CONTRIBUŢII PRIVIND STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICA A
PARLAMENTULUI ROMANIEI lN ANII 1919-1937
de IOAN SCURTU

Analiza parlamentului şi a vieţii parlamentare din România peri
oadei interbelice a fost ocolită de istoricii români , care s-au mulţumit
să preia unele afimaţii şi etichetări făcute sub imperiul luptei politice
î n timpul campaniei electorale din H l4 6 şi după aceea. Există multe re
zerve şi chiar suspiciune în abordarea acestei teme, plecîndu-se de la
ideea preconcepută că în timpul dominaţiei politice a burgheziei nu a
existat o viaţă parlamentară şi electorală autentică. Unele progrese s-au
făcut totuşi, dar cercetările de fond, monografice se lasă încă aşteptate.
Pînă la publicarea unei lucrări cuprinzătoare, obiective asupra vieţii
parlamentare din perioada interbelică orice contribuţii pot fi utile, în
măsura în care se bazează pe date şi fapte concrete, autentice.
Făurirea statului naţional unitar român în H l 1 8 a marcat trecerea
poporului nostru într-o nouă etapă a evoluţiei sale, aceea în care, pen
tru prim a dată în istorie, avea să muncească şi să lupte pentru dezvol
tarea şi înflorirea patriei sale unice - România. Dorinţa de renovare,
de clădire a unei societăţi moderne, în conformitate cu aspiraţiile multi
seculare ale românilor a caracterizat primii ani de după Marea Unire.
In acest climat de efervescenţă politică şi spirituală s-au legiferat şi în
făptuit reforme burgheza-democratice care au jalonat întreaga evoluţie
a naţiunii noastre în perioada interbelică. Între aceste reforme, la loc
de frunte se află reforma electorală.
Prin decretul-lege din 1 6/29 noiembrie 1 9 1 8 1 , se introducea votul
universal, egal, direct, secret şi obligatoriu al tuturor bărbaţilor de la
21 de ani în sus, abolindu-se astfel votul cenzitar, pe colegii . Cu toate
limitele sale - decurgînd din faptul că nu acorda drept de vot femeilor
şi militarilor - reforma electorală a extins considerabil cadrul de des
făşurare a vieţii politice, a antrenat în viaţa politică activă milioane de
cetăţeni, a avut un rol decisiv în statornicirea regimului burgheza-democratic în România 2.
·

1 "Monitorul oficial", nr. 191 din 16/29 noiembrie 1918.
21 Ioan Scurtu, Viaţa politică d i n România d e la Marea Unire d i n 1 9 1 8 l a
Revoluţia d e e liberare socială ş i naţională din august 1944, Bucureşti, Edit. Alba
tros, 1 9 8 2 p. 40-41.
,

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

1 n2

IOAN

SCURTU

Comparaţia cu perioada de dinaintea primului război mondial este
semnificativă. In anul Hl 1 1 din cei 1 644 302 bărbaţi români majori au
fost înscrişi în listele electorale pentru Adunarea Deputaţilor 1 0 1 3 3 �l
cetăţeni ; în medie, un deputat era ales de 402 cetăţeni, iar un senator
de 1 64 :1. In alegerile parlamentare din 1 9 1 9 în vechiul regat ·au fost
înscrişi pe listele electorale 1 299 823 cetăţeni " ; numărul alegători�or,
pe întreaga ţară, a ajuns la 3 496 8 1 4 în 1 926 5, la 4 038 464 în H l 3 1 6 � i
la 4 649 1 63 în 1 937 7•
Decretul-lege din noiembrie 1 9 1 8 stabilea că un deputat era ales
de 30 000 de cetăţeni, iar un senator de 70 000 de cetăţeni ; pe această
bază, primul parlament al României întregite a numărat 568 deputaţ i
şi 236 senatori a. In aprilie 1 920 s-a hotărît ca un deputat să fit> ales
de 50 000 de cetăţeni, iar un senator de 1 00 000 de cetăţeni, numărul
deputaţilor reducîndu-se la 369, iar al senatorilor la H l8 (inclusiv sena
torii de drept) !l . Legea electorală din 1 926 a stabilit numărul deputa
ţilor la 387 şi al senatorilor la 1 1 3 (plus senatorii de drept) 10• Legiui
torul a decis ca fiecare judeţ să trimită în parlament cel puţin doi de
putaţi şi un senator ales la colegiul universal, astfel încît întreg spaţiul
românesc să aibă reprezentanţi în corpurile legiuitoare.
Constituţia din martie 1 923 confirma prevederile decretului-lege din
noiembrie 1 9 H J privind votul universal, egal, direct, secret şi obligatoriu,
precum şi sistemul de atribuire a mandatelor pe baza reprezentării
proporţionale 1 1. In martie HJ26 s-a trecut la unificarea sistemului de
organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare, precum şi de atri
buire a mandatelor, punîndu-se capăt celor patru sisteme diferite exis
tente pînă atunci. Prin legea din 27 martie 1 926 s-a i nstituit Comisia Cen
trală Electorală, care avea următoarele atribuţii : totaliza pe ţară numărul
votanţilor, al buletinelor anulate şi al voturilor obţinute de fiecare gru
pare politică ; calcula procentul de voturi obţinute de fiecare grupare poli
tică faţă de numărul total al votanţilor pe ţară ; proclama gruparea politică
majoritară, adică aceea care a obţinut cel puţin 400/0 din totalul voturilor
pe ţară ; calcula procentul obţinut de fiecare grupare politică pe cir
cumscripţii electorale pentru a vedea dacă există grupări minoritare
care au obţinut majoritatea absolută a voturilor în vreo circumscripţie
şi atribuia mandatele potrivit cu rezultatu l înregistrat in circumscripţia
3 L. Coiescu, Statistica electorală. Alegerile generale pentru corpurile legiui
toare din 1 907 şi 1 9 1 1 , Bucureşti, 1913, p. 66-68.
4 S. Cuti�teanu �i Gh. I. Ioniţă, Electoratul din România în anii inte1·belici.
Mişcarea muncitorească şi democratică în viaţa electorală din România interbelică,

�luj- Napoca, Edit. Dacia, 1 981, p. 16.
5 "Monitorul oficial", nr. 122 din 4 iunie 1 926.
6 Ibidem, nr. 134 din 13 iunie 1931 .
7 Ibidem, nr. 301 din 30 decembrie 193-7.
8 Marcel Ivan, Evoluţia partidelor noastre politice în cifre şi grafice, Sih:u.
f.a., p. 6.
9 Ibidem.
10 Ibidem, p. 7.
Il .,Monitorul oficial", nr. 282 d i n 29 martie 1923.
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:-espectivă, chiar dacă n-a obţinut cel puţin 2fJ/0 din totalul voturilpr
;:::oe ţară ; mandatele astfel atribuite erau scăzute din numărul total al
:-:1andatelor stabilit pe întreaga ţară ; proceda la repartizarea mandatelor
-:lmase în felul următor : jumătate se atribuiau grupări i m ajoritare,
- '"' r cealaltă jumătate se împărţeau între
toate grupările, inclusiv cea
:-:: a joritară, care au obţinut peste 'lfl/0 din totalul voturilor pe ţară, pro
� o r ţio n al cu procentul de voturi obţinut de fiecare dintre ele ; repartiza
�andatele pe circumscripţii mai întîi grupărilor minoritare, după pro
::-<>ntul obţinut de listele respective, începînd cu circumscripţia nnde au
Jbţi nut cel mai mare procent, apoi grupării majoritare, srăzîndu,-se
: a fiecare circumscripţie mandatele
atribuite grupărilor minoritare ;
grupările politice care n-au întrunit 2% din totalul voturilor pe ţară,
, j nici majoritatea absolută în vreo circumscripţie nu pri meau nici un
:nandat ; atribuirea mandatelor se făcea în ordinea înscrierii candida
ti lor pe fiecare listă ; pentru Senat toate mandatele se atribuiau pe
circumscripţii listei care a obţinut cel mai m are număr de voturi 1�.
Legea din martie 1 926 afecta pri n ci pi ul egalităţii votului, stabilit
prin Constituţie * , deoarece puterea de reprezentare a listei majoritare
era mai mare decît cea a listelor minoritare, chiar dacă acestea aveau,
împreună, mai multe voturi decît gruparea declarată majoritară. Pe
baza acestei legi devenea posibil ca un partid minori tar care
a obţinut într-o circumscripţie electorală mai multe voturi de
cit partidul majoritar, dar n-a obţinut majoritatea absoll\tă .în
circumscripţia respectivă, să primească mai puţine mandate decît lista
majoritară pe ţară, sau chiar să nu primească nici un mandat în cazul
in care nu întrunea cel puţin Z% pe întreaga ţară.
Scopul legii a fost acela de a asigura o majoritate parlamentară
stabilă şi a evita existenţa unei opoziţii prea numeroase şi divizate.
Obiectivul a fost atins numai î n parte. Analizînd datele concrete n,
constatăm că în 1 9 1 9 au pătruns în Adunarea Deputaţilor reprezentanţi
a 1 0 organ iz a ţ i i politice, în 1 920 numărul lor s-a ridicat la 1 2, iar în
1922 a scăzut la 1 0. In 1 92 6, cînd s-a aplicat noua lege, au pătruns în
Adunarea Deputaţilor candidaţi aleşi pe 4 liste, în 1 927 doar pe 3 liste,
după care numărul lor a crescut la 5 în 1 928, la 1 1 în 1 93 1 , la 12 în
nr. 71 din 27 ma1·tie 1926.
Potrivit unor aprPcieri această lege a fost inspirată din legea electorală ita
lian ă din 7 ianuarie 192 3 , care prevedea că lista care intrunea un sfert din votu
rile exprimate pc Intreaga ţară, precum �i majoritatea relativă a votm·ilor, era c!e
darată listă majoritară şi primea 2/3 din mandate, adică 356 din totalul de 535
Jocuri cîte avea Camera italiană, restul de 1 /3 din mandate fiind împărţit propor
ţi onal între grupările mino-ritare (Matei Dogan, Analiza statistică a "democraţiei
parlamentare" din România, Bucure�ti, Edit. Partidului Social-Democrat, 1 946,

