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refa
Acel mare g nditor al Fran ei i al lumii, care a fost
Victor Hugo atr gea aten ia c Revolu ia este accesul de m nie
al adev rului i c M nia poate smintit i absurd : te po i
sup ra pe nedrept, dar nu te revol i dec t atunci c nd de fapt ai
dreptate , iar acel mare istoric al rom nilor care a fost Nicolae
Iorga, sublinia c va veni o vreme c nd revolta va un merit
i r sturnarea o crea ie . ntr-adev r, r sturnarea din Decembrie
1989 pl tit cu lacrimi i s nge de c tre poporul rom n a
fost generat de accesul de m nie al Adev rului unei suferin e
ndelungate, c reia s-a hot r t s -i pun cap t. n decembrie 1989
rom nii s-au ridicat mpotriva unui regim politic care instaurase
foamea, frigul i frica n via a lor. Un asemenea regim devenise
insuportabil, el trebuia r sturnat cu orice pre , chiar cu pre ul
vie ii, un pre pl tit de sute de lupt tori, n acele ile i nop i de
Dramatism i Speran . Timi orenii au fost primii angaja i n
lupt , o lupt n care nu pu ini au fost cei secera i de gloan ele
uciga e ale opresorilor. Timi orenii au fost urma i de rom nii
din multe localit i ale rii, din Arad, din Sibiu, din Bra ov,
din Capitala Rom niei. Ţara era n erbere. Zeci de mii, sute de
mii de rom ni i-au riscat via a pentru a- i recuceri Libertatea
i Demnitatea . Opresorii au fost nevoi i s se retrag , ei erau
cople i i de mul imile revoltate care i nfruntau cu piepturile
goale, dar m na i ntr-o b t lie pe via
i pe moarte pentru
eliminarea nedrept ilor pe care nu le mai suportau i pentru ca
dreptatea s triumfe.
Acel Decembrie de foc din istoria rom nilor a demonstrat
rii i lumii c libertatea nu se cer e te, ci se cucere te , av nd
convingerea c n confruntarea cu regimul care i-a umilit at ta
amar de vreme va r sturnat , iar ei, p rin ii, fra ii i surorile lor
vor trata i cu Demnitatea pe care o merit .

5

n b t lia lor pentru libertate i demnitate, rom nii erau
m na i de speran a c vor putea s - i construiasc un nou mod de
via , din care nelegiuirile s e eliminate, iar mi eria material i
moral s nu mai d inuie.
Nu pu ini dintre lupt tori erau anima i de idealurile care
i n c raser pe france i n Revolu ia din 1789 i pe americani
n lupta lor pentru independen . Dar hot r tor n angajarea lor
decisiv n lupt a fost starea insuportabil n care fuseser adu i
de sistemul opresiv existent.
Lupta curajoas a rom nilor a fost ncununat de succes.
Libert ile pentru care mul i lupt tori i-au dat via a au
fost recucerite. Dar, bucuria mplinirilor revolu ionare nu a fost de
lung durat . Cur nd, poate prea cur nd, aceste libert i aveau s
e valori cate de cercuri i grupuri i cercuri restr nse de pro tori.
Pe c nd mul i participan i la Revolu ie i concentrau eforturile n
direc ia consolid rii cuceririlor ob inute n timpul confrunt rilor
dramatice cu for ele represive, c teva grupuri de indivi i din ar
i din str in tate pro t nd de iu eala lor de m n i de neb garea
noastr de seam , au preluat cele mai multe i mai importante
active ale rii fabrici, u ine, b nci lipsind pe rom ni de acel
fundament economic, f r de care libert ile lor nu mai puteau
valori cate. Un m nd nota Raportorul Na iunilor Unite
pentru Dreptul la Hran nu are ce s fac cu dreptul s u de vot.
Cel care i vede familia murind de boli, de mi erie, nu este de loc
preocupat de libertatea g ndirii i de libertatea de asociere 1.
Cunosc nd aceste adev ruri dominante n toate r nduielile
structurate pe bog ie i s r cie c teva cercuri de pro tori au
deturnat procesele schimb rii de la cursul imprimat de Revolu ie,
construindu- i o proprietate fundamentat pe s r cirea poporului
rom n. Pe ba a anali elor efectuate de Banca interna ional de
Reconstruc ie i De voltare pe ba a datelor oferite de Eurostat2
precum i pe ba a unor studii de specialitate efectuate n ar 3, n anii
1

