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RAPORT  

 
asupra propunerii legislative privind declararea 

 lui Ioan Monoran, ca erou-martir. 
 
  

  În conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, în procedură de 
urgenţă, cu dezbaterea în fond a propunerii legislative privind declararea lui Ioan Monoran, 
ca erou-martir, trimisă cu adresa nr.416 din 14 decembrie 1998, înregistrată sub 
nr.911/XVIII/11 din 14 decembrie 1998, iniţiată de un grup de deputaţi.  
  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, sesizată în avizare, a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 
nr.XVIII/5/565/1998.  
  Potrivit  prevederilor art.57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă în şedinţa 
din 16 decembrie 1998 şi au constatat următoarele:  

- propunerea legislativă a fost făcută cu recomandarea  organizaţiilor 
timişorene: Societatea “Timişoara”, Fundaţia Naţională a Revoluţiei din  decembrie 1989,  
Asociaţia A.L.T.A.R.  şi  Asociaţia “Memorialul Revoluţiei”; 

- prin această iniţiativă legislativă se propune recunoaşterea meritelor 
deosebite ale lui Ioan Monoran, unul dintre cei mai importanţi combatanţi în cursul 
evenimentelor de la Timişoara, decedat la 4 decembrie 1993, datorită  eforturilor depuse şi 
a presiunilor la care a fost supus, ca urmare a  implicării sale nemijlocite în revolta 
timişoreană – fapte de notorietate internaţională. 

Faţă de cele constatate, ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi au hotărât cu majoritate de voturi,  să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, prin hotărâre a Parlamentului, declararea ca erou-
martir a lui Ioan Monoran, conform proiectului de hotărâre anexat la prezentul raport. 
 

 
 

            PREŞEDINTE,                                                          SECRETAR,  
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        Emil Teodor Popescu                                               Nicolae Grădinaru  
 
 
 

                                                                                         
 
 
 
PROIECT 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
                        privind declararea ca erou-martir a lui Ioan Monoran  
 
 
 
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    Art.1       Se declară erou-martir IOAN MONORAN, decedat 
la 4 decembrie 1993 în Timişoara, care prin faptele sale deosebite din timpul 
Revoluţiei Române din Decembrie 1998, a devenit un simbol al oraşului-
martir Timişoara.  
    Art.2      Moştenitorii de gradul întâi, soţia supravieţuitoare şi 
părinţii eroului-martir IOAN MONORAN, beneficiază de drepturile 
prevăzute în Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea 
unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru 
victoria Revoluţiei din Decembrie 1998, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.198 din 23 august1996.  


