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DR. ROMUL BOILA (li)
TRAIAN BOSOANCĂ

În studiul de fa{ă urmărim activitatea lui Dr. Romul Boilă ca profesor universitar
în cadrul Universităţii Daciei Superioare din Cluj, devenită ulterior, din anul 1927,
Universitatea "Ferdinand I", şi ca om politic în cadrul Partidului Naţional Român, iar
din anul 1926 în cadrul Partidului Naţional Ţărănesc.
Anul universitar inaugural 1919/1920 începe cu majoritatea cadrelor ocupate
de profesori titulari, iar pentru câteva supliniri absolut necesare, s-a primit un frăţesc
ajutor de la universitarii bucureşteni. La inaugurare existau următoarele patru facultăţi:
Facultatea de litere şi filozofie, Facultatea de medicină, Facultatea de ştiinţe şi
Facultatea de drept. 1 În baza decretului lege nr. 4090 din 12 septembrie 1919, referitor
la prefacerea Universitşţii din Cluj în Universitate românească, Dr. Romul Boilă este
numit profesor titular de drept constituţional, începând cu data de 1octombrie1919. 2
La această Facultate de drept şi-au desfăşurat activitatea o serie de personalităţi
renumite precum: Ion Cătuneanu (Dreptul roman), Iorgu Radu (Dreptul internaţional),
Dumitru B. Ionescu (Economia politică), Camil Negrea (Dreptul civil-austriac şi
maghiar), Gheorghe Plopu (Dreptul civil român), Emil Haţieganu (Procedură civilă),
Vasile Dimitriu (Dreptul comercial român), Petre Poruţiu (Dreptul comercial maghiar),
Traian Pop (Dreptul penal), Victor Onişor (Dreptul adminstrativ), Cassiu Maniu
(Politica), Gheorghe N. Leon (Finanţe şi statistică), Nicolae Ghiulea (Politica socială),
Valer Moldovan (Dreptul bisericesc), etc. 3 Dr. Romul Boilă a fost profesor titular la
această catedră până la sfârşitul vieţii. 4
În anul universitar 1923/1924 va deţine funcţia de decan al Facultăţii de drept,
avându-l ca prodecan pe Victor Onişor. Senatul univesitar din acel an avea următoarea
componenţă: preşedinte-rectorul Nicolae Bănescu, vicepreşedinte - Dr. Iacob
Stelian Neagoe, Viaţa universitară clujeană interbelică, voi. I, Cluj-Napoca, 1980, p. 110-115.
Monitorul Oficial (în continuare M.0.), nr. 83, 31ianuarie1920; "Patria", Cluj, nr. 23, 16 martie 1946;
Stelian Neagoe, op. cit„ p. 115; Minerva, Enciclopedia Română, Cluj, 1929, p. 202; Lucian Predescu,
Enciclopedia, Bucureşti, 1940, p. 112.
3
Stelian Neagoe, op. cit„ p. 115; 201.
•"Patria", Cluj, nr. 23, 16 martie 1946.
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Iacobovici, membri-decanii şi respectiv prodecanii facultăţilor: Dr. Titu Gane, Dr.
Dimitrie Negru (Facultatea de medicină), Nicolae Drăganu, Victor Bărbat (Facultatea
de litere şi filozofie), Gheorghe Bratu, Gheorghe Ş pacu (Facultatea de ştiinţe). Funcţia
de decan o va mai deţine între anii 1929/1930, 1932/1935. 5 În perioada anilor 1924/
1925, 1928/1929 şi 1930/1931 va deţine funcţia de prodecan. 6 Pentru activitatea
desfăşurată în cadrul Universităţii, a primit Ordinul „Steaua RomânieiÎ în grad de
Mare Ofiţer. 7
Va desfăşura o activitate rodnică şi în cadrul "Societăţii studenţilor în drept",
constituită la 13 noiembrie 1919, cu scopul de a satisface exigenţele de ordin profesional
ale studenţilor în drept, de a stimula dezvoltarea unei solidarităţi mai pronunţate între
membrii ei şi de a stabili relaţii cât mai multe între studenţime şi lumea
extrauniversitară. 8 În anul universitar 1929/1930, sub preşedinţia lui Ciolaca-Biriş, se
dezvoltă o activitate impunătoare. Se serbează, sub preşedinţia lui Romul Boită şi cu
un fast deosebit, aniversarea a zece ani de existenţă a societăţii; serbarea de la Teatrul
Naţional este onorată şi de prezenţa ministrului justiţiei Voicu Niţescu 9 • În anul
universitar 1932/1933, unii profesori universitari au primit supliniri. Astfel Dr. Romul
Boită a primit şi Catedra de Drept administrativ 10 • La 1 iulie 1940 se pensionează 11 •
În vara anului 1940, România se află izolată la răscrucea unor mari furtuni.
Bravului nostru popor îi sunt impuse ultimaturi şi dictate - care brăzdează adânc,
sfârtecând trupul ţării. 30 august 1940, la Viena în faimosul palat Belvedere, se dictează
răşluiri de pământ românesc. Germania nazistă (prin Ribbentrop) şi Italia fascistă
(prin Ciano) "ceremoniază" semnarea sentinţei, prin care 43 .500 kmp din pământurile
României cu peste 2.500.000 de locuitori, în majoritate români, au rămas, ca rezultat
al odiosului dictat de la Viena, timp de patru ani sub jugul barbar horthyst. Fapt
pentru care pe bună dreptate pretinsul arbitraj a fost consemnat de istorie ca un dictat
al Germaniei şi Italiei îndreptat împotriva naţiunii române. După greaua lovitură primită
prin odiosul dictat de la Viena, Universitatea clujeană este nevoită să ia drumul dureros
al refugiului, o parte la Sibiu şi alta la Timişoara.
Ca şi alţi intelectuali români şi Dr. Romul Boilă părăseşte Clujul şi se stabileşte
la Sibiu. În şedinţa din 19 februarie 1941, Senatul hotărăşte ca pensiile profesorilor să
fie rotunjite în funcţie de salariile ultimilor trei ani; erau în cauză Dr. Romul Boilă şi
Dr. Iuliu Moldovan 12 • La 1 noiembrie 1943 a fost rechemat la Catedra de drept
constituţional ca titular al acestei catedre. În septembrie 1944 este ales decan al
5

