CONSTITUIREA l'HIMULUI PARLAMENT AUTENTIC DEMOCRATIC
UN MOMENT IMPORTANT ÎN LUPTA POPORULUI PENTRU
INSTAURAREA REPUBLICII IN ROMÂNIA

Înfăptuirea

actului istoric de la 23 August 1944 a marcat inde eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, care „a deschis calea unor mari transformări revoluţione1rc,
democratice în patria noastră" 1 .
In şirul marilor victorii obţinute de poporul român în etapa realizării sarcinilor revoluţiei democratice (23 August 1944 30 decembrie
194 7), care au avut menirea să pregătească condiţiile pentru alung>irca
monarhif'i, proclamarea României ca Republică Populară şi să asigure
trecerea poporului nostru la realizarea sarcinilor edificării societăţii socialiste, victoria în primele alegeri democratice din 19 noiembrie 1946 a
ocupat un loc deosebit.
Stabilind locul pe care l-au ocupat alegerile parlamentare din l D
noiembrie 1946 în amplele lupte de clasă care au avut loc în ţara noastră
în etapa revoluţiei democratice, Programul Partidului Comunist Român
de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a
României spre comunism arată, cu just temei, că victoria obţinută în
aceste alegeri „constituie cea mai elocventă expresie a adeziunii maselor
largi populare la politica de transformare democratică, revoluţionară
a ţării promovată de partid" 2 , marea majoritate a poporului român, pest<'
70 la sută din votanţi, şi-au exprimat atunci, în mod democratic, încrederea în partidul nostru comunist şi în forţele care au colaborat cu el1.
l. -

ceputul

revoluţiei

2. - Se ştie că, prin Decretul constituţional nr. 1.626 din 31 august 19444 ,
prin :-are s-a stabilit că drepturile românilor erau cele recunos::ute de Constituţia
din 1866, :::u modifi:ările ce ulterior i-au fost fă:::ute, şi de Constituţia din 29
1

Ceauşes::u, Cuvintare la adunarea solemnă organizată cu prilejul.
a 65 de ant de la făurirea Partidului Comunist Român, 8 mai 1986,

Ni:::olae

aniversării

p. 9.