Jean Zieglen, L’Empire de la Honte, Libraire Artheme Fazard, 2005, n
rom ne te Editura Antet Press, 2006, p. 18.
2
Eurostat Rom nia cea mai s rac ar al turi de Bulgaria din Uniunea
European , Report on 2011 year.
3
A se vedea studiile publicate n anii 2008-2014 de unul din cei mai aprecia i
anali ti politici, Ilie Şerb nescu n Jurnalul Na ional.
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care au trecut de la Revolu ie peste 70 de localit i din Rom nia nu
mai au via economic proprie peste 2000 de localit i au o via
economic precar cele mai rentabile active economice au fost
nstr inate balan a comercial a Rom niei a ajuns la cel mai mare
de cit din istoria sa guvernan ii au nstr inat resursele de petrol
i 50 din resursele de ga e b ncile na ionale au fost falimentate
i nstr inate datoria extern
pe termen mediu i lung a atins
cote ngrijor toare. Dac la aceste realit i economice ad ug m
modul n care guvernan ii se raportea la exigen ele conducerii
democratice a societ ii, proclamate de Revolu ie, vom n elege i
mai bine cum au fost deturnate procesele schimb rii de la cursul
imprimat n acele confrunt ri dramatice din 1989.
n ultimul timp s-au g sit unii anali ti care sus in c
n 1989 rom nii n-au nf ptuit un act revolu ionar pentru c
n
anii care au urmat au fost deturnate procesele schimb rii de la
cursul Revolu iei. n concep ia lor ar trebui s e pus sub semnul
ntreb rii i Revolu ia france , pentru c i-au fost deturnate
obiectivele, dar i revolu iile din 1848 etc. Jacques Roux, un
mare revolu ionar france , atr gea aten ia, c atunci c nd poporul
france lua cu asalt Bastilia simbolul odios al regimului absolutist
nu i-a imaginat c aristocra ia comercial , mai teribil dec t
aristocra ia nobiliar i sacerdo ial , printr-un crud joc, va invada
averile individuale i averile republicii 4.
Unul din liderii cei mai respecta i ai Revolu iei de la
Timi oara, Claudiu Iordache, evoca c teva din remarcile lui Mihai
Eminescu, care se dovedesc de a de o actualitate indiscutabil
pentru anii de dup Revolu ia Rom n . Eminescu a de v luit
decaden a, nemunca, demagogia, cinismul, voin a guvernan ilor
de a-i supune la suferin e pe guvernan i. Peste tot aceea i idee
s dau str inilor ce-mi cer, c t pentru rom ni, pu in mi pas
Partidele, la noi, nu sunt partide de principii, ci de interese
personale, care, p str nd numai coaja legilor, calc f g duielile
f cute na iei n ajunul alegerilor Aluatul din care se fr m nt
guvernan ii no tri e aceea categorie de in e f r tiin de carte i
consisten de caracter Aluatul e popula ia otant a c rei patrie
nt mpl toare e Rom nia Şi asta n timp ce patru din cinci p r i
4

Jacques Roux, Manifest des Enrages, remis Conven iei la 25 iunie 1973.
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ale poporului nostru nu iau parte la via a politic
Iar miile de
func ii sunt puse n mi care pentru a le stoarce voturile Nimic
nu e mai periculos pentru con tiin a unui popor dec t priveli tea
corup iei i a nulit ii necompensate Poporul a pierdut de mult
ncrederea c lucrurile se pot schimba n bine, i, cu acel fatalism
al raselor nefericite duce nep s tor greul unei vie i f r bucurie i
f r tihn 5.
A adar, i dup Revolu ia France , i dup Revolu ia
Rom n s-au g sit cercuri i grupuri de pro tori, valori c nd
victoria poporului n interesul lor, iar mul i politicieni corup i au
contribuit la deturnarea obiectivelor urm rite de poporul r sculat.
Cartea pe care Institutul Revolu iei Rom ne o supune
aten iei Dumneavoastr
nm nunchea
puncte de vedere
exprimate n discursuri ad-hoc n ilele i nop ile confrunt rilor
revolu ionare la Timi oara, la Bucure ti i n alte localit i ale rii
n care se d dea glas dorin elor i speran elor acestui popor n
construc ia unei Rom nii n care soarele libert ii s nc l easc
inimile tuturor locuitorilor acestor p m nturi .
mp rt im ntrutotul conclu ia Studiului introductiv la
aceast valoroas cercetare tiin i c : Revolu ionarii c l u i i de
liderii lor au oferit Rom niei un cadou, o p rghie, o ans . Ce au
f cut genera iile ce au urmat cu acestea este strict responsabilitatea
celor ce au urmat , f r ndoial a celor care au preluat p rghiile
de comand la nivelul localit ilor, al municipiilor, al jude elor i
chiar la nivelul rii .
Cartea pe care Institutul Revolu iei Rom ne din Decembrie
1989 o d publicit ii la mplinirea unui sfert de veac de la acel
moment astral din istoria rom nilor con rm nc o dat c :
Revolu iile sunt concepute de ideali ti,
sunt nf ptuite de lu t torii care au curajul s pl teasc
chiar cu pre ul vie ii recucerirea libert ii i demnit ii
i sunt valori cate de ro tori .