Stelian Neagoe, op. cit., voi. I, p. 175; voi. II, p. 133; Lucian Predescu, op. cit., p. 112.
Stelian Negoe, op. cit., voi. I, p. 175; voi. II, p. 12; Lucian Predescu, op. cit., p. 112.
7
Stelian Neagoe, op. cit., voi. I, p. 199.
8
Idem, voi. II, p. 14-15.
9
Idem.
10
Ibidem, voi. II, p. 46.
11
Ibidem, p. 306.
12
Ibidem, p. 279.
6
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de drept. 13 A fost ultimul gest de recunoştinţă pe care l-au dat cei care i-au
apreciat atitudinea nepătată pe care a avut-o în cursul activităţii ca profesor, decan şi
prodecan. 14
Pe lângă activitatea sa de la catedră, după primul război mondial, el şi-a continuat
preocupările de cercetare în domeniul dreptului constituţional. Predilecţia aceasta se
explică prin faptul că era convins că un factor practic de afirmare politică a poporului
român îl constituie cunoaşterea detailată a sistemului electoral (pentru a cărui
îmbunătăţire a militat şi înainte de anul 1918, inclusiv pentru introducerea votului
universal), deci se pune accent pe conştientizarea drepturilor sale. Prin cercetările
sale ştiinţifice, profesorul Boilă a dăruit ştiinţei române un bogat număr de opere,
care constituie o valoroasă contribuţie la formarea doctrinei dreptului public român.
Se apreciază faptul că activitatea ştiinţifică a profesorului Boilă nu era decât „un
reflex al luptei sale politice, luptă care, pusă în slujba eliberării neamului său, era în
acelaşi timp o luptă pentru democraţie 15
Înţelegând că prima datorie a unui dascăl este de a pune la îndemâna studenţilor
un îndreptar de studiu, el publică la abia un an după numirea sa, un volum intitulat
Dreptul constituţional român. În anul următor publică Adaus la lucrarea Dreptul
constituţional român. În acelaşi an, 1921, apărea lucrarea Anteproiect de Constituţie
pentru Statul român întregit, cu o scurtă expunerea de motive. Alcătuit sub influenţa
Partidului Naţional, el reprezenta punctul de vedere neoficial al acestui partid, întrucât
nu fusese adoptat de congres. Era o replică la anteproiectul Partidului Naţional Liberal,
întocmit de cercul de studii al partidului, care îşi reluase activitatea îndată după
întoarcerea din Iaşi 16 • Activitatea Consiliului Dirigent este analizată în lucrarea colectivă
Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul. 1918-1928. În acelaşi an, în colaborare
cu C. Stere, P. Negulescu şi Gh. Alexianu publică lucrarea Anteproiect de lege pentru
organizarea administrativă locală. La cartea Dreptul constituţional, în anul 1917
avea să-i dea forma definitivă în cadrul unei lucrări de vaste proporţii, intitulată
Organizaţia de stat. Deşi păstra forma unei lucrări didactice, lucrarea tratează probleme
dificile de drept constituţional cum ar fi problema suveranităţii sau cea a scopului
statului. Examinând critic aceste probleme, Dr. Romul Boilă este primul autor român
care respinge diviziunea dreptului în drept public şi privat, susţinând ideea unităţii
dreptului. Convins de faptul că aspectul comunităţii este unul din elementele
fundamentale ale formării statului, ridică conştiinţa de stat la rangul unei condiţii
necesare pentru existenţa acestuia.
Muzeul judeţean Mureş, Manuscris nr. 8885/2000, Dr. Romul Boilă, redactat de Iuliu Boilă, ClujNapoca, Str. Moţilor, nr. 121 (în continuare Manuscris Dr. Romul Boilă).
14
Ibidem, p. 8.
15
Tudor Drăgan, Opera juridică a profesorului Romul Boilă, în "Patria", nr. 25, 17 martie 1946.
16
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, voi. II, Partea I, 1918-1933, Bucureşti,
1986, p. 318.
13
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În anul 1930 a publicat Codul administrativ adnotat, în colaborare cu profesorii
Paul Negulescu şi Gheorghe Alexianu. Printre conferinţele care i-au apărut în reviste
de mare circulaţie, merită a fi menţionate: Principiile Constituţiei noi, ţinută sub
auspiciile Institutului Social Român, la Bucureşti (25 mai 1922), Diviziunea dreptului
în drept public şi privat, conferinţă apărută în anul 1923, Organizarea administraţiei
locale (1929), Die Verfassung und Verwaltung Rumaniens seit dem Weltkriege,
apărută în Lehrbuch des Offentlichen, Band 18/1930. Editate de el însuşi au apărut:
Democraţia, conferinţă ţinută la Centrul de studii al Partidului Naţional Ţărănesc din
Cluj, la 31 decembrie 1921, Individul şi statul modern, conferinţă ţinută în cadrul
Astrei, la 23 februarie la Cluj. Tot la Cluj publică în anii 1923 şi 1927 conferinţele:
Inegalitatea oamenilor, respectiv Capitalul uman şi organizaţia constituţională a
statelor. 17 În anul 1939 îi apare la Cluj volumul Statul, care ilustrează dorinţa statornic
prezentă în preocupările sale de a nu accepta o concepţie juridică doar pe considerentul
că este tradiţională. Prin aceste lucrări menţionate 18 , el aduce o contribuţie la istoria
dreptului constituţional român.
Pe plan politic a fost membru marcant al Partidului Naţional Român, făcând
parte din Comitetul executiv, şi apoi al Partidului Naţional Ţărănesc. A candidat la
şase alegeri parlamentare, numai în circumscripţia Târnăveni, fiind preşedintele
organizaţiei judeţene a Partidului Naţional Român din judeţul Târnava Mică 19 .
Primele alegeri pe baza votului universal s-au desfăşurat pentru Cameră în
zilele de 3, 4 şi 5 noiembrie, iar pentru Senat în zilele de 7 şi 8 noiembrie 191920 •
Evenimentul marca multiple semnificaţii. Pentru prima dată în istoria modernă a
României aveau drept de vot toţi cetăţenii bărbaţi ce au împlinit vârsta de 21 de ani,
pentru Cameră, şi 40 de ani pentru Senat. Alegerile urmau să dea un for unitar legislativ
ţării reîntregite prin realizarea unităţii naţionale. Legea prevedea ca judeţele să fie
reprezentate proporţional cu populaţia lor, şi anume un deputat la 30.000 de alegători
şi câte un senator la 20.000 de alegători, votând numai cetăţenii de la 40 de ani împliniţi.
Numărul total al mandatelor după aceste norme era de 568 de deputaţi aleşi şi 236 de
senatori21 •
Muzeul Judeţean Mureş, Manuscris Dr. Romul Boilă, p. 4-12; Minerva, Enciclopedia Română, Cluj,
1929, p. 202; Lucian Predescu, Enciclopedia, Bucureşti, 1940, p. 112; Nicolae Victor Foia, Câteva
a~pecte privind activitatea social-politică desfăşurată de Dr. Romul Boită între cele două războaie
mondiale, în Marisia, XXV, Târgu-Mureş, 1996, p. 386-387; Traian Bosoancă, Mureşenii şi Marea
Unire, Târgu-Mureş, 2000, p. 44-45; "Patria", Cluj, nr. 23, 16 martie 1946; nr. 25, 17 martie 1946;
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 318.