1 2 Ibidem,
•

p. 24-25) .

13 Toate cifrele privind numărul celor înscrişi pe listele electorale, al votu
rilor neexprimate, rezultatele înregistrate de partidele politice sînt luate din "Mo
:�itorul oficial", nr. 173 din 20 noiembrie 1919 ; nr. 44 din 30 mai şi nr. 46 din 1 iunie.
1 92 0 ; nr. 273 din 5 martie, nr. 274-286 din 7-21 martie 1 922 ; nr. 122 din 4 iunie
1 926 ; nr. 153 d in 14 iulie 1927 ; nr. 283 din 1 9 decembrie 1 928 ; nr. 134 din 13 iunie
1 931 ; nr. 1- 73 din 26 iulie 1 932 ; nr. 300 din 29 decet111b rie 1933 ; nr. 301 din 3 0 de
cem br i e 19 37.
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1 932, apoi a urmat o scădere, la 9 în 1 933 şi 7 în 1 937. Aceste date arată
limpede că legea din 1 926 n-a putut evita procesul de prolifer:are a
partidelor politice din anii crizei economice. După cum efectul primei
majoritare a fost grav primejduit în 1 932, cînd partidul de la guvern a
obţinut abia 40,30% din totalul voturilor, pentru a fi anulat în 1 937,
cînd nici o listă electorală nu a întrunit 40% din totalul voturilor pe ţară.
Potrivit Constituţiei din 1 923, care a preluat, de fapt, prevederile
Constituţiei din 1 866, "toate puterile emană de la naţiune", iar "mem
brii parlamentului reprezintă naţiunea" '"· In consecinţă, lupta pentru
obtinerea unui număr cît mai mare de locuri în parlament a constituit
obiectivul tuturor partidelor politice, care urmăreau să folosească insti
tuţia parlamentară în folosul clasei sau grupării sociale pe care o
reprezenta.
Pentru obţinerea unui număr mai mare de mandate şi a evita lupta
politică pe multiple planuri, . partidele politice au încheiat carteluri.
electorale, unele dintre ele semnificative, cum au fost cele din 1922 între
Partidul Naţional-Liberal şi Partidul Ţărănesc Basarabean şi Partidul De
mocrat al Unirii din Bucovina, din 1 926 între Partidul Naţional şi Partidul
National-Liberal si Partidul Tărănesc Basarabean si
' Partidul Democrat
al 'unirii din B�covina, din · 1 926 între Partidul Naţional şi Partidul
Ţărănesc, din 1 928 între Partidul Naţional şi Partidul Poporului, între
Partidul Naţional-Ţărănesc şi Partidul Social-Democrat, din 1 9 3 1 între
guvernul Iorga şi Partidul Naţional-Liberal, din 1 937 între Partidul
Naţional-Liberal şi Frontul Românesc, şi între Partidul Naţional-Ţără
nesc şi Uniunea Democratică, Frontul Plugarilor, Madosz, Partidul So
cialist. Este de r�'marcat faptul că în 7 din cele 1 0 alegerii parlamentare
Partidul German s-a prezentat în cartel cu partidul de la guvern, fie
că acesta era Partidul Poporului, Partidul Naţional-Liberal, Uniunea
Naţională sau Partidul Naţional-Ţărănesc. O singură dată, în 1 927, s-a
realizat cartel electoral între principalele partide ale naţionalităţilor
conlocuitoare - Partidul Maghiar şi Partidul German.
In condiţiile în care campaniile electorale angrenau milioane de
cetăţeni, cînd paleta opţiunilor politice s-a diversificat considerabil,
lupta politică a devenit mult mai complexă, partidele politice au des
făşurat o campanie electorală foarte intensă, fiind preocupate să cîş
tige cît mai multe voturi, mai ales ale ţărănimii, care a devenit prin
cipala masă electorală 15.
14
15

"Monitorul oficial", nr. 282 din 29 martie 1923.
Dintre studiile consacrate acestei probleme menţionăm : Gh. :I . Florescu,
Partidele politice în alegerile parlamentare din 1 919, in Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol", Iaşi, IX, 1972 ; Ioan Scurtu,A legerea primu
lui parlament al României întregite (noiembrie 1919), ln 60 de ani de la făurirea
statului naţional unitar român, Bucureşti, Tip. Universităţi i, 1978 ; Georgeta Tu
doran, ParfW.ul Socialist din România în alegerile parlamentare din anii 1 9 1 9 .5 i
1920, în "Anale de istorie", nr. 1/1973 ; Ioan Scurtu, Lupta partidelor
politice în
alegerile parlamentare din mai-iunie 1920, in "Carpica", Bacău, 1972 ; Ion Bitoleanu,
Venirea liberalilor la putere Şi alegerile parlamentare din 1 922, ln "Studii şi arti
cole de Istorie", XV, 1970 ; Ioan Scurtu, A legerile parlamentare din martie 1922,
in "Analele Universităţii Bucureşti". Istorie. Filosofie. Drept, XXII, 1974 ; Ioan
Saizu şi Leon Esanu, Momente din istoria regimului electoral din România {1 922-
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De regulă, partidul venit la guvern era interesat să profite de con
juctura politică ce-i era favorabilă şi să organizeze cît mai curind ale
gerile parlamentare. Durata campaniilor electorale a cunoscut o ten
dinţă de scădere. De la circa un an în 1 91 9, la două luni în 1 920, 1 926
şi 193 1 , la numai o lună - termenul minim prevăvut de legea electo
rală - în 1 922, 1 927, 1 928, 1 932 şi 1 937.
Campaniile electorale erau momente de vîrf în viaţa politică a
României, prilejuind o amplă confruntare de forţe, o activizare excep
ţională a propagandei politice. In intervalul 1 9 1 9-1937 au fost orga
nizate 10 alegeri parlamentare, ceea ce însemna că în medie la un an
şi opt luni partidele politice îşi puneau în mişcare întregul sistem de
propagandă pentru cîştigarea voturilor milioanelor de alegători. In ase
menea împrejurări, elementele de psihologie socială îşi aveau ponderea
lor în desfăşurarea campaniilor electorale şi în rezultatul alegerilor.
Practic, fiecare campanie electorală a avut un specific al ei, o notă
dominantă. Astfel, campania electorală din 1 9 1 9 s-a caracterizat prin
lupta partidelor recent înfiinţate împotriva celor vechi, pentru reforme
radicale 16, cea din 1 920 a fost dominată de "mitul" Averescu t7 ; cea
din 1922 de lupta Partidului Naţional-Liberal de a Cîştiga majoritatea
absolută în Adunarea Naţională Constituantă 18 ; cea din 1 926 prin efortul
Partidului Poporului de a obţine 40% din voturi, obiectiv urm�rit şi
de Blocul Naţional-Ţărănesc 19 . In 1 927 în prim plan s-a aflat problema
crizei dinastice 20 ; în 1 928 dominantă a fost marea popularitate a Par
tidului Naţional-Ţărănesc 21 ; în 1 93 1 s-a pus problema menţinerii sau
lichidării regimului întemeiat pe partidele politice 22. Campania elec
torală din 1 932 s-a caracterizat prin asaltul partidelor mici, recent în
fiinţate 23 ; cea din 1933 prin violenţe legionare care au dus la desfiin1928), in "Anale de istorie", nr. 3/1970 ; Ioan Scurtu, Alegerile parlamentare din mai
1 926, in "Studii şi comunicări". Arheologie. Istorie, Sibiu, 1974 ; Florin Tănăsescu,
P.C. R. în alegerile parlamentare (1922-1938), in "Anale de istorie", nT. 2/1973 ;
Ioan Scurtu, Partidele politice în alegerile parlamentare din iunie 1927, în "Anua

