ASPECTE ALE D EMOCRATIZARI I APARATULUI
D E STAT LOCAL IN PRIMA ETAPA A REVOLUŢIEI POPULARE
D I N ROMAN IA
(23 August 1 944

-

30 Decembrie 1 947)

O. MORARAŞU

I ncununare strălucită a luptei indelungate dusă de oamenii muncii
pentru independenţă şi eliberare socială, insurecţia naţională antifascistâ
din august 1 944 a marc at inceputul revoluţiei populare d ' n România,
perioadă in care poporul nostru, luîndu-şi soarta in propriile sale miini,
a lichidat pentru totdeauna atit jugul imFerialist străin, dt şi exploata
rea moşierească şi apoi burgheză . "Răsturnarea dictaturii militaro ·fas
ciste, arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a dat un nou curs dezvoltării
ţării noastre, a deschis calea înfăptuirii idealurilor de libertate şi drep
tate socială pentru care au luptat veacuri de-a rindul forţele cele mai
înaintate ale poporului român" 1 •
Energiile r evoluţiona,re ale maselor largi, descătuşate de victoria
insurecţiei armate, au fost canalizate cu pricepere de către Partidul
Comunist Român in direcţiile cerute de nec esităţHe obiective ale pro
gresului social, care in momentul istoric dat impuneau in ţara noastră
desăvîrşirea revoluţiei burghezo�democratice.
Un.a din transfor mările adinci petrecute in structura societăţii româ
neşti în această perioadă a fost defascizarea şi demo-cratizarea apara
tului de stat.
1 Nicolae Ceau�escu - · Cuvintare la sesiunea jubiliară a Marii Adunări Na
ţionale consactată celei de"-a XXV-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul
fascist, Editura politică, Bucureşti, 1 969, pag. 5.
22
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Problema s-a aflat şi continuă � ti se afle in atenţia cercetătorfor 2•
In materialele publicate au fost surpr�.1se multiple aspecte ale democra
tizăui, fenomen deosebit de complex. Cu toate acestea, au rămas insufi
cient cercetate o serie de probleme importante. Ne gindim in p�imul rind
lu mecanismul procesului, la instrumentele folosite de partidul comunist
pentru realiz are a lui.

Pornind de la acest c onsi de rcn t , p(• baza consultării mate:-ialului
existent într-o scrie de arhive localL· �i centrale, a presei vremii şi a
&!tor izvoare, r.e propunem ca, in articolul de faţă, să abordăm, fără pre
tenţia de a fi exhaustivi, ur.ele asp�cte ale
mecanismului procesului
democratizării aparatului administrativ local în prima etApă a revolu
ţiei populare din ţara noastră.
Se ştie că, abordind problematka complexă a statului, marxismul
a elaborat teza potrivit c ă1 eia clasa J l lUnc itoare, săvirşind revoluţia soei ·
alis .ă, nu poate lua in stăpînire maşina de stat bUl gheză aşa cum este,
aparat de stat capabil să
ci tre bui e să o sfărîme şi să crecz�: un nou
înfăptuiască sarcinile construirii noi i orinduiri 3• In aplicarea in practică
a acestei teze, pru tide:e comuniste trebuie să ţină seama
de condiţiile
concrete din ţările 1 espec_tive, deoarece
ignorarea lor poate fi dăună
toare.
In România, procesul sfărimării aparatului de stat burghezo-moşi
eresc şi făuririi unuia nou, socialist, a avut loc treptat, in condiţii e dcs
făşurădi continue a revoluţiei popula: c, sub conducerea clasei munci

toare în frunte cu partidul său comunist. In perioada 23 August 194430 Decembrie 1 947 au fost menţinute formele de organizare vechi ale
apa: atului de stat, cărora l i s-a imprimat însă, prin lupta maselor, un
conţinut nou, democratic, atit sub aspectul componenţei lor, cit şi al ac 
tivitA ţii desfăşurate.
Incă in primele zile al e revoluţ iei populare, partidul comunist pre
ciza cu claritate, in intiilc sale documente publicate, obiectivele ime
diate şi de perspectivă care stăteau in faţa poporului român. In privinţa
sarci n il or pe linia distrugerii maşinii de stat vechi, proces declanşat
deja de i nsur ecţi a armată, P.C.R. sublinia necesitatea defascizării şi de
mocratizării vieţii politice \ ca primă etapă, istoriceşte necesară, impusă
de raportul forţelor de clasă stabilit in România in urma victor i ei insu

recţici.

