
Expunere de motive

Prezenta propunere legislative isi doreste instituirea zilei de 12 august ca zi de 

sarbatoare a Banatului, una din stravechile regiuni ale Romaniei/

Din punct de vedere politico-administrativ, BanatuI este Tmpartit astazi Tntre 

Romania, Serbia si o foarte mica parte din Ungaria, insa suprafata cea mai consistenta, 
de aproximativ doua treimi din teritoriul Banatului istoric, Ti revine tarii noastre.

Din punct de vedere geografic BanatuI este teritoriul delimitat de Dunare la sud, 
Tisa la vest, Mures la nord si Carpatii Meridionali la est, avand drept centru politico- 
administrativ al regiunii actualul Municipiu Timisoara.

Istoria Banatului, asemenea istoriei intregului spatiu romanesc, a fost una 

zbuciumata. Teritoriul a fost in permanenta revendicat de una sau alta dintre Marile 

Puteri.

Istoria evoca pe rand existenta Voievodatului lui Glad, conducerea maghiara, 
urmata de ocupatia otomana pana in anul 1716. In acest an izbucneste razboiul austro- 
turc ce se va Tncheia cu victoria Austriei. Prin semnarea pacii de la Passarovitz (1718), 
turcii au cedat Austriei, printre altele, si teritoriile romanesti Banat si Oitenia.

Multe date istorice au o insemnatate deosebita pentru evolutia din timp a regiunii. 
Printre aceste putem aminti data de 23 septembrie 1718, data la care s-a stabilit cea 

dintai denumire a Banatului de catre cel dintai guvernator al sau, Claudiu Florimund 

Mercy: Administrajia imperiala a Jarii Banatului (KaiserlicheBanaterLandesAdministration). 
Din acea zi, regiunea a fost administrate direct de Viena §i a devenit o regiune de sine 

statatoare cu implicatii deosebite pentru evolutia sa viitoare. Este inclus teritoriul situat 
Tntre Dunare, Mure? ?i Tisa Tmpartit Tn §ase mari unitaji cu trei tinuturi: Dunare-Tisa (aid 

a figurat Backa), ^inutul de dincolo de Tisa (aid a figurat BanatuI Timi?oarei) si tinutui 
Srem (Szeremseg). BanatuI Timi?oarei a fost Tmpartit Tn comitatele Cara^-Severin, 
Tirni?, Torontal ?i Arad.



Prin masurile adoptate, Viena a avut in vedere realizarea unui experiment politic 

?i economic. ImparatuI a propus organizarea celei dintai provincii ereditare din partea 

de est a imperiului.
BanatuI a beneficiat de politici proprii de dezvoltare. Regiunea s-a caracterizat 

printr-o economie diversa §i dinamica, rolul important revenind agriculturii (cultivarea 

extensiva a graului, porumbului §i vitei de vie) mineritului ?i industriei.
Pun^ile de legatura mtre comunitati au fost asigurate de bisericile greco-ortodoxa 

§i romano-catolica.

In data de 3 august 1919 a fost instalata administratia romaneasca in estui 
Banatului, aceasta fiind ziua Tn care militarii romani, condusi de colonelul Virgil 
Economu intrau in Timisoara, fiind primiti de oficialitatile orasului.

0 importanta aparte o are ziua de 12 august 1919. Este ziua in care prefectui de 

Timi?, Aurel Cosma, a emis un Apel m care sublinia ca autoritajile din subordinea sa 

preluasera Tn administrajle romaneasca judetui Timi? §i ora$ul Timi§oara. Ziua Tn care 

locuitorii Banatului romanesc intrasera sub jurisdicjia Romaniei, iar autoritatile statului 
urmau sa faca uz de toate mijioacele pentru a asigura lini§tea §i pacea sociala Tn 

regiune. Din acea zi, administrajia romaneasca a Banatului promisese ca va conduce 

tinand seama de “iubirea de dreptate impartiala faja de toji fara deosebire de religie, 
nationalitate §i treapta sociala”.

Din aceste considerente, dar si din dorinta de a aduce Tn lumina istoria, valorile 

sociale si politice precum si lupta Tnaintasilor nostri, va supunem spre dezbatere si 
adoptare initiativa legislativa - Lege privind declararea zilei de 12 august - Ziua 

Banatului.
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