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„A cunoaște istoria ține la un moment dat de supraviețuire, un popor moare atunci când oamenii 
care îl formează nu mai participă la aceeași istorie și nu mai au același destin. Istoria este cea 
dintâi carte a unei nații. Într-însa ea își vede trecutul, prezentul și viitorul.” N. Bălcescu

Mozaicul istoric al Unirii nu ar fi însă complet fără Legile care au construit-o.
Declarațiuni sau proclamațiuni, rezoluțiuni sau moțiuni, fiecare în parte și deopotrivă 
toate la un loc au fost și sunt Legile Unirii .

Unele au pregătit-o, altele au consimțit-o și apoi cele din urmă au consolidat-o, pentru ca azi să-i 
sărbătorim Centenarul.
Ele au oferit Românilor aflați de o parte și de alta a Carpaților certitudinea nașterii a ceea ce azi 
numim România .
Aceste legi au fost pohtele întregii Naţiuni Române și au fost realizate într-un elan de unitate ce 
poate doar o dată in istorie un popor are parte. Ele sunt dorurile conștiinţei neamului, călăuzit cu 
inteligenţă politică de lideri remarcabili, spre ţelul dorit. 
Ele nu sunt rodul unor tratate ori negocieri diplomatice, ele nu sunt efectul unor dezbateri 
parlamentare, nu sunt expresia unor interese minuscule de castă, ci sunt emanația majora a unor 
aspirații înalte ce veneau din străfundurile istoriei și pentru binele întregii Națiuni Române. 
Nu au existat grupuri parlamentare care să le propună, nu au existat amendamente care să fie 
dezbătute, ci a existat dorință și voința de unitate, care în viziunea liderilor momentului urmau să 
contureze căminul unei Națiuni. 

Măreţia Legilor Uniri stă în faptul că nu sunt opera nici a unui om politic, nici a unui guvern, nici a 
unui partid. Ele sunt acte istorice ale întregii Naţiuni Române, și reprezintă temelia României Mari. 
Trăim vremuri în care granițele se șterg sub radiera ideii de globalizare, trăim vremuri când 
spunem parcă șoptit și timid că suntem patrioți, trăim vremuri în care liderii uită că reprezintă 
milioane de năzuințe și nu doar propriile lor visuri. 
În aceste momente, faptele mărețe ale înaintașilor trebuie readuse în conștiința noastră și poate 
așa, inspirați de ele vom fi mânați și noi de pohte și doruri care să ne facă mândri că suntem 
Români.
Scrise pe colile îngălbenite ale apusului secol XIX și abia răsăritului secol XX, de câte o mână de 
oameni fie in Bucovina, fie în Basarabia, Muntenia, Crișana, Maramureș ori Ardeal, ele sunt Legile 
peste care apoi a fost făurita o Țară. Și ele dăinuie de 100 de ani. 
Sunt legi ce nu pot fi modificate, nu pot fi abrogate, chiar dacă în secolul ce l-au traversat s-au 
schimbat nu doar oamenii, ci și orânduirile sociale. 
Sunt legi ce durează o eternitate pentru că sunt făcute pentru totdeauna.
Le celebrăm odată cu Țara pe care au născut-o, si le aducem acum in lumina discreta a tiparului 
alaturi de numele și chipurile celor care le-au parafat.

Adrian Rusu

7

Regele Ferdinand



„Romănilor

Unirea este îndeplinită.
Naționalitatea Romănă este întemeetă.
Acest fact măreț dorit de generațiile trecute, aclamat de corpurile legiuitoare, chemat cu căldură de 
Noi, s-au recunoscut de Înalta Poartă, de puterile garante și s-au înscris în datinele Națiilor.
Dumnezeul părinților nostri au fost cu Țara, au fost cu Noi. El au întărit sălințele noastre prin 
înțelepciunea poporului și au condus Națiunea către un falnic viitor.
În zilele de 5 și 24 Ianuarie ați depus toată a voastră încredere în alesul Nației, ați întrunit speranțele 
voastre într-un singur Domn. Alesul vostru vă dă astăzi o singură (Romănie).
(Vă) iubiți Patria, veți ști dar a o întări.

Să trăiască Romănia!

Alecsandru Ioan.

