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Ziua Nationala a României
miercuri, 17 ianuarie 2018

La muli ani, România! La mulci ani, români!

Pe 1 Decembrie românii de pretutindeni srbtoresc Ziua Naional a României. Ziua de 1 Decembrie 2017 marcheaz
împlinirea a 99 de ani de la Marea Unire a Românilor, înfptuit la Alba Iulia în anul 1918.

În 1918, în prima zi din decembrie, ultimele provincii istorice româneti s-au unit în cuprinsul aceluiai stat, România. Pe 1
decembrie 1918, în sala Casinei din Alba Iulia, are loc Adunarea Naional, la care au participat 1.228 de delegai (deputai)
alei. Acetia au votat Rezoluia de la Alba Iulia, prin care s-a pecetluit unirea Transilvaniei, Banatului, Crianei i a
Maramureului cu România. Adunarea Naional a decretat &rdquo;unirea acelor români i a tuturor teritoriilor locuite de dânii cu
România&bdquo;. Unirea Transilvaniei cu România încheie procesul de furire a statului naional unitar român, proces început
în 1859, prin unirea Moldovei cu ara Româneasc, continuat prin unirea Dobrogei în 1878, a Basarabiei în martie 1918 i a
Bucovinei în noiembrie 1918.

Marea Unire din 1918 a fost i rmâne pagina cea mai strlucit a istoriei româneti. Mreia ei const în desvârirea unitii naionale ca
fapt istoric a întregii naiuni române, realizat într-un elan izvorât din adâncul consiintei unitii neamului. Reali-zarea unitii
naionale a românilor într-un singur stat trebuie îneleas ca o aspiraie legitim i o urmare fireasc a evoluiei contiinei de neam i
a statului naional. Sacrificiile ostailor români pentru eliberarea provinciilor asuprite i pentru întregirea rii sunt tot expresia
contiinei unitii de neam, de credin i de limb, idealul Unirii afirmându-se intens prin eforturi, jertfe i eroism pe câmpurile de
lupt. Înfptuirea statului naional a permis naiunii române s-i pun în valoare capacitile creatoare în slujba progresului
economic, a dezvoltrii tiinei, învmântului i a culturii.

Primul 1 Decembrie ca Zi Naional a României a fost marcat la Alba Iulia, la 1 decembrie 1990. De atunci, în fiecare an, în
Bucureti cât i în majoritatea oraelor din întreaga ar au loc parade militare i sunt organizate numeroase ceremonii ce cuprind
depuneri de coroane, dar i alte manifestri.

Între anii 1866-1947, România celebra Ziua Naional pe data de 10 mai, apoi, între 1948-1989, ziua de 23 august era
considerat srbtoarea naional. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgat de preedintele Ion Iliescu i publicat în
Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptat ca zi naional i srbtoare public în România.
Aceast prevedere a fost reluat de Constituia României din 1991, articolul 12, alineatul 2.

Anul acesta, la Parada militar organizat în Capital cu ocazia Zilei Nacionale a României, au participat aproximativ 3.500 de
militari _i speciali_ti din Ministerul Aprrii Nacionale, Ministerul Afacerilor Interne i Serviciul Român de Informacii, cu peste
350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, _i militari din mai multe cri aliate sau partenere. Mai mult de 300
de militari strini din ri precum Republica Moldova, Turcia, SUA, Marea Britanie, Ucraina, Slovacia, Portugalia, Polonia,
Italia, Germania, Grecia, Frana, Canada i Bulgaria, au lua parte la parada din acest an.

În 2018, pe 1 Decem-brie vom srbtori nu doar Ziua Naionala a României, ci i Centenarul Marii Uniri a Românilor, iar
autoritile anun evenimente impresionante în toat ara.
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