
Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte.                                     REGIONALISMI: ROMANIA

2 Dicembre 2020

Carlo Franco (Venezia)



La ‘Grande Romania’ - 1918-1940
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România este patria comună şi indivizibilă 
a tuturor cetăţenilor săi, fără diferenţă de 
rasă, naţionalitate, origine etnică, religie, 
sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau 
origine socială. (articolul 4, aliniatul 2.) 
„statul român recunoaşte şi garantează 
persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale drepturile de a-şi conserva, 
dezvolta şi exprima identitatea etnică, 
culturală, lingvistică şi religioasă.”



Structura etnică a populației pe județe conform recensământului din 1930
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Balcani - 1942
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Protocronismo – 1980 – lo stato ‘unitario’ di Burebista nel I sec. a.C.
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Cluj-Napoca
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Censimenti percentuale magiara - 2011
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Traian Băsescu, despre profanarea mormintelor eroilor români: "Resping 
atitudinea extremiştilor unguri şi a UDMR care nu îi mai reprezintă pe 
minoritarii unguri" (maggio 2019): Fostul preşedinte Traian Băsescu a 
condamnat incidentul de la Dărmâneşti unde un grup de extremişti 
maghiari au profanat cimitirul eroilor  Valea Uzului acoperind crucile 
militarilor români şi un monument cu pungi negre de gunoi.
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La minoranza tedesca
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Elezioni
Presidenziali
2019
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La minoranza tedesca. Il presidente Claus Johannis e Margareta di Romania
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La minoranza tedesca. Il presidente Claus Johannis 
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Starea Naţiei: Româna, limba străină a lui 
Iohannis - YouTube
https://www.youtube.com › watch
▶ 3:22
18 giu 2015 - Caricato da TVR



La minoranza ebraica - 1918-1940
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La minoranza ebraica – Monumento di Iasi 
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La minoranza ebraica - 2002
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La minoranza ebraica - demografia

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte.                                     REGIONALISMI: ROMANIA

1941 356,237 Kingdom of Romania (Moldavia, Wallachia, 
Northern Dobruja, Southern Transylvania, Southern Bukovina)
1956 146,264 Socialist Republic of Romania (Moldavia, 
Wallachia, Northern Dobruja, Transylvania, Southern Bukovina)
1966 42,888 Romania
1977 24,667 Romania
1992 8,955 Romania
2002 5,785 Romania
2011 3,271 Romania



La minoranza bulgara
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La situazione attuale (2011)
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La minoranza rom

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte.                                     REGIONALISMI: ROMANIA



La minoranza rom
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La minoranza rom – censimento 2011
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L’attuale inno nazionale (testo del 1848, adottato nel 1990)
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Risvegliati, romeno, dal sonno della morte,
nel quale ti hanno sprofondato i barbari tiranni!
Ora o mai più ritagliati un'altra sorte
al quale dovranno inchinarsi anche i tuoi crudeli nemici!
Ora o mai più diam prova al mondo
che in queste vene ancora scorre del sangue romano,
e che nei nostri petti conserviamo con orgoglio un nome
trionfatore in battaglia, il nome di Traiano!

Preti, con la croce in fronte, poiché l'Esercito è cristiano,
Il motto è libertà e santo il suo scopo.
Meglio morire in lotta, in piena gloria
Che restare schiavi nella nostra antica terra!



25

regionalismi


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25