Alecsandru C. Muruzi, Iancu N. Cantacuzin, Alecsandru A. Cantacuzino, Leon Ghica, Constantin 
Suțo, Dimitrie Ghica, Alecsandru Plaino, [Apostol] Arsachi, Iancu Gr. Ghica, [Gheorghe] Valeano, C. 

Nicolescu, Sc. Falcoianu.

Iașii în 11 Dechemvrie 1861.

Proclamațiunea Unirii Principatelor Unite
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NOI CAROL I. REGE AL ROMÂNIEI, 
condusu de mâna lui Dumnezeu și 
de destinele vitézului și înțeleptului 

poporu românu, amu făcutu, în 10/22 Maiu 
1866, intrarea Nóstră în capitala Bucuresci. 
Vocea poporului Ne-a chiămatu la domnia 
țeriloru unite Moldova și Țéra Românéscă 
prin plebiscitulu dela 8/20 Apriliu 1866 (în 
zioa aniversală a nascerei Nóstre dela 8/20 
Apriliu 1839) și prin votulu datu de Adunarea 
electivă la 1/13 Maiu același anu.

Asigurându națiunii române, prin 
Constituțiunea dela 30 Iuliu 1866, libertățile 
și drepturile sale, Noi amu pututu trece, în 
fruntea acestui poporu, prin zile de nevoi, 
învingêndu tóte greutățile, ast-felu că, la 
1877 Maiu 10/22, Corpurile legiuitóre au 
proclamatu independența țerei.

Curêndu apoi Dumnezeu, care singuru dă 
victoriele, a condusu oștirea nóstră peste 
Dunăre în 17 Iuliu 1877, și drapelele nóstre 
s'au încununatu de lauri la Calafatu, Nicopole, 
Rahova, Smîrdanu, Grivița, Opanezu și în 28 
Novembre același anu prin luarea Plevnei, 
făcêndu ca vechia vitejie românéscă să 
consacre pe câmpiele Bulgariei votulu 
unanimu alu Adunăriloru.

Sângele generosu românescu, vărsatu 
pentru apărarea și independința patriei, a 
afl atu răsplătirea sa în ziua de 14/26 Martie 
1881. Adunările legiuitóre, în dorința de a 
da statului românu, născutu din contopirea 
principateloru Moldova și Țéra Românéscă, 
o asigurare și mai deplină și o manifestare 
și mai strălucită a individualității sale, au 
proclamatu intrarea României între Regatele 
Europei.

Țéra întrégă, represintată de Senatu și de 
Adunarea Deputațiloru, însoțiți de membri din 
tóte corpurile constituite ale țerei, de Înaltele 
Curți de Casațiune și Compturi, de Academia 
Română, de representanții Universitățiloru 
din Bucuresci și Iași și ai tuturoru șcóleloru 
de tóte gradele, de delegațiuni comunale, 
urbane și rurale, cum și de tóte corporațiunile 
de meseriași și de numerósele societăți din 
diversele direcțiuni ale culturei naționale, 
s'au adunatu astăzi 10/22 Maiu 1881, în 
fața altarului sântu alu Mitropoliei din 
Bucuresci și au asistatu cu Noi Carol I 
Rege alu României, cu Regina Elisabeta, 
iubita Nóstră soție, cu iubitulu Nostru frate 
Leopold, principe ereditaru de Hohenzollern, 
împreună cu nepoții Nostri Ferdinand și 
Carol, la rugăciunile de sânțire cu cari I.P.S. 
Mitropolitu și Primatu Calinicu Miclescu, 
I.P.S. Mitropolitu alu Moldovei și Sucevei 
Iosifu, toți P.P.S.S. Episcopi de Eparchii și 
înaltulu cleru metropolitanu, au binecuvêntatu 
corónele ce ne aduce Țéra, embleme prețióse 
pentru Noi de stabilitate și de independență 
a patriei.

Coróna Regală, pe care Țéra o pune astăzi 
pre fruntea Nóstră, este făcută în arsenalulu 
óstei din oțelulu unui tunu luatu dela neamicu 
la Plevna în ziua de 28 Novembre 1877, 
și este stropitu cu sângele eroiloru căzuți 
pentru independență. Coróna de auru ce Țéra 
pune astăzi pre fruntea primei sale Regine, 
nu e împodobită cu petre scumpe, dar faptele 
regineloru cari voru purta simpla corónă de 
auru a Reginei Elisabeta voru face strălucirea ei.