rul Institutului de Istorie şi Arheologie « A.D. Xenopol•",
Iaşi, XIV, 1977 ; Ioan
Scurtu, Lupta partidelor politice în alegerile parlamentare din decembrie 1 928,
în "Analele Universităţii Bucureşti". Istorie, XXVI, 1977 ; Venera TeodorescU,
A.legerile candidaţilo r Blocului Muncitoresc-Ţărănesc in parlament, în "Revista
de :Istorie", nr. 4/1974 ; Ioan Scurtu, Lupta partidelor politice în alegerile parla
Florea
mentare din decembrie 1937, în ,.Studii. Revista de istorie", nr. 1/1967 ;
Nedelcu, De la restauraţie la dictatura regală, Cluj-Napoca, Edit. Dacia , 1981', p.
238-247.
16. Arh. ist. centr., fond. Min, de Interne, dos. 475/1919 ; Arh. Institutului de
St�dii Istorice şi Social-Politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. (în continuare se va
cita : I.S.I.S.P.), cota A II-6, nr. inv. 16.
1 1 N. Iorga, Supt trei regi, Bucureşti, 1932, p. 348.
18 Ion Bitoleanu, Din istoria României moderne. 1 922-1926, Bucureşti, Edit.
Stiinţifică şi Enciclopedică (E.S.E.), 1981, p. 40-42.
19 Mihail Rusenescu şi Ioan Saizu, Viaţa politică în Iomânia. 1922-1928, Bucu
reşii, Edit. Politică, 1979, p. 198-199 .
20 Arh. ist. centr., fond. Preşedenţia Cons. de Min., dos. 16/1927, f. 95.
21 Ioan Scurtu, Din viaţa politică a României (1926-1947), Studiu critic pri
vind istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, Bucureşti, E.S.E., 1983, p. 112-119.
22 N. Iorga, Memorii, voi. VI, Bucureşti, 1939, p. 113.
23 Ioan Scurtu, op. cit., p. 199-204.
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ţarea Gărzii de Fier 2" ; iar cea din 1 93 7 s-a desfăşurat sub semnul marii
confuzii create de pactul de neagresiune Maniu-Codreanu şi de cartelul
Partidului Naţional-Liberal cu Frontul Românesc :.!;;_
În timpul campaniei electorale cetăţenii, din oraşe şi din sate, de
pe întreg cuprinsul ţării erau asaltaţi din toate părţile, conştiinţa lor
politică era puternic solicitată, prin presa care înregistra tiraje record,
prin manifeste, prin întruniri care nu mai conteneau, fiecare partid
supralicitîndu-şi meritele şi realizările, făcînd promisiuni cît mai ade
nwnitoare �i m ic�orînd sau chiar negînd pe cele ale adversarilor politici.
Goana după yoturi, dorinţa de cîştig, ducea nu de puţine ori l a
incidente electorale. Unele obicPiuri m a i vechi, care n u a u dispărut după
1 D l o , dar şi exacerbarea luptP i politice au făcut ca adesea incidente
minore să capete proporţii uriaşe, vina fiind, de regulă, aruncată asupra
pil.rtidului de la guvern. În 1 932 Guvernul a dat publicităţii o "carte
albă" asupra campaniei electorale abia încheiate, în care a prezentat
punctul de vedere al organelor de j ustiţie asupra abuzurilor electorale
reclamate în presa opoziţionistă. Surpriza a fost completă : covîrşitoarea
m �tj or itaLc a " abuzurilor" pentru care se cheltuise atîta cerneală şi
hi nic, nu aveau nici o legătură cu alegerile, fiind răfuieli - mai vechi
-sau mai noi - între cetăţeni, obişnuite, mai ales în lumea satelor, dar
pc care ziariştii opoziţiei le înfăţişaseră cu lux de amănunte ca fiin d
daturate poziţiei politice ale respectivilor cetăţeni 2n.
Cîştigarea alegerilor de către particldc de la guvern nu s-a datorat
presiunilor exercitate asupra masei de alegători - dealtfel era şi greu,
dacă nu chiar imposibil de manipulat m ilioane de oameni. - ci influen
ţc' i politice pe care acestea o aveau, la care se adaugă "zestrea guver
namentală". Exista într-adevăr un număr mare de alegători care "nu
făceau politică", nu aderau la nici un partid, . nu se lăsau impresionaţi
de propaganda electorală, nu veneau la întruniri şi care votau în mod
invariabil cu partidul aflat la guvern, care de regulă avea lista numă
rul 1 . Din aceeaşi categorie făceau parte cetăţenii care nu voiau "să se
pună rău" cu autorităţile ; cum autorităţile administrative - primarul,
pr eotul, prefectul ş.a. - făceau propagandă, împotriva prescripţiilor
dare ale legii electorale, în favoarea partidului de la guvern, mulţi
cetăţeni considerau că lista acestuia "trebuia votată" şi procedau ca
atare. Aşa se explică faptul că partidele care erau la guvern obţineau
succese categorice, pentru ca trecînd în opoziţie să înregistreze rezul
tate mai mult decît modeste, ele pierzînd nu numa i "zestrea guverna
mentală", dar �i voturile acelor cetăţeni care fuseseră dezamăgiţi de
pol itica desfăşurată, foarte departe adesea de promisiunile făcute. Cel e
m L!i mari oscilaţii le-a cunoscut Partidul Poporului : 206 de mandate în
1. q z o (la guvern), 4 0 î n 1 922 (în opoziţie), 292 în 1 926 (la guvern), n ici
11 nul din 1 927 (în opoziţie), 4 în 1 927 (în opoziţie). Asemenea rezultate
24 "'\rh. ist. centr., fond. Min. Propagandei Naţionale. Informaţii, dos. 2 8 2
f. !. :l.
25 Arh. C.C. al P.C.R., fond. 1 , dos. 210, f. 493.
26 Cartea atbă. Date şi documente asupra alegerilor generale din iulie 1932,
Buc w·e�ti, 1932, 166 p. + 3 tabele.
,
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a înregistrat şi Partidul Naţional-Liberal : 103 în 1 9 1 9 (guvern neutru,
aparat de stat liberal), 16 în 1 920 (în opoziţie), 222 în 1 922 (la guvern),
16 în 1926 (în opoziţie), 318 în 1 927 (la guvern), 13 în 1928 (în opoziţie).
Este de remarcat că cele mai mari fluctuaţii s-au produs în prim ul
deceniu interbelic, cînd opţiunile politice nu erau suficient cristalizate,
iar sistemul partidelor politice era el însuşi fluctuant. In anii '30 se
produce o anumită stabilizan' a orientărilor politice, corpul electoral
m anifestînd o remarcabilc:-1 constant.:-1 , mai ales faţă dL' unele part ide.
Astfel, Partidul Ţărănesc-dr. N. Lupu a obţinut : 3,44'% în 1 032, 5,7'.2'J/o
în 1 932, 5 , 1 1 % în 1 933. Partidul Naţional-Liberal - Gh. Br;l.ti<n.l :
5,93'% în 1931, 6,53% în 1 932. 4,96% î n 1 9 3 3 , 3, 800/o în 1 9 3 7 . Part idul
Radical-Ţărănesc : 2,78% în 1 933, 2,25% în 1937. Zestrea guvernanwn
tală s-a diminuat treptat, astfel că în H J37 partidul de la guvern n - il
m ai putut beneficia de ea, ceea f'e însemna şi o creştere a con�tiinţei
politice a masei de alegători.
Totalizînd mandatele obţinute în urma alegerilor parlamentare clC'
fiecare partid în parte �� se desprinde' concluzia că primul deceniu i n
terbelic a fost dominat de Partidul Naţi onal-Liberal cu 688 de mandate,
urmat de Partidul Poporului cu 5 1 5 mandate, Partidul Naţional-Ţără
nesc cu 471 mandate, Pmtidul Naţional cu 222 mandate, Partidul Ţără
nesc cu 1 26, Partidu l Ţărănesc Basarabean ___: 1 1 9 ; u rmau alte 1 0 pc�r
tidc cu mai puţin de 50 de mandate. Aceste cifre arată că partidele n o u
înfi inţate şi cele care au condus lupta pentru unire' s-au impus rapid în
viaţa politică a Românit>i, fapt ce reflecta dorinţa de reinnoire şi con
solidare a statului naţional unitar român. In anii '30 Partidul Naţional
Liberal s-a menţinut pe primul loc, cu 553 mandate, urmat de Partidul
Naţional-Ţărănesc cu 4 HJ mandate, apoi , la mare distanţă, de Garda de
Fier - 7 1 , Partidul Naţional-Liberal - Gh. Brătianu - 52, Partidul
Maghiar - 5 1 , şi de alte 1 1 organizaţii politice cu mai puţin de 40 de
mandate, între care Partidul Naţional-Creştin (39 mandate). Se observc:-1
puternica polarizare de opţiuni politice - spre cele două mari partidl'
" istorice" -, ieşirea Partid ului Poporului din rîndul partidelor cu ade
renţă în rîndul alegătorilor, precum şi relativa ascensiune a organiza
ţiilor de dreapta şi de E'xtrema dreaptă, în contextul ofensivei generale
a fascismului pe plan eu ropean. Dacă se ia în calcul perioad a 1 026 (c:nd
s-a creat Partidul Naţional-Ţărănesc) - 1 937 se constată o sensibilă