2 Programul Partidului Comu,ntst Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism, în „Congresul al

Xi-lea al Partidului Comunist Român", 1975, p. 637.
:1 Ni:::olae Ceauşescu, Semicentenarul glorios al Partldulut Comuntst Român.
Expunere la adunarea solemnă din capitală, 7 mai 1971, 1971, p. 16.
' M. Of. nr. 202 din 2 sept. 1944.
5 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul constrt4rli soctetiiţtt socialiste multtlateral dezvoltate, 4, 1970, p. 625.
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martie 1923 (art. I), s-a stabilit, referitor la organizarea centrală a statului şi referitor la activitatea organelor centrale ale statului, că: „Pînă la organizarea Reprezentanţei Naţionale (care urma a se organizia în baza unui de::ret dat în urma
hotărîrii Consiliului de miniştri n.n. - D.V.F.), puterea legislativă se exer::ită
de ::ătre rege la propunerea Consiliului de Miniştri" (iart. III). Aşa dar, prin
dP::retul ::onstituţional sus-menţionat, activitatea ::entrală a statului era realizată
numai de două organe, din cele trei stabilite în Constituţie, şi anume - regele
şi Consiliul de Miniştri. In legătură cu cel de-al treilea organ ::entral parlamentul
(Reprezentanţa naţională), acel „barometru" care indi::ă ::aracterul autentic sau
ncautenti:: democrati:: al unui regim politic burghez, se stabilea că acestia se va
oraaniza în baza unui de::ret dat ca urmare a hotăririi Consiliului de Miniştri.
SP. lăsa, dC'ci, viitorului rezolvarea situaţiei a::estui organ central al statului, propriu
rPgimului dPmo::rnţiilor parlamentare burgheze.
Problema organizării viitorului parlament a fost una din problemele centrale
ale a::tivităţii celor două grupări de forţe politice ce se manifestau în viaţa ţării,
alături de care trebuie reţinută şi poziţia marilor puteri imperialiste (Statele
Unite ale Americii şi Anglia).
Se ştie că cc:-~urile rea::ţionare, cc,nstituite din elemente retrograde ale moşie
rimii şi burgheziei, precum şi monarhia, „considerau actul de la 23 August ca
act final al luptei populare, urmînd ca treptat - potrivit dorinţelor lor - lucrurile să reintre pe făgaşul anterior şi totul să rămînă ~a cum fusese în trecut",
în timp ce „pentru forţele democratice, revoluţionare, pentru masele largi populare,
23 August constituia doar începutul luptei pentru înfăptuirea unor prefaceri sociale
care să lichideze definitiv vechile stări de lucruri şi să du::ă la făurirea unei noi
orînduiri sociale - orînduirea socialistă" 5 . ln concordanţă cu iaceastă poziţie de
principiu, diametral opusă, era privită şi problema viitorului parlament (a luptei
electorale, a structurii şi componenţei lui, precum şi a a::tivităţii, a rolului pe care
urma să-l joa::e în structura organelor statului).
ln privinţa poziţiei Angliei şi Statelor Unite ale Americii, acestea n-au acceptat, o perioadă bună de timp, să recunoască guvernul instalat la cîrma ţării
la 6 martie 1945, motivind că nu era reprezentativ, mai intii că nu cuprindea şi
mPmbri ai P.N.Ţ. - Maniu şi aJ P.N.L. - Brătianua, iar după aceea că nui avea
o bază parlamentară, invo::îndu-se că nu exista în ţară un parlament jrare să
reprezinte voinţa naţiunii; se uita, deliberat, că guvernul de la 6 martie 1945
e~a emanaţia celei mai autentice voinţe a naţiunii, instalat la cîrma ţării prin
a::eastă voinţă 7 , că a::est guvern era „primul guvern demo::rati:: guvern revoluţionar-democratic cu pronunţat caracter muncitores::-ţărănesc -, expresie a colaborării largi a forţelor ::e se p:-onunţau pentru adînci transformări revoluţionare,
sociale şi politi::e"a.
6 Se ştie că F.N.D. a fost conceput de către Partidul Comunist Român ca un
organism politic ce trebuia să reuneas::ă toate forţele so:iale şi politi:e ce reprezentau acele clase şi categorii so::iale interesate în progresul general ia! ţării. In
această viziune, Partidul Comunist Român a trimis proie::tul de platformă al
F.N.D., spre dezbatere, şi celor două partide burgheze - P.N.Ţ. şi P.N.L. - ::onvins că cele două partide burgheze aveau interes „să nu rămînă în afara rindurilor
demo::raţiei române" (,,Scinteia" nr. 24 din 14 oct. 1944). Conducerea acestor partide
a refuzat categori:i să intre in F.N.D., punînd mai presus de ori::e interesele înguste
de grup şi de partid (M. Fătu, Alianţe politice ale Partidului Comunist Român
1944-1947, 1979, p. 134-135).
7 Se ştie că guvernul instalat la cirma ţării la 6 martie 1945 a fost rodul
luptei maselor largi populare, sub ::onducerea Partidului Comunist Român. De