Este o carte care merit a parcurs , pentru c ndeamn
la re ec ie, ajut ndu-ne s n elegem mai bine veacurile i
5

Claudiu Iordache, Re olu ia Rom nilor, Editura IRINI, 2010, p. 176.
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semni ca iile profunde ale revolu iei Rom nilor i s descifr m
cu luciditate c ile i modalit ile nf ptuirii idealurilor pentru
care nu pu ini au fost cei care i-au sacri cat via a cu credin a c
dreptatea i justi ia vor triumfa n via a lor .
Prof. univ. dr. Dumitru Ma ilu
Pre edintele Comisiei Constitu ionale i
Pentru Drepturile Omului a Consiliului Frontului Salv rii
Na ionale
Raportor Special al Na iunilor Unite privind Drepturile Omului
i Tineretului (1985-1993)
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STUDIU INTRODUCTIV

Moto: Aceia care fac im osibil o re olu ie a nic ,
or face ine itabil o re olu ie iolent
John F. Kennedy6

Anul acesta se mplinesc 25 de ani de la Revolu ia
Rom n din Decembrie 1989. De-a lungul acestui timp, societatea
rom neasc a traversat perioade de tran i ie, schimb ri sub toate
aspectele, s-a confruntat cu efectele cri ei interna ionale precum
i cu o serie ntreag de di cult i interne. Zbuciumul Rom niei
din ultimul sfert de veac nu trebuie, sub nici un aspect, asociat cu
acel sf r it de Decembrie 1989, c nd ilele nalului de an au fost
martore ale unui eveniment marcant din punct de vedere istoric, nu
numai pentru Rom nia i locuitorii ei, dar totodat pentru ntreaga
comunitate mondial : Revolu ia Rom n din Decembrie 1989.
Cei 25 de ani scur i de atunci nu sunt responsabilitatea
Re olu iei sau a nf ptuitorilor ei de drept din acele momente. Cei
25 de ani, pre entul i f r ndoial viitorul rii i poporului, sunt
exclusiv responsabilitatea celor care gestionea aceste destine la
momentul dat.
Dup Decembrie 1989 s-au spus multe lucruri, s-au anali at
evenimentele i s-au emis sute poate mii de teorii, p reri, sugestii.
Dar, ce poate s e mai relevant dec t rememorarea cuvintelor
rostite sub aripa n c rat a acelor momente
Polonia, Ungaria, Germania de Est, Cehoslovacia
porniser deja pe drumul schimb rii, pe calea deta rii de haina
comunismului. n jurul Rom niei, pa nic, matricea i modi ca
contextul. n spa iul de la nord de Dun re, situa ia p rea nghe at .
6