2 D. V. Firoiu, Aspecte ale dcfascizlfrii şi democratizlfrii aparatului de stat
fn etapa 23 August 1944 - 30 Decembrie 1947 a revoluţiei populare fn Rofi'Uinia,

in .,Studia Umversitatis

Babeş-Holyai •,
Serirs jurisprudenţi a,
Cluj, 1 970 ; D.
Mazilu. Aspecte ale activitllţii P.C.R. in
domeniul construcţiei de stat in ţ4ra
noastrll fn prima etapă a revoluţiei populare , in . Revista arhivelor•, nr. 2, 196li ;
'1'. Coraci uc, Unele aspecte ale luptei P.C.R. pentru fllur[rea unui nou aparat de
stat fn ţara noastrll (23 August 1 944-30 Decembrie 1947 ), in ,.Analele Institutului
de Isterie a Partidului d� pe lîngă C.C. al P.M.R.", nr. 6, 1957 etc.
3 lvf orx-Engels, O pere, voi. 18 , Editura politică, Buc ureşti , 11:164, pag. 98.
• .România liberă" din 30 august 1944.
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Pentru realizarea obiectivelor revoluţiei, partidul a trecut la întă
rirea rindurilor şi lărgirea activităţii sale, · la organizarea clasei munci
toare, a ţărănimii, intelectualităţii şi celorlalte categorii de oameni
ai
muncii, la unirea tuturor forţelor sociale interesate in dezvoltarea demo
cratică a societăţii româneşti. Rezultatul acestei intense activităţi des
făşurate de partid este creşterea continuă a ofensivei revoluţionare a
forţelor democratice, care cucereau noi şi noi poziţii, exercitau o influ
enţă tot mai puternică asupra întregii vieţi sociale.
Reacţiunea, in eforturile ei desperate de a menţine vechile stări de
lucruri, de a opri ofensiva
maselor, conta şi pe faptul că maşina de
stat se afla, imediat după insurecţie, în cea mai mare parte, in mîinile
sale. De aceea" partidul comunist cheamă masele largi să-şi intensifice
lupta pentru izgonirea elementelor fasciste şi 1 eacţionare din organele
aarninistrative, at ·ătind că, atîta timp cît "ar mata, aparatul de stat, apa
ratul administrativ, instituţiile publice, întreprinderile private sint îm
pănate de hitlerişti, antonescieni şi legionari, democratizarea ţării
nu
poate fi o realitate" 5 •
In întreaga ţară, muncitorii, ţăranii şi celelalte categorii sociale de
oameni ai muncii trec cu tot mai multă hotărîre, impotriva voinţei ma
jorităţii reac.ţionare din guvern, la defascizarea şi democratizarea de jos
a aparatului de stat şi a intreprinderilor. Forţele democratice grupate
in F.N.D. îşi lărgesc continuu, pe măsura adincirii procesului revoluţi
onar, poziţiile în aparatul de stat. Tot mai multe pdmării şi pre�ecturi
sînt cucerite din mîna reacţiunii 6•
lncercările reacţiunii de a se folosi de unele cadre militare pentru
stăvilirea luptei revoluţionare, au suferit un eşec. Cea mai mare parte
a ofiţer ilor şi generalilor s-a alăturat forţelor democratice, a urmat po
litica Par tidului Comunist Român. Intr-o serie de oraşe ca : Sibiu , Bo
toşani, Craiova, laşi , T. Măgurele, armata a refuzat să tragă in mani
festanţii care se ridicau impotriva vechii maşini de stat burgheze 7•
La sfîrşitul anului 1 944 şi inceputul lui 1945, ofensiva împotriva
reacţiunii din aparatul de stat creşte in intensitate. Pînă la inceputul
lunii martie 1 945 în 52 de judeţe, din totalul de 58, sint instalaţi prefecţi
şi p1 imari din r îndurile forţelor democratice. Referindu-se la această
latură a procesului revoluţionar, tovarăşul Nicolae Ceauşescu sublinia
că "asaltul asupra prefecturilor şi primă! iilor" a fost "unul din capito
lele cele mai impresionante ale marilor bătălii politice duse in acea pe
rioadă" 8•
s ,.Scinteia" din 7 notembrle 1944.
6 La sfîrşitul lunii noiembrie 1944, ln 30 de judeţe din cele 58 existente, con
ducerea o exercitau prefecţii .şi primarii instalaţi pe cale revoluţionară de masele
populare.
1 T. Coraciuc, lucr. cit., pag. 60.