aceea, în comuni::atul Consiliului de Miniştri, din 24 august 1945, se arăta, pe
bună dreptate că, „sprijinit de întregul popor, guvernul este hotărît să rămină nedintit la postul său pentru a ::ontinua şi desăvîrşi opera constructivă începută la
ti martie 1945" („Scinteia nr. 293 din 5 sept. 1945).
a Programul Partidului Comunist Român de fdurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintarea României spre comunism, op. cit., p. 636.
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Diametral opusă a fost poziţia Uniunii Sovietice, care la 6 august 1945 a
recunos:ut guvernul român şi a stabilit relaţii diplomatice cu România, o lovitură puternică dată reacţiunii interne şi o măsură de anihilare, cit de cit, a
amestecului cercurilor imperialiste din Statele Unite ale Ameri:ii şi din Anglia în
treburile interne ale ţării noastre.
La politi:a reacţiunii interne şi internaţionale s-a raliat şi monarhul care, mai
intîi, folosindu-se de prerogativele conferite de Constituţie, l-a somat, la 22 august
1945, pe dr. Petre Grom, preşedintele Consiliului de Miniştri, să-şi dea demisia,
împreună cu întregul guvern.
Creaţie a luptei poporului revoluţionar, sprijinit de masele largi populare,
guvernul a respins categoric complotul reacţiunii şi a rămas la cîrma ţării. In
a::eastă situaţie, solidarizîndu-se cu reacţiunea, regele, din 22 august 1945, a intflat
in acea „grevă regală", care a durat pînă la în:eputul anului următor, perioadă
în care a încetat orice colaborare cu guvernul, a refuzat să mai contrasemneze
legile şi decretele emise de acesta; în a:est timp, guvernul a rămas la cîrma ţării
şi şi-a desfăşurat activitatea. S-a demonstrat cu puterea faptelor că ţara se putea
conduce, şi mai bine, fără :a în fruntea ei să mai troneze „fa::torul constituţional",
cum era denumită monarhia de către teoreticieni burghezi; de acum, factorul hotă
rîtor în vilaţa politică a ţării era „majestatea sa poporul"!
Anul 1945 - din primăvară şi pînă în iarnă - a demonstrat continua întă
rire şi :onsolidare a poziţiilor interne şi externe ale regimului politic instaurat la
6 martie 1945, poporul revoluţionar fiind fa:torul hotărîtor al luptei pentru apăra
rea cuceririlor dobîndite, pentru dezvoltarea lor şi în zdrobirea oricăror în:ercări
intreprinse de reacţiune. Calea pentru renaşterea democratică a României era
unica cale a dezvoltării in conformitate cu aspiraţiile şi năzuinţele poporului
român!
3. - In acest cadru al politicii interne şi externe, cind Partidul Comunist
Român se afirma tot mai puternic ca forţă politi:ă fundamentală a ţării, singura
capabilă să asigure dezvoltarea ascendentă a revoluţiei democratice pentru a se
putea apoi tre:e la edificarea so:ietăţii visată de oamenii muncii - societatea
socialistă -, problema organizării parlamentului căpăta o anumită prioritate, pregătirea ialegerilor parlamentare fiind văzută ca „o mare bătălie între forţele democrate şi reacţiune", bătălie în care reacţiunea va trebui să fie zdrobită 9 , iar
viitorul parlament urma să fie, în concepţia forţelor democrati:e, revoluţionare, un
organ :u totul nou, atît ca structură şi compunere, cit şi prin .a:tivitatea :e urma
să o desfăşoare.
Rea:ţiunea bternă, stimulată de poziţia Statelor Unite ale Ameri::ii şi Angliei,
după care guvernul instalat la cîrma ţării la 6 martie 1945 în România nu era
nici reprezentativ şi nici democratic, spera că alegerile vor fi mijlocul care va
duce lia înlăturarea guvernului şi, dindu-i cîştig de :auză, va ajunge din nou la
conducerea ţării noastre.
Iată de ce, la finele anului 1945, problema alegerilor parlamentare a devenit
problema cheie a vieţii politice din România.
Linia politică generală privind viitoarea dezvoltare a României a fo~t fix.ată
la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român din octombrie 1945. Considerind alegerile parlamentare o confruntare politică de mari proporţii, „importantă
nu numai pentru prezent, dar şi pentru viitorul poporului român, Conferinţa Naţională a definit elementele esenţiale ale tacticii forţelor demo:ratice în campania electorală viitoare, precum şi coordonatele sistemului electoral, ale legii ele:torale; în cadrul sarcinilor politice generale s-a prevăzut „mobilizarea partidului,
în cooperare cu forţele democratice în lupta pentru ciştigarea bătăliei alegerilor" 10.
Cercurile reacţionare din România mizau foarte mult pe o înăsprire a atmosferei internaţionale, oare să le faciliteze răsturnarea regimului instaurat în Româe Gheorghe Gheorghiu-Dej, Arttcoie şi cuvîntări, ed. a IV-a, 1956, p. 38
