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             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SINCAI, 
                   Având în vedere legătura frăteasca dintre românii din România si cei din 
Basarabia(actualmente Republica Moldova),coborâtori din același neam și uniți de aceeași 
limbă,cultura,credință și istorie. 
                   În virtutea principiului egalitații între popoare și a dreptului acestora la 
autodeterminare,prevederi stipulate in articolul nr.8 din Actul final de la Helsinki,(în vigoare din 13 
august 1975)conform căruia ,,toate popoarele au mereu dreptul în deplină libertate să hotărasca, când 
și dacă doresc,statutul politic intern și extern,fără ingerințe exterioare și să își urmărească după 
propria voie dezvoltarea politică,economică,socială și culturală''. 
                    În conformitate cu Declarația Parlamentului României din 24 iunie 1991 privind Pactul 
Ribbentrop-Molotov si consecințelor acestuia privind țara noastră. 
                    Luând act de Rezoluția nr.148 adoptată de Senatul SUA trebuie „Să susțină dreptul la 
autodeterminare al poporului Moldovei și al Bucovinei de Nord,(ținuturi) ocupate de Uniunea 
Sovietică, și să emită o declarație cu acest scop„ și „Să susțină eforturile viitoare ale Guvernului 
Moldovei pentru a negocia în mod pașnic,dacă aceasta le este voia,reunificarea României cu Moldova 
și cu Bucovina de Nord,după cum s-a stabilit în Tratatul de Pace de la Paris în anul 1920, în normele 
predominante ale dreptului international și în conformitate cu Principiul 1 al Actului Final de la 
Helsinki„ 
                    Conștientinzâd faptul că unirea neamului românesc de pe cele două maluri ale Prutului nu 
reprezintă doar îndreptarea trecutului,ci și șansa de a ne împlini viitorul,noi,Consiliul Local al 
Comunei Șincai,adoptăm astăzi            2018,la 100 de ani de la votul dat pentru reântregire dat în 
Sfatul Țării de la Chișinău,următoarea 
 

DECLARAȚIE DE UNIRE 
                       În numele locuitorilor comunei noastre,consilierii locali și primarul comunei,prin 
puterea dreptului istoric și a dreptului de neam,pe baza principiului că „noroadele singure să-și 
hotărască soarta lor de azi înainte și pentru totdeauna„consfințit în Declaratia de Unire de la 27 martie 
1918,comuna Șincai susține Unirea simbolică imediată cu localitățile din Republica Moldova,care în 
mod deschis și asumat și-au exprimat sau își vor exprima dorința de unire cu patria-mamă,România. 
                       Facem această unire de suflet acum,ca reparație morală pentru suferințele îndurate de 
înaintașii noștri,smulși împotriva voinței lor de la trupul patriei istorice și o așezăm ca piatră de 
temelie în viitorul copiilor noștri. 
                        Condamnăm Pactul Ribbentrop-Molotov, încheiat între Uniunea Sovietică și Germania 
nazistă la 23 august 1939,pact care a dus la anexarea Basarabiei de către URSS,la arestări și execuții 
politice,la deportări în masă,la înfometare și deznaționalizare,pact ale cărui efecte sunt răni vii și în 
ziua de astăzi. 
                       Solicităm Parlamentelor Republicii Moldova și României să emită o declarație comună 
privind reântregirea țării și a neamului românesc după care să elaboreze și să aprobe în regim de 
urgență un pachet de legi privind Reunirea Basarabiei cu România. 
                       Dacă unirea noastră de azi este una simbolică,să ne ajute Dumnezeu ca ea să fie un pas 
hotărâtor spre unirea deplină,când nu va mai fi graniță pe Prut și toți românii vor trăi uniți între 
granițele României zidite de înaintașii noștri,consfințite prin actul Unirii de la 1918. 
                       Prin prezenta declarație de unire ne exprimăm bucuria de a sărbători împreună cu frații 
noștri români de pretutindeni Centenarul Unirii 1918-2018 și să ne declarăm adeziunea la valorile 
naționale și democratice ale spațiului cultural românesc. 
