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Cuvânt introductiv
Motiva i
Tot ceea ce ne nconjoar este istorie, amintire, memorie.
Trecutul, e el ndep ratat sau apropiat, ne de ne te ca
oameni sau ca popor. Importan a cunoa terii i, cu prec dere
a n elegerii trecutului, repre int una din componentele
importante ale vie ii, ale c rei semni ca ii sunt cov r itoare,
de i acest fapt nu este, din p cate, con tienti at la nivelul real.
Cu at t mai mult, atunci c nd vorbim de momente cruciale din
trecutul unui popor, cunoa terea a tot ceea ce l de ne te, a tot
ceea ce l aminte te, am putea spune c devine o obliga ie.
A a cum n via a ec ruia dintre noi exist momente care
ne marchea existen a, momente ce r m n ad nc marcate n
memoria i su etul nostru, momente la care facem apel n diverse
mprejur ri e pentru rememorare, e pentru ghidarea unor viitori
pa i, momente pe care le p str m capturate n fotogra i ice sau
mentale, la fel exist astfel de momente i n existen a unui popor
sau a unei na iuni. Este indiscutabil c un astfel de moment este
Revolu ia Rom n din Decembrie 1989.
De ce v pre ent m o lucrare, care i dore te s a inteasc
re ectoarele asupra fragmentelor de istorie recent , respectiv
nsemnele e olu e
om ne d n Decembr e 1 8
Pentru
c nu doar trebuie s ne interese e, ci trebuie s le n elegem,
ele de nindu-ne, chiar dac nu reali m acest lucru. Pentru c ,
din p cate, tr im o epoc n care individualismul, nep sarea,
ignoran a sunt re exe automate ale societ ii pentru c din ce n
ce mai pu in lume (aici inclu nd mare parte din tineri) pare c
este interesat s citeasc i s - i cunoasc trecutul.
Pre enta edi ie a lucr rii privind nsemnele Revolu iei, se
axea pe expunerea monumentelor i str ilor ce amintesc de
Decembrie 1989, urm nd ca partea a doua a lucr rii cuprin nd
pre entarea diplomelor, medaliilor, certi catelor, timbrelor
comemorative s apar n cursul anului viitor.
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Pentru a facilita «accesul i cunoa terea publicului larg
asupra fenomenului pe care dorim s -l ilustr m, primele pagini ale
lucr rii sunt consacrate pre ent rii pove tilor care se ascund n
umbra str ilor, pe unde gr bi i i pierdu i n propria existen
p im ilnic. Str i ce poart numele unor persoane ce i-au jert t
via a pentru libertatea noastr sau care amintesc de momente
cruciale ale ilelor erbin i ale Revolu iei Rom ne din Decembrie
1989. Toate au menirea s trag un semnal de alarm
Apoi sunt pre entate, pe scurt, str ile, monumentele i
pl cu ele comemorative ce omagia
ilele grele, buciumate, dar
deosebit de importante ale lui Decembrie 1989.
V invit m la o c l torie n timp, o incursiune n istoria
recent a Rom niei, pe care o vom parcurge, la pas, prin Bucure ti
i Timi oara.
***
L gisla i
Pentru a n elege i a ilustra mai bine importan a atribuirii
de denumiri unor str i, am considerat necesar s red m legile i
procesul prin care str ilor le-a fost atribuit un nume.
A. Decretul Lege nr. 1001 din 14 martie 1990 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri prevedea:
Ca urmare a ictoriei Re olu iei de la 22 decembrie 1989
este necesar s se stabileasc noi norme de atribuire i schimbare
a denumirilor, ntruc t unui num r im ortant de localit i, unit ii
economice, social-culturale i altor obiecti e li s-au atribuit
denumiri legate de e enimente olitice i istorice din erioada
dictaturii, recum i numele unor ersoane ale fostului regim,
care nu sunt n concordan cu nnoirile ie ii olitice i sociale
din Rom nia .
n temeiul Decretului-lege nr. 2/1989, Consiliul ro i oriu
de Uniune Na ional decretea :
ART. 1 - Atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de
c tre:
1
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a Consiliul ro i oriu de Uniune Na ional , entru
jude e, munici ii, ora e, comune, sate, localit i com onente
ale munici iilor i ora elor i sta iuni balneoclimaterice, la
ro unerea rim riilor jude ene i a munici iului Bucure ti
b Gu ern, entru unit ile i institu iile de stat de interes
na ional e care le in in ea
c organele centrale i locale de stat i organele centrale ale
organi a iilor coo eratiste i ob te ti, entru unit ile economice
i social-culturale e care le n in ea
otri it legii, recum i
entru alte obiecti e a ate n administrarea acestora
d rim riile jude ene i a munici iului Bucure ti, entru
arcuri, ie e, cartiere, str i, sta ii ale mijloacelor de trans ort
n comun, recum i entru alte obiecti e a ate n administrarea
unit ilor sau subunit ilor de interes local.
