
   

 

  

 

Vasile Stroescu, boierul basarabean care a fost primul 
preşedinte al Parlamentului României Mari 

 
 

La 1 Decembrie se împlinesc 102 de ani de la Marea 
Unire din 1918. Unul dintre cei care au contribuit la acest 

act istoric a fost Vasile Stroescu, luptător pentru 
apărarea drepturilor românilor şi un promotor al culturii şi 

educaţiei în limba română în Basarabia şi în 
Transilvania. 

 La 1 Decembrie 1919, Vasile Stroescu, ales senator 
într-o circumscripţie din Basarabia, fiind decan de vârstă, a 
deschis şedinţa primului Parlament al României Mari.  

Discursul lui este valabil şi astăzi. „De acum a venit 
timpul ca să ne aşezăm treburile înlăuntrul ţării. După obiceiul care a devenit a doua 
natură, ne uităm împrejur cine ne-a ajuta ca noi de-a gata să gustăm fructele muncii 
altora. Nu, Domnilor aşa nu mai merge! Trebuie să muncim şi să ne îngrijim singuri de 
binele nostru. Este o vorbă: Cu mâna străinilor e bine numai foc să ei. Poate că e bine, 
dar nu creştineşte şi nici omeneşte!... În viaţa noastră trebuie să avem gânduri şi mâni 
curate“, a cuvântat Vasile Stroescu, îndelung aplaudat de aleşii poporului. 

S-a născut la 11 noiembrie 1845, în satul Trinca, judeţul Hotin (în prezent raionul 
Edineţ) în familia lui Vasile Ion Stroescu şi Porfira Guţu. Era cel mai mic dintr-un şir de 
15 copii, din care nu au supravieţuit decât opt (patru fete şi patru băieţi). A învăţat, pe 
rând, la liceul din Chişinău, la cel din Kameneţ-Podolsk şi la liceul „Richelieu“ din 
Odesa. Ulterior, a studiat Dreptul la universităţile din Moscova, Petersburg şi Berlin, 
mergând, practic, pe urmele fratelui mai mare, Mihail. A fost specialist în drept, dar îl 
preocupa și istoria, literatura, științele agricole. 
Apoi, a călătorit prin Europa.  

Reîntors acasă, a fost judecător la 
Tribunalul din Hotin până la moartea tatălui său, 
în 1875, când a renunţat la carieră şi s-a stabilit 
în satul Brânzeni, judeţul Bălţi (acum raionul 
Edineţ), unde avea o moşie. Transformat de 
sovietici în spital de psihiatrie, conacul boieresc 
poate fi vizitat şi astăzi. 

S-a stins din viață la București. I-au fost 
organizate funeralii naționale. A fost înmormântat 
în Cimitirul Sf. Vineri,pe AleeaTeilor 

 

 



 

 


