
ROMAN Petre (22 iulie 1946, Bucureşti) – inginer hidro-energetician; prim-ministru 

provizoriu (26.12.1989 – 28.06.1990) la momentul Mineriadei; participant la şedinţa din 11 

iunie 1990 în care s-a decis eliberarea Pieţei Universităţii 

R.P. este fiul fostului demnitar comunist Valter Roman. După ce a terminat liceul 

„Dr. Petru Groza”
1
, a urmat cursurile Facultăţii de Energetică, secţia hidroenergetică în 

perioada 1963 – 1968, absolvind ca şef de promoţie
2
. Între 1971 şi 1974 urmează studii 

doctorale la Institutul Politehnic din Toulouse, Franţa. Principala activitatea înainte de 1989 a 

fost cea de profesor. Asistent universitar la Şcoala Superioară de Aeronautică şi la 

Universitatea „Paul Sabatier” din Toulouse (1970 - 1974). În 1974 se întoarce în ţară pentru a 

preda la Institutul Politehnic. Din 1976 este şef de lucrări la Facultatea de Energetică a 

Institutului Politehnic. În 1982 devine conferenţiar, iar între 1985 şi 1990 este conducător al 

Catedrei de hidraulică de la Energetică
3
. În 1990 obţine titlul academic de profesor 

universitar. 

Activitate politică 

A fost membru P.C.R., inactiv însă din punct de vedere politic
4
. 

Pe parcursul evenimentelor din decembrie 1989, în împrejurări definite de el însuşi 

drept spontane şi întâmplătoare, ajunge încă din primul moment în cercul noilor decidenţi 

politici provizorii
5
. Important în această direcţie “pare să fi fost faptul că îi cunoştea personal 

pe Iliescu şi pe alţi lideri F.S.N.”
6
, cum ar fi Mihai Drăgănescu, unii dintre aceştia 

frecventându-l pe tatăl său
7
. Membru fondator al F.S.N. (22 decembrie 1989) şi membru al 

primului Consiliu de conducere al acestuia (22 decembrie 1989 – 3 februarie 1990)
8
. Membru 

în Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională din partea F.S.N. de la 13 februarie 1990 şi până 
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la 9 iunie acelaşi an
9
. Începând cu 1 iunie 1990 a fost membru în Colegiul Director al F.S.N., 

iar din 26 iulie 1990 şi până în 28 martie 1992 a fost lider naţional al F.S.N.
10

  

Încă din 1990 a fost liderul aripii reformiste din F.S.N., care se va transforma treptat, 

întâi în P.D./F.S.N. şi apoi în P.D. La Convenţia Naţională a F.S.N. a câştigat prin moţiunea 

sa („Viitorul Azi!”) întâietatea în partid, fapt ce a dus la scindarea Frontului. Astfel, din 29 

martie 1992 este preşedintele F.S.N., care în 1993 se transformă în P.D./F.S.N. şi apoi în P.D. 

(până la 18 mai 2001). Începând din septembrie 1995 este co-preşedinte (împreună cu Sergiu 

Cunescu, preşedintele Partidului Social-Democrat) al Uniunii Social Democrate – U.S.D. 

(până în 1999, când P.S.D.R. iese din alianţă). După ce pierde şefia P.D. în 2001 rămâne 

simplu membru până în februarie 2004. În anul 2004 înfiinţează un nou partid, Forţa 

Democrată, al cărui preşedinte este ales la 15 mai acelaşi an
11

. Partidul fuzionează prin 

absorbţie în P.N.L. în septembrie 2008, Petre Roman devenind astfel liberal. Începând cu 28 

aprilie 2009 este consilier politic al preşedintelui P.N.L.      

Activitate administrativ-politică 

La 26 decembrie 1989, prin Decretul nr. 1 al C.F.S.N., este numit prim-ministru
12

. 

După alegerile din mai 1990 este desemnat din nou premier (28 iunie), funcţie din care îşi dă 

demisia la 16 octombrie 1991. Este ales deputat F.S.N. (20 mai – 31 iulie 1990) şi 

P.D./P.D.(F.S.N.) de Bucureşti (27 septembrie 1992 – 3 noiembrie 1996). În cea de-a doua 

legislatură este şi preşedinte al Comisie de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din 

Camera Deputaţilor
13

. În urma alegerilor din noiembrie 1996 este ales senator de Bucureşti pe 

listele U.S.D., obţinând şi funcţia de preşedinte al Senatului (27.11.1996 – 22.12.1999)
14

, din 

care va trebui să-şi dea demisia pentru a prelua funcţia de Ministru de Externe (22.12.1999 – 

28.12.2000). În noiembrie 2000 câştigă aceeaşi circumscripţie pentru Senat, tot din partea 
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P.D., rămânând independent odată cu demisia din partid, la 16 februarie 2004
15

. Începând cu 

această dată nu mai deţine funcţii de natură administrativ-politică, exceptând-o pe cea de Înalt 

Reprezentant al Guvernului pentru românii din străinătate (septembrie – decembrie 2008).  

A candidat de trei ori (1996, 2000, 2004) pentru funcţia de preşedinte al României.    

Activitate la organisme internaţionale 

În 1993 a fost ales raportor special al Adunării Parlamentare a Atlanticului de Nord 

(N.A.T.O.). În perioada decembrie 1997 – iunie 1998, mai – octombrie 2000 şi în anul 2004 a 

ocupat funcţia de Preşedinte al Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea 

Neagră
16

. În martie 2000 a activat drept Coordonator al Grupului de lucru pentru Pactul de 

Stabilitate în Sud-Estul Europei al Internaţionalei Socialiste. Din mai până în octombrie 2000 

a deţinut funcţiile de Preşedinte al Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră 

(O.C.E.M.N.) şi pe cea de membru în Troika ministerială a O.S.C.E. În mai 2001, la sesiunea 

de primăvară a Adunării Parlamentare N.A.T.O. este ales raportor special pentru Europa de 

Sud Est, funcţie pe care o deţine până în 2004
17

. Din anul 2003 este membru al Clubului de la 

Madrid
18

, un organism internaţional ce reuneşte foşti decidenţi politici majori din diverse ţări 

ale lumii
19

. 

Dan Drăghia 
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