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Declarații și inițiative legislative la o sută de ani de
la Tratatul de la Trianon
Semnat între Puterile Aliate și Ungaria, la 4 iunie 1920,
Tratatul de la Trianon – unul din mai multele tratate care
au redefinit ordinea europeană la sfârșitul Primului Război
Mondial – a stabilit includerea teritoriului Transilvaniei
și a părții răsăritene a Banatului în cadrul României.
Trecerea a o sută de ani de la semnarea Tratatului a fost
marcată în Ungaria și în România în moduri cu posibile
implicații asupra relațiilor dintre cele două țări și asupra
statutului minorității maghiare din România. Două studii
din acest număr al Noii Reviste de Drepturile Omului
analizează evoluția problematicii româno-maghiare în
contextul centenarului. Am apreciat că un contact cu litera
și stilistica mesajelor unor decidenți politici asumate
în acest moment istoric completează actuala atmosferă
din jurul relațiilor dintre români și maghiari. În acest
scop, documentarul reproduce un număr de declarații
și documente asociate direct sau indirect cu Centenarul:
Declaraţia Adunării Naţionale a Ungariei privind
declararea anului 2020 drept Anul coeziunii naţionale,
Declarația Ministerului Afacerilor Externe român privind
„Anul Coeziunii Naționale”, Discursul comemorativ al
Prim-Ministrului Viktor Orbán, Expunerea de motive și
Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului
de la Trianon, Expunerea de motive și proiectul de lege
privind consacrarea zilei de 15 MARTIE ca sărbătoare a
comunității maghiare din România (respins), Expunerea
de motive și Legea pentru declararea lui Mihai Viteazul,
Domn al Țării Românești și al Moldovei și Principe al
Transilvaniei, martir și erou al națiunii român, Expunerea
de motive și Legea pentru declararea personajelor istorice
Horea, Cloșca și Crișan, martiri și eroi ai națiunii române
și pentru comemorarea la data de 8 noiembrie a Martirilor
Români de la Beliș.
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Declaraţia Adunării Naţionale a Ungariei privind declararea anului 2020 drept
Anul Coeziunii Naţionale
Budapesta, 18 iunie 2019
1. Adunarea Naţională, sub aspectul responsabilităţii stabilite în Constituţie şi
comemorând cei 100 de ani de la dictatul de pace semnat la data de 4 iunie 1920, care a
dezmembrat teritoriul Ungariei istorice şi a plasat o treime a naţiunii sub autoritatea unor
state străine, precum şi ţinând cont de nerezolvarea nici până astăzi a problemelor politice,
economice, juridice şi psihologice generate de dictatul de pace, dar totodată inspirându-se
din credinţa maghiarilor din afara ţării în dăinuirea lor, şi apreciind rezultatele politicii
privind unificarea paşnică a naţiunii peste graniţe, lansate în anul 2010, declară anul 2020
drept Anul Coeziunii Naţionale.
2. Adunarea Naţională sprijină şi promovează organizarea unor evenimente,
comemorări în rândul maghiarilor care trăiesc în ţara mamă, în Bazinul Carpatic şi în
lumea largă, precum şi realizarea unor materiale didactice şi a unor filme, care întăresc
conştiinţa coeziunii maghiarilor peste graniţele de stat, exprimarea şi apărarea identităţii
lor.
3. Adunarea Naţională sprijină şi promovează organizarea unor expoziţii şi conferinţe,
realizarea materialelor documentare, care prezintă lupta dusă pentru dăinuire de către
maghiarii din Bazinul Carpatic, precum şi succesele culturale, spirituale, ştiinţifice şi
economice ale maghiarilor.
4. Adunarea Naţională sprijină şi promovează stabilirea noii colaborări centraleuropene care să respecte în mod egal principiul suverenităţii statelor şi aspiraţiile legitime