Citat din discursul sus inut pe 13 mai 1962 cu oca ia anivers rii Alian ei entru
Progres, http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-037-026.
aspx.
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La gurat pentru c nimic nu p rea a se schimba, de i datoria
extern a Rom niei, prin eforturi supra-omene ti, fusese achitat ,
rafturile maga inelor erau de un gol de neclintit la propriu pentru
c n case c ldura continua s e un lux. Atunci c nd un popor e
mpiedicat s supravie uiasc , tendin a lui este s urme e solidar
calea eliber rii 7, un aspect primordial pe care regimul comunist
nu l-a cunoscut sau l-a ignorat, ceea ce avea s -i aduc sentin a
capital . De i n celelalte state comuniste se ajunsese la o trecere
pa nic , la dialog ntre conducere i societatea civil , n Rom nia
acest lucru nu a fost posibil. Se reu ise instaurarea unui regim de
control sever care s n bu e orice ncercare chiar i de punere n
discu ie, a nevoii vreunei schimb ri. 8
Momentul ero, c nd s-a aprins focul i b vitor al
schimb rii, a pornit de la Timi oara, atunci c nd, c iva cet eni ai
ora ului de pe malurile Beg i s-au adunat spontan pentru a protesta
mpotriva deci iei de mutare a preotului L l T k . n ultimii
ani, n Rom nia mai existaser astfel de sc ntei, dar care nu au
avut puterea de a se metamorfo a ntr-o mi care semni cativ ,
cum este ca ul Bra ovului n 19879, sau a Ia ului10, at t n februarie
1987 c t i pe 14 decembrie 1989.
Se spune c o revolu ie este n fapt o schimbare a inimii.
n decembrie 1989, inima c torva mii de rom ni a nceput s bat
ntr-un nou ritm. Amor eala i aplati area, cu care erau obi nui i,
au nceput s se evapore, i b t nd la unison, inima mai multor
7

Claudiu Iordache, Re olu ia Rom nilor, Editura IRINI, Bucure ti 2010, p. 6.
Ion Iliescu, Re olu ia tr it , Editura Mondo Media, Bucure ti, 1999, p. 224.
9
La mijlocul lunii noiembrie 1987, muncitorii de la Întreprinderea de
Autoturisme Steagul Ro u din Bra o au intrat în gre , nemul umi i de
condi iile recare în care trebuiau s munceasc . Din cei 4000 de muncitori
intra i în gre , un gru de a ro imati 400 a lecat ulterior s re Consiliul
ude ean, scand nd lo inci i c nt nd chiar i De tea t -te rom ne .
10
n februarie 1987, studen ii întor i din acan a de iarn în c minele reci din
Ia i ornesc un rotest s ontan.
La Ia i s-a organi at înc din noiembrie 1989 un ront o ular Rom n,
încerc nd s str ng oameni entru un miting anticomunism e 14 decembrie.
ncercarea a e uat, cu toate acestea este de men ionat îndr neala ie enilor de
a isa, aceasta ind un re er im ortant în lu ta o orului rom n de a se abate
de la drumul b t torit al comunismului.
8
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temerari timi oreni a mi cat o Rom nie ntreag . Cursul istoriei
avea s e pe veci schimbat.
Dar, toate acestea nu ar avut probabil nalitatea deja
cunoscut , dac curajul celor mul i n-ar fost sus inut de cuvintele
calde, sincere, mobili atoare ale celor care, ignor nd pericolul
oric ror repercusiuni, au nsu e it speran a victoriei ntregii ri.
Visurile i speran ele milioanelor de rom ni aveau s devin din ce
n ce mai palpabile, mai realiste cu ecare cuv nt rostit de liderii
Revolu iei n Decembrie 1989.
Explo ia provocat odat cu declan area Revolu iei
n 1989, a adus f r discu ie i o eliberare a haosului pe str i.
Eliberarea, sau dorin a reg sirii acesteia, frica, curajul, toat
adrenalina au generat, din p cate, i acte de vandalism. Iat de
ce, pe 20 decembrie, din balconul Operei din Timi oara, Lorin
Fortuna f cea un apel clar la lupt f r violen . V rug m nu
mai sparge i vitrine, nu provoca i nc ier ri, nu ataca i armata .
Pentru a da un curs pa nic desf ur rii evenimentelor, Lorin
Fortuna cere ca ecare ntreprindere, e mic , e mare s - i
desemne e repre entan ii pentru Frontul Democratic Rom n. Era
unul din primele semne ale democra iei: egalitatea n repre entare.
De-a lungul momentelor n care s-a adresat mul imii, se
face apel i c tre preo i care p n acum s-au v ndut regimului s
se al ture poporului . ndemn ndu-i pe to i preo ii s ia exemplul
lui L l T k , Lorin Fortuna cere a se trimite vorb la Catedral ,
c dac i ace tia se al tur poporului s trag clopotele 11. De
asemenea una din revendic rile fervent amintite n adres rile c tre
mul ime a fost eliberarea pri onierilor 12.
A at n mijlocul ora ului care a dat semnalul revoltei, n
timpul discursului din data de 20 decembrie 1989, Lorin Fortuna a
avut i luciditatea de a g ndi n perspectiv i plec nd de la faptul
c se d duse ordin pentru nchiderea grani elor, el preci ea c
poate vor sus ine unii c ceea ce se nt mpl la Timi oara a fost
organi at de cine tie ce interven ioni ti. Le spunem c nu este
11

http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie-1989preotii-romani-sa-ia-exemplu-de-la-las lo-tokes, min 2.23.
12
http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie-1989tara-are-la-putere- lo o -dar-ce-folos-ca-n-piata-nu-se-gasesc-carto /, min 8.17.