                       Semnează consilierii locali care votează „PENTRU„ semnarea declarației de unire. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
                                În Anul Centenarului României,primarii și consilierii locali din peste 100 
de localități din Republica Moldova,au votat în consiliile locale„Declarații de Unire„,prin 
care își afirmă dorința de Unire cu Patria Mamă, România. 
                                Reîntregirea țării este cheia reafirmării națiunii române. 
                                În mod egal,România și Republica Moldova au nevoie de 
Unire.Separarea la care am fost constrânși este urmarea directă a pactului ticălos Ribbentrop-
Molotov,pact născut din tenebroasele mașinațiuni a celor mai mari criminali ai secolului 
XX,Stalin și Hitler,responsabili de declanșarea ultimului război mondial și de pieirea a zeci 
de milioane de oameni. Prin acest Pact au fost afectate cele 3 țări 
baltice(Estonia,Letonia,Lituania),Polonia și România.Țările baltice anexate la Uniunea 
Sovietică sunt astăzi state independente și membre ale Uniunii Europene și NATO,iar 
Polonia este stat integru și de asemenea membru al Uniunii Europene și NATO.Singurii care 
trăim și astăzi după decizia luată de Stalin și Hitler suntem noi,românii de o parte și de alta a 
Prutului,în contextul în care vorbim aceeași limbă,împărtășim aceeași cultură,aceeași credință 
și ne închinăm înaintașilor aceleași istorii. 
                                 În semn de prețuire pentru dorința de Unire manifestată de cele peste 100 
de localități moldovene prin declarațiile de unire adoptate de consiliile locale,un act curajos 
plin de încărcătură istorică ce reprezintă temelia viitorului nostru comun,consider că instituția 
Consiliului Local Șincai,prin reprezentanții săi,indiferent de opțiunea politică,trebuie să 
declare susținerea Unirii Republicii Moldova cu România,printr-o Declarație de 
Unire,celebrâd astfel anul Centenarului. 
                                  Nu în ultimul rând,trbuie să luăm în considerareatât demersul Statelor 
Unite ale Americii din 1991,cât și dispozițiile Actului Final de la Helsinki,act final al 
Conferinței pentru Securitate si Cooperare în Europa,elaborat la Helsinki la 1 august 1975. 
                                  Senatul Statelor Unite ale Americii,încă din 28 iunie 1991, a emis 
Rezoluția nr.148 prin care hotărăște că Guvernul Statelor Unite ale Americii trebuie să 
susțină eforturile Moldovei de negociere a reunificării cu România 
                                  „Întrucât statele semnatare ale Actului Final de la Helsinki au acceptat 
principiul egalității între popoare și dreptul acestora la autodeterminare„ 
                                                                                                         și 
                                  „Întrucât în temeiul articolului 8 din Actul Final, „toate popoarele au 
mereu dreptul în deplină libertate,să-și hotărască când și dacă doresc,statutul politic intern și 
extern fără ingerințe exterioare și să își urmărească după propria voie dezvoltarea 
politică,economică,socială și culturală„ Așadar,să fie decis,în momentul de fața,că este 
convingerea Senatului că Guvernul Statelor Unite ale Americii trebuie(...)să susțină eforturile 
viitoare ale Guvernului Moldovei să negocieze în mod pașnic,dacă aceasta le este 
voia,reunificarea României cu Moldova(...). 
                                    Prin urmare,există atât temei legal dat de normele internaționale 
adoptate după cum s-au stabilit în Tratatul de Pace de la Paris din 1920,în normele 
predominante ale Dreptului International și în Principiul 1 al Actului Final de la Helsinki,cât 
și o recunoaștere internațională concretă a dreptului Republicii Moldova de a se reuni cu 
Patria Mamă,România,stabilită de Senatul Statelor Unite ale Americii. 
                                    Așadar,având drept temei prezenta expunere de motive,propun 
colegilor consilieri locali să ne asociem demersurilor fraților noștri de peste Prut de a lupta 
pentru reântregirea neamului românesc prin asumarea„Declarației de Unire„în an de 
sărbătoare a Centenarului Unirii 1918-2018. 
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