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EDITORIAL

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!
LA MULȚI ANI, ROMÂNI!
Este ziua patriei noastre. A reîntregirii ei. Ziua de
1 Decembrie 1918 încununează lupta românilor transilvăneni pentru Unitate Națională și marchează momentul
creării României Mari, situându-se în continuarea precedentelor acțiuni unioniste ale fraților din Basarabia (27
martie 1918) și Bucovina (15/28 noiembrie 1918).
Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai
sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că
desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici a unui
om politic, nici a unui guvern, nici a unui partid; este fapta
istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan
ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii
neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l
călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit.
[...]
Marea Unire nu a fost rezultatul participării României la
război. Nici partizanii Antantei, nici cei ai Puterilor Centrale
nu au avut în vedere revoluţia din Rusia şi destrămarea
monarhiei austro-ungare. Raţionamentul lor s-a înscris
formulei tradiţionale a raportului de putere interstate: victoria Antantei ne va da Bucovina, Transilvania şi Banatul,
victoria Puterilor Centrale ne va da Basarabia; o biruinţă o
excludea pe cealaltă, astfel că nimeni nu vedea cum ar fi
cu putinţă ca toate aceste provincii să intre aproape simultan în frontierele Vechiului Regat. [...]
Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci
actul de voinţă al naţiunii române de a-şi da armătura teritorial-instituţionalã care este statul naţional.[...]
O necesitate istorică - naţiunea trebuie să trăiască întrun stat naţional - s-a dovedit mai puternică decât orice
guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetenţă,
şi, punând în mişcare naţiunea, i-a dat acea forţă uriaşă ca
peste toate adversităţile să dea viaţă aspiraţiei sale: statul
naţional - a spus istoricul Florin Constantiniu.
Cu acest act, emis în urmă 97 (nouăzeci și șapte)
de ani s-a consfințit Unirea cea Mare
LEGE ASUPRA UNIREI TRANSILVANIEI, BANATULUI, CRIȘANEI, SĂTMARULUI ȘI MARAMUREȘULUI
CU VECHIUL REGAT AL ROMÂNIEI.
ART. UNIC. Se ratifică, investindu-se cu putere de lege,
Decretul-Lege No. 3631 din 11 Decembrie 1918, publicat
în Monitorul Oficial No.212 din 13 Decembrie 1918, privitor la unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Sătmarului
şi Maramureşului cu vechiul Regat al României, în

cuprinderea următoare:
FERDINAND I
PRIN GRAŢIA LUI DUMNEZEU ŞI VOINŢA NAŢIONALĂ
REGE AL ROMÂNIEI
LA TOŢI DE FAŢĂ ŞI VIITORI, SĂNĂTATE.
Asupra raportului Preşedintelui Consiliului Nostru de
Miniştri sub No. 2171 din 1918, - Luând act de hotărârea
unanimă a Adunarei Naţionale din Alba-Iulia,
AM DECRETAT ŞI DECRETĂM:
ART.I) Ţinuturile cuprinse în hotărârea Adunarei
Naţionale din Alba-Iulia Dela 18 Noiembrie 1918, sunt şi
rămân de-a pururea unite cu Regatul României.
ART.II) Preşedintele Consiliului Nostru de Miniştri, este
însărcinat cu aducerea la îndeplinire a Decretului-Lege de
faţă.
Dat în Bucureşti la 11 Decembrie 1918.
FERDINAND I
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI ŞI
MINISTRU DE EXTERNE, Ion I.C. Brătianu

Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa dela 29 Decembrie anul 1919, în unanimitate prin
aclamaţiuni.
Să ne bucurăm că suntem împreună. Să ne bucurăm că
avem o patrie, un stat național unitar român, în care
trăim în pace și bunăvoire, împreună indiferent de limba
în care mamele noastre ne-au învățat. Există loc pentru
toți. Aceasta este voia Lui. Și Dumnezeu ne-a dat o
patrie. Să o știm păstra. Să ne înțelegem unul cu altul,
să ne tolerăm, să muncim și să creăm împreună, pentru
prosperitatea și durabilitatea ei. Una mie de ani. Că
Dumnezeu ne-a dat și minte și ne ocrotește pe toți.
LA MULȚI ANI, ROMÂNI, ORIUNDE V-AȚI AFLA
VOI, PE ACEST PĂMÂNT! LA MULȚI ANI, CETĂȚENI
AI ROMÂNIEI!

LA MULȚI ANI, LOCUITORI
AI COMUNEI VLADIMIRESCU!
Vă urează primarul
IOAN CRIȘAN

e-mail: contact@primariavladimirescu.ro l internet: www.primariavladimirescu.ro l facebook: Primăria Vladimirescu Oficial