ART. 2 - entru atribuirea i schimbarea de denumiri
de c tre rim riile jude ene i a munici iului Bucure ti se
constituie, e l ng ecare dintre aceste organe, c te o comisie
format din 7- 9 s eciali ti din domeniile istoriei, etnogra ei,
geogra ei, ling isticii, artei i alte domenii de acti itate. n
jude ele cu minorit i na ionale, din aceste comisii or face arte
i re re entan i ai acestora. Comisiile anali ea
ro unerile
ri ind atribuirea i schimbarea de denumiri, adresate rim riilor.
Comisiile, din ro rie ini iati , ot face ro uneri ri ind
atribuirea i schimbarea de denumiri.
Cu acest rilej se a ine seama i de denumirile tradi ionale
n limbile minorit ilor na ionale, al turi de cele n limba rom n .
Com onen a nominal a comisiilor re ute la alin. 1 se
stabile te rin deci ii ale rim riilor jude ene i a munici iului
Bucure ti. re edintele comisiei este un ice rimar al acestor
organe.
ART. 3 - rim riile jude ene i a munici iului Bucure ti
or ine e iden a denumirii unit ilor i obiecti elor re ute
la art. 1, e istente n unit ile administrati -teritoriale n care
func ionea .
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Ministerele i celelalte organe centrale ale administra iei
de stat, organele centrale ale organi a iilor coo eratiste i ob testi
or ine e iden a denumirii tuturor unit ilor i obiecti elor din
subordinea lor.
ART. 4 - Decretul nr. 386/1977 ri ind atribuirea sau
schimbarea de denumiri i Decretul re iden ial nr. 26/1978,
modi cat rin Decretul re idential nr. 372/ 1979, se abrog .
REŞEDINTELE CONSILIULUI RO IZORIU DE
UNIUNE NAŢIONALĂ ION ILIESCU
B. OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
d numiri, ublicat n Monitorul O cial nr 4 din 30 august 2002
Ulterior, OG nr. 63/ 2002 a fost actuali at . .
n temeiul prevederilor art. 107, din Constitu ia Rom niei,
precum i ale art. 1 pct. IV. 5 din Legea nr. 411/2002 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan e,
Gu ernul Rom niei adopt pre enta ordonan :
Art. 1
(1 Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru
unit i administrativ-teritoriale, precum i pentru sate, localit i
componente ale municipiilor i ora elor, sta iuni balneoclimaterice
i sta iuni turistice se face prin lege.
(2 Proiectele de legi sau propunerile legislative privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, potrivit prevederilor
alin. (1), se naintea Parlamentului n vederea adopt rii, dup
consultarea prealabil prin referendum, n condi iile legii, a
cet enilor din unit ile administrativ-teritoriale respective.
(3 Referendumul se organi ea
numai n unitatea
administrativ-teritorial sau n localitatea component a c rei
denumire urmea a schimbat .
nr. 63/2002 a fost actuali at prin:
C. Le ea nr. 8/2003 pentru aprobarea OG nr. 63/2002
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri din 21 ianuarie
2003, Monitorul O cial nr. 69/2003
8

Art. 4
(1 Pentru activitatea desf urat
n cadrul comisiei
prev ute la art. 3 alin. (2), membrii acesteia primesc o indemni a ie
de edin .
(2 Cuantumul indemni a iei de edin , sursele de
constituire a sumelor necesare i condi iile de acordare se
stabilesc prin hot r re a Guvernului, la propunerea Ministerului
Administra iei Publice, n termen de 30 de ile de la publicarea
pre entei ordonan e n Monitorul O cial al Rom niei, Partea I.
Art. 5
(1 Solicitarea avi ului comisiei de atribuire de denumiri,
n ca urile prev ute la art. 3 alin. (1), este obligatorie. Avi ul
are caracter consultativ i se emite cu votul majorit ii membrilor
comisiei, n termen de cel mult 60 de ile de la data solicit rii.
(11) Avi ul comisiei de atribuire de denumiri se semnea
de c tre pre edinte, iar n absen a acestuia de c tre vicepre edinte
i se comunic prin grija compartimentului juridic al institu iei
prefectului.
