
23 Decembrie 1861 - Ziua când românii au devenit naţiune 
 

 

Români! 
„Unirea este îndeplinită, NAŢIONALITATEA  ROMÂNĂ  ESTE 

ÎNTEMEIATĂ. Acest fapt măreţ, dorit de generaţiile trecute, aclamat de corpurile 

legiuitoare, chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut de înalta Poartă şi de puterile 

garante şi s-a înscris în datinile naţiunilor. Dumnezeul părinţilor noştri a fost cu ţara, 

a fost cu noi. El a întărit silinţele noastre prin înţelepciunea poporului şi a condus 

naţiunea către un falnic viitor. În zilele de 5 şi 24 Ianuarie (1859 – n.n.) aţi depus toată 

a voastră încredere în alesul naţiunii, aţi întrunit speranţele voastre într-un singur 

Domn. Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie." 

          . 

Aceasta este proclamaţia Domnitorului Ioan I (Alexandru Ioan Cuza) către 

românii din ambele principate – Muntenia şi Moldova -  la data de 11/23 decembrie 

1861 la care Primul ministru, Barbu Catargi, a susţinut o superbă peroraţie, încheiată 

cu urarea: „Să trăiască Domnitorul nostru, care singur, prin a sa stăruinţă, ne-a dat 

această zi atât de strălucită". 

Proclamaţia are la bază Firmanul sultanului Abdulaziz, din 22 noiembrie / 4 

decembrie 1861, predat la 6 decembrie lui Costache Negri care l-a trimis Domnitorului 

cu delegat special pentru a-l prezenta la deschiderea Camerelor legiuitoare (3/15 

decmbrie 1861).  

Firmanul conţine de fapt hotărârile adoptate la Constantinopol de Conferinţa 

reprezentanţilor puterilor garante din 13-15 septembrie 1861, după îndelungate 

negocieri sub presiunea iminenţei hotărârii Principatelor Române de a-şi declara unirea 

printr-un act intern, care ar fi sfidat Europa. 

Conform Firmanului, Unirea  administrativă şi legislativă a Principatelor Române 

într-un singur stat, autonom, a fost în sfârşit acceptată şi recunoscută atăt de Imperiul 

Otoman suzeran cât, mai ales, de cele 7 mari puteri puteri europene garante,  „Înalta 

Poartă, precum şi toate puterile garante, au aderat la Unirea Principatelor, unire care 

va fi aşa precum România o va simţi şi o va dori". 

Românii au devenit naţiune europeană, aniversând acum 155 de ani. 

De la această dată – 23 decembrie 1861 - a început Unirea reală, a început 

unificarea tuturor structurilor statale: parlament, guvern, administraţie, armată, 

legislaţie, învăţământ etc, statul român astfel creat şi recunoscut cuprinzând Moldova, 

Muntenia, Oltenia şi o parte din sudul Basarabiei. Este România Mică –nucleul şi 

precursorul României Mari făurită la 1 decembrie 1918 ca stat naţional unitar în graniţe 

natural istorice, prin voia porului român. 

 

Aceste informaţii sunt extrase din excelenta carte Alexandru Ioan Cuza în memoria 

contemporanilor (Ploieşti, Ed. Libertas, 2013) relansată de autor – profesorul de istorie 

Constantin Manolache – cu ocazia inaugurării la 8 august 2015 a statuii Domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza la Gorgota, judeţul Prahova, prin grija fundaţiei Mihai Viteazul, 

sub egida Inspectoratului Judeţean pentru Cultură Prahova 
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