'""Patria", Cluj, nr. 79, 14 aprilie 1920.
19
Ibidem, nr. 73, 2 aprilie 1920.
20
Vezi Decretul-lege electorală nr. 3402/1918, decretul modificat nr. 1040/1919, nr. 12087 şi nr. 3600/
1919
21
I. Rusu-Abrudeanu, Păcatele Ardealului faţă de sufletul vechiului regat, Bucureşti, 1930, p. 470;
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 234.
17
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Articolul 46 al Decretului-lege pe baza căruia s-au desfăşurat alegerile în
Transilvania şi Bucovina, prevedea ca, în cazul prezentării unui singur candidat pentru
un loc de deputat, preşedintele biroului electoral îl putea declara ales pe acesta lară a
se mai face votarea. În virtutea acestui drept, în alegerile din 1919 în Transilvania
s-a votat numai în 24 de circumscripţii din 79, cât era totalul lor22 • Neavând
contracandidat, Dr. Romul Boilă este declarat învingător în circumscripţia Târnăveni23 •
Este deci deputat de Târnava Mică pentru perioada 1919-1920.
Nu candidează la alegerile parlamentare din mai 1920, în schimb participă la
campania electorală în judeţul Târnava Mică, susţinând candidaţii Partidului Naţional
Român (Dr. Barie Holom, Dr. Ioan Bianu). O mare adunare a avut loc în localitatea
Cerghid (mai 1920), unde au participat locuitori din şapte localităţi învecinate24 •
În schimb participă la alegerile parlamentare din 6-7 martie 1922 pentru un loc
de senator. Avea un singur contracandidat în persoana lui Vasile Hâncu, reprezentantul
Partidului Naţional Liberal, partid ajuns la putere la 19 ianuarie 1922. În urma alegerilor
Dr. Romul Boilă a obţinut 2.135 de voturi faţă de Dr. Vasile Hâncu care obţinuse
victoria cu cele 4.639 de voturi 25 .
Prin demisia la termen legal a guvernului liberal la 27 martie 1926, la 30 martie,
la Palat, depunea jurământul noul guvern, având în frunte pe generalul Alexandru
Averescu, liderul Partidului Poporului. Primind şi misiunea de a face noi alegeri
parlamentare, guvernul averescean a convocat corpul electoral la urne în zilele de 25
mai pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi la 28 mai a Senatului26 • Pentru un loc de
senator în judeţul Târnava Mică s-au înscris trei candidaţi: protopopul Aurel C. Domşa,
(Partidul Poporului), Dr.Vasile Hâncu (Partidul Naţional Liberal) şi Dr. Romul Boilă
(Blocul Naţional Ţărănesc). Victoria a revenit reprezentantului Partidului Poporului,
protopopul Aurel C. Domşa, care obţinuse 7.684 de voturi. Dr. Romul Boilă a obţinut
doar 5.524 de voturi27 27 •
Revenind din nou la putere, Ion I.C. Brătianu a format la 21 iuie 1927 un nou
guvern liberal, care a obţinut şi girul de a organiza noi alegeri parlamentare, preconizate
a se desfăşura la 7 iulie pentru Camera Deputaţilor, şi 10 iulie pentru Senat28 • Pentru
un loc de senator în judeţul Târnava Mică, s-au prezentat patru candidaţi: Dr. Barabâs
Bela (reprezentantul Partidului Maghiar cartelat cu Partidul German), Dr. Vasile Hâncu
(Partidul Naţional Liberal), Dr. Romul Boilă (Partidul Naţional Ţărănesc), şi Aurel C.
Marcel Ivan, Evoluţia panidelor noastre politice 1919-1934, Sibiu, 1934; S. Cutişteanu, Gh.I. Ioniţă,
Electoratul din România în anii interbelici, Cluj-Napoca, 1981, p. 17; Arhivele Naţionale Bucureşti,
Fond Consiliul Dirigent, Administrafia generală, Dos. nr. 2/1919, p. 643.
"' M.O., nr. 171, 18 noiembrie 1919, p. 9641.
""Patria", Cluj, nr. 112, 27 mai 1920.
"M.O., nr. 279, 12 martie 1922, p. 12229.
6
' S. Cutişteanu, Gh.I. Ioniţă, op. cit., p. 80-81.
1
' M.O., nr. 123, 5 iunie 1926, p. 8141
28
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 836.
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Domşa (Partidul Poporului). Victoria a revit reprezentantului tărănist Dr. Romul Boilă
cu 5.275 de voturi, faţă de 4.277 de voturi cât obţinuse Dr. Barabas Bela, situat pe
poziţia a doua29 • Este senator în Parlamentul României pentru perioada anilor 19271928.
Lupta pentru răsturnarea guvernului liberal, mai ales în cursul anului 1928,
accentuată după moartea regelui Ferdinand (20 iulie 1927), în condiţiile în care Regenţa
devenise, îndeosebi prin Gh. Buzdugan, un instrument de dominaţie politică în mâna
Partidului Naţional Liberal, se amplifică. În condiţiile presiunii grupării carliste, însuşi
Regenţa a manifestat unele tendinţe de orientare spre soluţie politică naţional-tărănistă.
Astfel regentul Buzdugan, acţionând pe poziţiile Partidului Naţional Liberal şi temânduse de apropierea naţional-ţărăniştilor de ex-prinţul Carol şi de o întoarcere a acestuia
- ceea ce ar fi echivalat cu desfiinţarea Regenţei-, considera că a devenit oportună
chemarea temporară la guvern a Partidului Naţional Ţărănesc, întrucât prin aceasta
dispărea cauza care-i determina pe conducătorii naţional-tărănişti să acţioneze în
direcţia aducerii în ţară a lui Carol. În acelaşi sens - deşi din alte motive - se pronunţa
şi prinţul Nicolae, care vedea în îndepărtarea de la guvern a liberalilor o posibilitate în
plus de a-l readuce în ţară pe fratele său şi de a scăpa de o răspundere care i se părea
împovărătoare în raport cu preocupările sale uşuratice .
Spre sfârşitul anului 1928 (4 noiembrie) guvernul liberal confruntat cu greutăţi
de ordin intern şi extern, s-a văzut nevoit să-şi prezinte demisia. După depunerea
demisiei, Regenţa a avut în faţă mai multe propuneri pentru viitoarea guvernare. Astfel
ea a fost înştiinţată de Nicolae Iorga şi Alexandru Averescu, că guvernarea dintre ei
va avea sprijinul sincer al celuilalt31 • Pentru a zădărnici apropierea dintre cei lideri,
Dr. Romul Boilă, în numele lui Iuliu Maniu, a propus lui Nicolae Iorga să accepte
locuri în Parlament şi pe banca ministerială în cazul în care Regenţa îi va desemna ca
succesor pe naţional-tărănişti, ceea ce Iorga a refuzat32 • După o săptămână, timp în
care au avut loc consultări obişnuite şi o învestire formală de numai câteva ore, dată
lui Nicolae Titulescu de-a încerca formarea unui guvern pluripartid, s-a constituit
primul guvern naţional-tărănesc, ce-l avea ca preşedinte al Consiliului de Miniştri pe
Iuliu Maniu 33 •
Schimbările petrecute în conducerea ţării au atras după sine chemarea la urne a
corpului electoral, stabilită pentru 12 decembrie 1928. Pentru un loc de senator, la
aceste alegeri, au candidat preotul Augustin Folea (Partidul Naţional Liberal), şi Dr.
Romul Boilă (Partidul Naţional Ţărănesc). A fost o victorie zdrobitoare a lui Dr.
Romul Boilă, care obţinuse 13.129 de voturi, faţă de reprezentantul liberal care obţinuse
30