12

adev rat. Noi aicea am f cut asta 13. Cei care, n decembrie 1989
au g sit curajul de a riposta i a solicita schimbarea Regimului o
schimbare, erau con tien i de urm rile ce ar putut s e suferite
n ca de e ec. Acest lucru se observ i din cele spuse la un
moment dat de Lorin Fortuna: ave i grij de familia mea dac mi
se nt mpl ceva, ave i grij i de familiile celorlal i 14.
Pe 21 decembrie 1989, tot Lorin Fortuna este cel care
d citire cerin elor Frontului Democratic Rom n, explic nd
astfel i rolul i scopul acestei forma iuni politice nou n in ate:
D m citire în continuare din nou, sunt mul i care n-au au it
robabil, roclama iei rontului Democratic Rom n constituit
la Timi oara (urale . Unu. rontul Democratic Rom n este o
organi a ie olitic . n acum au s us nu cu olitica, acum e i
s une dumnea oastr (urale constituit la Timi oara entru
a reali a un dialog cu gu ernul rom n în sco ul democrati rii
rii. rontul Democratic Rom n condi ionea înce erea acestui
dialog de demisionarea re edintelui Nicolae Ceau escu (urale .
ro unem gu ernului rom n ca ba de discu ie, urm toarele
re endic ri: Unu. Organi area de alegeri libere (urale . Doi.
Libertatea cu ntului, a resei, radioului i tele i iunii (urale .
Trei. Deschiderea imediat a grani elor de stat (urale . Integrarea
Rom niei în r ndul statelor care garantea i res ect dre turile
fundamentale ale omului (urale . Cinci. Eliberarea neînt r iat
a tuturor de inu ilor i di iden ilor olitici din Rom nia (urale .
Re itali area economiei na ionale (urale . Şa te. Reforma
în
m ntului în s irit democratic (urale . O t. Dre tul de a
manifesta liber (urale . Nou . Libertatea real a cultelor religioase
(urale . Zece. mbun t irea asisten ei medicale i a alimenta iei
ublice (urale . Referitor la e enimentele din Timi oara. Unu.
Cerem cu fermitate s e tra i la r s undere cei ce-au dat ordin s se
trag în o or (urale, strig t: criminalii . Doi. Cerem restituirea
deceda ilor, entru a îngro a i du datin , cu doliu na ional
(urale . Trei. Cerem eliberarea imediat a tuturor celor aresta i
în urma manifesta iei (urale . atru. Cerem încetarea e iitor a
13