Actul de Independență a României 1877
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Pentru ca neuitată să fie seculeloru viitóre amintirea zilei de astăzi 10/22 Maiu, subsemnat'amu 
în alu șese-spre-zecelea anu alu domniei Nóstre acestu documentu, la sânta Metropolie din 
capitala Nóstră Bucuresci, împreună cu Regina Elisabeta, iubita Nóstră soție, și cu iubitulu Nostru 
frate Leopold, în fața Țerei adunate la marea serbare națională a consacrării proclamațiunii 
Regatului României și amu ordonatu ca de acestu actu să se acațe marele Nostru sigiliu regalu, 
contrasemnându'lu Ministrii Nostri secretari de statu și primindu comemorativa subscriere a 
Domniloru Președinți ai Corpuriloru legiuitóre, ale I.I. P.P. S.S. Mitropoliți și a Președintelui Înălței 
Curți de Casațiune și de Justiție.

D. Brătianu
Ministru de Finanțe
Dimitrie A. Sturdza
Ministru de Resbelu
General Slăniceanu
Ministru de Interne
Eugeniu Stătescu
Ministru Agriculturei, Comerciului 
și alu Lucrăriloru publice
Colonel N. C. Dabija
Ministru de Justiție
M. Pherekyde
Ministru Cultelor și alu Instructiunei publice
V. A. Urechia

+ Mitropolitu alu Ungro-Vlachiei 
și Primatu alu României
Calinic
Mitropolitu alu Moldovei și Sucevei
+ Josif Mitr Mold
Președintele Senatului
Dimitrie Ghica
Președintele Adunărei Deputațiloru
C. A. Rosetti
Primul Președinte alu 
Înaltei Curți de Casațiune și Justiție
Al. Cretzescu

Leopold Pr. heritier de Hohenzollern
Președintele Consiliului Ministrilor și Ministru alu Afaceriloru străine

Actul de Independență a României 1877

Carol Elisaveta
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Actul Unirii cu Barabia
Votat de Sfatul Țării la 27 martie St. V. 1928

15

În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: Republica Democratică Moldovenească 
(Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu 
Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani, din trupul vechii Moldove. În puterea 

dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască 
soarta lor de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu Mama sa, România.

Trăiască Unirea Basarabiei cu România, de-a pururea şi totdeauna.

Preşedintele Sfatului Ţării, 
I. Inculeţ

Vice-Președinte, 
Pan. Halippa

Secretarul Sfatului Ţării, 
I. Buzdugan

Această unire se face pe următoarele baze:

1. Sfatul Ţarii actual rămîne mai departe pentru 
rezolvarea şi realizarea reformei agrare, după 
nevoile şi cererile norodului. Aceste hotărîri se 
vor recunoaşte de Guvernul român.

2. Basarabia îşi păstrează autonomia provincială, 
avînd un Sfat al Ţării (Dietă), ales pe viitor prin 
vot universal, egal, direct şi secret, cu un organ 
împlinitor şi administraţie proprie.

3. Competenţa Sfatului Ţării este: a) votarea 
bugetelor locale; b) controlul tuturor organelor 
zemstvelor şi oraşelor; c) numirea tuturor 
funcţionarilor administraţiei locale prin organul 
său împlinitor, iar funcţionarii înalţi sunt întăriţi 
de Guvern.

4. Recrutarea armatei se va face, în principiu, pe 
baze teritoriale.

5. Legile în vigoare şi organizaţia locală 
(zemstve şi oraşe) rămîn în putere şi vor putea 
fi  schimbate de Parlamentul român numai după 
ce vor lua parte la lucrările lui şi reprezentanţii 
Basarabiei.

6. Respectarea drepturilor minorităţilor din 
Basarabia.

7. Doi reprezentanţi ai Basarabiei vor intra în 
Consiliul de Miniştri român, acum desemnaţi 
de actualul Sfat al Ţării, iar pe viitor luaţi din 
sînul reprezentanţilor Basarabiei în parlamentul 
român.

8. Basarabia va trimite în Parlamentul român 
un număr de reprezentanţi proporţional cu 
populaţia, aleşi pe baza votului universal, egal, 
direct şi secret.