29

M.O., nr. 155, 16 iulie 1927, p. 9748.
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 866.
31
N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, voi. III, p. 214-215; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit.,
p. 866.
32 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 866-867.
33
S. Cutişteanu, Gh.I. Ioniµ, op. cit., p. 131-132.
30
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doar 635 de voturi 34 • Şi pe ţară victoria guvernului în alegeri a fost categorică.
Procentajul de 77,76% şi respectiv 348 mandate, a fost recordul atins de un partid
politic de la introducerea votului universal şi chiar în întreaga perioadă a regimului
parlamentar interbelic 35 • Va fi senator în Parlamentul României în perioada anilor
1928-1931. În această perioadă deţine şi funcţia de vicepreşedinte al Senatului36 şi
membru în Consiliul de revizuire legislativă 37 •
În cursul anului 1929, când deţinea funcţia de membru al Consiliului legislativ,
în spiritul idealurilor de justiţie socială care i-au călăuzit activitatea, a iniţiat şi a pus
în discuţia acestui consiliu o reglementare pentru repunerea în drepturi a acelor
funcţionari publici maghiari, care imediat după Unire au fost sfătuiţi de către
reprezentanţii guvernului maghiar şi de către liderii lor din Transilvania, să nu depună
jurământul de fidelitate faţ:ă de statul român. În acest sens, între liderii transilvăneni sa remarcat Ernil Gradpierre 38 , cel care făcea o intensă propagandă pentru emigrare,
căci se urmărea ca România, prin această acţiune concertată, să nu-şi poată organiza
administraţia naţională, lucru care nu s-a produs. O veritabilă dramă a traversat familiile
acestor oameni, care trăiau în condiţii precare, ca emigranţi la periferia Budapestei.
Aceşti nefericiţi, manipulaţi politic, au fost prezentaţi de cercurile guvernamentale
maghiare ca victime ale tratatului de la Trianon, iar România, deşi o parte a
funcţionarilor maghiari (pe baza propriei opţiuni au rămas în posturi) mai mult chiar
statul român a angajat şi alţi etnici maghiari, a fost acuzată, în evidentă contradicţie
cu realitatea, că este intolerantă 39 •
Între acţiunile întreprinse pentru menţinerea Transilvaniei în cadrele statului
maghiar (sau, în caz de nereuşită de creare a unui stat independent, autonom sau
federal al Transilvaniei) se număra şi demersurile iniţiate de către Gyarfas Elemer pe
lângă membrii Consiliului Dirigent. Desigur, acest lucru era în concordanţă cu
atitudinea politică a lui Gyarfas Elemer, după cum evidenţiază şi portretul făcut de
Onisifor Ghibu. 40 Pe de altă parte, aşa cum aprecia cercetătorul clujean Dr. Gheorghe
Iancu 41 , evenimentele perioadei trebuie tratate şi interpretate nuanţat, inclusiv
chestiunea depunerii jurământului de fidelitate faţ:ă de statul român de către foştii
salariaţi ai statului maghiar. Acest proces a fost iniţiat şi condus de autorităţile civile
române, nu de cele militare, cum se susţine frecvent, astfel că nu s-a încălcat prevederile
34