http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie1989-preotii-romani-sa-ia-exemplu-de-la-las lo-tokes/ min 17.43.
14
https://mariusmioc.wordpress.com/tag/socialism-democratic/, min 13.51.
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oric ror re resalii asu ra artici an ilor la demonstra iile de la
Timi oara (urale . Cinci. Cerem autorit ilor locale recunoa terea
comitetului de ac iune a rontului Democratic Rom n în in at la
Timi oara i ini ierea unui dialog direct (urale . Şase. Mul umim
colecti ului Teatrului Na ional din Timi oara entru s rijinul
acordat (urale . rontul Democratic Rom n adresea
rii
întregi urm toarea chemare: Unu. Cerem întregului o or rom n
s ni se al ture în lu ta noastr drea t entru democrati area
rii (urale . Doi. orma i în toate ora ele rii, în între rinderi
i institu ii, comitete ale rontului Rom n, Democratic, care s
asigure coordonarea mi c rii de democrati are na ional (urale .
Trei. Re endica i dre turile constitu ionale în mod a nic i f r
iolen (urale . atru. Intra i în gre general , de a i 21 decembrie
1989 n la ictoria nal , cu e ce ia sectoarelor itale ce nu
ot o rite (urale . Cinci. rontul Democratic Rom n mul ume te
tuturor celor ce au fost, sunt i or al turi de noi (urale . 15
Membrii fondatori ai FDR au fost: Lorin Fortuna,Ioan Chi ,
Claudiu Iordache, Nicolae B dilescu, Mihaela Tr istaru, Adrian
Sanda, Adriana Jebeleanu, Alexandru Ciura, Alexandru Ghica,
C ld raru Iulia, C ld raru Lucian, Cornel Eusta iu, Cornel Jurca,
Dinu Buh ianu, Doru Curu iu, Emil B cana, Eugen Mo eanu,
Gruia S s ran, Ioan Beni Oprea, Ioan Ioana , Ion Manea, Ion
Monoran, Liviu Jurcovan, Ludovic Nemeth, Mihaela Munteanu,
Milutin Lumini a, Mircea Rahoveanu, Petri or Morar, Sabin
M rie , Silvestru Duma, Silvian Baicon, Simona Tomu a, Sorin
Iord chescu, Svetlana Pomorisat, Ştefan Cojocneanu, Ştefan Ivan,
Ştefan Predan, Teodora Zlotea, Traian Tro n, Traian Vr nean u,
Tudorin Burlacu, Viorel Florescu...
Trebuie totodat men ionat faptul c la Timi oara, pe 20
Decembrie 1989, n incinta Consiliului Jude ean, se formase un
Comitet Revolu ionar. n componen a acestuia intrau: Adela
S b il , Corneliu Pop, Dan Carp, Ioan Marcu, Ioan Savu, Mihai
B dele, Mircea Mure an, Nicolae Vartan, Petre Boro oiu, Petre
Petri or, Sorin Oprea, Valentin Vitner, Virgil Socaciu.16
15

http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/26/timisoara-21-decembrie1989-proclamatia-fdr/, min 5.16.
16
Daniela Osiac, Comitetele Revolu iei din Ora ele Martir, Ed. IRRD,
Bucure ti, 2012, pp. 23-25.
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La un moment dat, a luat cuv ntul Claudiu Iordache, care
i ndeamn pe cei pre en i s aib curajul acestui moment 17 ei
ind cei care repre int n uin ele ntregului popor: A a tr ie te
for a unui popor n acest moment vorbi i n numele ntregului
popor 18. De asemenea, Claudiu Iordache aminte te celor pre en i
c armata este de partea celor ce, n acele momente, aveau curaj
s dea glas n uin elor ascunse de eci de ani n inimi i su et:
Armata este a poporului rom n. Armata trebuie s ne apere .19
Vorbele cernute prin con tiin a propriului su et ale scriitorului, au
animat mul imea, nt rindu-i ncrederea n reu it .
Eleonora Petrovici, medic din Caransebe care a luat
cuv ntul din acela i Balcon al Operei, cople it ea ns i de
emo ia momentului, face apel c tre mul ime s r m n calm n
ciuda atrocit ilor despre care ea spune c avea cuno tin : mor i,
r ni i, celor care au suferit 20.
Benco Unipan, un repre entant al minorit ii s rbe avea s
declare spun c el este personi carea Drept ii lui Ceau escu 21.
Absolvent al Facult ii de Fi ic i muncitor la electromotor, era
ul unui preot s rb care, al turi de preotul rom n din satul natal,
avuseser grij ca s e celebrate toate s rb torile, chiar dup
ambele calendare. F c nd astfel o paralel ntre preotul rom n
i tat l s u, el face apel c tre popor la aceea i unitate pentru
nl turarea lui Ceau escu. Dole Ceau escu (Jos Ceau escu ) 22.
Dup mai multe interven ii ale demonstran ilor care au
p truns n Opera Rom n , a luat cuv ntul Ioan Beni Oprea care
a propus omovat ideea dialogului i a a rmat clar respingerea
violen ei. El eviden ia faptul c , dac se dore te o schimbare,
aceasta trebuie nf ptuit prin mijloace pa nice i nu trebuie
17

http://claudiuiordache.wordpress.com/
ibidem.
19
ibidem.
20
http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie-1989preotii-romani-sa-ia-exemplu-de-la-las lo-tokes min 13.18.
21
http://mariusmioc.wordpress.com/tag/benco-unipan/, min 19.35.
22
http://mariusmioc.wordpress.com/2008/08/24/timisoara-20-decembrie-1989preotii-romani-sa-ia-exemplu-de-la-las lo-tokes min 19.35.
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