privind identitatea comunităţilor naţionale, prin care, spre avantajul tuturor statelor,
naţiunilor şi comunităţilor naţionale ale regiunii, poate fi depăşită moştenirea din trecut a
discriminării naţionale, a privării de drepturi, a restricţiilor.
5. Această hotărâre intră în vigoare în a doua zi după publicarea ei.
***
Declarația Ministerului Afacerilor Externe privind „Anul Coeziunii Naționale”
București, 22.06.2019
Ministerul Afacerilor Externe a luat notă de decizia Adunării Naționale a Ungariei de
a declara anul 2020 drept An al Coeziunii Naționale și de a marca astfel 100 de ani de la
semnarea Tratatului de la Trianon, în data de 4 iunie 1920.
Ministerul Afacerilor Externe reiterează că orice încercare de rescriere a istoriei și de
aducere în discuție a unor poziții revizioniste este inacceptabilă și nu se potrivește realității
Europei secolului XXI sau ambițiilor de cooperare bilaterală stabilite prin Parteneriatul
Strategic, prin Tratatul de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate între România şi
Republica Ungară, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996 și prin apartenența comună
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la UE și NATO.
Ministerul Afacerilor Externe respinge ca nefondate justificările invocate pentru
promovarea acestei declarații, din perspectiva României neexistând ”probleme politice,
economice, juridice şi psihologice create de acest tratat de pace, nerezolvate până în
prezent”. Tratatul de la Trianon, care a stabilit, între altele, frontiera dintre România și
Ungaria, nu reprezintă o problemă care să reclame rezolvare, astfel precum încearcă
sistematic să acrediteze autoritățile de la Budapesta și nici nu reprezintă o tragedie astfel
precum se notează în textul actului adoptat de Parlamentul Ungariei. Acest tratat este un
element esenţial al realităţii geopolitice actuale la nivel european, fiind parte a sistemului
tratatelor de pace semnate în cursul anului 1919 care a pus capăt Primului Război Mondial
– adevărata tragedie de la începutul secolului trecut care a curmat aproximativ 19,000,000
de vieți – și care a permis nașterea și consolidarea unor state naționale în regiune, inclusiv
Ungaria. Ungaria, parte la acest Tratat, are obligaţia de a-i respecta întocmai prevederile şi
de a le executa cu bună credinţă, conform principiilor de bază ale dreptului internaţional.
România nu contestă dreptul Ungariei de a stabili prin lege modalităţi de marcare
a momentelor istorice semnificative din istoria sa, dar, nu poate accepta ca astfel de
manifestări să pună în discuție sistemul tratatelor internaționale care au stat la baza
configurării Europei de astăzi sau să chestioneze, direct sau indirect, modul în care
România respectă drepturile cetățenilor săi de etnie maghiară, pentru a alimenta retorica
apartenenței acestora la o națiune distinctă, nostalgică, definită în frontiere fictive și
captivă unor idealuri istorice pe care Europa le-a depășit prin crearea Uniunii Europene.
România și Ungaria trebuie să lucreze împreună la consolidarea acestui proiect al păcii,
garant al promovării drepturilor și libertăților fundamentale și al prosperității societăților,
iar fundamentele politico-juridice ale relației bilaterale pornesc de la această viziune
comună.
România este profund ataşată respectului pentru drepturile omului, inclusiv ale
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în conformitate cu normele internaționale