M.O., nr. 285, 21 decembrie 1928, p. 10811.
"S. Cutişteanu, Gh.I. Ioniţă, op. cit„ p. 152; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit„ p. 871.
36
„Patriaî, Cluj, nr. 23, 16 martie 1946; Lucian Predescu, Enciclopedia, Bucureşti, 1940, p. 112;
Minerva, Enciclopedia Română, Cluj, 1929, p. 202.
7
J Nicolae Victor Foia, op. cit„ p. 387.
JH Virgil Pană, Minorităţile etnice din Transilvania între 1918 şi 1940, Târgu-Mureş, 1995, p. 124.
39
Idem, p. 125.
40
Nicolae Victor Foia, op. cit„ p. 388.
41
Gh. Iancu, Majorităţi şi minorităţi, în Transilvania la ~fârşitul primului război mondial, în Anuarul
Institutului de istorie, Cluj-Napoca, XXXII, 1993, p. 212; 219.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

628

TRAIAN BOSOANCĂ

convenţiilor de la Haga din 29 iulie 1899 şi 18 octombrie 1907. În desfăşurarea concretă

a acestui fenomen nu s-au înregistrat de nici o parte poziţii tranşante, exclusive. Statul
român n-a îndepărtat din funcţii pe toţi cei care au refuzat depunerea jurământului de
fidelitate şi nu toţi cărora li s-a pretins l-au refuzat. Mulţi din cei ce n-au consimţit să
se conformeze dispoziţiilor statului şi au optat pentru cetăţenia maghiară au părăsit
România începând cu anul 1919. Prezentându-se ca victime ale statului român au
instituit Societatea pentru apărarea minorităţilor din Transilvania şi Comitetul
maghiarilor proscrişi din Transilvania, cu sediul la Budapesta, în numele cărora au
trimis mai multe memorii la Societatea Naţiunilor, fără a găsi audienţa sperată. Statul
român a expulzat doar pe acei cetăţeni maghiari care s-au făcut vinovaţi de încălcări
grave ale legilor ţării.
În acest context istoric, referitor la cetăţenii etnici maghiari, care nu au încălcat
legile României şi au rămas pe teritoriul românesc, Dr. Romul Boilă a făcut menţionata
propunere de repunere în drepturi, conform Constituţiei şi spiritului democratic al
legislaţiei ţării. Adversarii politicii au încercat să prezinte denaturat iniţiativa sa, pentru
a-l denigra şi a compromite partidul său în faţa opiniei publice, sugerându-se, evident
fără temei, că face jocul unor interese antiromâneşti •
Căderea guvernului naţional-ţărănesc şi constituirea, la 18 aprilie 1931 a
guvernului de Uniune Naţională condus de Iorga-Argetoianu, aducea după sine şi noi
alegeri parlamentare, pentru Cameră la 1 iunie şi pentru Senat la 4-6 iunie43 • Participă
la aceste alegeri pentru un loc de senator, avându-i ca şi contracandidaţi pe Dumitru
Todoran (Partidul Poporului), E.M. Brancovici (Uniunea Naţională) şi Alexadru
Sebizisso (Partidul Ţărănesc Democrat cartelat cu Liga contra cametei). Victoria a
revenit reprezentantului guvernului, E.M. Brancovici, care obţinuse 6.228 de voturi.
Dr. Romul Boilă cu cele 4.228 de voturi s-a situat pe poziţia a doua44 , nereuşind să fie
ales. A fost ultima s-a participare la alegerile parlamentare.
În timpul guvernării Iorga-Argetoianu (1931-1932), la 8 iulie 1931, Ion
Mihalache a depus un proiect de lege, din iniţiativă parlamentară, privind controlul
averii tuturor funcţionarilor publici şi demnitarilor, dobândită după 1914 şi apărarea
onoarei. Averea ce nu putea fi justificată trebuia confiscată şi preluată de stat. În acest
fel - aprecia organul central de presă al Partidului Naţional Ţărănesc - se vor alege
oamenii cinstiţi de cei necinstiţi. Dar majorităţile parlamentare nu s-au arătat receptive
la acest proiect de lege, preferând să-l înmormânteze în comisiile tehnice ale Adunării
Deputaţilor. Prea era mulţi cei care trebuiau să-şi justifice averile şi se temeau că n-o
vor putea face 45 •
42

42

43
44

45

"Patria", Cluj, nr. 23, 16 martie 1946; Muzeul judeţean Mureş, Manuscris Dr. Romul Boită, p. 18.
S. Cutiştenau, Gh.I. Ioniţă, op. cit„ p. 179; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 942.
M.O., nr. 134, 13 iunie 1931, p. 5334.
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 954.
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După revenirea la conducerea tării a guvernului naţional-ţărănesc prin Alexandru
Vaida Voevod (l l august 1932), una dintre primele iniţiative ale guvernului a fost
repunerea în discuţie, la 29 septembrie 1932, a proiectului de lege pentru controlul
averii şi apărarea onoarei46 • Acţiunea de control putea fi pusă în mişcare de orice
cetăţean în momentul când avea indicii sau dovezi care-l făceau să bănuiască pe un
alt cetăţean că posedă o avere ca urmare a unei activităţi ilicite sau care nu era justificată
de mijloacele băneşti pe care le avea. Controlul averilor era efectuată de magistraţi de
carieră. Sancţiunea ce se aplica era un impozit de 90% din valoarea nejustificată, în
folosul statului. În acelaşi timp, proiectul de lege prevedea că în cazul în care cel
controlat îşi justifica averea, denunţătorul, vinovat de calomnie, putea fi pedepsit cu
închisoarea de la o lună la un an 47 •
Scopul politic urmărit de naţional-ţărănişti prin această lege, promulgată la 18
octombrie 1932, apare limpede din faptul că ea a fost urmată de somaţii adresate prin
presă şi de la tribuna Parlamentului celor care-i acuzaseră de afacerism. Astfel, la 25
octombrie 1932, Dr. Romul Boilă făcea cunoscut că s-a adresat Curţii de Apel din
Cluj cu cererea de ai se cerceta situaţia materială, deoarece nici unul dintre cei ce-l
atacaseră - nici măcar Stelian Popescu, care-i rezervase pagini întregi în ziarul
"Universul" - nu ceruse săi se controleze averea; totodată el declara că nu va urmări
pe nimeni care-l va denunţa, chiar dacă denunţul se va dovedi neîntemeiat4 8 •
În martie 1933 viaţa politică a fost frământată de dezvelirea aşa-numitei "afaceri
Skoda", care privea contractarea mai multor comenzi de armament şi muniţii la Uzinele
Skoda din Cehoslovacia.
În anul 1929 Ministerul Apărării Naţionale a comandat un număr însemnat de
tunuri la Uzinele Skoda, conform unui caiet de sarcini fixat de direcţia artileriei în
fruntea căruia se găsea generalul Sică Popescu. Ministru de război era generalul Henry
Cihoski. Comanda n-a ridicat nici o obiecţie până ce, în 1931, au început să se manifeste
consecinţele unor erori săvârşite la redactarea contractului. Volumul comenzii de tunuri
putea fi împărţit între Uzinele Skoda şi Uzinele Reşiţa, aceasta din urmă primind
însărcinarea să fabrice afeturile de tun şi carele de transportat muniţiile. O grabă ciudată
a făcut să se uite că din punct de vedere economic o întreagă regiune din Banat, de la
Moldova Veche până la Anina şi Reşiţa, era în funcţiune de comenzile pe care le
primea complexul de fabrici Reşiţa49 •
Pe la începutul anului 1932 şomajul luase proporţii îngrijorătoare în ţinutul
Caraşului. În vara anului 1932, în urma unei interpelări făcută de Dr. N. Lupu la
adresa ministrului apărării naţionale, general N.Condeescu, acesta a considerat-o ca o
insultă adusă armatei. Imediat după şedinţa Camerei, ministrul apărării a chemat pe
46
47
48

