
Expunere de motive

In urma cu mai bine de 3 ani, la 30 de ani de la Revolta brasovenilor 
impotriva abuzurilor regimului comunist, sustineam de la tribuna Parlamentului 
urmatoarea declaratie politics, care reprezinta punctul de plecare pentru initiativa 
legislativa pe care o propun spre dezbatere si adoptare Parlamentului Romaniei, 
fiind convins ca instituirea unei Zile Nationale a Revoltei Anticomuniste de la 
Brasov din 1987, comemorata in data de 15 noiembrie, in fiecare an, prin 
organizarea unor manifestari de catre autoritatile administratiei publice centrale 
§i locale, este o datorie care trebuie implinita.

„Brasovenii, si nu mai, au §i acum vie in memorie acele momente din 
noiembrie 1987 cdnd, pe fondul lipsurilor privind strictul necesar al fiecdrei zi, 
precum si a scdderilor semnificative ale salariilor muncitorilor de la Fabrica de 
autocamioane „ Steagul Rosu ” -Brasov, acestia nu au mai rezistat minciunilor 
regimului comunist si s-au revoltat.

Dupd ce, in sear a zilei de 14 noiembrie, au constatat cd lefurile le fuseserd 
dramatic scdzute, au incetat lucru in semn de protest. Actiunea lor, far a precedent 
tntr-un ora^ linistit de provincie, a fast imediat urmatd de colegii lor care au vend 
la muncd in dimineata zilei de 15 noiembrie. Pentru cd doleantele lor nu au fost 
ascultate de conducerea intreprinderii aupornit in mars cdtre sediul Consiliului 
Judetean al Partidului Comunist Roman.

Dacd initial erau doar vreo 400 de manifestanti, lor li s-au addugat pe 
traseu si muncitorii de la uzinele „Tractorul”, „Hidromecanica”, precum si mii 
de cetdteni, elevi si student!

Au fost scandate lozinci impotriva regimului comunist f a conducdtorilor 
sdi, impotriva tuturorprivatiunilor care tineau de traiul de zi cu zi al brasovenilor 
din acele vremurilor. De^i orasul era cunoscut ca un puternic centra industrial 
acest lucru nu se reflecta si in calitatea vietii locuitorilor, in schimb nomenclatura 
era inconjuratd de huzur. Manifestatia a escaladat si au fost inregistrate violente 
si de partea reprezentantilor puterii si de partea celor care s-au revoltat.

In acea zi, Brasovul a cunoscut fata hidoasd a regimului comunist. Astfel, 
spre seard, trupele de securitate au indbusit, prin mdsuri specifice forfelor de 
ordine, revolta brasovenilor. Pe strdzile Brasovului a curs sdnge, au fost 
incendiate masini. Oarecum la fel ca in Bucuresti, 21 Decembrie 1989, scena 
violentelor a fost imediat spdlatd, ca si cdndnu s-a intdmplat nimic.
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In zilele care au urmat, in jur de 300 de brasoveni erau arestati, anchetati 
ca in vremurile terorii staliniste, iar multi dintre ei fiind transferati la Bucure§ti 
pentru anchete suplimentare. Dupd simulacre de procese, multi dintre 
manifestanti aufost deportati sub regim strict in alte judete ale Romdniei. Pentru 
unit dintre ei calvarul deportdrii a continuat chiar pdnd la sfdrsitul vietii.

Revolta brasovenilor a ardtat cdt de lipsit de continut era regimul comunist, 
cdt de duplicitari erau cei din conducerea PCR care pe de o parte cereau 
poporului sacrificii, iar pe de altd parte ei se bucurau, pe ascuns, de o viatd fdrd
griji.

Revolta brasovenilor a ardtat cd regimul nu era unul infailibil, era un 
regim care putea si trebuia sd fie schimbat.

In amintirea acelei zile de toamnd tdrzie, dar de inceput al sfdrftului 
comunismului din Romdnia, o arterd importantd a Bra^ovului a primit, dupd '90, 
numele de Bulevardul 15Noiembrie I”

Cele de mai sus arata relevanta, caracterul national al revoltei muncitoresti 
din Brasov, 1987. A fost actiunea care a subrezit zidul comunist construit in jurul 
Romaniei, zid care s-a prabusit in 1989 prin sacrificiul tinerilor care au iesit in 
strada in luna decembrie a acelui an insangerat. Fara revolta din 15 Noiembrie 
1987, probabil, nu erau posibile evenimentele din 22 Decembrie 1989. Luptatorii 
anticomunisti din 15 Noiembrie 1987 au aratat ca este posibil sa te opui dictaturii 
comuniste, in mod spontan! Din acest motiv este relevanta si trebuie cinstita cum 
se cuvine Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 1987, an de an, in data 
de 15 noiembrie.

Prin aceasta initiativa, ne alaturam celor care doresc ca prin toate 
mijloacele, constand in manifestari culturale, evenimente publice de rememorare 
istorica sau prin promovarea istoriei revoltei prin mijloacele de informare in masa 
publice, sa pastreze vie memoria celor care s-au impotrivit regimului comunist, 
dar si constientizarea tinerei generatii cu privire la ororile din acele vremuri care 
nu trebuie sa se mai repete niciodata!

Revolta anticomunista pornita de brasoveni a aratat romanilor din toata tara 
ca regimul comunist poate fi daramat, caramida cu caramida; informatiile circulau 
in toate colturile tarii, iar documentele din Arhiva CNSAS au inceput sa 
dezvaluie, tot mai mult, reprimarea odioasa din 15 noiembrie 1987, dar si urmarile 
acesteia, atat in orasul de la poalele Tampei, cat si in alte judete din tara. 
Amploarea acestei revolte a dus la implicarea Direc^iei a Il-a a Departamentului 
Securitatii Statului, aceasta ocupandu-se de asa-numita^c/mnea ,,1511 Cei care 
au fost arestati de organele represive au fost anchetati in Brasov, dar si la 
Bucuresti, iar dupa condamnarea lor la locul de munca au fost dispersati in alte
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localitati, cu domiciliu obligatoriu si sub stricta supraveghere tocmai pentru a 
preintampina alte revolte de acest tip.

Aceasta revolts, muncitoreasca, izbucnita spontan la Brasov, este 
considerata ca fiind una dintre cele mai importante miscarii protestatare care a 
zguduit intaia data atotputemicul regim ceausist, anuntand inceputul sfarsitului 
acestuia.

Cinstirea zilei de 15 Noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la 
Brasov din 1987, este o datorie pentru fiecare dintre noi, parlamentarii, indiferent 
de culoarea politics.

Titlul initiativei parlamentare si continutul acesteia sunt corelate cu 
dispozitiile Capitolului II al Legii 341/2004.

in raport cu dispozitiile de tehnicS normativS, modalitatea de reglementare 
aleasS de initiator constS in propunerea legislativS anexatS, cu obiect de 
reglementare distinct.

Propunerea legislativS are caracter ordinar si nu genereazS cheltuieli in 
bugetul de stat aprobat prin Legea nr.5/2020, Legea bugetului de stat pentru anul 
2020, nefiind necesarS solicitarea fisei fmanciare prevSzutS de art. 15 alin.(2) din 
Legea nr.69/2010, legea responsabilitStii fiscal-bugetare.

Mentionez faptul cS o initiativS legislativS cu acelasi text am depus-o la 
Senat, in luna noiembrie 2020 (B667/2020), dar, din pScate, nu a intrat in 
procedura legislativS, fiind astfel clasatS conform HotSrarii Biroului Permanent al 
Senatului din data de 30.12.2020, in baza art.63 alin 5 din Constitute.
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