și standardele în domeniu, reflectate, de altfel, şi în Tratatul de înţelegere, cooperare şi
bună vecinătate între România şi Republica Ungară, semnat la Timişoara la 16 septembrie
1996.
Ministerul Afacerilor Externe subliniază, și în acest context, interesul autentic al
statului român de a asigura, prin toate politicile sale, ca parte a bunei guvernări, protejarea
și promovarea drepturilor identitare (lingvistice, religioase, culturale, etnice) ale tuturor
persoanelor aparținând minorităților naționale de pe teritoriul său și consolidarea
dialogului interetnic.
România a definit în ultimele decenii, cu implicarea fundamentală a membrilor
minorităţilor naţionale ce locuiesc pe teritoriul său, un sistem avansat, un sistem model,
de protecţie a drepturilor acestora, având la bază ideea de diversitate culturală și de
interculturalitate, condiție esențială pentru edificarea unei societăți integrate bazate pe
cunoașterea și pe respectul reciproce.
În considerarea celor de mai sus, Ministerul Afacerilor Externe reiterează angajamentul
ferm al României de a construi o relație bilaterală solidă, pragmatică, bazată pe respect
reciproc și orientată spre viitor în beneficiul cetățenilor români și ungari indiferent de
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etnie, având așteptări similare de la partea ungară.
Informaţii suplimentare
Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 între Puterile Aliate
învingătoare în Primul Război Mondial și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului
Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial. Tratatul a fost semnat în Palatul
Marele Trianon de la Versailles de către 16 state aliate (inclusiv România), pe de o parte,
și de Ungaria, de altă parte.
Tratatul a intrat în vigoare la 26 iunie 1921.
Tratatul a fost semnat pentru a stabili frontierele noului stat Ungaria cu vecinii
săi: Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia),
România și Cehoslovacia. Tratatul de la Trianon a făcut parte din seria tratatelor încheiate
la finalul Primului Război Mondial, celelalte fiind tratatele de pace încheiate de Puterile
Aliate cu Germania (la Versailles, în 28 iunie 1919), Austria (la Saint Germain en Laye, în
10 septembrie 1919), Bulgaria (la Neuilly, în 27 noiembrie 1919) și cu Turcia.
***
Discursul comemorativ al Prim-Ministrului Viktor Orbán 1
6 iunie 2020, Sátoraljaújhely
TRATATUL DE LA TRIANON
Ştim care este situaţia. Ştim şi situaţia dureroasă a Calvarului Ungar în Sátoraljaújhely.
Şi totuşi urmăm Calea Crucii din nou. Căutam o soluţie, confort, speranţă şi încurajare.
Ştim că nu le putem găsi decât la capătul Căii. Numai aici şi numai aşa ne putem ridica
deasupra durerii.
Trebuie să ne ridicăm acolo unde totul este iluminat şi totul are sens. Ne îndreptăm
spre o culme de unde putem vedea viitorul. De aceea suntem aici astăzi.
Pentru unguri, orizontul istoric se află la o înălţime de un mileniu. De la o astfel de
înălţime poţi privi în jur, de la o astfel de înălţime poţi vedea departe.
Kassa la dreapta, Szatmárnémeti de cealaltă parte, în spatele nostru Munkács. 2
Dacă privim nu cu ochii ci cu inima, putem vedea chiar mai departe. În trecut, până
la începutul timpului.
Vedem sute de triburi nomade ale marii stepe care dispar şi pier în negura istoriei.
Vedem că noi ungurii nici nu am dispărut, nici nu am pierit, ci ne-am construit patria în
cercul de popoare latine, germanice şi slave, păstrându-ne spiritul unic. Ne-am deschis
inimile creştinismului, am auzit cuvântul lui Dumnezeu, l-am urmat şi am făcut din el
1
2