49

Idem, p. 966.
Dezbaterile Adunării Deputaţilor, şedinţa din 29 septembrie 1932, p. 1142-1145.
"Patria", Cluj, 28 octombrie 1932
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit„ p. 987.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

630

TRAIAN BOSOANCĂ

colonelul Pomponiu de la justiţia militară şi a dat ordin să cerceteze rară nici o întârziere
pe Seletsky, reprezentantul Uzinelor Skoda.
Comisarul regal a făcut o descindere la reprezentantul Uzinelor Skoda şi, după
un scurt interogatoriu s-a mulţumit să pună peceţile pe casa de fier, fără să fi cercetat
în prealabil actele care se găseau şi să facă un inventar. Era o dovadă că Pomponiu nu
primise instrucţiuni speciale şi, prin urmare, comisarul regal nu a atribuit o prea mare
importanţă acuzaţiilor formulate de Dr. N. Lupu. Seletsky a ştiut să exploateze această
greşeală: a rupt sigiliile, a deschis casa de fier şi a scos piesele compromiţătoare. S-a
bănuit că fuseseră depuse la Legaţia Cehoslovaciei. Este clar că dacă n-ar fi existat
piese compromiţătoare în legătură cu comanda de tunuri, Seletsky n-ar fi riscat să
înfrunte legea rupând sigiliile. Aşa a început scandalul Skoda.
La 21 martie, Dr. N. Lupu a întrebat guvernul, de la tribuna Adunării Deputaţilor,
dacă era adevărat că reprezentantul firmei Skoda a fraudat statul român de zeci de
milioane de lei, că el deţine documente privind siguranţa statului, şi de ce nu fusese
arestat pentru ruperea sigiliilor. La această întrebare s-au asociat I.G. Duca, Grigore
Iunian, Octavian Goga şi Gheorghe Brătianu 50 • În ziua de 23 martie, preşedintele
Partidului Ţărănesc a dezvoltat o amplă interpelare, apreciind că onoarea ţării a fost
"terfelită". Adresând-se membrilor guvernului, dr. N. Lupu a spus: "Astăzi pentru
dumneavoastră nu există decât o singură soluţie: să vă demiteţi şi în calitate de cetăţeni
privaţi să vă puneţi la dispoziţia parchetului civil sau militar" 51 •
Sub presiunea opiniei publice, la 24 martie, Seletsky a fost arestat sub acuzaţia
de a fi "deţinut acte interesând apărarea naţională". După o deţinere preventivă de
vreo câteva luni, în care a fost tratat cu cea mai mare amabilitate, Seletsky a fost
judecat de Consiliul de război al Corpului II armată, tot într-o atmosferă de deosebită
stimă, nu ca pe oricare alt inculpat. Din dezbaterile procesului a reieşit că, imediat
după semnarea contractului cu Uzinele Skoda, Dr. Romul Boilă a obţinut un împrumut
de 64 de milioane de lei la Banca Zdroiofka, a Uzinelor Skoda. La cererea Dr. N.
Lupu ca să facă o anchetă parlamentară, Camera a votat afirmativ, naţional-ţărăniştii
abţinându-se. Partidul Naţional Ţărănesc delegase pe E. Mirto, Armand Călinescu şi
Mihail Ghelmegeanu, echipă a cărei misiune era să "scoată basma curată" pe Dr.
Romulus Boilă. Aveau de luptat cu Grigore Iunian care părăsise de curând partidul.
"Apărarea pe care încercau să o facă Eduard Mirto, Armand Călinescu şi Mihai
Ghelmegeanu - scria Pamfil Şeicaru - era cu atât mai grea cu cât clientul lor, Dr.
Romul Boilă îşi complica poziţia prin răspunsurile naDve pe care le da, oferind continuu
o ţintă observaţiilor sarcastice ale lui Grigore Iunian. Un exemplu: Romul Boilă justifica
cele 64 de milioane ridicate de la Banca Zdroiofka, a Uzinelor Skoda, ca un împrumut
pentru punerea în valoare a unor mine de aur aparţinând familiei Maniu. Hărţuit
so Ibidem.
" Afacerea Skoda. "Lupta dusă de d-l Dr. N. Lupu, preşedintele Partidului
dnstei şi intereselor Ţării Româneşti", Bucureşti, 1933, p. 5-6.
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necontenit de întrebările lui Grigore Iunian, el da răspunsuri aşa de anapoda încât te
întrebai uimit cum a putut fi avocat un om a cărui inteligenţă era aşa de nevoiaşă. Întradevăr, făcea milă văzându-l strâns în cleştele logicei lui Gr. Iunian" 52 •
Trimis în faţa justiţiei, Seletsky a fost condamnat, în ziua de 17 august 1933 la
5 ani închisoare, pentru vina de "rupere voluntară a sigiliilor şi de deţinere rară drept
a unor acte interesând apărarea naţională" 53 •
Procesul s-a desfăşurat punând în evidenţă marea abilitate a reprezentantului
Uzinelor Skoda, care a alunecat pe lângă întrebările precise ale preşedintelui
tribunalului militar, totuşi nu a reuşit să dea o explicaţie valabilă a motivului care l-a
împins să rupă sigiliile. Revenea la aceeaşi motivare ridicolă: "din nebăgare de
seamă" 54 •
victimă a scandalului Skoda - arăta Pamfil Şeicaru - a fost generalul
care redactase caietul de sarcini şi dusese negocierile tehnice. Un militar
corect, care nu avusese nici un amestec în tratativele oficiale; fusese bucuros că putea
dota armata cu tunuri modeme. Când numele lui a apărut în ziare, s-a sinucis, lăsând
o scrisoare soţiei lui, care era vara lui Virgil Madgearu" 55 •
Afacerea Skoda, dacă o putem numi aşa, era într-o oarecare măsură a lui Dr.
Romul Boilă. Dar nu trebuie să ne imaginăm că această afacere s-a încheiat numai de
el, dimensiunile ei impunea şi alte colaborări de diverse grade. Fără îndoială că Dr.
Romul Boită, prin strânsa legătură de rudenie cu Iuliu Maniu se bucura de o mare
trecerea la toţi miniştri. În afară de Grigore Iunian, nici un ministru nu şi-ar fi permis
să-i refuze ceva. Din nefericire, Iuliu Maniu ca orice celibatar, avea o exagerată
solidaritate de familie, iar Romul Boită a exploatat această slăbiciune.
Afacerea Skoda a avut şi o altă latură, privind poziţia unor fruntaşi ai Partidului
Naţional Ţărănesc faţă de încheierea contractului din 17 martie 1930. S-a considerat
că preţul acceptat de reprezentanţii guvernului era superior unor contracte similare
semnate de firma Skoda cu alte state, iar unele clauze - îndeosebi cele vizând lichidarea
industriei româneşti de armament- avea un sens deosebit de grav. Acest ultim aspect
a fost speculat de marii industriaşi Nicolae Malaxa, Max Auschnit etc., care a insistat
pe lângă regele Carol al II-lea, convingându-l de necesitatea creării unei industrii
naţionale de armament, la care suveranul să participe cu importante pachete de acţiuni,
aducătoare de substanţiale venituri. Ideea a surâs regelui, a cărui sete de îmbogăţire
era nemăsurată; totodată, "afacerea Skoda" îi oferea şi un minunat prilej de a lovi în
Iuliu Maniu (în timpul guvernări căruia s-a semnat contractul) pentru a-l compromite
şi scoate din viaţa politică. După cum s-a aflat ulterior, în timp ce se găsea la Jilava,

