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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                    23 octombrie 2003  
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                Nr.26/1479 

ECOLOGIC  
 
 
 
 
 
    Către, 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative privind 
declararea municipiului Lugoj �Oraş Martir al Revoluţiei din decembrie 1989�, trimisă 
Comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.527 din 6 octombrie 
2003.  
 
 
 
 
 
 

 PRESEDINTE, 
 
 

IOAN OLTEAN        
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ECOLOGIC      
 
 
 
 

RAPORT   
asupra propunerii legislative privind declararea municipiului Lugoj �Oraş Martir al Revoluţiei din decembrie 1989� 

 
 

  1. Cu adresa nr.527 din 6 octombrie 2003, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în fond, cu propunerea legislativă privind declararea municipiului Lugoj �Oraş 
Martir al Revoluţiei din decembrie 1989�. 
  La întocmirea Raportului s-a avut în vedere: avizul Consiliului Legislativ nr.1392/1.10.2003.  
  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi avizată în fond, în procedură obişnuită, în şedinţa din 21 octombrie 2003. 
  La scurt timp după izbucnirea revoltei în Timişoara în 16 decembrie 1989, şi în municipiul Lugoj, al doilea municipiu al 
judeţului, s-a declanşat în 20 decembrie 1989 revolta cetăţenilor împotriva regimului comunist. Coloana de manifestanţi din Lugoj s-a 
îndreptat spre platforma industrială a oraşului pentru a se solidariza cu muncitorii în demonstraţia îndreptată împotriva comunismului 
şi dictaturii. Forţele de ordine au tras în demonstranţi şi au fost răniţi trei tineri iar alţi opt s-au ales cu plăgi împuşcate. Cetăţenii 
revoltaţi s-au îndreptat spre sediul Comitetului municipal al PCR Lugoj fiind arestate, peste 40 de persoane, dar care au fost eliberate a 
doua zi după ce au fost bătute şi terorizate. 



 

 

  Acţiunile de protest şi de solidaritate au continuat şi în zilele de 21 şi 22 decembrie formându-se, în incinta Primăriei 
incendiate, primul Comitet de Conducere al municipiului Lugoj, eliberat de dictatura comunistă.  
  Pentru a cinsti eroismul cetăţenilor Lugojului care prin curajul şi jertfa lor au făcut ca acesta să devină al doilea oraş liber 
din ţară şi pentru a comemora sângele nevinovat curs pe altarul libertăţii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative. 
  2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunere legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
  In urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea cu modificări a propunerii legislative.  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
  In urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative, cu următoarea modificare: 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Textul propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea propunerii 
amendamentului 

 
1. 

 
 ARTICOL UNIC � In semn de cinstire 
pentru jertfele date şi pentru eroismul manifestat 
în lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 
1989, municipiul Lugoj se declară �Oraş-martir 
al Revoluţiei din decembrie 1989�. 
 

 
 ARTICOL UNIC � In semn de omagiu adus 
eroismului manifestat de cetăţenii municipiului Lugoj 
şi pentru cinstirea martirilor căzuţi în Revoluţia din 
decembrie 1989, municipiul Lugoj se declară �Oraş-
martir al Revoluţiei din decembrie 1989�. 
 
(amendament Comisie) 
 

 
Pentru uniformitate cu 
prevederile celorlalte legi cu 
obiect de reglementare similar. 

 
 

PREŞEDINTE,           SECRETAR, 
                     

IOAN OLTEAN             KOVACS CSABA TIBERIU 
 

Expert parlamentar: 



 

 

Stelian Androne 
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