apropiere între cele două mari partide : Partidul Naţional-Liberal 900 de mandate, Partidul Naţional-Ţărănesc - 890 de m andate, c are
apar puternic detaşate de toate celelalte partide politice ale ţării ; dcetlt
fel aceste două partide s-au şi aflat la cî1·ma ţării aproape în perma
nenţă, exceptînd perioada aprilie H J3 1 - mai H l32. Ca o expreSÎl' a
drepturilor de care se buc urau naţionalităţile conlocuitoare, Partidul
:vraghiar a dispus de 90 de mandate, iar Partidul German dl.' 47 do
mandate în intervalul 1 9 1 9- 1 937, avînd posibilitatea de a-şi exprima
2 7 Ioan Scm·tu, Politicul parties in
( 1 9 1 9-1937), în "Anuarul insti tutului de
I a ş i , XVII, 1980, p . 89-90.
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poziţiile de la tribuna celui mai înalt for politic al României. De ase
menea. este de menţionat că partidele clasei muncitoare au deţinut în
acea perioadă 55 de mandate, ele fiind, practic, prezente in corpurile
legiuitoare în întreaga perioadă interbelică.
Legea electorală privind obligativitatea votului şi sancţiuni pentru
cei care nu se prezentau la urne. Cu toate acestea, numărul celor ce nu a
votat a fost mare . Pentru anii 1 9 1 9-1922 nu există date certe, deoarece
în Transilvania s-a publicat decretul-lege adoptat de Consiliul Dirigent
în august 1 9 1 9, care stabilea că în circumscripţiile electorale unde se pre
zintă o singură listă de candidaţi nu se mai desfăşurau alegeri, lista res
pectivă fiind cîştigătoare din oficiu. In 1 926 din cei 3 496 8 1 4 cetăţenj
înscrişi în listele electorale au votat 2 622 565, neprezentîndu-se 874 249
alegători ; în 1931 numărul votanţilor a fost de 2 927 1 12, iar al neprezen
taţilor de 1 1 1 1 352 ; în 1 937 din cei 3 071 695 cetăţeni au absentat de la
vot 1 577 468. Numărul mare de neprezentaţi se datora pe de o parte fap
tului că guvernele nu aplicau sancţiuni împotriva celor ce nu-şi exerci
tau drepturile electorale, procedînd în mod sistematic la admiterea lor
imediat după alegeri, iar pe de alta dezamăgirii produse de partidele bur
gheze, convingerii unui număr însemnat de cetăţeni că acestea nu repre
zentau cu adevărat interesele maselor, între promisiunile electorale şi
activitatea practică de guvernare existînd diferenţe apreciabile.
Evoluţia partidelor politice în lumina rezultatelor electorale, a in
fluenţei lor la scara întregii ţări, sau numai în anumite circumscripţii
(care erau similare judeţelor), pune în relief o dinamică interesantă, nu
lipsită de sinuozităţi şi contradicţii .
A<>tfel, Partidul Conservator-Progresist a obţinut în alegerile par
lamentare din 1 9 1 9 un număr de 13 mandate, cîte doujă î;n judeţele
Bacău şi Constanţa, şi cîte unul în Iaşi, Putna, Suceava, Dorohoi, Ro
man, Botoşani, Ilfov, Ialomiţa, Dolj, după care, în alegerile următoare,
n-a obţinut nici un mandat, acest partid dispărînd din viaţa politică.
Partidul Conservator-Democrat s-a abţinut în alegerile din 1 9 1 9,
iar în 1 920 a făcut cartel cu Partidul Poporului, aflat la guvern, obţi
nînd 1 8 mandate în judeţe din Moldova, Muntenia, Cadrilater, Basarabia
şi Transilvania ; în 1 922 a cîştigat 3 mandate, dintre care 2 în Transil
van i a (Mureş-Turda şi Sătmar) şi unul în lVŢoldova (Covurlui). În noiem
brie 1 922 acest partid şi-a încheiat E'xistenţa, fuzionînd cu Partidul Na
ţionul din Transilvania.
Partidul Naţionalist-Democrat a înregistrat cel mai mare succes
în 1 9 1 9, cînd a obţi nut '27 de mandate, 22 în Moldova şi 5 în Muntenia.
Apoi, numărul lor a scăzut l a 1 O în 1 920 (8 în Moldova şi 2 în Mun
ten i a), la 6 în 1 922 (4 în Moldova 2 în Muntenia). In 1 925 a fuzionat
cu partidul condus de Maniu, iar în septembrie în 1 926 şi-a reluat activi
tatea �;ub numele de Partidul Naţional. In alegerile din 1 927 n-a întru
n i t za/0 din totalul voturilor pe ţară, dar Iorga şi-a obţinut mandatul
intr-o alegere parţială ; în 1 928 a încheiat cartel cu Partidul Poporului
:, i a obţinut un mandat (tot pentru N. Iorga). Sub guvernul Iorga, listele
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Uniunii Naţionale (care cuprindeau şi Partidul Naţional) au cîştigat ale
gerile, pentru ca în 1 932 Uniunea Naţională (de această dată cuprinzînd
numai organizaţiile conduse de Iorga şi de Argetoianu) să întrunească
abia 2,26% din voturi, şi 5 mandate, dintre care două pentru Partidul
Naţional. !n 1933 Partidul Naţionalist-Democrat (în octombrie 1 932 re
venise la denumirea iniţială) n-a obţinut nici un mandat, Iorga mulţu
mindu-se cu locul de senator de drept, pentru ca în 1 93 7 să îm·heie
cartel electoral cu guvernul şi să obţină 3 mandate (2 in Bucureşti ,
unul în Bihor). Influenţa electorală a Partidului Naţionalist-Democrat
era slabă, el trăind în principal prin marea personalitate a preşedinte
lui său - Nicolae Iorga.
Pentru partidele care s-au aflat la guvern semnificative cu ade
vărat sînt rezultatele înregistrate în opoziţie, deoarece atunci cînd erau
la putere beneficiau de zestrea electorală.
Partidul Naţional-Liberal a obţinut în 1 9 1 9 un număr de 1 03 m a n
date, sub un guvern de alegeri care a menţinut aparatul admin istrativ
li beral, toate in vechiul regat. !n 1 920 cîştiga doar 1 6 locuri în Adu
narea Deputaţilor, dintre care - fapt important - 4 în Transilvania
şi 1 în Basarabia. Aflat la guvern, a cîştigat alegerile din 1922, ma n
datele fiindu-i repartizate pe întreg teritoriul statului naţional unitar
român. In 1 9� a avut 1 6 mandate, toate în vechiL�l regat şi în Basa
rabia, în 1 928 - 13 mandate, toate în vechiul regat, în 1 93 1 - f i i n d
în cartel c u guvernul - a obţinut m andate pe întreg spaţiul românesc ,
î n 1 932 a dispus de 28 de mandate, din tre care unul în Transih,..a nia,
celelalte în vediiul regat şi Basarabia. În 1 933 şi 1 937, aflîndu-se la
putere, a primit din nou mandate în toate teritoriile româneşti. Practic,
Pnrtidul Naţional-Liberal a avut o reală influenţă electon;lă în (·îteva
judeţe di n vechiul regat - Argeş, Buzău, Bacău, Muscel, Teleorman,
Vîlcea, laşi, Gorj, Durostor, Caliacra -, parţial în Basarabia şi slabă în
celelalte teritorii. Numai în timpul cît s-a aflat la putere a dispus de
deputaţi din întreg spaţiul naţional.
Partidul Poporului, deşi s-a abţinut în alegerile din 1 9 1 9, a avut
7 deputaţi deoarece organizaţiile din Rm. Sărat şi Covurlui nu au dat curs
fndicaţiilor conducerii centrale. In 1 920, fiind la putere, a obţinut man
date pe întreg cuprinsul ţării - fiind primul partid burghez care realiza
o asemenea performanţă. In HJ22 a avut 13 deputaţi, dintre care doi aleşi
în Transilvania şi 1 1 în vechiul regat ; în 1 926, Ia gu,ern, a obţi!m t iarăşi
mandate în toate judeţele. In 1 928 cartelat cu partidul l ui Iorga, a avut
4 deputaţi, în 1 931 a cîştigat 10 mandate - 2 î n Transilva n ia, 8 în vechiul
regat, în 1 932 - 4 locuri în Adunarea Deputaţilor - 1 în Transilvanin,
3 în vechiul regat. !n alegerile parlamentare din 1 927, 1 933 şi 1 937 a
înregistrat sub 2 % din totalul voturilor pe ţară. Datele prezent<.!te arată
că Partidul Poporului a avut o influenţă mai mare în vechiul regat mai ales în judeţele Vlaşca, Teleorman, Dolj, Ialomiţa, Vaslui -, d a r �i î n
Transilvania unde, cu excepţia anului 1 928, a reuşit să obţină mandate
ori de cîte ori a pătruns în Adunarea Deputaţilor. Pe de altă parte, se
desprinde ideea că Partidul Poporului a fost partidul cu cea mai specta-
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culoasă involuţie electorală dintre toate organizaţiile politice din România
interbelică, şi aceasta datorită spulberării, în numai cîţiva ani, a "mitului"
/\. \"C' l'C'SCU.