"Prima

Sică Popescu,

s2 Pamfil Şeicaru, Istoria partidelor naţional, ţărănesc şi
228-229.
s3 "Dreptatea", din 8 august 1933.
S4 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 988.
ss Pamfil Şeicaru, op. cit., p. 205.
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Seletsky a fost solicitat de "cineva" să declare că Maniu personal era implicat în
"afacerea Skoda" 56 •
Imaginaţia a lucrat din plin, iar interesul pentru restabilirea adevărului era extrem
de scăzut; în schimb, aspectul politic apărea în prim plan şi el consta în compromiterea
lui Iuliu Maniu, a Partidului Naţional Ţărănesc şi înlăturarea lui de la putere57 •
Agitaţia Skoda a dus la prăbuşirea guvernului naţional-ţărănist şi la dizolvarea
Parlamentului, adică a scăpat pe rege de obsesia unui Parlament în care Iuliu Maniu
avea la dispoziţie majoritatea absolută, putând în orice moment să dea în vileag
metodele pe care Carol începuse să le introducă în viata politică. Prin agitaţia lor
nesăbuită, fraţii Boilă au solidarizat partidul cu profitorii contractului Skoda. N-au
servit pe Iuliu Maniu, au servit inconştienti pe rege58 •
După revenirea liberalilor la conducerea ţării, în privinţa afacerii Skoda, Iuliu
Maniu a adresat la 15 martie 1935 o interpelare guvernului, în Adunarea Deputaţilor,
pentru că se folosea cenzura pentru a acoperi tendinţe de autocraţie şi dictatură. Şi Ion
Mihalache s-a pronuntat pentru deschiderea unei anchete parlamentare, pentru a nu
lăsa să planeze acuze calomnioase asupra partidului. În fata comisiei de anchetă
parlamentară, Iuliu Maniu a afumat că s-a falsificat un proces-verbal de către comisarul
regal Pomponiu şi s-a intervenit pe lângă reprezentanţii firmei Skoda pentru a se face
declaraţii defavorabile şefului guvernului sub care s-a încheiat contractul cu firma
Skoda. Modificările în procesul-verbal se refereau la Romul Boilă şi urmăreau să
prezinte faptele ca şi cum acesta ar fi profitat de pe urma comisioanelor. Insinuările
veneau din partea unor interpuşi ai camarilei. În final, însă, toţi cei implicaţi în acest
proces au fost achitaţi' 9 • Istoricul Dr. Ioan Scurtu arată, în lucrarea consacrată istoriei
Partidului Naţional Ţărănesc că, la 25 februarie 1935, guvernul Tătărescu a semnat
un nou contract cu firma Skoda, acord care a fost ratificat de parlament la 8 aprilie
1935.
Magistratul Ionel Stănescu, titularul Cabinetului 7 Instrucţie de pe lângă
Tribunalul Capitalei, mărturisea avocatului Liciniu Faina - pe când erau amândoi
închişi la Bucureşti, în anul 1949, că instruirea dosarului Skoda i-a fost solicitată de
către ministrul justiţiei, Victor Antonescu, conform dorinţei regelui. Dosarul referitor
la Romul Boilă s-a constituit pe baza unor simple prezumţii, iar condamnarea la
închisoare (anulată de instanta de apel) a constituit punctul de plecare al atacurilor la
adresa lui Iuliu Maniu. Recunoştea atunci, în 1949, că datorită faptului că a participat