(„Raportul politic al Comitetului Central la Conferinţa naţională a Partidului Comunist Român - octombrie 1945").
to Ibidem, p. 70.
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nia la 6 martie 1945, şi şi-au pus mari speranţe in Conferinţa de la Moscova
(16-26 dec. 1945) a miniştrilor de externe ai Uniunii Sovietice, Statelor Unite ale
Ameri::ii şi Angliei. Speranţele lor au fost, însă, spulberate, hotărîrile adoptate de
această :::onferinţă au fost, în general, favorabile regimului din România. Cu această
ocazie s-a realizat un acord intre cele trei mari puteri în vederea pregătirii proiecte]or tratatelor de pace cu România, Bulgaria, Ungaria şi Finlanda, ce urmau să
fie prezentate Conferinţei de pace, ceea ce a constituit „un pas important spre
recunoa)terea guvernelor din ţările democrat-populare, inclusiv de către S.U.A .
.,i Marea Britanie"ll.
·
In legătură directă :::u situaţia ţării noastre, Conferinţa de la Moscova a hotărît
să se re:omande guvernului să in::ludă în componenţa ia cite un reprezentant al
partidelor „istorice" ~i să organizeze alegeri libere şi nestingherite pe baza votului
universal şi secret12.
Este de reţinut şi trebuie subliniat că îndeplinirea acestor două recomandări
alr Conferinţei de la Moscova erau condiţii ca Statele Unite ale Americii şi Ang;ia să ;·ccunoască ~i Pic de dure guvernul existent în ţara noastră, şi nu era
vorba de recunoaşterea unui ialt guvern, aşa cum doreau cercurile reacţionare. „I<.."xprimîndu-şi dezacordul cu hotărîrile de la Moscova, delegaţia permanc>ntf1 a P.N.r.,
în şedinţa sa din :~ ranuariP 1946, făcPa u;-mătoarea remar::ă: „Noi am a5teptat ca
guvr:-nul să fie schimbat ... , par ma:-ile puteri nu au hotărît în a:::est s<>ns"W.
Acceptînd cele douf1 re::omandări ale Conferinţei de la Moscova, ciUVP:-nul
român a inclus în componcnţia sa, în calitate de miniştri de stat fără po:-tofolii,
doi reprezentanţi ai partidelor „istori:-e", alţii decît şefii acestor partide (Emil
I laţiPganu - P.N.T. /şi Mihai Romniceanu - P.N.L.), iar la 8 ianuarie 1946 a
hot:1rît efe::tuarea de alegeri genera!e legislative în cel mai scurt timp şi asigurarea libertăţii a::-estor alegeri ce urmau să fie fă:ute pe baza sufragiu:ui unin~rsal
~i secret, cu participarea tuturor partidelor demo::ratice şi antifasciste, :::arc urmau să aibă dreptul de a-~i prezenta ::-andidaţi. Iatc"1 aşa dar, că nu se punea ni::i
•O condiţie pentru ca partideh.' democratice şi antifa~::iste să participe la alegerile
:parlamentare şi „libe:-tatf'a alegerilor" a fost garantată pe toată durata desfă·1urării
campani<'i ele::toralP şi a alegerilor parl'a:mcntarc, ::u toate acţiuni!e ostilt· î:1treprinsP de n'a:ţiune!
4. - Ambele ma;-i grupări social-politice au privit, de pe poziţii total diferite, opuse, importanţa a::estei mari confruntări politice. Pentru Partidul Comuni~t
Român: „A cîştlga alegerile - sublinia Plenara C.C. al partidului nost:-u din
25---28 ian. 1946 - tnseamnă a consolida marile realizări ale regimului democratic:
reforma agrară, unirea Ardealului cu România, dreptul clasei muncitoare şi al
ţ<lr•1nimii de a lua parte ca factor important la guvernarea ţării, independenţa
naponală a României, egalitatea în drepturi şi paşnica convieţuire a naţionalităţilor
conlo::uitoare. A cîştiga bătălia alegerilor L1seamnă a hotărî definitiv cursul de
dezvoltare democratică a ţării noastre"H. Caracterizînd rolul alegerilor parlamentar" ::e urmau a avea loc in România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu spunea că ,,au
o importanţă istorică în viaţa poporului român. Pentru prima dată poporul român
va alege liber şi în mod clemo::ratic, pe baza dreptullli de vot universal, eg1al,
dire::t şi secret, reprezentanţii săi in parlamentul ţării ... Astăzi nu este vorba
de ~imple alegeri parlame;ltare şi de a avea ciţiva deputaţi, mai mulţi sau mai
puţini. In aceste alegeri se hotărăşte viitorul poporului ... "15.
Dintre multiplele aspecte foarte importante in legătură cu alegC>ri!e parlamentare din noiembrie 1946, amintim mai intîi că Pa;-tidul Comunist Român a
acordat o atenţie deosebită elaborării liniei tactice în vederea asigurării victoriei
forţelor demo::ratce. In acest scop, în ianuarie 1946 a avut lo:: Plenara C.C. al
M. Fătu, 1946. Din istoria politică a Romdniei contemporane, 1968, p. 24.
,,Sclnteia" nr. 414 din 29 de:. 1945.
u Apud M. Fătu, 1946. Din istoria politică a României contemporanei, p. 26.
u Ibidem, p. 30.
1.:1 Ibidem, p. 31.
11