e Nicolae Ceauşescu - Cuvintare la adunarea festivă cu prilejul celei de-a
25-a . aniversărl a instaurării guvernului democratic de la 6 martie 1945, Editura
politică, Bucureşti, 1970, pag. 17.
·
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Ocuparea verigilor locale ale aparatului de stat, ofensiva continuă
a maselor care în fapt îşi exercitau puterea · au impus ca o necesitate
obiectivă înlăturarea guvemului existent şi constituirea unui nou gu
vern care, prin compoziţia şi
sarcinile sale, să
corespundă cerinţelor
procesului istoric, n oului raport al forţelor de clasă. La finele lui febru
a . ie şi inceputul lui martie au loc, in intreaga ţară; uriaşe mitinguri şi
demonstraţii la care oamenii muncii cereau crearea unui guvern al Fron
tului Naţional Democrat. In cele din urmă voinţa maselor a invins. La
6 : martie 19.45 este · instaurat primul_ - guvern democratic din istoria Ro
mâniei, condus de dr. Petr u Groza. Lupta
revoluţionară
intră intr-o
nouă etapă, al cărei obiectiv era incheierea procesului de desăvîrşire a
revoluţiei . burghez�-democratice, înfăptuirea unor tr ansformări social-po
litice profunde in societatea românească 9•
. In noile condiţii istorice procesul democratizării vieţii politiCe . . . din
ţara noa<>tră se !=lezvoltă atît in lărgime cit şi in profunzime, inregisţrind
totodată trăsături noi. lr. staurar ea guvernului Groza. a insemnat cuce
rirea de către mase a poziţiei centrale în sistemul organelor statului l(J'
de
c;e.ea. ce. a pe rmi s trect?rea .la democratizarea somplet� a aparatul�
stat După 6 martie-: 1 �4f!, procesul de care ne_ ocu�m a�e lqc �� rpod
organizat, conştient, in temeiul unor legi şi instrucţiuni precise, guver
nul constituind instrumentul principal _ al revol u ţiei pentru democrati
zarea vieţii p oli tice . Procesul cu,prinde într-un tot unitar atit verigile
centrale, c it şi cele locale ale apar atului de stat.
.
In urma aleg erilor legislative din noiembrie 1 946 este creat prim1J.}
parlarpent democratic din istoria ţăriţ n oastre 1 \ care va intreprinde o
serie. de măsuri economiCe şi poli ti ce importante· in vederea · consolidă
rii regimului popular. Apar o serie de organe rioi şi se schimbă radical
conţinutul celor . existente în · scopul · in deplini rii · sai'Cfriilor · economice
ale tevoluţi : i . - Se fiiu . esc şi se dezvoltă · aimata ·populară şi · ce le1 alte
verigi ale apar atului secur-ităţii de 'sta,t; necesare apărării cucetii-ilor 're;:.
·
··
·
voluţioi:i.are ale poporului român.
.
. · c-oiicomiterit cu,· ·aceste rhă'stirf · B.r:e '. lac şi desăvîrşirea procesului de
aeQ:locratizare. -·a· adriiihistraţlei ]ocăle . . . _Guvernul _ confirm� . 'conducerile
or-�elor -ad�frustr�tive instalăte : .de,-- popo·r :-.- pină- ' la · _:6 ' lilartie, -trece - Ia
jruoemrea a�i?loia· --lfti.inite . de 'Rădescu Şi� ·a. .- ăcclorj( câre, ·.oeşi . instaurate
· :·
j:frin·:volnta ·ma5elor� riu mâi ·corespundeau -noilor .cerin ţe . ·
� -,: ·Se Jritei:Sifică_, -acţi\Xnea· --cre . curăţii;-e : &
preturilOr şi pre
feCturilor; · ·a -tiltu(or" 'fii'stitutiil'or 1ocâie" de" elementele fasCiste şi rt!ac i::
onare.
In realizarea democratizării apa atul ui el� _ştl;lt .. loGaCun; · ·
ta..,_t 1-:-au . avut r.ons��iil.e. . politice_ -:it�:�eţene, : _care, �in.- _ literatUr-a de spe
-cialitate, nu s-au bucurat -de atenţia . cu venită.
: : ·. ::
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Inainte de a urmftri contribuţia lor, este necesar să scbiţăţn, fie şi.
sumar, geneza acestor organisme. După cum se �tie, guvernul instaurat
la 6 m artie 1 94� ·avea un conţinut larg democratic. In componenţa lui
intrau reprezentanţi ai · maselor populare, organizate politic, şi ai bur
gheziei, mai ales liberale 12 •
·