(2 n ca ul n care avi ul comisiei nu este emis n termenul
prev ut la alin. (1), consiliul local ori jude ean, dup ca , poate
adopta hot r rea de atribuire sau schimbare de denumiri i n lipsa
acestuia.
(3 Hot r rile consiliilor locale i ale consiliilor jude ene
adoptate f r solicitarea avi ului comisiei de atribuire de denumiri
sunt nule de drept. Nulitatea se constat de c tre instan a de
contencios administrativ, la sesi area prefectului sau a oric rei
persoane interesate.
Art. 6
(1 Ministerul Administra iei Publice asigur inerea
eviden ei denumirii unit ilor administrativ-teritoriale, satelor,
localit ilor componente ale municipiilor i ora elor, a sta iunilor
balneoclimaterice i sta iunilor turistice.
(2 Autorit ile administra iei publice centrale asigur
inerea eviden ei denumirii institu iilor i obiectivelor a ate n
subordinea lor.
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(3 Consiliile jude ene, respectiv consiliile locale, asigur
inerea eviden ei denumirii institu iilor i obiectivelor prev ute
la art. 2 lit. c) i d), existente pe ra a unit ilor administrativteritoriale n care func ionea .
Art. 7
Pe data intr rii n vigoare a pre entei ordonan e se abrog
Decretul-Lege nr. 100/1990 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, republicat n Monitorul O cial al Rom niei, Partea I, nr.
118 din 30 octombrie 1990, precum i orice alte dispo i ii contrare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnea :
Ministrul administra iei publice,
Octa Co m nc
D. Le ea nr. 76/2007 pentru modi carea i completarea
OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri din
26 martie 2007, Monitorul O cial nr. 215/2007
1. La articolul 3, alineatul (4) va avea urm torul cuprins:
(4) Secretariatul comisiei de atribuire de denumiri
este asigurat prin grija compartimentului juridic al institu iei
prefectului.“
2. La articolul 3, dup alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (7), cu urm torul cuprins:
(7) Comisia de atribuire de denumiri func ionea n ba a
regulamentului aprobat prin ordin al ministrului administra iei i
internelor.“
3. La articolul 5, dup alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urm torul cuprins:
(11) Avi ul comisiei de atribuire de denumiri se semnea
de c tre pre edinte, iar n absen a acestuia de c tre vicepre edinte
i se comunic prin grija compartimentului juridic al institu iei
prefectului.“
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. Le ea nr. 27 /2007 - pentru completarea art. 1 din OG
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, din 17
octombrie 2007, Monitorul O cial nr. 718/2007
Art. 2
Atribuirea sau schimbarea de denumiri, altele dec t cele
prev ute la art. 1, se face de c tre:
a) Guvern, prin hot r re, pentru institu ii publice i
obiective de interes na ional
b autorit ile administra iei publice centrale, pentru
obiective i institu ii publice pe care le n in ea , precum i
pentru cele care se a
n subordinea acestora
c consiliile jude ene, prin hot r re, pentru institu iile
publice i obiectivele de interes jude ean, cu avi ul consiliului
local pe al c rui teritoriu administrativ sunt amplasate institu iile
i obiectivele n cau
d ) consiliile locale, prin hot r re, pentru parcuri, pie e,
oboare, cartiere, str i, sta ii ale mijloacelor de transport n comun,
precum i pentru obiective i institu ii de interes local a ate n
subordinea lor.
Art. 3
(1 Proiectele de hot r ri ale consiliilor jude ene sau locale,
av nd ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalit i
ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alt natur
ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea adoptate numai
dup ce au fost anali ate i avi ate de comisia de atribuire de
denumiri jude ean , respectiv a municipiului Bucure ti.
(2 Comisia de atribuire de denumiri este format din 5
membri, speciali ti din domeniile istoriei, etnogra ei, geogra ei,
lingvisticii sau artei, din care un pre edinte i un vicepre edinte.
(3 Componen a nominal a comisiei de atribuire de
denumiri se stabile te prin ordin al prefectului.
(4 Secretariatul comisiei de atribuire de denumiri
este asigurat prin grija compartimentului juridic al institu iei
prefectului.
(5 n jude ele n care cet enii apar in nd unei minorit i
na ionale au o pondere de peste 20% din num rul locuitorilor,
speciali tii prev u i la alin. (2) vor
numi i i din r ndul
minorit ii respective.
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(6 Abrogat.
(7 Comisia de atribuire de denumiri func ionea n ba a
regulamentului aprobat prin ordin al ministrului administra iei i
internelor.
n pre ent, Com s a de atr bu re denum r a un c ulu
Bucure t 2, func ionea
n ba a Ordonan a Guvernului nr.