Vezi http://abouthungary.hu/speeches-and-remarks/primeminister-viktor-orbans-commemoration-speech-trianon/
Kassa, astăzi orașul Košice din Slovacia, a fost bombardat pe 26 iunie 1941 de către un avion bănuit a fi sovietic.
Motivând atacul, a doua zi, Ungaria a declarat război URSS. Szatmárnémeti, astăzi Satu Mare, a fost centrul
Ținutului Szatmár din Ungaria. În anul 1910, populația Ținutului era formată din maghiari (67.7%), români
(30,2% ) și germani (1.7%). Munkács, astăzi Mukachevo, a fost capitala comercială a regiunii transcarpatice a
Ucrainei, cu o importantă comunitate maghiară (n.tr. – Cristina Andreescu)
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fundaţia statului nostru. Cum este scris, „Aduceţi-vă aminte că toţi oamenii se nasc la fel,
şi numai umilinţa vă ridică, şi doar mândria şi ura vă trage în jos”. Ţara noastră a stat pe
aceste fundaţii până în ziua de azi.
Am respins atacurile imperiilor vestice unul după altul. Ne-am revenit după loviturile
devastatoare ale păgânilor de la est. Am reuşit ceea ce celelalte popoare ale stepei nu au
putut. Am luptat, ne-am organizat, ne-am adaptat şi ne-am păstrat locul în Europa.
Timp de patru sute de ani, echivalentul a patru Trianoane, Ungaria a fost un stat
puternic şi independent.
Apoi timp de trei sute de ani, trei Trianoane, am luptat împotriva Imperiului Otoman.
În Balcani, apoi la graniţa noastră de sud, şi în sfârşit în inima Bazinului Carpatic. Şi deşi
Buda a fost în mâinile turcilor pentru un Trianon şi jumătate, nu au putut să treacă prin
noi.
Apoi, după două sute de ani, două Trianoane de rebeliuni şi lupte pentru libertate
eşuate, am intrat în secolul douăzeci ca naţiune parteneră a unui mare imperiu european.
Dragi domni şi doamne!
Deşi sute de mii de unguri au căzut pe câmpurile de luptă de-a lungul secolelor,
întreaga lume a putut să vadă că nici gloanţele, nici săbiile nu au putut să distrugă naţiunea
ungară. Chiar dacă suntem doborâţi la pământ, ne ridicăm iarăşi şi iarăşi.
Tocmai am trecut pe lângă Piaţa Mamelor Ungare. În Calvarul Ungar, femeile ocupă
un loc special. Pe bună dreptate, pentru că femeile au remediat întotdeauna pierderile
noastre.
Uneori ne-au dat soldaţi care să ne apere ţara, alteori au dat ţării armate de meşteşugari
care au construit naţiunea. Întotdeauna ne-au dat ce am avut nevoie. Datorită femeilor
noastre, arta supravieţuirii şi construirea naţiunii este în genele noastre. Lor le datorăm
faptul că suntem campionii europeni ai supravieţuitii. Glorie femeilor ungare!
Dragi participanţi la comemorare!
Nu am devenit o provincie germană, sau un vilaiet turc, sau o republică sovietică.
Dovada de neşters, biserici şi catedrale, oraşe şi municipii şi pieţe încă stau în
picioare peste tot în ziua de azi. Ele proclamă că noi ungurii suntem o mare naţiune, care
construieşte o cultură şi organizează un stat.
Dragi participanţi la comemorare!
În sfârşit, Ungaria istorică milenară a fost înjunghiată în spate de conspiraţiile din
Budapesta. Armata sa a fost paralizată şi desfiinţată, singurul om politic capabil să salveze
naţiunea a fost asasinat, ţara a fost predată inamicilor noştri, şi guvernul a fost înmânat
bolşevicilor.
Vestul a violat graniţele milenare şi istoria Europei Centrale. Ne-au forţat să trăim
între graniţe ce nu pot fi apărate, ne-au furat bogăţiile naturale, ne-au separat de resursele
noastre, şi ne-au transformat ţara într-o închisoare a morţii. Europa Centrală a fost
redesenată fără interes pentru morală, la fel ca graniţele Africii şi ale Orientului Mijlociu.
Nu vom uita niciodată că au făcut asta.
Şi când am crezut că nici aroganţii francezi şi britanici, nici ipocritul imperiu american
