei celor care §i-au jertfit viata §i in semn de gratitudine fata de cei care au luptat pentru 

victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989, se instituie titlul de „Luptator pentru Victoria 

Revolujiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant”, pentru a fi atribuit „celor care in 

perioada 14-22 decembrie 1989 au avut rol determinant la declan§area §i victoria Revolutiei 

Romane din Decembrie 1989, §i-au pus viata in pericol in confhmtarile cu fortele de represiune, 

au ocupat §i aparat obiectivele de importanta deosebita, care au apartinut regimului totalitar, doar 

in localitatile in care, in urma acestor actiimi §i confiuntari au rezultat persoane ucise, ranite sau 

retinute, pana la fuga dictatorului”.



Prin urmare, contribufia faptelor de pe 14 decembrie la nivel individual este deja recunoscuta. 
Mai ramane de mdeplinit numai recunoa§terea importanfei §i a rolului Ia§ului ca ora§ care a 

participat activ la evenimentele din 1989.

„Ia§i, ora§ martir al Revoluliei din 1989” nu ar face decat sa puna ora§ul pe harta locurilor in care 

s-au purtat lupte pentru Romania pe care o avem astazi §i ar reda oamenilor speran^a ca istoria 

noastra recenta nu s-a estompat in uitare, ci a fost treptat recimoscuta §i valorificata, in 

concordanta cu importan|a ei pentru ceea ce suntem noi astazi.

' In numele initiatorilor,

senator Dan Lungja

Grup par^5llf^^to USR
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