s6 "Dreptatea", din 29 iulie 1934.
s7 Afacerea Skoda. Discursuri rostite în şedinţele de la l şi 3 aprilie 1933,
Skoda şi înarmarea ţării, Bucureşti, 1935.
se Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit„ p. 989
s9 I. Scurtu, Partidul Naţional ţărănesc, Bucureşti, 1994, p. 179.
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la acest joc politic se simte vinovat de moartea prematură a lui Romul Boită şi de
ponegrirea marelui om politic Iuliu Maniu6().
Pentru Romul Boilă anii 1928-1935 au adus nu numai dificultăţi şi stres privitor
la afacerea Skoda, dar şi ingerinţe în activitatea sa publică şi universitară, la un moment
dat demisionând chiar din învăţământ. În final s-a ajuns la reabilitarea sa completă,
numele şi prestigiul său nemaiavând de suferit, rezultat al respingerii consecvente a
compromisurilor, atitudine ce i-a caracterizat întreaga activitate61 Revenind la catedră
a fost ales din nou decan al Facultăţii de drept. Odată cu punerea în aplicare a dictatului
de Ia Viena a plecat la Sibiu, împărtăşind, ca atâţia alţii, vicisitudinile refugiului.
Încrederea sa în democraţie avea nu numai o latură de raţionalitate, de pragmatism în cadrul regimului Constituţiei României din 1923, dar şi de convingere interioară,
întrucât ideea democratică este o formă a iubirii de oameni, în sensul că numai dacă
îi iubeşti pe oameni îi poţi socoti destui de buni ca să guverneze ei înşişi 62 •
După eliberarea Ardealului de nord, este cel care a redeschis, printr-o
documentată prelegere, Cercul de studii al Partidului Naţional Ţărănesc de la Cluj,
preocupându-se pentru a-şi tipări alte lucrări. Participă, de asemenea, la activităţile
ASTREI şi spre amurgul vieţii, într-o conferinţă ţinută pe tema activităţii
memorandiştilor la Baia de Arieş (8 octombrie 1944), scurt timp după eliberarea
zonei de către ocupanţii germano-horthyşti, afirma un crez mai vechi: ... Viaţa naţională
este susţinută de conştiinţa naţională, care renaşte în noi, se alimentează din faptele
trecutului, ea este depozitara aspiraţiilor unui neam, ea pregăteşte prin manifestaţiile
din prezent, viitorul Naţiunii 63 • În documentare a folosit, cu acest prilej, o comunicare
făcută de Vasile Netea la Institutul de Istorie Naţională, reprodusă în volumul De la
Petru Maior la Octavian Goga, arătând totodată (în prefaţa menţionatei conferinţe,
tipărită la Sibiu în anul 1945), că " ... este o fală a vieţii mele activitatea pe care am
depus-o, în anii mai tineri, în împrejurimi vitrege şi în locuri expuse, pentru ridicarea
culturală a fraţilor mei Români şi îndeosebi ţărani, de pe Valea Târnavei Mici".
Preocupări privitoare la geneza şi întocmirea Memorandumului a avut şi fratele său,
Zaharia Boită, jurist şi jumalist64 •
În anul 1945 publică în ziarul România Nouă, care şi-a reînceput apariţia în
toamna anului 1944, un articol de o rară demnitate Restitutio in integrum, în care
pledează pentru valorile democraţiei şi se pronunţă pentru apărarea intereselor
naţionale. Ziarul este suspendat, în februarie 1945, la solicitarea reprezentanţilor
Comisiei aliate, concret, a ofiţerilor superiori sovietici. Autorului i s-a fixat domiciliu
forţat, măsură asupra căreia nu s-a revenit, până la sfârşitul vieţii sale65 •
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634

TRAIAN BOSOANCĂ

A decedat în ziua de 14 martie 1946, la Cluj, în urma unui atac de cord, la
vârsta de 64 de ani. La înmormântarea care a avut loc în data de 16 martie, au rostit
cuvântări Emil Petrovici, rectorul Universităţii clujene, protopopul Băliban, Mihail
Popovici, vicepreşedintele Partidului Naţional Ţărănesc, prof. univ. Traian Pop din
partea Senatului universitar, prof. univ. Petre Poruţiu, şi studentul Stoica de la
Facultatea de drept. L-au condus pe ultimul drum episcopul Nicolae Colan, profesorii
universitari I. Lupaş, I. Haţieganu, I. Moldovan, S. Dragomir, M. Şerban, V. Stanciu,
C. Tătaru, Al. Borza, C. Negrea, V. Baroni, E. Speranţia, Al. Pop, etc., generalii
Bârzotescu, Buzincu, Moisin, Cămăraşu, Rosetti-Bălănescu. Din partea organizaţiei
judeţene Mureş a Partidului Naţional Ţărănesc a participat profesorul Ioan Bozdog66 •
Au rămas vii convingerea sa în principiile fundamentale şi în instituţiile de
bază ale dreptului public, dar şi ataşamentul, respectiv cultul faţă de viaţa constituţională
- aşa cum remarca, în martie 1946, profesorul universitar George Şofronie, în
cuvântarea de rămas bun din partea Facutăţii de drept.
DE LA VIE ET DE L' ACTIVITE DU DR. ROMUL BOILĂ
(Resume)

Dans cette etude, l'auteur presente l'activite de Dr. Romul Boilă comme
professeur universitaire al' Universite de Dacia superieure de Cluj, devenue, ulterieur,
en 1927, l'Universite "Ferdinand I", et comme personali te politique du Parei National
Roumain et, des 1926, du Parei National Payssan. Entre Ies deux guerres mondiales,
Romul Boilă a ete elu senateur, depute et vice-president du Senat de la Roumanie.
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Mureş,

Dr. Romul