nu puteau să decadă mai mult de atât, ne-am înşelat. După al doilea Război Mondial
am fost aruncaţi comuniştilor fără nici o durere de inimă. Răsplata polonezilor, cehilor
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şi slovacilor a fost aceeaşi ca şi pedeapsa noastră. Să fie aceasta o lecţie eternă pentru
popoarele Europei Centrale!
Dragi domni şi doamne!
Mulţi au vrut să îngroape Ungaria. Au fost cei care au vrut să lase Germania fără un
aliat, au fost cei care au vrut să se răzbune pe habsburgi, au fost cei motivaţi de profit, şi
au fost cei care au urât întotdeauna ungurii. S-au strâns împreună ca să ne facă să dispărem
de pe faţa pământului. Dar suntem un popor încăpăţânat, şi nu am fost niciodată dispuşi să
participăm la propria noastră înmormântare.
Strămoşii noştri nu au renunţat nici ei. Nu au îngenunchiat şi nu au cerut îndurare.
Am rămas în picioare şi am îndurat. Am îndurat oraşele-vagon, lagărele naziste, gulagul
sovietic, deportările, Cehoslovacia, Iugoslavia şi Ceauşescu.
Astăzi, nu mai există nici Cehoslovacia, nici Iugoslavia şi nici Uniunea Sovietică.
Nu mai există imperiile britanic şi francez. Şi ce a mai rămas din ele se răsuceşte în
strânsoarea multiculturală a coloniilor lor răzbunătoare.
Nici cei mai puternici nu pot evita judecata istoriei. Şi aşa cum este adevărat că
cele care sunt menite să fie împreună vor creşte împreună, tot astfel cele care nu aparţin
împreună se vor destrăma. Au zis bine acum un secol: noi vom fi la înmormântarea celor
care au vrut să ne pună în mormânt.
Noi ungurii, pe de altă parte, vom rămâne aici, indiferent de cum bate vântul.
Rămânem pentru că suntem acasă. Suntem acasă şi de aceea rămânem.
Ungurii se contractă şi dilată la fel ca o inimă, dar am trăit o mie şi o sută de ani în
locul pe care l-au ales marii noştri fondatori. Apărăm Bazinul Carpatic cu demnitate, ceea
ce este şi misiunea noastră. Fiecare nou copil ungur este şi un nou gardian. Nu tăiem,
chinuim, sau vindem, ci păstrăm Bazinul Carpatic.
Trebuie să trăim cu singuranţa de sine şi atitudinea unei naţiuni care ştie că a dat mai
mult lumii decât a primit de la aceasta. Reuşitele noastre ne dau dreptul să ne continuăm
istoria. Şi azi trebuie să ştim că am avut şi graniţe mai rele şi totuşi suntem aici.
Dragi participanţi la comemorare!
În loc de Cehoslovacia şi Iugoslavia, avem slovaci, sloveni, croaţi şi sârbi. Suntem
bucuroşi să construim un viitor comun cu Slovacia, Serbia, Croaţia şi Slovenia, ţări
mândre de identitatea lor naţională. Istoria a dat şansa, poate ultima, popoarelor din
Europa Centrală de a începe o nouă eră, de a se apăra împotriva pericolului de la vest şi
de la est, şi de a răzbate împreună.
În ultimii zece ani, am demonstrat vecinilor noştri că dacă vitalitatea fragmentelor
naţionale ungare se comasează, este bine nu numai pentru noi, ci şi pentru ei. Doar statele
au graniţe, naţiunile nu au. Aceasta este legea. Unii au înteles asta şi alţii nu. Cei care încă
nu au înţeles ar fi bine să se grăbească pentru că nu mai au mult timp la dispoziţie.
Dragi domni şi doamne!
Avem un mileniu de istorie în spate, aşa că transcendem limitele momentului actual.
Vedem Bratislava în Pozsony şi Cluj în Kolozsvár. Le vedem pentru că privim lumea într-o
manieră ungurească. Ne vedem patria acolo sus, dar o vedem şi sub firele de iarbă. Dacă
priveşti ungureşte, accepţi că slovacii vor fi slovaci şi românii vor fi români. Vedem în
vecinii noştri ceea ce ne separă, dar şi ceea ce ne leagă. Cel care priveşte lumea ungureşte,
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vede prin ochii Sfântului Ştefan.
A vedea secolul 21 prin ochii Sfântului Ştefan înseamnă că vrem să facem ceva măreţ
din Bazinul Carpatic alături de popoarele care trăiesc lângă noi.