12
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partidului nostru comunist care, in analiza fă::ută, pqi:n.indi. de, la: wbllnierea
C'.ă tn stabilirea liniei tacti::e care să asigure vi::toria tn 1 ,miu:~a .. bă,tălie. ce .ur,mau
să fie alegerile parlamentare, „trebuie să ştii cine ţi-e cJ'ijŞJ!ll'\nQl. :pri,n{::tpql, in~qlro
trebuie să-ţi îndrepţi lovitura principală, pe ce forţe t«?11 pa,;1<~zi.şţ. 1'aarn~ 1 sJnt :rqwrvele pe ::are le ai"16 , a pus problema aliaţiilor ca una 1d.in :RroblemElie ,ch,eie. Partidului Comunist Român îi revenea sar::inia de a realiza :imi~tea de a::Hµ,n~ a, tu.turor
forţelor democratice într-un organism politic, care să cvpr~Q.Q~ ~ţ.îţ ~orite;din ·~.N.D.•
cit şi pe cele ale grupării liberale condusă de Gh. Tătără.fi;:u. p~r~ f~c"a, parte din
guvern, ~i pentru a atrage de partea a::estui organism pplţtic:;llDIJ„ 1 eve.Qt\lal, -şi «'1\te
forţe17 .

.

• ,, .:

.„

: ..

