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Marea majoritate a țărilor au una sau mai multe flori naționale, ca elemente ale
identității lor, strâns legate de spațiul geografic, cultural și economic în care acestea se află.
În foarte multe cazuri, Floarea Națională este un element definitoriu (cultural, geografic sau
economic) pentru țara respectivă și se regăsește în unul sau mai multe simboluri statale
(steag, stemă, ștampile, etc.), aceasta fiind dovada cea mai elocventă a recunoașterii
importanței acestui element al identității naționale. Amintim, pentru exemplificare, cazul
lalelei în Olanda, al crizantemei pentru familia imperială a Japoniei (Japonia are si o a doua
floare națională, populară – cireșul ornamental), al irisului și rodiei pentru Spania. În cazul
Canadei, frunza de arțar este elementul vegetal care suplinește rolul florii naționale și toată
lumea știe că aceasta se regăsește pe steagul țării. Pentru România, ideea unei flori
naționale se conturează încă din timpul domniei Regelui Carol I, fiind făcute, de-a lungul
timpului, mai multe propuneri (măceșul, floarea de colț, bujorul "românesc" – Paeonia
peregrina, var. romanica, etc.). Nici una dintre aceste propuneri nu a fost însă legiferată
vreodată, astfel încât țara noastră se găsește azi în situația paradoxală de a nu avea, în mod
oficial, o floare națională. În acest context, am lansat oficial în iunie 2013, la prima ediție a
Simpozionului științific internațional "Agriculture for life, life for Agriculture" organizat de
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (Facultatea de
Horticultură, al cărei angajat sunt) o idee personală obiectivă mai veche, ca bujorul să fie
proclamat, în mod oficial, Floarea Națională a României. Se poate observa că am spus
bujorul și nu bujorul "românesc" (termen care, din punct de vedere științific, nu mai este de
actualitate). Aceasta deoarece, în opinia mea, în termenul de bujor doresc să includ toate
cele cinci specii spontane (Paeonia peregrina, Paeonia tenuifolia, Paeonia triternata, Paeonia
mascula, Paeonia officinalis, ssp. banatica) și trei specii cultivate pe teritoriul României
(Paeonia officinalis,, Paeonia lactyflora, Paeonia suffruticosa, fiecare dintre ele cu foarte
multe varietăți și cultivaruri, însumând peste 100 de taxoni). Pe linkul special de pe site-ul
Facultății de Horticultură din cadrul USAMV București (http://horticulturabucuresti.ro/anunt/388-bujorul-floarea-nationala-a-romaniei) se regăsesc argumentele
aduse în favoarea acestei propuneri; sunt argumente absolut obiective, stabilite pe baza
unor cercetări îndelungate și nu pe baza unor preferințe personale care nu își au locul în
cazul atât de special al unui element de identitate națională. Propunerea noastră s-a
bucurat, încă din momentul lansării, de o foarte largă susținere din partea mediului
academic și a societății civile, din țară și din diaspora, deopotrivă. Suntem deosebit de
onorați și bucuroși să amintim că, printre personalitățile vieții publice care și-au manifestat
susținerea pentru demersul nostru, se numără și Majestatea Sa Margareta, Custodele
Coroanei României, împreună cu Prințul consort, ASR Radu. De asemenea, sunt onorat să
amintesc de sprijinul deosebit pe care l-am primit din partea D-nei Cristina Turnagiu Dragna
și a colaboratorilor domniei sale începând din anul 2015, prin foarte multe canale mass
media. Apreciez, la modul cel mai elogios, faptul că, spre deosebire de alți conaționali care

au încercat să promoveze în nume propriu această inițiativă, domnia sa a dat dovadă de fair
play și a amintit de fiecare dată faptul că ideea ca bujorul să devină floarea noastră națională
a plecat de la Prof. univ. dr. Florin TOMA, angajat al USAMV București, Facultatea de
Horticultură. Mulțumiri deosebite doresc să aduc și AADF pentru dorința de a ni se alătura în
acest proiect inedit și îmi exprim speranța că împreună vom reuși să finalizăm cu succes
acest proiect ambițios, ca bujorul să fie proclamat, în mod oficial, Floarea Națională a
Românilor. Odată cu acest proiect, doresc să relansez un obiectiv. Dacă pe siturile de
socializare se bucură de un succes tot mai mare ideea sărbătoririi bujorului "românesc",
Paeonia peregrina, var. romanica (din considerente științifice am să îl numesc de acum
încolo bujorul de pădure – vezi site-ul Facultății de Horticultură București) în data de 15 mai
dar și în data de 11 noiembrie (Ziua Veteranilor și a Răniților de Război), eu reiterez
propunerea ca bujorul, ca Floare Națională să fie sărbătorit de Înălțarea Domnului. Este
data la care se sărbătorește și Ziua Eroilor Neamului, este foarte apropiată ca dată de
sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena (sărbătoare foarte legată în tradiția
populară de bujor), este și hramul principal al Catedralei Mântuirii Neamului și cred că ar fi o
foarte fericită îmbinare a tuturor acestor sărbători în aceeași zi. În semn de respect față de
trecut, considerație și mândrie față de prezent și speranță pentru viitorul neamului nostru
românesc. Doamne ajută !

