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SEDINTA SOLEMNA A PARLAMENTULUI LA 100 DE ANI DE LA UNIREA
BASARABIEI CU ROMÂNIA
joi, 03 mai 2018

Pe 27 martie 2018 a fost organizat o _edinc solemn comun a Senatului _i Camerei Deputacilor, dedicat împlinirii a 100
de ani de la Unirea Basarabiei cu România.

La _edinca comun a celor dou Camere ale Parlamentului a participat prim-ministrul Viorica Dncil, Custodele Coroanei
române, Margareta, care a susinut un discurs, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, fostul pre_edinte Emil
Constantinescu, primarul general al Bucure_tiului, Gabriela Firea. Alocuiuni în legtur cu însemntatea evenimentului au
adresat i pre_edincii celor dou Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea _i Clin Popescu Triceanu, dar _i reprezentancii
grupurilor parlamentare.

Majestatea sa Margareta, a afirmat c unul dintre simbolurile unitcii de neam a fost tatl su _i c, astzi, datoria de a sprijini
pe fracii no_tri din afara frontierelor României nu trebuie s cunoasc limite, nici condicionri. Pre_edintele Senatului, Clin
Popescu Triceanu, a declarat c doar &ldquo;vrerea Parlamentelor de la Bucure_ti _i Chi_inu va putea reface ceea ce a
fcut Sfatul brii&rdquo;, afirmând c tot atunci s-a decis c poporul de peste Prut era, de fapt, parte a poporului român.
Pre_edintele Came-rei Deputacilor, Liviu Dragnea, a suscinut c unii vor s ne conving c noi ne-am nscut ieri sau c nu am
fcut nimic de-a lungul istoriei, iar Unirea a fost un eveniment cu totul întâmpltor _i neverosimil.

În cadrul _edincei solemne a Parlamentului a fost dezbtut _i adoptat o &bdquo;Declaracie solemn pentru celebrarea
Unirii Basarabiei cu bara Mam, România, la 27 martie 1918&rdquo;, prin care &bdquo;s-a reflectat unitatea poporului _i a
limbii române, rolul avut de înainta_ii politici _i drumul care trebuie urmat de oamenii politici de astzi, precum _i dorinca
comun de a continua procesul de modernizare _i integrare institucional în UE&rdquo;.

&bdquo;100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România&rdquo;

Mari, 27 martie 2018, Cminul Cultural din Caraova, în colaborare cu Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Caraova i
Biblioteca comunal din Caraova, a organizat o activitate cultural-educativ în cadrul creia a fost marcat evenimentul istoric
de împlinire a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Evenimentul s-a desfurat în sala de edine din incinta
Cminului Cultural din Caraova.

În cadrul aciunii a fost evocat împlinirea Centenarului Unirii Basarabiei cu România din 27 martie 1918, teritoriu intrat în
componena Imperiului arist prin Tratatul de la Bucureti din anul 1812. Pe fondul evenimentelor din anul 1917 din Rusia
arist, culminând cu Revoluia bolevic din octombrie, moldovenii îi proclam în prima faz autonomia, iar apoi independena fa
de Rusia i Unirea cu Regatul Român la 27 martie 1918, promulgat de Regele Ferdinand prin Decret Regal la data de 9
aprilie 1918.

Basarabia revenea patriei mam prin decizia Sfatului brii, a crui voce principal a fost Ion Inculec, devenind astfel prima
provincie care s-a unit cu România pentru a forma România Mare. Alexandru Marghiloman, Ion Inculec, Pan Halippa _i I.
Buzdugan sunt numai câciva din eroii actului de acum 100 de ani. Din cei 135 de deputai prezenci ai Sfatului brii, 86 au
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votat în favoarea unirii, 3 au votat împotriv, iar 36 s-au abinut, 13 deputai fiind abseni. Citirea rezultatului a fost însoit de
aplauze furtunoase i strigte entuziaste: &bdquo;Triasc Unirea cu România!&rdquo;.

Tot în cadrul evenimentului a fost vizionat un film documentar cu imagini luate din arhiva televiziunii române, iar elevii
prezeni la aciune au prezentat câteva eseuri legate de personalitile care au contribuit la înfptuirea unirii.

Anul 2018, al Centenarului Marii Uniri, este unul cu ecouri aparte în societatea româneasc, întrucât celebrarea
evenimentelor istorice i cinstirea jertfelor i faptelor înaintailor notri este o datorie de suflet pe care fiecare dintre noi o are.
La fel de important este contribuia noastr la cunoaterea evenimentelor istorice i la transmiterea lor mai departe. Un
exemplu în acest sens îl constituie i acest aciune.

Maria Giurchica
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