1 .• ,

, ,

'·

A fost de mare însemnătate linia preconizată ,de pl~!lqra,.a,wiQt;.,tă,,, 1şi. apUJJle:
„prezentarea în alegeri pe .o singură listă a tuturor,;fqtl~lor i::pmponente_ale gu,y~-.
nu lui de ·::on::entrare demo::ratică constituit la 6 martie l945",
·. · . . . , . i
,.
Plenara din ianuarie 1946 a C.C. al partidu~W, i:iosti;q,'.co~~ţ, ~ staqiliţ pă
P.N .Ţ. - Maniu constituia punctul de con::entrai,;e,:, d~. ,raţţere,, a, ·ţtjţx"f'iii: nţaqtiWli.
din ţara noastră şi, ca atare, focul prin::ipal Îl'l:;~PlilMa eţ.ect()rală trebui.a i11,dreptat împotriva a::estui partid, stegar al anticomU1;1ţsm,Wuţ„ ·;,., ·
: ,„
In viziunea Partidului Comunist Român, no11a. alianţă.politică: tr'ebuia11să::aibâ
ca nu::leu F.U.M. De a::eea Partidul comuniştilar ·a făcut' totul :.pentrnl a·Jîntări ·
F.U.M. şi eforturilor sale i-a răspuns majoritatea membrilor revoluţionari: ai· P.S.D.
Congresul extraordinar al a::estui partid, din ii.O ;~tf~rl9:46, .~ 49tăr:l~,, cl1:P:plare
majoritate (232 voturi pentru, 29 contra şi 6~ · p.bţine.rO. :P.afti::lp11rea, j..;i, viitoarele
alegeri parlamentare in ::artel electoral cu partid«:!le /şi organizaţiilţ, care ali cpnstituit guvernu~ instalat la cîrma ţării la 6 martie' 1~45. ·· '· · ·· ,„' ".''. ·; · . · · ·
.
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Suc::esele obţinute de clasa mun::itoarfl, h1 1 pri:in.elE; lyp~ . :&le anulu~.' -l~4~,
pe linia întăririi F.U.M., precum şi consolid/ir~&i: ehan~tj· c;:las~U»µµ::itpar,~ cu ţăr~
nimea muncitoare au fost fa::torii prin::ipali ;:are ~1,1 _,co,nt~ij)ui~)B: CfeSl,'e~ .~focu,.lui.
Partidelor Democrati::e - noul organism po)ţtiţ: ::are, a reunţt,..~aţl'! ~qrţel~ d~:i;nq-.
crati:::e şi revoluţionare partidpante la guvernul de la 6 . martie 1945. . . .
Blocul Partidelor Demo::rate, :::rea.t ţa '.i.? :~~i· J,94,6,_ s.;~ · ~~~UŞ
l>.arţi.dul
Comunist Român, Partidul Social Democrat, FrqntJJ.I. ,Plµgşţi,19~,. ~Flr,tidul. Naţioi;ial
Liberal (Gh. Tătărăscu), Partidul Naţional-Ţ~ră~esq (A.riţon Ale"andre~:;u) şi ,'gartidul Naţional-Popular. La a::ea dată a fost' elal:lorat i,tri batb.tlhieat .'coniun·, î1l :care
s-a afirmat ::ă' partidele parti::ipante la liteSt ribii'.drg'~nisnf
politî.~1~' păstfîndu-ş'j icte~
1
logia şi programul lor propriu, au aJµhJs' l:i W\· atlord deplin' LC'\ŞUpra' platj'otm:ei- 1
program şi a proporţiei de reprezentare 1n . .Iist'el~ 'Slckul'ui ,'Par1:tdelcir .D~(riocrate.
„Partidele ::<1re al:::ătuiesc Blo::ul partltlelpr ,tlen'ioc!ratic~ ~ 'S~ aHit'!l-'. î'rt· :c'Qll\uni.cat
- îşi vor pune toate mijloa~ele în i;:omiin .~entr'~ 1 tiî~ţ~area '. ';viţtoţiei' îQ.' itle~~r'i :Şi;
pentru realizarea progr~mulm de gu-Veţnar'!'! ~ţi:pru;i._s în p1f!tf?fma;.p~~d:m,uttt. . .· · ·
Cu toate că B.P.D. s-a compus 'dm"şase ·~â.rtide ;frontul' forţ~ior democratice
din România era mult mai larg, el' 'ruptli'l'lzînd 'i,toate orglllni:iaţiicle' dentoctati:::e ale
clasei muncitoare, ale ţărănimii, inte1ectualităţii, ·uneretulul; fem'eilor;J niiţionalită'-.
ţilor conlocuitoare: sindicatele, organi.2aţUle,'denici::ratice" de' tineret •"care" -~veau 1s1;
se uneas2ă în Federaţia naţională.; li' 1tiheretu.l.'1ll!J; dem~criai1 Orgttniza,fa antifasti!stă''·
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Blocul Partidelor Democrate, ca de altfel şi partidele reacţiunii, s-a prezentat
în campania electorală cu un program - Platforma-program al cărei ::onţinut a
fost dis::ut.iat în principiu de Plenara C.C. al Partidului Comunist Român din ianuarie 1946. Platforma-program a B.P.D. a fost publkată la 20 mai 1946 şi în ea s-au
reflectat sar::inile a::elui moment istori:: dat, cuprinzînd o arie largă de problemP,
tle la p:-oblemele economice cu obiectivul principal refa:::erea şi dezvoltaroa
0::onomi::ă a ţării, la problemele regimului politic şi al formei de stat „asigu:·area regimului democratic ... în cadrul mona:-hiei constituţionale", rolul maselor
populare fiind hotărîtor, în ::entrul platformei-prog;·am fiind puse revencli::ările
maselor de oame:ii ai mu:lcii, în frunte ::u clasa muncitoare. S-a acordat atenţia
:·ar0 se cuvenea ţă:-ănimii, în vederc>a ::onso!idării şi desăvîrşirii reformei agrare,
prevăzîr.du-sc că se vor inmina titlurile de proprietate în timpul cei mai s::urt
noilor împroprietăriţi, p'.atforma co:iţinind şi importante prevederi privind nwseriaşii, industriaşii şi comercianţii, invalizii şi văduvele de război, sinistraţii ct:-.
„Culturii naţionale i s-a rezerv.at un :::apitol în cadrul acestui document, şi se
ref!c:'ta clar în politi::a Partidului Comunist Român şi a forţelor demo:::ratice ale
ţ.ării de a fi lichidată înapoierea culturală în :::are au fost ţinuţi oamenii mun:::ii
în timpul regimului exploatator, pent:-u stimularea şi sprijinirea dezvo:tării ştiin
ţPi, artei, literaturii. astfel î;rit ele să contribuie '.a refa:::erca şi p:-opă-;irea ge.1eral:i a ţării20.
Platforma-program a B.P.D. a fost amplu dezbătută şi prelucratf1 în rindul
nasclor populare prin toate mijloa::ele.
A doua problemă la :arc vrem să ne referim a fost ::ea a sistemului <'lectoral.
Sc> impunea elaborarea U:lPi noi legislaţii în materie, pentru a se :rea condiţii
:::a masele largi populare să-şi exprime absolut liber voinţa prin vot. In a::e'.a.5i
timp, trebuiau stabilite măsuri :lare pentru a se împiede:a folosirea libertt1ţii
ele exprimare de către :-ei :::e s-au făcut vinovaţi de crime de război, contra umanităţii, de către profitorii clC' război şi vinovaţii de dezastrul ţării.
Şi este de subliniat ::ă :lou'. sistem electoral pC' :::are-I a:lalizăm mai jos,
a fost folosit de toate partidele şi organizaţiile politice :::are au parti:ipat la alegp:-i'.e parlanw:itare db noiembrie 1946.
Publicate la 31 mai 1946, legile privind noul sistem electoral au fost dezbă
tute intre 12-24 iunie de către Comisia ele::torală :::entrală a B.P.D. şi de ::ătre
Cc;mitetul central electoral al B.P.D. şi definitivate. La 21 iunie a început furtunoasa dezbatere în cadrul Consiliului de Miniştri, o puterni:::ă înfruntare între
reprezentanţii democraţiei şi ai reacţiunii. Lia 11 iulie 1946, Consiliul de Miniştri
a aprobat in ultima formă proiectele de legi, iar la 13 iulie 1946 au fost promulgatf': Decretui nr. 2218 pentru exercitarea puterii legisiative şi Decretul nr. 2219
-

