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Unirea Basarabiei cu România

Adunarea națională a statului Basarabean a proclamat uniunea țării cu România. 
Asupra acestui eveniment aduc foile din Budapesta următoarele amănunte: 

Ministrul-prezident al Basarabiei: dupăce a tratat mai multe zile cu politicianii țării, 
a învitat pe prim-ministrul României, d. Marghiloman ca să se prezinte înaintea consi-
liului regnicolar basarabian și să expună condițiile, în cari s’ar putea efectul uniunea. 

D Marghiloman s’a prezentat dimpreună cu ministrul de interne Harjeu și a citit 
următoarele condiții: «Republica moldoveană-basarabească, care se estinde până la 
Prut, Nistru, Dunăre, Marea-Neagră și vechiul hotar al Austriei, voiaște să useze, după 
separarea ei de vechea Rusia, de dreptul suidispunerii și să unește cu România, cu țara 
mamă. Uniunea se face pe următoarea bază: 

Consiliul regnicolar rămâne și pe mai departe împreună, până ce reforma proprie-
tății de pământ o execute amăsurat trebuințelor țării. Basarabia își păstrează autono-
mia și pe baza, dreptului electoral egal, universal și secret își păstrează dieta provin-
cială și primește administrația independentă. Contingentul necesar pentru armată va 
fi  recrutat pe bază teritorială. În guvernul român intră doi reprezentanți ai Basarabiei. 
Basarabia trimite deputați în parlamentul român după numărul locuitorilor ei, cari 
vor fi  aleși pe baza votului universal, egal și secret. Parlamentul român convoacă fără 
întârziere adunarea constituantă, în care Basarabia va fi  reprezentată amăsurat numă-
rului populației sale. Îndatorirea adunării constituantă va fi , să efectuiască uniunea 
celor două țări și să stabilească condițiile uniunei.» 

Dupăce Marghiloman a citit condițiile, a părăsit palatul adunării dimpreună cu su-
ita sa. Consiliul basarabian a pertractat apoi condițiile. De față a fost și Constantin 
Stere, care a fost ales deputat basarabian. Deputăția plugarilor a fost la început împo-
triva uniunei, dar după vorbirea șefului lor Ciganca, au primit. Au fost de față dintre 
140 deputați 123. Au votat pentru uniune 64, iar 3 au votat în contra. S’au absținut dela 
vot 36. Împotrivă au fost rușii, iar jidovii (evreii-n.n.) s’au absținut.

Marghiloman a fost după acesta avizat de rezultat și apărând din nou Înaintea adu-
nării, a proclamat uniunea Basarabiei cu România.
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