9. Toate alegerile din Basarabia pentru voloste, 
sate, oraşe, zemstve şi Parlament se vor face pe 
baza votului universal, egal, secret şi direct.

10. Libertatea personală, libertatea tiparului, 
a cuvîntului, a credinţei, a adunărilor şi toate 
libertăţile obşteşti vor fi  garantate prin 
Constituţie.

11. Toate călcările de legi, făcute din motive 
politice în vremurile tulburi ale prefacerilor din 
urmă, sunt amnistiate



Declarația de Unire a Bucovinei cu România
la 15/28 noiembrie 1918

Congresul General al Bucovinei întrunit 
azi, joi în 15/28 noiembrie 1918 în 
sala sinodală din Cernăuţi, consideră 

că: de la fundarea Principatelor Române, 
Bucovina, care cuprinde vechile ţinuturi ale 
Sucevei şi Cernăuţilor, a făcut pururea parte 
din Moldova, care în jurul ei s-a închegat ca 
stat; că în cuprinsul hotarelor acestei ţări se 
găseşte vechiul scaun de domnie de la Suceava, 
gropniţele domneşti de la Rădăuţi, Putna şi 
Suceviţa, precum şi multe alte urme şi amintiri 
scumpe din trecutul Moldovei; că fi i acestei ţări, 
umăr la umăr cu fraţii lor din Moldova şi sub 
conducerea aceloraşi domnitori au apărat de-a 
lungul veacurilor fi inţa neamului lor împotriva 
tuturor încălcărilor din afară şi a cotropirei 
păgâne; 

că în 1774 prin vicleşug Bucovina a fost smulsă 
din trupul Moldovei şi cu de-a sila alipită 
coroanei habsburgilor; că 144 de ani poporul 
bucovinean a îndurat suferinţele unei ocârmuiri 
străine, care îi nesocotea drepturile naţionale şi 
care prin strâmbătăţi şi persecuţii căuta să-şi 
înstrăineze fi rea şi să-l învrăjbească cu celelalte 
neamuri cu cari el voieşte să trăiască ca frate; că 
în scurgerea de 144 de ani bucovinenii au luptat 
ca nişte mucenici pe toate câmpurile de bătaie 
din Europa sub steag străin pentru menţinerea, 
slava şi mărirea asupritorilor lor şi că ei drept 
răsplată aveau să îndure micşorarea drepturilor 
moştenite, isgonirea limbei lor din viata publică, 
din şcoală şi chiar din biserică; că în acelaşi timp 
poporul băştinaş a fost împiedicat sistematic 
de a se folosi de bogăţiile şi izvoarele de câştig 
ale acestei ţări, şi despoiat în mare parte de 
vechea sa moştenire; dară că cu toate acestea 
bucovinenii n-au pierdut nădejdea că ceasul 

mântuirii, aşteptat cu atâta dor şi suferinţă va 
sosi, şi că moştenirea lor străbună, tăiată prin 
graniţe nelegiuite, se va reîntregi prin realipirea 
Bucovinei la Moldova lui Ştefan, şi că au nutrit 
vecinic credinţa că marele vis al neamului se va 
înfăptui prin unirea tuturor ţărilor române dintre 
Nistru şi Tisa într-un stat naţional unitar; 

constată că ceasul acesta mare a sunat!

Astăzi, când după sforţări şi jertfe uriaşe din 
partea României şi a puternicilor şi nobililor ei 
aliaţi s-a întronat în lume principiile de drept 
şi umanitate pentru toate neamurile şi când 
în urma loviturilor zdrobitoare monarchia 
austro-ungară s-a zguduit din temeliile ei şi 
s-a prăbuşit, şi toate neamurile încătuşate în 
cuprinsul ei şi-au câştigat dreptul de liberă 
hotărâre de sine, cel dintâiu gând al Bucovinei 
desrobite se îndreaptă către regatul României, 
de care întotdeauna am legat nădejdea 
desrobirii noastre.