Partidele burgheze din provinciile istorice unite î n 1 9 1 8 au cîştigat
codrşitoarea majoritate a mandatelor din teritoriile respective, la pri
mele alegeri parlamentare, din HJ 1 9 . A poi, pe măsură ce aceste partide
s-au integrat în cadrul statulu i naţional unitar român, şi în Transilvania,
B a s u r abia şi Bucovina se produce o d iversificare a opţiunilor politice, pc
eri tcrii mai ferme' de clasă , obţinînd voturi �i chiar m andate partide din
\· o c h i ul regat. Fuziunilc realizate în 1 9 2 0 - 1 923 ale organi z aţ i ilo r politice
din cele trei provincii cu partide din vec hiul regat au contribuit la su
d<m'a statului naţional unitar şi la simplificarea si s temului partidelor po
litice. Ult i m a fuziune s-a înfăptuit în octombrie 1 926, între Partidul
Naţional din Transilvania ş i Partidul Ţărănesc, după ce s e prezentaseră
C<'rtelate în alegerile din 1 926, obţinînd 6fl de mandate, de patru ori mai
multe decît Partidul Naţional - Libe r al . clasat pe locul al treilea (aleg e rile
a u fost cîştigate de Partidul Poporu l u i ) . Partidul Naţional-Ţărănesc a ob
ţ i nut de fiecare dată un număr însemnat de m a n date : 54 în 1 9 27, 3 4 8 î n
1 D 2 H (cel mai m are succes electoral î n registrat d e un partid politic bur
ghez în perioa da interbelică), 30 în 1 93 1 , 2-17 în H l3 2 (cînd se afla la
gu•;ern), 2 9 în 1 93 3 ş i 86 în 1 93 7 . A fost si n gu rul partid• politic care a
obti nut în toate alegeri l e mandate' pe î n t reg te ritoriul n a ţiona l, avînd cea
mai echilibrată reprezentare geografică ; de usc'menea a avut cel m ali
m�tre nu m ă r d e m a n d a te în alegerile c e au urmat plecării lui d e l a gu
vern, ceea ce arată o con s i s tenţă a i n f l u e nţei electorale. Dintre judeţele cu
Ct' a mai puternică aderenţă la Partidul N aţion a l -Ţărănesc se remarcă :
1\1uscel, Argeş, Bqcău, Tulcea, Teleorman, Constanţa, Iaşi, Gorj , Durostor,
Soroca, Alba, Braşov, Făgăraş, Sibiu, Cluj, Sălaj .
Partidele naţionalităţilor conlocuitoare s-au bucurat de un sprijin
tac : t din partea guvernelor, ca re fie că n u au pus candidaţi, f i e că au
de � f ăşu rat o propagandă slabă în judeţele în care exista o populaţie mi
nori tară numeroasă. Se considera că o prezenţă a reprezentanţilor m inori
tătilor naţionale în parlamentul ţări i era bine venită, pentru a cunoaşte
mai bine punctele de vedere ale acestora, dar şi pentru a rezolva îm,
prc u n [l problemele ce se iveau, pornind de la realitatea că statul român
mT a un caracter unitar, iar teritoriul său era inalienabil.
În alegerile din 1 9 1 9 a depus candidaturi Partidul Democratic al
M aghi a ri l or, care a obţinut 8 mandate ( 3 în Odorhei, 2 în Trei Scaune, cîte
unt:l în Ciuc, S ă tm a r, Bihor). În 1 920 maghiarii nu au candidat, aşteptînd
V"rdictul Conferinţei de Pace în legătură cu unirea Transilvaniei. In 1 9 22
a u cand i d a t două partide maghiare : Partidul Naţional Maghiar şi P a r 
tidul I n d epe n dent Maghiar, obţinînd fieca re cîte un loc în Adunarea De
putctţilor (la Odorhei şi respectiv l\I ure ş-Turd a ) . Pentru prima şi u l tima
-:1 a t ă , Part i dul M ag h iar a în c heiat un cartel electoral cu un part i d româ1 1 • ' l' Î!l
l D2G : cu P art idul Poporu l ui , aflat la putere, revenindu-i 16 lo
c u r ; î n Adu n a rea D eputaţilo r . In a legeril e' următoare, din 1 9 27, s-a car
t c ] , , t - tot pentru prima �i
u l t ima dată - cu un partid minoritar :
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Partidul German, revenindu-i 8 mandate. În toate celelalte alegeri Par
tidul Magh iar a depus liste proprii, obţinînd 16 mandate în 1 928, 10 î n
1 93 1 , 1 4 î n 1 932, 8 în 1 933 şi 1 9 î n 1 937. Influenţa acestui partid a fost
•mai mare în j udeţele Ciuc, Odorhei , Sălaj , Satu Mare, Trei Scaune.
La primele alegeri organizate de statul naţional unitar român, î n
1 9 1 9, a u depus liste două formaţi uni politice germane : Partidul Popular
. văbesc în Banat, şi Gruparea Germană în Transilvania şi Basarabia,
obţinînd primul 6 m andate (5 în Timiş-Torontal, 1 în Arad) , al doilea 7
·(dintre care 5 în Transilvania şi 2 în Basarabia ). Exceptînd alegerile din
1 9 2 7 , Partidul German s-a prezentat în cartel cu partidul de la guvern ,
obtinind astfel de fiecflre dată cîte 8- 1 0 locur i în Adunarea Deputaţilor.
Ce] " mai multe mandate au fost cîştigate în j udeţele Sibiu, Braşov, Nă
_·ău d , Timiş-Torontal, unde şi populaţia de origine germană era mai
numeroasă.
Evrei i - cea de a treia minoritate din România - au candidat, de
re . ulă, pe l i s tele partidelor româneşti, unii făcînd parte chiar din or
gar. 2lc de conducere a acestora. A exi stat şi un Partid Evreiesc, care a
depus candidaturi î n 1 928, obţinînd 2 m andate (în Bihor şi Maramureş),
în 1 �)3 1
4 mandate (în Maramureş, Storojincţ, Soroca, Cernăuţi), î n
1 9 3 � - 5 m andate (în Maramureş, Soroca, Storojineţ, Cernăuţi şi Hoti n) ;
in J 033 şi 1 937 a întrunit sub 2% d i n totalul voturilor pe ţară . După cum
·�e r,bservă, mandatele au fost dobindite în cîteva j udeţe din nordul ţării,
deşi exista o populaţie evreiască numeroasă şi în alte zone, mai ales din
Moldova.
Dintre organizaţi i le de dreapta cele mai multe mandate a obţinut
Liga Apărării Naţional-Creştine (L.A.N.C.) : 10 în 1 926, 8 în 1 9 3 1 , 1 1 î n
1932, 9 în 1 933 (în alegerile d i n 1 927-1928 a avut sub 2 % d i n totalul vo
turilor). L.A.N.C. a obţinut cele mai multe voturi în j udeţele din nor
dul ::VIoldovei şi Basarabiei, unde şi propaganda antisemită a avut o anu
m ită credibilitate : Suceava, Rădăuţi, Fălticeni, Neamţ, Dorohoi, Boto
-şani, Storojineţ, Hotin, Orhei. În 1 935 L.A.N.C. a fuzionat cu Partidul
Naţional-Agrar, luînd astfel fiinţă Partidul Naţional-Creştin, care în ale
gerile parlamentare din 1 93 7 a cîştigat 39 de mandate, repartizate î n
toate provinciile României.
Legiunea Arhanghelul Mihail s-a prezentat pentru prima dată în
ale eri î n 1 927, obţinînd un rezultat foarte slab (0,4%) ; în 1 928 ş i 1 9 3 1
n - a întrunit 2°/0, d a r în toamna l u i 1 93 1 , şeful acestei organizaţii a cîş
tigat alegerea parlamentară parţială într-un judeţ al Moldovei şi a intrat
în Adunarea Deputaţilor. În 1 932 Garda de Fier reuşeşte să întrunească
2,3 7°/0 din voturi şi i se repartizează 5 mandate, în 1 933 nu participă
fiin cl d izolvată, pentru ca în 1 937 să obţină cel mai mare succes din is
toria sa : 1 5 ,58% din voturi şi 66 de mandate, cele m a i multe în Moldova
şi Basarab i a .
După o întrerupere de două decenii, reprezentanţii clasei muncitoare
p2�rund din nou în parlament în 1 9 1 9 . Deşi a făcut greşeala de a se ab
ţine î n alegerile din 1 9 1 9, Partidul Socialist a avut totuşi 7 mandate
4 în Ilfov, 2 î n Prahova, 1 în Caliacra unde organizaţiile respective nu
-