Colaborarea, desigur vremelnică, cu gruparea burgheză avea scopul
de a diviza şi Infringe astfel mai uşor forţele politice ale reacţiunii şi
a atrage toate grupările interesate, chiar şi numai limitat, i n înfăptuirea obiectivelor revoluţiei.
·

Natura puterii instaurate,
cerinţa imperioasă a consolidării ei au
impus in mod necesar crearea unor organisme locale, care să reflecte
coaliţia guvernamentală. Existenţa la cirma ţării a unui guvern de con
centrare, fAcea
ca programul acestuia să nu poată fi realizat decit pe
calea par ticipării tuturor partidelor şi grupărilor politice. De aici nece
sitatea unui cadru organizatoric adecvat şi pe plan local, care să fa
ciliteze colabora,.ea.
Acestei cerinţe obiective i-a răspuns iniţiativa Min'sterului d� In
terne, condus de partidul comunist, care la inc eputul lunii iunie
trimite prefecturilor de judeţ din intr eaga ţară ordine in vederea eon�
iunie făcea precizări
s tituirii consiliilor politice judeţene. Crdinul din
referitoare l a componenţa şi scopul creării lor : "Consiliul politic jud�

19�5,

15

ţean se compune din cite un reprezentant al tuturor grupărilor po'itice.
care colaborează in actualul guvern . . .
Scopul în fiinţării Consiliului
politic judeţean este : a pune la. dispoziţia prefectului un organ de con
sultare, expresia concentrării forţelor democratice din judeţ ; a asigura
Prefectului o legătură cu · intreaga populaţie a judeţului organizată po
litic şi a urma, in acest fel, implinirea operei de conducere" 13•
Documentele din arhivele centrale şi locale cercetate, scot in evi
denţă faptul că încă in cursul lunilor iunie şi iulie 1 945 s-au constituit
in aproape toate judeţele ţării consilii politice.
Delimitarea contribuţiei acestor organisme la înfăptuirea· democra
tizării administraţiei locale ne2esită, de qsemenea, in prealabil. şi reli
efarea rolulyi lo� in raport cu consiliile jupeţene F.N.D., care au con
tinuat să existe după victoria de la 6 martie
pînă la crearea Blo
cului Partidelor Democrate (1946).
: Rezultatele cercetărilor noastre ne duc la concluzia că consiliJ1e po
litice �u fo!)t o formă de continuitate a consiliilor judeţene F.N.D., c;:reate
in perioada · luptei pentru putere şi care, atunci, in numeroase locuri

1945

�.