Drept aceea

Noi,
Congresul general al Bucovinei, întrupând suprema 
putere a ţării şi fi ind investit singur cu puterile 
legiuitoare, în numele Suveranităţii naţionale,

Hotărâm:

Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în 
vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu 
regatul României".
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Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia
din 18 Noiembrie / 1 Decembrie 1918

IAdunarea Naţională a tuturor Românilor 
din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, 

adunaţi prin reprezentanţii lor indreptăţiţi la 
Alba-Iulia in ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 
1918, decretează unirea acelor români şi a 
tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. 
Adunarea Naţională proclamă indeosebi 
dreptul inalienabil al naţiunii române la intreg 
Banatul cuprins intre râurile Mureş, Tisa şi 
Dunăre.

II Adunarea Naţională rezervă teritoriilor 
sus indicate autonomie provizorie până la 

intrunirea Constituantei aleasă pe baza votului 
universal.

III In legătură cu aceasta, ca principii 
fundamentale la alcătuirea noului 

Stat Român, Adunarea Naţională proclamă 
următoarele:
o Deplină libertate naţională pentru toate 
popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va 
instrui, administra şi judeca in limba sa proprie 
prin indivizi din sânul său şi fiecare popor 
va primi drept de reprezentare in corpurile 
legiuitoare şi la guvernarea ţării in proporţie cu 
numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.
o Egală indreptăţire şi deplină libertate 
autonomă confesională pentru toate 
confesiunile din Stat.
o Infăptuirea desăvârşită a unui regim curat 
democratic pe toate tărâmurile vieţii publice. 
Votul obştesc, direct, egal, secret, pe comune, in 
mod proporţional, pentru ambele sexe, in vârstă 
de 21 de ani la reprezentarea in comune, judeţe 
ori parlament.
o Desăvârşită libertate de presă, asociere 
şi intrunire, libera propagandă a tuturor 

gândurilor omeneşti.
o Reforma agrară radicală. 
Se va face conscrierea tuturor proprietăţilor, 
in special a proprietăţilor mari. In baza acestei 
conscrieri, desfiinţând fidei-comisele şi in 
temeiul dreptului de a micşora după trebuinţă 
latifundiile, i se va face posibil ţăranului 
să-şi creeze o proprietate (arător, păşune, 
pădure) cel puţin atât cât o să poată munci el 
şi familia lui. Principiul conducător al acestei 
politici agrare e pe de o parte promovarea 
nivelării sociale, pe de altă parte, potenţarea 
producţiunii.
o Muncitorimei industriale i se asigură aceleaşi 
drepturi şi avantagii, care sunt legiferate in cele 
mai avansate state industriale din Apus.

IV Adunarea Naţională dă expresie 
dorinţei sale, ca congresul de pace să 

infăptuiască comuniunea naţiunilor libere in aşa 
chip, ca dreptatea şi libertatea să fie asigurate 
pentru toate naţiunile mari şi mici, deopotrivă, 
iar in viitor să se elimine războiul ca mijloc 
pentru regularea raporturilor internaţionale.

V Românii adunaţi in această Adunare 
Naţională salută pe fraţii lor din Bucovina, 

scăpaţi din jugul Monarhiei austro-ungare şi 
uniţi cu ţara mamă România.

VI Adunarea Naţională salută cu iubire şi 
entuziasm liberarea naţiunilor subjugate 

până aici in Monarhia austro-ungară, anume 
naţiunile: cehoslovacă, austro-germană, 
iugoslavă, polonă şi ruteană şi hotărăşte ca 
acest salut al său să se aducă la cunoştiinţa 
tuturor acelor naţiuni.

VII Adunarea Naţională cu smerenie se 
inchină inaintea memoriei acelor bravi 

români, care in acest război şi-au vărsat sângele 
pentru infăptuirea idealului nostru murind 
pentru libertatea şi unitatea naţiunii române.

VIII Adunarea Naţională dă expresiune 
mulţumirei şi admiraţiunei sale 

tuturor Puterilor Aliate, care prin strălucitele 
lupte purtate cu cerbicie impotriva unui duşman 
pregătit de multe decenii pentru război au 
scăpat civilizaţiunea de ghiarele barbariei.

