
Onorat  asisten ,

Anivers m ast zi împlinirea a 150 de ani de la Unirea Principatelor Române,
piatra de temelie pentru f urirea României moderne, act hot râtor în istoria
românilor, des vâr it în anul 1918 prin unirea tuturor  românilor într-un stat i o
na iune puternice.

Alexandru Iona Cuza r mâne simbolul Unirii Moldovei cu ara Româneasc ,
dar unirea a fost în primul rând o expresie a voin ei românilor care au avut atunci
ansa s  aib  oameni politici care au tiut s  valorifice pe de o parte o conjunctur

politic  intern i interna ional  favorabile.
zboiul Crimeii, declan at în anul 1853 ca rezultat al contradic iilor dintre

puteri a avut consecin e importante pe plan european, înfrângerea Rusiei a creat un
nou echilibru pe continent i a îng duit ca problema româneasc  s  fie tratat  ca o
problem  european . Prin tratatul de pace de la Paris din 1856, Principatele Române
au fost situate sub grani a colectiv  a Puterilor semnatare, solicitându-se totodat
întrunirea la Bucure ti a unei comisii interna ionale cu obliga ia de a cerceta starea
intern  a rii i a face propuneri cu privire la reorganizare.

De i Conven ia puterilor europene din august 1858 oferea românilor o unire
incomplet , statul astfel rezultat urmând s  se numeasc  „Principatele Unite ale
Moldovei i Valahiei”. Alegerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza în ambele
principate a reprezentat o însemnat  victorie a poporului român în lupta pentru
formarea unui stat na ional unitar.

Puterile europene, întrunite la Conferin a de la Paris din septembrie 1859 sub
dubla presiune a voin ei manifestate de poporul român i a unor evenimente
interna ionale, au acceptat faptul împlinit de români, Cuza fiind recunoscut ca Domn
al Principatelor Române.

Dar, dincolo de ceea ce a însemnat în anul 1859 Unirea Moldovei cu ara
Româneasc , ast zi la 150 de ani de la aceste evenimente, este necesar i util s
privim în viitor. Ca i atunci, desigur, la un alt nivel i cu alte obiective, România are
nevoie de reforme. Este nevoie de continuarea proceselor de mordernizare ale statului
Român. Avem nevoie de institu ii, de demnitari i de func ionari care s  r spund
nevoilor românilor. Aceasta, cred eu c , este semnifica ia actului istoric de acum 150
de ani i aceasta este calea pe care v  propun s  o urm m.
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