
 

 
 

Cuvânt înainte 
 
 

ea mai solemnă clipă a istoriei noastre - 1 Decembrie - va rămâne în 
conştiinţa românilor pe veci, pentru că acel 1 Decembrie 1918, a însemnat 

împlinirea unităţii naţional - statale, după care au tânjit atâta amar de vreme şi la 
care existenţa neîntreruptă de mai bine de două mii de ani le dădea dreptul. 

Adunarea de la Alba Iulia de atunci n-a fost decât curata izbucnire spontană a 
conştiinţei româneşti din Transilvania credincioasă vechilor tradiţii şi marelui său 
trecut de lupte naţionale, care va propovădui de-a pururi evanghelia unităţii 
naţionale.  

Sub îndemnul unei credinţe străbune şi împinşi de tumultul evenimentelor ce 
prefigurau destrămarea monarhiei Austro - Ungare, ascultând chemarea frăţească a 
vechiului Regat - baza salvatoare a întregului neam - care udase cu sângele fiilor săi 
idealul unirii, românii transilvăneni, hotărâţi să proclame deopotrivă, pentru ei înşişi 
şi pentru lumea întreagă visul întregirii ţării, s-au întâlnit la Alba Iulia la 1 Decembrie 
1918. Cei peste o sută de mii de ţărani, muncitori, intelectuali, oameni politici, 
adunaţi pe câmpul lui Horea, din Cetatea Unirii lui Mihai Viteazul, au trăit pe viu 
evenimentul şi au transmis urmaşilor, în forme felurite, sentimentul complex că au 
participat la un fenomen unic şi incomparabil, adevărata „oră astrală a românilor”, 
ceasul biruinţei lor, visat şi aşteptat de atâtea secole. 

Prezent în acea zi la istorica adunare, Lucian Blaga mărturiseşte că atunci, „a 
cunoscut ce înseamnă entuziasmul naţional, sincer, spontan, irezistibil, organic şi 
masiv”1. Sentimentul dominant al poetului filozof era acela că prin faptul Marii Uniri, 
s-au pus „temeliile unui alt Timp”, având totodată conştiinţa că participă la „un act ce 
se realiza prin puterea destinului”. Marele eveniment din 1918 „proiectat în lumina 
veşniciei” – îi apărea lui Mircea Vulcănescu – „ca un act de dreptate dumnezeiască, o 
îndurare a Proniei cereşti faţă de jertfele săvârşite de acest neam pentru împlinirea 
unităţii lui, nu numai în acest război, ci în veacul veacurilor”. Tocmai de aceea 
întregirea României, construită cu atâtea sacrificii istorice, a fost „una dintre cele mai 
mari minuni ce ne-au fost date să trăim!”2.  

Crezul împlinirii unităţii naţionale s-a dezvoltat şi cimentat în cursul secolelor şi 
s-a transpus şi prin mesajele induse în conştiinţa colectivă de cultura română, în cele 
mai diferite forme de exprimare, precum şi în cugetarea filozofică, politică şi istorică. 
Veacuri de-a rândul, nota istoricul Nicolae Iorga, românii s-au culcat şi s-au trezit 
având în suflet „icoana unităţii naţionale”.  

Înfăptuirea proiectului de desăvârşire a unităţii statale a încununat eforturile, 
strădaniile şi sacrificiile, pe care generaţii succesive, de-a lungul vremii, le-au făcut 
pentru ca românii să poată trăi sub cupola aceluiaşi stat unitar. O privire de 
ansamblu asupra temeiurilor adânci ale înfăptuirii României Mari, prin hotărârile 

                                                        
1 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, în “Opere”, vol. VI, Editura Minerva, Bucureşti, 
1979, p. 220. 
2 Mircea Vulcănescu, Războiul pentru întregirea neamului, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 
1999, p. 139. 
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Adunării Naţionale de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, care însuma şi deciziile 
anterioare de la Chişinău şi Cernăuţi, îndreptăţeşte aprecierea că ea s-a înscris drept 
„suma vieţii noastre istorice”, aşa cum considera Eminescu, la vremea sa, momentul 
cuceririi independenţei de stat a României în 1877. 