63/2002, modi cat , privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri i a Ordinului nr. 564/31.07.2008, pentru aprobarea
Regulamentului de func ionare a comisiei de atribuire de denumiri
jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, emis de Ministrul
Internelor i Reformei Administrative.
Prin Ordinul Prefectului nr. 494/01.09.2008 a fost
reactuali at componen a Comisiei de atribuire de denumiri a
Municipiului Bucure ti, din care fac parte speciali ti din domeniul
istoriei, etnogra ei, geogra ei, artei, lingvisticii, iar secretariatul
acestei comisii este asigurat de c tre compartimentul juridic din
cadrul Institu iei Prefectului.
Comisia ndepline te, n principal, urm toarele atr bu :
anali ea documentele depuse de consiliile jude ene sau locale,
dup ca , n vederea ob inerii avi ului pentru atribuirea sau
schimbarea de denumiri i respinge documenta ia incomplet i
emite avi ul favorabil sau nefavorabil cu privire la proiectul de
hot r re a consiliului jude ean sau local etc.
Avi ul comisiei este consultativ i se emite cu votul majorit ii
membrilor acesteia. Dosarul necesar pentru ob inerea avi ului de
atribuire sau schimbare de denumiri trebuie s cuprind urm toarele
documente: cerere de avi are, proiectul de hot r re a consiliului
jude ean sau local, dup ca , inclusiv instrumentul de pre entare i
motivare, copie de pe raportul comisiei de specialitate a consiliului i
copie de pe raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului sau al consiliului jude ean.
***
2
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La as
urm l R volu i i
Una din cele mai impresionante pove ti de via pe care
le-am cunoscut vreodat st ascuns n spatele denumirii acestei
str i din Timi oara Strada L a B rbat. Relatat de o feti
nv rst de doar 12 ani la nceputul anului 1990 n presa local
i reluat apoi n cartea domnului Lucian Vasile S abo, Mass
media, re resiune i liberatate , povestea cutremur toare nu
merit s e inut sub t cearea pa ilor gr bi i. Mama ei a murit,
r pus de gloan e, d ndu- i ultima su are n timp ce i inea ica
de m n . Tat l ei, str puns de gloan e i el, a fost dus la spital sub
ochii oca i i nl crima i ai copilului de doar 12 ani. O tragedie, o
jertf a unor oameni simpli cu al c ror s nge nevinovat s-a deschis
poarta spre libertate i democra ie a milioane de rom ni.
C teva str i din Timi oara poart numele unor copii.
Repet m, COPII, a c ror via s-a fr nt brusc, sub rafale de
gloan e, n Decembrie 1989. Sunt r nduri i pagini de istorie,
fr nturi de via , care te guduie c nd a i c n Decembrie 1989,
n Timi oara, s-au ridicat la Cer su etele unor copii cu v rste
cuprinse ntre 3 i 17 ani.
Nu putem s nu reamintim, tot din acela i registru, Strada
Bo oc Lumini a. O feti de 13 ani care i-a pierdut via a n
timpul buciumatelor ile ale Revolu iei Rom ne de la Timi oara.
C utat ile ntregi de p rin ii s i, cuprin i de disperarea nea rii
niciunei ve ti referitoare la copila lor, este g sit la nceputul lunii
ianuarie n 1990, ntr-o groap comun . Re ntors la servici, o
coleg i sugerea tat lui acesteia s veri ce groapa respectiv .
Cu inima str ns , pleac , o ia pe so ia sa i ajun i la locul indicat
nfrunt cruda realitate: trupul feti ei lor de doar 13 ani cea
acolo, su etul indu-i de mult urcat la Cer.
n Decembrie 1989 ce i-a unit a fost visul i con tiin a
comun . De la copii la adul i, de la muncitori la sportivi, to i cei
care au vrut i au sim it c se poate au riscat pentru schimbare.
n Timi oara g sim strada Balmu
asil , sportiv timi orean
mpu cat pe 17 Decembrie 1989.
Bulevardul 16 Decembrie din Timi oara aminte te sau
ar trebui s aminteasc de clipele n care prindea via i contur
sc nteia libert ii. Atunci, timi orenii au avut curajul s dea
13

superb gest
startul schimb rii n Rom nia. I bucnit de la un
protest spontan ncercarea de a mpiedica evacuarea pastorului
Lá lo T k s , con tiin a timi orenilor, mai vie ca niciodat , a
tre it ntreaga ar , nali ndu-se cu destr marea unui sistem ce
p rea ve nic, nemuritor.
