
În 24 ianuarie 1859, Unirea Principatelor Române, primul 
pas către statul național unitar român 

 
Din ziua Unirii Moldovei cu Ţara Românească, Mica Unire, statul român a intrat în 

perioada sa modernă, prin reformele începute sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, şi a făcut 
primul pas important pe calea înfăptuirii statului naţional unitar român. 

Prin Unirea Moldovei cu Ţara Românească s-a format un stat unitar care a adoptat 
numele de România, cu capitala la Bucureşti, cu o singură Adunare şi un singur Guvern.  

Marii unionişti, Mihail Kogălniceanu, I.C. Brătianu, Al. I. Cuza, Vasile Alecsandri, 
Costache Negri au avut intuiţia diplomatică de a alege momentul cel mai bun pentru 
proclamarea Unirii Principatelor Române, conform voinţei patrioţilor din Moldova şi Ţara 
Românească. 

Cum a fost posibilă unirea? În 5 ianuarie 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost ales 
în unanimitate domnitor al Moldovei ca reprezentant al Partidei Naționale, iar ulterior, în urma unei 
adunări ad-hoc, a fost propus și la domnia Țării Românești de către deputatul Vasile Boerescu. Acest 
fapt s-a întâmplat la 24 ianuarie 1859, când Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Țării 
Românești, propunerea lui Boerescu fiind acceptată în unanimitate. 

 

 
Un spirit deschis către ideile de unitate, libertate şi fraternitate! 

Mihail Kogălniceanu afirma în discursul adresat domnitorului după alegere: 
„Alegându-te pe tine domn,... am voit să arătăm lumei aceea ce toată ţara doreşte: la 

legi noi, om nou... Fii dar omul epocii; fă ca legea să înlocuiască arbitrarul! Fă ca legea să fie 
tare, iar tu, Măria Ta, ca domn, fii bun, fii blând; fii bun mai ales cu aceia pentru care mai toţi 
domnii trecuţi au fost nepasători sau răi. Nu uita că dacă cincizeci de deputati te-au ales domn, 

însă ai să domneşti peste două milioane de oameni!" 
Şirul de reforme iniţiate de Cuza şi venirea, mai apoi, pe tronul Principatelor Unite a 

domnitorului Carol I au făcut ca actul de la 1859 să fie ireversibil. Primul pas important pe calea 
înfăptuirii statului național unitar român a fost făcut la 24 ianuarie 1859, dar Marea Unire a avut loc 
în 1918, la Alba Iulia. 