-
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şi-au retras listele electorale. !n 1920, Partidul Socialist a dobîndit 20 de
mandate de deputat : 3 în Ilfov, cite două în Prahova, Covurlui, Timiş,
Cernăuţi, cîte unul î n Iaşi, Hunedoara, Zastavna, Caransebeş, Satu Mare,
Tulcea, Durostor, Coţmani, şi 4 de senator - 3 în Ilfov şi 1 în Cernăuţi.
!n 1 922 Federaţia Partidelor Socialiste a cîştigat un mandat pentru Adu
narea Deputaţilor în judeţul Cernăuţi, iar în 1 928, Partidul Social-Demo
crat, prezentîndu-se în cartel cu Partidul Naţional-Tărănesc, a primit
9 mandate : cîte unul în Ilfov, Arad, Hunedoara, Timiş-Torontal, Hotin,
Caraş, Bihor, Cernăuţi, Storojineţ. Depunînd liste proprii în 1931, P.S.D.
a cîştigat 6 mandate, în Caraş, Cernăuţi, Satu Mare, Sălaj, Ismail,
Cîmpulung. La rîndul său, Blocul Muncitoresc-Ţărănesc, organizaţie le
gală de masă condusă de P.C.R., a obţinut 5 mandate, cîte unul în jude
ţele Bihor, Satu Mare, Cernăuţi, Timiş-Torontal, dar aleşii săi au fost
invalidaţi fără motive temeinice. Partidul Social-Democrat a fost repre
zentat şi în parlamentul ales în 1 932 de 7 deputaţi, aleşi la Caraş, Cer
năuţi, Cîmpulung, Storojineţ, lsmail, Cahul şi Cetatea Albă. In 1 933 şi
1 937 .P.S.D. a avut mai puţin de 2% din voturi ; totuşi, un reprezentant
al său a fost prezent în Senat, ca reprezentant al Camerelor de Muncă
(1 933-1 937). Partidele muncitoreşti au avut cea mai mare influenţă elec
torală în judeţele Ilfov (care cuprindea şi Capitala), Cernăuţi, Prahova,
Caraş, Timiş şi Satu Mare.
Analiza datelor concrete arată că nici un partid care a obţinut sub
2% din totalul voturilor pe ţară nu a întrunit majoritatea absolută în
vreo circumscripţie, care să-i permită să intre în Adunarea Deputaţilor.
De altfel, numai două partide, Partidul Naţional-Ţărănesc şi Partidul
Maghiar au avut majoritatea absolută. Primul în 1926 (sub titulatura
Blocul Naţional-Ţărănesc, deoarece fuziunea nu fusese încă încheiată)
în 8 judeţe, şi în 1 927 în 5 judeţe, cel de al doilea în 1 927 în 2 judeţe, în
1 928 în 3 judeţe şi în 1 932 în 3 judeţe.
Dacă avem în vedere diferenţa dintre primul şi al doilea partid cla
sAt în urma alegerilor, rezultă că cea mai mare diferenţă s-a înregistrat
în 1928 (de 335 mandate) şi cea mai mică în 1 9 1 9 şi în 1 937 (de numai
66 de mandate, în ambele cazuri).
Durata parlamentului a fost şi ea diferită : în două cazuri corpurile
legiuitoare s-au menţinut întreaga legislatură de 4 ani (1 922-1926 şi
1 933-1 937), existenţa cea mai scurtă (numai 4 luni) avînd-o parlamentul
ales în 1919. Din cele 10 parlamente alese între 1 91 9- 1 937, 8 au fost
dizolvate înainte de termen ; în trei cazuri (1 920, 1 922 şi 1 931) şeful
noului guvern prezentîndu-se în parlamentul ce urma să fie dizolvat, iar
în 6 dizolvarea s-a făcut prin decret publicat direct î n "Monitorul ofi
cial" (1 922 * , 1 927, 1 928, 1932, 1 933, 1 937) ; într-un caz, parlamentul a
fost dizolvat înainte de a se întruni (cel ales în 1937).
Structura socio-profesională a parlamentului a cunoscut, după 1 9 1 8,
importante modificări, generate de desfiinţarea votului cenzitar, înfăp* l n ziua de 1 7 ianuarie 1922 Take [onescu s-a prezentat în faţa parlamentului,
da1· guvernul său a primit vot de blam, fiind nevoit să demisioneze ; cu formarea
noului guvern a fost însărcinat 1. I. C. Brătianu, care nu a mai venit în parlament,
obţinînd dizolvarea acestuia prin decret regal. ·
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tuirea reformei agrare, mutaţiile survenite în viaţa economică, dezvol
tarea ştiinţei şi culturii, accentuarea procesului de modernizare a statului
român. Tendinţa generală a fost scăderea ponderii reprezentanţilor moşie
rimii, creşterea numerică a burgheziei mici şi mijlocii, a intelectuali
tăţii, precum şi pătrunderea în corpurile legiuitoare a reprezentanţilor
muncitorimii.
O analiză foarte exactă este greu de făcut, avînd în vedere pe de o
parte numărul foarte mare de cetăţeni ce s-au perindat prin Adunarea
Deputaţilor şi prin Senat, şi pe de altă parte relativitatea datelor oficiale.
Conform regulamentelor de ordine interioară ale Adunării Deputaţilor şi
ale Senatului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, deputaţii şi
senatorii erau obligaţi să completeze un formular pe care era înscrisă şi
profesia. Unii au declarat cîte două profesii · (avocat şi agricultor, inginer
şi industriaş), alţii au scris în loc de profesie funcţia (inspector, ministru),
sau altă calitate (rentier, invalid de război). In asemenea situaţii s-a luat
în calcul prima profesie declarată şi s-au făcut coroborări cu alte surse
documentare.
Chiar si în aceste conditii datele sînt semnificative, mai ales dacă
le privim comparativ. Astfel, În 1 9 1 1 profesiunea sau starea civilă a celor
1 8 3 deputaţi era următoarea : proprietari şi mari agricultori - 82 (44,8%),
avocaţi - 52 (28,50fo), profesori - 17 (9,3%), medici - 9 (4,9o;0), rentieri
pensionari - 7(3,8%). comercianţi şi industriaşi - 7 (3,8%). ingineri pensionari - 7 3,8%), comercianţi şi industriaşi - 7 (3,80fo), ingineri 1 (0,5%), altele - 8 (4,40fo) . 28
In 1 920 structura Adunării Deputaţilor 29 se prezenta astfel : avocaţi
- 1 26, profesori, ingineri, doctori , arhitecţi - 70, proprietari agricoli 33, preoţi - 22, învăţători, institutori - 1 8 , ziarişti - 1 4 , plugari, mun.;.
citori - 1 1 , funcţionari - 1 1 , miniştri - 3, pensionari - 1 0, comercianţi,
bancheri, industriaşi - 1 0, meseriaşi - 3, ofiţeri în rezervă - 3, stu
denţi - 1, fără profesie declarată - 33. După cum se observă, sub im
pactul votului universal şi al transformărilor generate de Marea Unire
şi de dezvoltarea democraţiei burgheze s-au produs modificări importante
în compoziţia parlamentului. Poziţia marilor proprietari agricoli s-a dimi
nuat considerabil, aceştia cedînd locul unor categorii dinamice ale inte
lectualităţii.
Situaţia este şi mai clară dacă se analizează o perioadă mai lungă.
Astfel, cei 2 687 deputaţi aleşi în intervalul 1 922-1937 (cînd au avut
loc opt alegeri parlamentare) aveau următoarea structură socio-profesio
nală : 30 avocaţi - 1 1 23 (4 1 ,8%), agricultori - 1 7 0 (6,30fo), profesori se
cundari - 1 69 (6,30fo), profesori universitari - 1 64 (6,10fo), institutori 147 (5,5'D/o), proprietari - 1 3 7 (5,1%), medici - 97 (3,60fo), preoţi - 96
(3, BO/o), publicişti, artişti - 94 (3,50fo), ingineri, arhitecţi, agronomi 86 (3,20fo), directori de bancă - 30 (1,1%), comercianţi - 29 (1,1%), in
dustria'?i - 27 (1,0%), ofiţeri în rezervă - 1 4 (0,50fo), directori de între28 L. Colescu, op. cit., p . 66.
29 Arh. ist. centr., fond. Min. de Interne, dos. 510/1921, f. 32-38.
30 Matei Dogan, op. cit., Tabela VII.
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prinderi particulare - 11 (0,4%), pensionari - 10 (0,4%), plugari - 9
(0,3%), notari publici - 9 (0,3%), farmacişti - 8 (0,30fo), ofiţeri superiori
- 8 (0,30fo), funcţionari particulari - 7 (0,3%), revizori - 5 (0,2%), mi
niştri - 5 (0,2%), rentieri - 5 (0,20fo), tipografi - 4 (0,1%), r e preze!l. 
tanţi ai organizaţiilor muncitoreşti - 4 (0,1 %), muncitori - 3 (0, l Ofo),
consilieri - 3 (0,1°/0), diverşi - 17 (0,5%), nedeclaraţi - 199 (7,50fo).
Senatul avea o stru ctur ă asemănătoare. :J L Cei 1 664 senatori al e s i în
tr e 1922 şi 1 937 aveau următoarea componentă : avocaţi - 4 2 1 (2 3 : 3llfa ),
înalţi prelaţi - 1 8 1 (10,9°/0), proprietari - 1 28 (7,7%), agricultori - 1 2 0
(7,2%), profesori u ni v ersitari - 1 1 8 (7, 1%), profesori secundari - 1 0 3