IX Pentru conducerea mai departe 
a afacerilor naţiunei române din 

Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, 
Adunarea Naţională hotărăşte instituirea unui 
Mare Sfat Naţional Român, care va avea toată 
indreptăţirea să reprezinte naţiunea română 
oricând şi pretutindeni faţă de toate naţiunile 
lumii şi să ia toate dispoziţiunile pe care le va 
afla necesare in interesul naţiunii.
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Membri ai Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului și ținuturilor românești din Ungaria
Rândul de jos, de la stânga la dreapta: Alexandru Vaida Voevod, Ștefan Cicio Pop, 

Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Aurel Vlad.
Rândul de sus: Iosif Jumanca, Romul Boilă, Valeriu Braniște, Victor Bontescu, 

Dionisie Florianu, Ioan Suciu, Aurel Lazăr, Emil Hațieganu, Ion Flueraș.



Decretul Regelui Ferdinand
de Unire a Bucovinei cu România din 18 Decembrie 1918

Asupra Consiliului nostru de miniştri No 22.11/1918
Luând act de hotărârea unanimă, a Congrsului General al Bucovinei de la Cernăuţi de la 15 
Novembrie 1918

AM DECRETAT ŞI DECRETĂM:

“Art. I. – Bucovina, in cuprinsul granițelor sale istorice este si rămâne de a pururea unita cu 
Regatul României.

Art. II. – Președintele Consiliului Nostru de Miniștri este însărcinat cu executarea acestui Decret.”

Ferdinand Iii

Prin Graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională Proclamată
Rege al României

La voi toţi de faţă şi viitori, sătănătate
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Legea Unirii din 13 Decembrie 1918
aprobat în Parlamentul României la 29 Decembrie 1919
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Această lege s-a votat de Senat in şedinta dela 29 Decembrie anul 1919, in unanimitate prin 
aclamaţiuni.

LEGE asupra UNIREI TRANSILVANIEI, BANATULUI, CRIŞANEI, SĂTMARULUI ŞI 
MARAMUREŞULUI CU VECHIUL REGAT AL ROMÂNIEI.

ART.UNIC.) Se ratifi că, investindu-se cu putere de lege, Decretul-Lege No. 3631 din 11 
Decembrie 1918, publicat in Monitorul Ofi cial No.212 din 13 Decembrie 1918, privitor la unirea 
Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Sătmarului şi Maramureşului cu vechiul Regat al României, in 
cuprinderea următoare:

F E R D I N A N D 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 in 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 insărcinat cu aducerea la indeplinire a 
Decretului-Lege de faţă.
Dat in Bucureşti la 11 Decembrie 1918.

F E R D I N A N D  . I

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI ŞI MINISTRU DE EXTERNE, 
Ion I.C. Brătianu

Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor in şedinţa dela 29 Decembrie anul 1919, in 
unanimitate prin aclamaţiuni.
Această lege s-a votat de Senat in şedinta dela 29 Decembrie anul 1919, in unanimitate prin 
aclamaţiuni.



În Memoriam

Generația Unirii
1859-1918

ALEXANDRU IOAN CUZA, 

CAROL I AL ROMÂNIEI, 

FERDINAND I AL ROMÂNIEI

Vasile ALECSANDRI, Costache NEGRI,  Arhimandritul Neofil SCRIBA,

Mihail KOGĂLNICEANU,  Ion C. BRĂTIANU, Iuliu MANIU, Nicolae IORGA,

Ion INCULEŢ, Pantelimon HALIPPA, Ion BUZDUGAN,

Take IONESCU, Nicolae TITULESCU, Episcopul Iuliu HOSSU,

Onisifor GHIBU, Iancu FLONDOR , Sextil PUSCARIU, Ion NISTOR,

Alexandru MARHILOMAN, Iacob ZADIAC,

Vasile GOLDIȘ, Ștefan Cicio POP,  Alexandru VAIDA VOIEVOD, 

                   Vasile LUCACIU, Octavian GOGA, Aurel VLAD, Iosif JUMANCA,

Romul BOILĂ,  Valeriu BRANIȘTE, Victor BONTESCU, Dionisie FLORIANU,

Ioan SUCIU,  Aurel LAZĂR, Emil HAȚIEGANU, Ion FLUERAȘ,

Membrii delegației care a dus actul Unirii la București:
De la stânga la dreapta: Vasile Goldis, episcopul ortodox de Caransebes, 

Miron Cristea, viitor patriarh, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, 
Iuliu Hossu viitor cardinal, Alexandru Vaida-Voievod, Caius Brediceanu