Legea nr. 560, privitor ia alegerile pentru Adunarea

Deputaţilor.

Un prim element important al noului sistem electoral - expresie a unui
progres substanţial pe linia democratizării organizării noastre de stat - l-a constituit organizarea unicameraiă a Reprezentanţei naţionale denumită de a:::um
Adunarea deputaţilor - , fiind desfiinţlat Senatul, :::are în trecut a fost un permanent stîlp al reacţiunii. In plus, pri:l. desfiiniarea Senatul s-a dat conţinut real
egalităţii în exerc:itarea dreptului de vot, de acum toţi alegătorii votau o singur.!
dată, cu ocazia alegerii depubaţilor, ,fără ca o altă categorie ele alegători să fie
privilegiată, avind însă încă un vot la alegerea senatorilor.
S-a stabilit că alegerile se făceau prin vot universal, egal, dire:::li şi secret
de către cetăţenii români în vîrstă de cel puţin 21 de ani împliniţi, putînd fi aleşi
deputaţi cetăţenii români în virstă de cel puţin 25 de ani împliniţi, avind domi:::iliul în RomâniJa. Prevederea legislativă a revoluţionat sistemul electoral, m.ai
întii p:-in aceea că s-a dat conţinut real dreptului de vot universal, egal, dire::t
'li secret, actele normative amintite nu numai că au consfiinţit acest drept, dar l-au
şi garantat. In al doilea rînd, prevederea de Illlai sus a lichidat ori:::e discriminare
ln exercitarea dreptului de vot, în privinţa egalităţii sexelor prevăzîndu-se că
femeile aveau drept de vot şi puteau fi alese în Adunarea deputaţilor în acele~i
2ondiţii ca şi bărbaţii.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Primul parlament democratic în România