(6,20fo), preoţi - 1 0 0 (6,0%), institutori - 69 (4, 1%), ofiţeri în rezerv:: 6.f (3,8%), medici - 62 (3, 7%), pensionari - 5 2 (3, 1%). i ngi n e ri , arhi
tecţi , agronomi - 45 (2,7'% ). i ndustriaşi - 34 (2,0%) , publicişti, artişti 33 (2,0%), comercianţi - 27 (1,6'% ), directori de bancă - HJ (l , 1 %). 'J:i
ţ er i supPriori - 1 4 (0,8'Jfo), notari publici - 12 (0, 7%), m es e r i a ş i - 1 2
(0,7%), doctori î n drept - 1 0 (0,6'% ), farmacişti, drogh e r işt i - 9 (0,3%).
funcţionari p arti culari - 5 (0,3%), funcţionari b i ser ice ş ti - 3 (0,2%),
nedeclaraţi - 24 (1,5'%).
Aceste d ate statistice arată că avocaţii se aflau, detaşat, pe primui
loc, atît la Adunarea Deputaţilor, cît şi la Senat (cu o medie ele 35,5%).
urmaţi la mare distanţă de agricultori (6,7%), profesori uniwrsi t:wi
(6,50fo), profesori secundari (6,2%), proprietari urbani (6, 1 %), insti tutori
( 5 ,0%), în timp ce industriaşii ocupau a bia 1 ,4%, comercianţii - 1 , Jîj0 ,
directorii de bancă - 1 ,1°/0. Cercetînd mai în detaliu, observăm că o
s ea mă de mari capitalişti (industriaşi, bancheri, comercianţi, moşieri apă
reau sub numele de avocaţi (I. Cămărăşescu, Gh. Tătărescu), medici (AL
Vaida-Voievod, C. Angelescu), ingineri (I. 1. C. Brătianu, Tancred Consbn 
tinescu) ş.a. Adevărata lor poziţie de clasă apărea cu claritate în luări le
de cuvînt şi în votul pe care-I exprimau, dovedindu-se, în covîrşitoarea
lor majoritate, apărători ai ordinei sociale burgheze.
Diferenţele în cadrul partidelor burgheze erau relativ mici, ob:>2r
vîndu-se o structură mai largă pentru cele cu o atitudine politică !1l a i
avansată. Astfel, din cei 25 de deputaţi aleşi pe listele Partidului Ţi3. r·ă
n csc în 1 920, 13 erau învăţători şi profesori , 9 - avocaţi, 2 - prl"Jţi .
1 - agricultor. :J2 Ponderea cea mai mare a i ntelectualităţii rural<: s - a
menţinut şi în Partidul Naţional-Ţărănesc ; spre exemplu, dintre depu
taţii naţional-ţărănişti aleşi în 1 928, :J:\ î nvăţătorii reprezentau 1 1%. iar
preoţii 5%. Legea electorală din 1 926 a influenţat structura parlamentului,
deoarece repartizarea m andatelor se făcea pe ţară şi se atribuiau în o r 
dinea înscrierii pc li s ta electorală ; de regulă, capii de listă erau desc:n
naţi de la centru, dintre fruntaşii partidului, în timp ce candidaţii C '_L o
situaţie socială mai m odestă e ra u trecuţi în partea a d oua a listei.
Important 'este că în parlamentul României de după Marea UnirL"
din 1 9 1 8 au pătruns şi muncitori �i ţărani autentici sau reprezentanti ai
31 Ibidem, Tabela VII-b.
32 Ioan Scurtu, Din viaţa politică a României. intemeierea
tidului J'ărănesc (1918-1926), Bucureşti, Edit. Litera, 1975, p. 51.
33 Matei Dogan, op. cit., p. 60.
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3CE5tora, care au demonstrat clasei capitaliste că şi oamenii muncii, chiar
dacă nu aveau o pregătire intelectuală deosebită, dispuneau de capacita
tea reală de a aborda marile probleme ale statului, propunînd soluţii
ava:1sate, animate de un autentic patriotism.
Este de remarcat faptul că din Adunarea Deputaţilor şi din Senat
<� U făcut parte mari personalităţi ale învăţămîntului, ştiinţei şi culturii
ro:-r:âneşti, precum : Traian Lalescu, Victor Vâlcovici, Dimitrie Pompei,
N . Vasilescu-Karpen , Ion Cantacuzino, Daniel Danielopolu, Iuliu Haţie
ga::u, Paul Bujor, Ion Borcea , Simion lVIehedinţi, Dimitrie Gusti, Virgil
�.T:1dgearu, Gh. Ionescu-Siseşti, Gheorghe Zane, Petre Andrei, Mihai Ra
lo;;, P. P. Negulescu, C. Rădulescu-Metru , N. Iorga, Ioan Lupaş, �ilviu
DrLJ.gomir, Vespasian V. Pella, Mihail Ghelmegeanu, Traian Ionaşcu, Con 
st::mt in Hamangiu, Traian Bratu, Constantin Stere, Mihail Sadoveanu,
Octavian Goga, Ion Agârbiceanu, Cezar Petrescu, Victor Eftimiu, Ion Pil
lat, N. D. Cocea, Octav Doicescu, Oscar Han, Costin Petrescu. Prezenţa
unor asemenea personalităţi a contribuit la creşterea prestigiului institu
ţiei parlamentare., la ridicarea nivelului de desfăşurare a dezbaterilor.
h corpurile legiuitoare a răsunat glasul unor cunoscuţi şi valoroşi oa
JY. c ni politici ca Nicolae Titulescu, dr. N. Lupu, Grigore Iunian, dr. Petru
Gr,�.za, a unor remarcabili fruntaşi ai m işcării muncitoreşti, socialiste,
s:xial-democrate şi comuniste, între care menţionăm pe Gheorghe Cris
tescu, Ilie Moscovici, Lucreţiu Pătrăşcanu, Lothar Rădăceanu, Ioan
Fl ucraş.
Parlamentul a fost o instituţie reprezentativă pentru regimul politic
din România anilor 1 9 1 9-1 937. :v. Aici s-au dezbătut marile probleme ale
ţării - economice, sociale, de politică i nternă şi externă, culturale, ju
ridice, administrative etc. -, aici s-au confruntat î n mod direct doctrine
l? i }dei, poziţii politice, aici s-a decis, prin vot, legislaţia care a jalonat evo
luţia statului naţional unitar român. Instituţie burgheză, parlamentul a
adoptat legi menite să consacre şi să consolideze dominaţia de clasă a
burgheziei, să descurajeze şi chiar să reprime m işcarea comunistă, revo�
luţionară.
Tocmai pentru caracterul său burgheza-democratic, parlamentul a
fost ţinta atacurilor forţelor de dreapta, dictatoriale, care nu acceptau
ideea că problemele României trebuie dezbătute şi hotărîte într-un for
pc:iitic reprezentativ, ales prin votul a milioane de cetăţeni. Pe de altă
parte, în efortul său de a crea un larg Front Popular Antifascist, Par
tidul Comunist Român a militat pentru apărarea regimului politic înte
mei at pe Constituţia din 1 923, i nclusiv a parlamentarismului , pentru
n� c·nţinerea şi lărgirea drepturilor şi libertăţilor democratice.
În concluzie, putem aprecia că l egiferarea votului universal în noiem
brie 1918, reformele înfăptuite şi efervescenta politică de după Marea
Unire au lărgit considerabil cadrul de desfăşurare a vieţii parlamentare,
a determinat importante mutaţii în structura acestei i nstituţii de baz[t a
34 Vezi pe larg, Ioan Scurtu, Noul cadru de dezvoltare a României după Marea
1918. Rolul parlamentului, în "Studii şi articole de istorie", XLVII
XL VIII 1983.
Uni1·e din
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regimului burgheza-democratic. Nwnărul alegătorilor a crescut de peste
1 5 ori, paleta reprezentărilor politice în parlament s-a diversificat, ală·
turi de reprez2ntanţii vechilor partide intrînd în corpurile legiuitoare
exponenţii partidelor înfiinţate în anii 1 9 1 7-1918, ai celor care au con
d us lupta pentru unire a Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu ţara,
a i partidelor minorităţilor naţionale ; de o mare semnificaţie este faptul
că, după o întrerupere de două decenii, reprezentanţii clasei muncitoare
îşi reiau locul în forul politic suprem al României. Intreg spaţiul româ
nesc, toate judeţele ţării îşi aveau asigurată participarea în Adunarea
Deputaţilor şi în Senat, care erau, şi din acest punct de vedere, organisme
politice reprezentative. Structura socio-profesională a membrilor parla
mentului a cunoscut modificări importante, poziţiile moşierimii reducîn
du-se considerabil, în prim plan trecînd reprezentanţi ai i ntelectualităţii,
ai burgheziei în general, inclusiv ai micii burghezii. După 1 9 1 8 în parla
ment s-au aflat şi unii muncitori şi ţărani, sau reprezentanţi autentici
ai acestora, care au abordat marile probleme ale ţării, dovedind capaci
tatea de a propune soluţii constructive pentru destinele poporului român.
Prin modul de alegere, prin structura şi mai ales prin activitatea sa,
parlamentul a fost o instituţie fundamentală a regimului politic burgheza
democratic din perioada i nterbelică.
CONTRIBU'n!ONS SUR LA STRUCTURE SOCIO-Df:MOGRAPHIQUE DU
PARLEMENT DE LA ROUMANIE ENTRE 1919-1937
Re s u m e

