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JUDEȚUL 
BUZĂU 

 

Luând în considerare principiul egalității între popoare și a dreptului acestora la autodeterminare, 

astfel cum este stipulat în articolul nr. 8 al Actului final de la Helsinki care prevede că ”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”. 

Salutând Rezoluția Parlamentului European din 17 aprilie 2014 care subliniază că, în conformitate 

cu articolul nr. 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Georgia, MOLDOVA, Ucraina, la fel ca orice 

stat european, au perspective europene și pot cere să devină membre ale Uniunii, cu condiția să adere 

la principiile democrației, să respecte libertățile fundamentale, drepturile omului, drepturile minorităților 

și să garanteze statul de drept, 

Susținând în continuare Declarația Parlamentului României din 24 iunie 1991 prin care se solicită 

tuturor factorilor de decizie de a acționa în vederea împlinirii năzuințelor legitime din teritoriile românești, 

anexate cu forța prin Pactul Ribbentrop-Molotov, 

Recunoscând legăturile istorice, lingvistice, culturale și religioase ale tuturor românilor din România 

cu românii din Republica Moldova și în respectul principiilor dreptului internațional și european, 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

Își exprimă solidaritatea și susținerea fără rezerve a demersurilor Unităților Administrativ-

Teritoriale din Republica Moldova și România pentru afirmarea aspirațiilor de reîntregire națională; 

Își exprimă, în numele cetățenilor Județului Buzău, disponibilitatea totală de ajutor al fraților 

români de peste Prut pentru dezvoltare economică și socială și pentru perpetuarea valorilor spirituale 

românești; 

Își exprimă adeziunea la demersul Republicii Moldova de integrare în Marea familie a Uniunii 

Europene; 

În anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, împreună cu frații noștri din Republica Moldova, într-

un singur glas și dintr-o singură inimă să rostim: 
 

TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE!
  

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU: 

NEAGU PETRE EMANOIL – Președinte _____________ 

LUNGU ROMEO DANIEL – Vicepreședinte __________ 

PETRE ADRIAN ROBERT – Vicepreședinte __________ 

ALEXANDRESCU GABRIEL ADRIAN _______________ 

BACIU GABRIEL PAUL _________________________ 

BÎRLĂ MARIAN  ______________________________ 

BOGDAN ION  _______________________________ 

BURADA PETRE ______________________________ 

NICOARE IULIAN _____________________________ 

GUBANDRU AUREL  ___________________________ 

MĂNTOIU ION _______________________________ 

MOCANU VIOREL  ____________________________ 

BUȘCU ALEXANDRU  __________________________ 

NICOARĂ SILVIU  ____________________________ 

VIERU MARIANA ELIZA ________________________ 

PITIȘ CORNEL _______________________________ 

POPESCU ION _______________________________ 

PRICOP KARMENCITA _________________________ 

RÂNJA PAUL EUGEN __________________________ 

ROTARU EDUARD ____________________________ 

BABIUC EMILIA ______________________________ 

ENESCU LIVIU-ADRIAN ________________________ 

CALOTĂ GEORGIAN  __________________________ 

CARPEN CLAUDIU ____________________________ 

FLORESCU RAUL IOAN  ________________________ 

MĂRĂCINE NICOLAE __________________________ 

NEDELCU GRIGORE  __________________________ 

ZOICAN ADRIAN _____________________________ 

CRISTESCU MIHAI  ___________________________ 

VOINEA NICOLAE  ____________________________ 

GHIVECI ADRIAN IULIAN  ______________________ 

HOLBAN CORINA MONICA  _____________________