Astăzi am devenit iarăşi cea mai populată ţară din Bazinul Carpatic. Nu am mai fost
atât de puternici de secole. Construim poduri şi căi ferate până la Belgrad, şi autostrăzi
până la Kassa. Forţa noastră gravitaţională politică, spirituală, economică şi culturală
creşte zi de zi. Revenirea ungurilor a început. Comparativ cu Europa de Vest, suntem o
insulă de pace şi securitate. Pentru a rămâne una, noua armată ungară este şi ea clădită cu
rapiditate.
Puterea este acompaniată de responsabilitate, şi ne dăm seama de povara
responsabilităţii noastre. Secolul de carantină de după Trianon, era secolului de solitudine
s-a sfârşit. Este însufleţitor că avem din nou aliaţi, că avem vecini buni, şi putem să ne
pregătim pentru viitor împreună.
Dragi participanţi la comemorare!
Nici o altă naţiune din lume nu ar fi putut să îndure un astfel de secol. Dar noi suntem
încăpăţânaţi, tenace şi plini de resurse, aşa că nu doar am rezistat ci astăzi învingem
din nou. De aceea ne exprimăm recunoştiinţa sinceră şi înalta noastră apreciere pentru
comunităţile noastre separate pentru secolul de rezistenţă şi de loialitate faţă de naţiunea
ungară şi patria sa.
Numai cei care au propriul lor Calvar pot deveni o mare naţiune. Care ştie ce înseamnă
să înfrunte greutăţile. Care trece testele. Înţelegerea adevărului nu înseamnă mai nimic
fără putere.
Istoria nu este milostivă. Nu iartă slăbiciunea. Dacă nu ne ridicăm la înălţimea
aşteptărilor, suntem pierduţi. Dacă cedăm în faţa forţelor dezintegrării, suntem pierduţi.
Ungurii nu îşi mai pot permite luxul de a fi slabi. Nu putem avea decât ceea ce putem
apăra. Aceasta este legea şi acesta este destinul nostru. Prin urmare, pentru noi, fiecare
meci continuă până câştigăm. De aceea istoria ungurilor nu s-a sfârşit la Mohács, Világos
sau Trianon, şi de aceea toate pietrele din coroana Sfântului Ştefan vor străluci din nou.
Dragi participanţi la comemorare!
Următoriul deceniu nu va fi unul de eclipse şi pierderi, cu unul de prosperitate şi
construire a naţiunii.
Lumea este în schimbare. Schimbările sunt tectonice. Statele Unite nu mai sunt singure
pe tronul lumii, Eurasia se reconstruieşte cu viteză maximă, cradrul Uniunii Europene
trosneşte, şi acum ea speră să se salveze cu un salto mortale. Pământul se cutremură sub
picioarele vecinilor noştri estici. Şi Balcanii sunt plini de întrebări care au nevoie de un
răspuns.
O nouă ordine este creată. În lumea noastră, în vieţile noastre, mari schimbări ne bat
la poartă.
Ne-am privit pierderile timp de secole ca pe un regres ce nu a putut fi preîntâmpinat.
Chiar şi în ultimul secol. În absenţa propriei noastre puteri, am aşteptat o minunată armată
salvatoare care să apară din negura legendelor şi să schimbe destinul ungurilor.
Să privim istoria ultimului secol. Să înţelegem profunzimea schimbărilor din ultimul
deceniu. Să nu ne fie teamă de ce vedem: noi suntem cei pe care îi aşteptam. Da, noi
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suntem cei care schimbăm destinul Ungariei.
Putem spera că generaţia noastră, a patra generaţie după Trianon, îşi poate îndeplini
misiunea şi poate duce Ungaria până la porţile victoriei.
Dar bătălia decisivă trebuie luptată de generaţia care vine după noi, a cincea generaţie
după Trianon. Ei trebuie să facă ultimii paşi. Cum este scris:
„Adună-ţi puterile. Şi în primul rând. Începe cu cel mai simplu lucru – Uniţi-vă, Să
creşteţi într-un mod extraordinar, Să ajungeţi la Dumnezeu, care este infinit”.
Nu va fi uşor şi nu va fi simplu, dar va merita.
Vremuri minunate vă aşteaptă.
Fiţi gata, şi pregătiţi-vă în fiecare zi.
Ungaria înainte de toate, Dumnezeu deasupra noastră!
Trăiască Ungaria, trăiască ungurii!