L'introduction du suffrage universel, egal, direct et secret en 1918 a eu comme
consequence l'elargissement considerable du cadre de deroulement de Ia vie po
litique en Roumanie. Le nombre des electeurs a augmente d'environ 1 00.000 en
1911 jusqu'â 3,5 milions en 1926 et 4,6 milions en 1937.
Les options politiques se sont diversifiees : avant 1 918, dans le Parlement
entraient Ies representants de trois ou quatre pa·rtis politiques, tandis qu'apres
I'introduction du suffrage universel le nombre des partis a augmente, avec ccr
taines fluctuations : 10 en 1919, 12 en 1932, 7 en 1937.
Les donnees concretes montrent que surtout les grands partis - le Parti
National-Liberal et le Parti National-Paysan - avaient de veritables fiefs dans
ce-rtains departements, les Partis ouvriers dans Ies grands centres industriels, le
Parti Magyar et le Parti Allemand obtenaient des mandates dans les localitcs ou
il y avait une population magyare et, respectivement, allemande plus nombreuse.
La structure socio-professionelle de l'Assemblee des Deputes et du S{'nat
entre 1922-1932 (annees pour lesquelles on dispose de donnees concretes) etait
la suivante : avocats - 35,5%, agriculteurs - 6,5%, professeurs secondaires 6,2%, proprietaires urbains - 6,1% etc. II faut remarquer que du Parlement de
la Roumanie ont fait partie certains ouvriers (elus sur les listes du Parti Socialiste,
du Parti Communiste et du Parti Social-Democrate), paysans (surtout sur les listf's
du Parti Paysan), ainsi qu'un grand nombre d'intellectuels d'un authentique pres
tige interne et international.
Le g-rand nombre des avocats ne doit pas surprende car plusi eurs grands
capitalistes (industriels, commerc;:ants, grands proprietaires fonciers, banquiers) se
declaraient "avocats" parce qu'ils ctaient licencies en Droit.
Au-dela de la structure sociale telle qu'elle resulte des donnees statistiques,
!'element decisif d'appreciation est constitue par la position adoptee par les deputes
et Ies senateurs dans Ieurs discours et dans les votes exp•rimes. A partir de ce
critere, on peut conclure que le Parlement a etc Ia plus importantei institution
bourgeoi se-democratique dans la Roumanie des annes 1919-1937.
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