De i n Capital exist c teva locuri importante care
fac leg tura n inima, mintea i su etul trec torilor, ilnici sau
oca ionali, cu momentul istoric Decembrie 1989 precum ia a
21 Decembrie 1989, ia a Re olu iei, sta ia de metrou Eroii
Re olu iei dorim s con tienti m publicul larg asupra faptului
c multe din drumurile pe care le parcurgem ilnic, sub auspiciul
democra iei i al libert ii, sunt n fapt un omagiu adus celor care
s-au sacri cat n Decembrie 1989.
n sectorul 4 m rginit de bulevardul Constantin
Br ncoveanu, Strada Secuilor i Strada Ni u Vasile se a Aleea
Mirea Mioara Luiza. Probabil pu ini tiu cine a fost, mul i trec
nep s tori cu pasul lent, sau gr bit, cu g ndurile pierdute printre
grijile ilnice. Mirea Mioara Lui a a fost un om care a cre ut n
viitorul mai bun al rii, un su et care s-a ridicat la Cer pentru
salvarea semenilor. Pe 21 Decembrie 1989, condus doar de
g ndul eliber rii de sub umbrela comunismului, a plecat de acas
pentru a ajuta la f urirea unui vis ce p rea, poate pentru mul i,
de mult o himer . C nd TAB-urile au sf r mat mul imea de la
Sala Dalles, Mirea Mioara Lui a a sc pat de lovitura acestora,
ns a c ut r pus de un glon n momentul n care ncerca s i
ajute pe r ni i. So ului, cu care se c s torise abia de o lun , i-au
r mas doar ultimele ei g nduri a ternute pe o bucat de h rtie:
„ etric , eu sunt acolo unde se a to i rom nii, n fa a S lii
Dalles. ino i tu. Te a te t”3, iar rii ntregi Libertatea pe care
mii de rom ni asemenea ei au transformat-o n Decembrie 1989
din vis n realitate.
Tot n sectorul 4, se a Al a Mladinovici Drago , ntre
Bulevardul Alexandru Obregia, Strada Emil Racovi
i Strada
3

http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/aeroi/
docs/album_5.htm
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Turnu M gurele. Din 21 p n n 23 Decembrie 1989, Mladinovici
Drago a cre ut i a luptat cu orice pre pentru schimbarea regimului
de la Bucure ti. La doar 20 de ani a nfruntat vremurile i ultimele
su ri de re isten ale regimului comunist, materiali ate prin
ga e lacrimogene, TAB-uri i gloan e, p n c nd, pe 23 decembrie
1989, inima lui a fost str puns de un glon . A ncetat s mai bat .
Noi, ns , avem datoria s l purt m n g nd, m car atunci c nd
p im pe aleea ce aminte te de aceast inim brav ce a luptat
p n la ultima b taie pentru viitorul Rom niei.
C nd mergem din Strada C mpia Libert ii spre Parcul
Gheorghe Petra cu din sectorul 3, nt lnim Aleea Tudor
Constantin. Un in m omagiu adus unui erar de la o ntreprindere
bucure tean , care n decembrie 1989 a tiut doar c este rom n
i ara i cere s lupte pentru ea. N-a e itat, iar pre ul a fost cel
suprem: via a sa. Tudor Constantin a murit, sper nd s schimbe
istoria, pe 23 decembrie, la doar 43 de ani.
Buteic Marius Emanoil avea doar 22 ani atunci c nd,
pe 23 Decembrie 1989, i-a pierdut via a n urma evenimentelor
petrecute la Aeroportul Otopeni locul lui de munc . Vor
exist nd nep s tori care s l considere doar o victim colateral
pentru c nu era n strad , la lupt , ci la locul de munc . Dar
cuvintele scrise cu durere de mam pe crucea ce i ad poste te
trupul sunt su ciente pentru a ar ta c Buteic Marius Emanoil
s-a luptat: „Eroul martir al Re olu iei din Decembrie 1989 a fost
ucis rin tortur sadic ”4. Un minim omagiu i-a fost adus atunci
c nd una din str ile dintre Mihai Bravu i Camil Ressu a primit
numele de Aleea Buteica Marius Emanoil.
La 21 de ani, Urucu Dan Adrian era student n anul II la
Facultatea de Aeronautic din Bucure ti. n Decembrie 1989 n-a
avut nici cea mai mic e itare n a crede n i b nda Revolu iei
Rom ne i n necesitatea implic rii cu orice pre i cu toat d ruirea
4
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