Actul Marii Uniri, prin întrega sa dimensiune istorică, prin procesualitatea 
închegării şi mai ales prin amplele sale implicaţii şi semnificaţii, avea să ocupe un loc 
distinct în cadrul dezbaterilor Corpurilor legiuitoare. Discursul politic consacrat 
gloriosului eveniment rostit de deputaţi şi senatori de-a lungul anilor, a purtat mereu 
o încărcătură emoţională, care dincolo de disputele politice partizane, trebuia ca în 
acea zi memorabilă să nu se „turbure cu nimic – după cum îndemna preşedintele 
Adunării Deputaţilor, Nicolae Iorga, la 29 decembrie 1919 – unirea frăţească ce s-a 
coborât în sufletele noastre”. În faţa ţării „care ne-a trimis spre a lucra împreună 
pentru binele ei, în faţa străinătăţii prea mult timp înşelate că suntem incapabili de o 
luptă comună pentru binele acestui pământ, în sfârşit unit; în faţa unora şi în faţa 
celorlalţi să arătăm, ceea ce nu s-a arătat până acum (...) că ceea ce ne dezbină poate fi 
pentru o zi, dar ceea ce ne uneşte este pentru totdeauna”3. 

Cartea de faţă s-a născut din dorinţa de a pune la îndemâna publicului cititor şi 
iubitor de istorie, texte documentare şi îndeosebi discursuri rostite de aleşii ţării în 
Parlamentul României întregite, referitoare la evenimentul de la 1 Decembrie 1918, el 
însuşi fiind rodul Marii Uniri şi cadrul firesc de dezbatere şi de adoptare a celor mai 
de seamă legi pentru consolidarea, modernizarea şi progresul statului naţional unitar 
român. În rândul deputaţilor şi senatorilor României interbelice s-au aflat multe 
personalităţi care au avut un rol esenţial sau au fost martori în diferite ipostaze în 
pregătirea şi desfăşurarea marilor momente ale Unirii celei mari.  

Partea a doua a volumului cuprinde, mai întâi, momentul esenţial în care noile 
Camere legislative, create după evenimentele din decembrie 1989, ce au marcat 
revenirea la sistemul democratic, pluripartidist, au luat hotărârea înţeleaptă, 
acceptată unanim, ca cea mai mare sărbătoare a românilor să fie proclamată drept 
Ziua Naţională a României. După această decizie istorică, parlamentarii ţării, au 
marcat anual, prin discursuri solemne ziua naţională sau prin organizarea, de regulă 
în comun,  a unor Adunări solemne a Camerei Deputaţilor şi a Senatului în Capitală 
sau în oraşul Marii Uniri – Alba Iulia.  

Cititorul poate să constate o mare varietate a discursurilor rostite de parlamentari; 
de la amintiri şi remarci sumare referitoare la evenimentele din 1918 şi până la 
discursuri mai ample, bine structurate, argumentate, cu aprecieri şi judecăţi de 
valoare, cele mai multe fiind prezentate în şedinţele speciale ale Camerelor legislative, 
aşa cum au fost în 1932, 1934 şi îndeosebi după 1989. În acelaşi timp, este de remarcat 
că unele discursuri poartă şi amprenta problematicii  unor preocupări politice interne 
şi externe ale societăţii româneşti din momentul respectiv în optica parlamentarilor ce 
aparţineau diferitelor partide şi ideologii politice. 

 

* 
 

Constituirea primului Parlament al României Mari pe baza votului universal în 
urma alegerilor din noiembrie 1919 şi întrunirea sa la un an după întregirea ţării, 

                                                        
3 Dezbaterile Adunării Deputaţilor (în continuare D.A.D.), nr. 22, şedinţa din 29 decembrie 
1919, p. 306. 


