
EXPUNERE DE MOTIVE

Rascoala {^measca din Transilvania din 1784, numita §i „R^coala lui Korea, Clo§ca 
§i Crijan”, a fost una dintre cele mai semnificative revolte l^^iste iobage impotriva 
constrangerilor feudale. Rascoala a izbucnit pe 2 noiembrie §i s-a incheiat la sfar§itul lui 
decembrie 1784, cand capii rascoalei Vasile Nicula, Ion Oarga, §i Gheorghe Cri?an, cunoscufi 
popular sub numele Korea, Clo§ca §i Cri§an, au fost capturati §i executati de catre autoritati.

Mi§carea condusa de Korea, Clo§ca §i Cri§an a avut un important rol in aprofiindarea 
§i cristali2area con^tiinfei nalionale a romanilor dm Muntii Apuseni, cu serioase implicalii in 
deceniile ce vor mma, contribuind la succesul revolutiei romSne din Transilvania din anul 1848 
§i la Marea Unire din anul 1918.

Rascoala a avut un larg ecou pozitiv §i in strainatate, fiind publicate bro§uri, calendare, 
articole de presa, rapoarte diplomatice si gravuri privind liderii acesteia in puteri europene 
precum Regatul Portugaliei, Sfantul Imperiu Roman, ora§ele-stat din Peninsula Italica §i in 
Regatul Unit al Marii Britanii §i Wandei de Nord, inclusiv in ziarul britanic „The Times” 
(1785), cea mai mare publica|ie de presa din lume in perioada respective.

Vasile „Korea” Nicula, Ion „Clo?ca” Oarga, §i Gheorghe Cri§an, executati la sfar?itul 
lui decembrie 1784, §i-au sacrificat bunastarea §1, in final, via^a, pentru principiile laranului 
roman din vremea aceea. Acelea§i idealuri aveau sa fie centrale, decenii mai tarziu, in sociatea 
romaneasca. Curajul celor trei, reprezentand dorinla si lupta interioara a tuturor romanilor 
pentru dezrobire §i emancipare, a ramas un moment semnificativ in istoria Romaniei.

Propunem, prin prezenta motivare §i proiectul de lege aferent, declararea personajelor 
istorice Korea, Clo§ca §i Cri§an, drept martiri §i eroi ai naliunii romane, in semn de recunoa§tere 
§i respect pentru suferinlele indurate in numele ideilor nobile ale liberta):ii.
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