DOCUMENTAR

51

52

NRDO • 2-2020

DOCUMENTAR

53

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. – Se declară ziua de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon.
Art. 2. – (1) În scopul marcării Zilei Tratatului de la Trianon se
organizează, la nivel național și local, manifestări cultural – educative și
științifice

consacrate

conștientizării

semnificației

și

importanței

Tratatului de la Trianon.
(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot
sprijini material și logistic, din bugetele proprii, organizarea și
desfășurarea manifestărilor prevăzute la alin. (1).
(3) Instituțiile publice, din fonduri proprii, precum și organizațiile
neguvernamentale și reprezentanții societății civile pot sprijini
manifestările organizate de către autoritățile administrației publice
centrale și locale.
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Art. 3. – (1) Guvernul și autoritățile administrației publice
centrale și locale vor lua măsurile necesare pentru ca în această zi să fie
arborat drapelul României, în conformitate cu prevederile Legii
nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului
național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și
instituțiile publice, cu completările ulterioare.
(2) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română
de Televiziune, în calitate de servicii publice, vor include în programele
lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei zile.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția
României, republicată.

p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE
SENATULUI

FLORIN IORDACHE

ROBERT – MARIUS
CAZANCIUC

București,
Nr.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru declararea lui Mihai Viteazul, Domn al Țării
Românești și al Moldovei și Principe al Transilvaniei, martir și erou
al națiunii române

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se declară martir și erou al națiunii române Mihai
Viteazul, Domn al Țării Românești și al Moldovei și Principe al
Transilvaniei, pentru rolul marcant pe care l-a avut în săvârșirea Primei
Uniri a poporului român și pentru curajul și sacrificiul său marcant în
istoria României.
Art. 2. - Ceremoniile se vor desfășura anual în data de 27 mai și
pot fi marcate de autoritățile administrației publice centrale și locale,
precum și de instituțiile publice de cultură din țară și din străinătate, prin
organizarea unor programe și manifestări cu caracter cultural-științific.
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Art. 3. - (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale
pot sprijini material sau logistic organizarea și desfășurarea programelor
și manifestărilor prevăzute la art. 2, în limita fondurilor disponibile.
(2) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română
de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele
lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestările dedicate acestei
sărbători.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.

p.PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE
SENATULUI

FLORIN IORDACHE

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Bucureşti,
Nr.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și
Crișan, martiri și eroi ai națiunii române și pentru comemorarea la
data de 8 noiembrie a Martirilor Români de la Beliș

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se declară martiri și eroi ai națiunii române Vasile
Nicula, Ion Oargă și Gheorghe Crișan, cunoscuți popular sub numele
Horea, Cloșca și Crișan, pentru rolul, curajul, eroismul și sacrificiul lor
din timpul răscoalei țărănești din anul 1784.
Art. 2. - Ceremoniile se vor desfășura anual în data de
2 noiembrie și pot fi marcate de autoritățile administrației publice
centrale și locale, precum și de instituțiile publice de cultură din țară și
din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cu caracter
cultural-științific.
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Art. 3. - Pentru a sublinia continuitatea sacrificiilor poporului
român din Munții Apuseni și în tradiția eroilor martiri Horea, Cloșca și
Crișan, la data de 8 noiembrie, se va comemora Ziua Martirilor Români
de la Beliș.
Art. 4. - (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale
pot sprijini material sau logistic organizarea și desfășurarea programelor
și manifestărilor prevăzute la art. 2, în limita fondurilor disponibile.
(2) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română
de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele
lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestările dedicate acestei
sărbători.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția
României, republicată.

p.PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE
SENATULUI

FLORIN IORDACHE

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București,
Nr.