429

In privinţa exercitării activităţi legislative, actele normative la care ne referim
(ln principal Decretul nr. 2218) nu au părăsit încă concepţia constituţiilor României
rrpuse în vigoare potrivit căreia aceasta se exercită de către Reprezentanţa Naţională şi Rege. Este bine să· subliniem, însă, că în condiţiile de atunci ale revo1uţiei democratice din ţara noastră, menţinîndu-se monarhia, nu regele, ci poporul şi forţele social-politice ce-l reprezentau urmau a avea în continuare rolul
hotărîtor, predominant, poporului trebuind să-i aparţină „şi în viitor cuvîntul decisiv îil problemele fundamentale ale politici interne şi extere a României"21.
S-a mai acordat drept de vot militarilor şi unor categorii de funcţionari publici oare în trecut au fost lipsiţi de drepturi electorale. Funcţionarii publici, cu
excepţia militarilor a:tivi şi a membrilor corpului judecătoresc, puteau fi şi aleşi
în Adunarea deputaţilor.
O prevedere importantă a noii legislaţii ele:torale a constituit-o lichidarea
acelui sistem legalizat de furt de locuri în parlament din regimul burghez din
Homânia, :unos:::ut sub denumirea de „primă majoritară~ sau „primă electorală",
noul sistem ele:::to:-a: ca:-a:::terizîndu-se prin :-epartizarca mandatelo:- de deputaţi
după principiul proporţionalităţii.
Revoluţionarea sistemului electoral din România a fost reflectată şi
în prevederea art. 7 din Decret nr. 2219 - Legea nr. 560, prin care s-~
inicrzi'.; dreptul clC' a akgC' şi de a fi aleşi duşmanilor poporului, acei
condamnaţi ca fiind vinovaţi de crime de război şi de dezastrul ţării, cei
care au ocupat funcţii de răspundere în aparatul de stat în timpul dictaturii militaro-fasciste, cei care au cerut să lupte ca voluntari împotriva
Naţiunilor Unite, cei epuraţi din aparatul de stat şi din armată după 23
August 1944 ş.a.
1ntregul ansamblu de prevederi referitoare la celelalte aspecte privind alegerile parlamentare (constituirea circumscripţiilor electorale, modul de înscriere în registrele electorale, eliberarea certificatelor de alegător, procedura premergătoare alegerilor, ca şi procedura din timpul
alegerilor ş.a.) evidenţiau clar caracterul profund democratic al noului
sistem electoral din România.
„Consfiinţînd în mod sincer real şi cinstit universalitatea dreptului
de vot, legile electorale însemnează o răscruce de căpetenie în drumul
spre democratizarea vieţii politice din ţara noastră"2 2 .
Noul sistem electoral a izvorît din năzuinţele şi aspiraţiile poporului
român şi a devenit unul din principalele sale instrumente pentru traducerea în viaţă a opţiunii pentru democraţie. Aici a rezidat şi acţiunile
hotărîte ale maselor prin care au fost înfrînte toate manevrele reacţiunii. 1
Un asemenea sistem electoral, care a reflectat aspiraţiile şi năzuin
ţele poporului român, a făcut posibil, ca pentru prima dată în istoria
României, să fie înscrişi în listele electorale peste 7 .OOO.OOO de alegători,
dintre care au votat 6.934.583, 4.766.630 de voturi fiind date B.P.D., adică
71,80D/0 • Din totalul de 414 mandate, B.P.D~ a luat 348, la care s-au adău
gat cele 29 ale Uniunii Populare Maghiare, şi aşa s-a constituit în primul
parlament autentic democratic din istoria ţării noastre o majoritate democratică stabilă de 377 de mandate.
21

Ibidem, p. 68.

22

Legea electorală, cu un scurt cuvfnt tntroducttv, 1946, p. 5.
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Sintetizînd

însemnătatea

victoriei B.P.D. în alegerile parlamentare

din noiembrie 1946, secretarul general al Partidului Comunist Român,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, spunea că evenimentul „oglindeşte baza
social-politică largă pe care se sprijinea guvernul democratic, compromiterea şi izolarea de mase a partidelor burgheze reacţionare, care curînd
aveau să dispară din viaţa politică"23.
Noul parlament şi-a început lucrările la 1 decembrie 1946. Clasa

muncitoare, ţărănimea şi celelalte categorii de oameni ai muncii şi-au
lărgit astfel poziţiile în organele centrale ale statului, iar noul parlament
a devenit unul din organele importante ale activităţii revoluţionare din
ţara noastră, contribuind din plin la pregătirea terenului pentru trecerea
la îndeplinirea sarcinilor revoluţiei socialiste.
DUMITRU V. FIROU'

LA CONSTITUTION DU PREMIER PARLEMENT AUTHE:NTIQUE
DE:MOCRATIQUE - UN MOMENT D'IMPORTANCE DANS LA LUTTE DU
PEUPLE POUR L1NSTAURATION DE LA R&PUBLIQUE EN ROUMANIE

(Re sume)
L'auteur se rapporte, dans son etude, ă l'un des plus importants moments de
l'etappe de la revolution democratique (23 Aoiit 1944 - 30 decembre 1947) - la
victoire du peuple rownaln dans Ies elections parlamentaires de 19 novembre 1946
et la constitution du premier parlement authentique democratique de l'histoire de
la Roumanie.
Ce parlement a ete le resultat de l'option ferme du peuple roumain pour la
demo::ratie.

• Nieolae

Ceauşesau,

Rom4nfa pe drumui

desăvfrştrtt construcţiet

1, 1968, p. 385.
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