12 Din
cei .18 miniştri ai
guvernului, 4 erau
reprezentanţi ai P.C.R., 3 · a1
P.S.D., 3 al organizaţiei Frontului Plugarilor, 1 al Uniunii Patriotice, 1 al C.G.M,
1 al Uniunii Preoţilor Democraţi, 3 ai P.N.L. (gruparea TAtărăscu), 1 al P;N.T.1
(gruparea ' l(nton AlexandrescU) şi 1 al armatei.
13 Arhiva Istcrkă Centrală, fond M.A.J., Direcţia Admlnistraţit'i de Stat;
dosar nr. 22/ 1945, fila 4 ; Arhiva Comitetului j udeţean Iaşi al P.C.R., fond 16,
,
dosar nr. · l, fila 51.
14 A. Loghin, A.
M. Morăraşu, Acti-dtatea P.C.R. IJJ! .grupare a :t�

:Kareţki,
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<'Xercitau, de fapt, puterea maselor pe plan local, peste capul majori
t!ţii reacţionare din guvern.
In noile condiţii istorice, consiliile F.N.D. au incetat de a m ai fi
organe de exercitare a puterii, deoarece partidele şi organizaţiile com
ponente deţineau majoritatea in guvern. Acest rol era indeplinit acum
de consiliile politice judeţene care, reflectind structura
guvernului
Groza, devin instrumentele locale ale acestuia. Faţă de consiliile F.N.D
de pînă la 6 martie 1 945, consiliile politice au o componentă mult lăr
gită 15 şi acţionează în condiţiile existenţei unei puteri populare.
In raport cu consiliile politice, organele F.N.D. aveau menirea de
a asigura victoria deplină a forţelor democratice şi de a contracara în
cercările liberalilor tătărăscieni, care, uneori, transformau colaborarea
intr-o formă de opozitie fată de "chimjări1e necesare. Aşa se explică
de ce majoritatea problemelor ce aveau să se discute in consiliul poli
lic erau in prealabil discutate in consiliile F.N.D. Unitatea de vedere
a forţelor democratice ce compuneau organele F.N.D. constituia condiţia
sine qua non pcr tru buna funcţionare a consiliului politic 16•
1'1. organismele an alizate, care se caracterizau printr-o componentă
tebrală a acestor coaliţii a constituit-o Frontul Unic Munci toresc, instru 
mentul politic principal de asigurare a unităţii de acţiune a clasei
muncitoare. Funcţiorarea normală a organelor judetene F.N .D. şi, pe
aC'eastă bază. a consiliului politic, se întemeia, in ultimă analiză, pe cola
borarea din F.U.M.
De aceea, comuniştii îşi vor indrepta in permanenţă eforturile in
direcţia consolidării comitetelor locale de front unic.
Infiinţarea pe lîngă prefectura de judeţ a consiliului politic a con
stituit ea însăşi o expresie a adincirii procesului de democratizare a
vieţii publice din România.
Masele populare politice�te organizate , căpătau astfel posibilitatea de
a participa şi pe plan local la activitatea statului democrat. Treburile
judeţului nu mai erau rezolvate doar de prefect, ci el dispunea acum
de un organ. ce reflecta coaliţia guvernamentală, pe care trebuia să-1
consulte in permanenţă pentru soluţionarea optimă a tuturor problemeturor forţelor democratice. Crearea şi activitatea

F.N.D. ( 1944),

in

,,Analele Uni

versităţii laşi", Istorie, 12, 1 966, pag. 140.
15 Din ele făceau parte, după cum am văzut, şi un reprezentant al grupării
lui TătArăscu, care nu aderase la F.N . D . , ct doar co l aborase cu acesta.
16 J n acest sens un raport al Comitetului j ud eţean Suceava al _ P.C.R. subli�
ni a cA ,.toate chestiunile referitom-e la bunul mers al vieţii judeţului se dezbat
in şedinţele F.N.D.-ului�. (Arhiva Comitetului j udeţean laşi al P.C.R., fond
l.
dosar nr. 1578, fila 397). Iar j ud eţ eana P.C.R. Rădăuţi arăta că "Frontul Unic
Muncitoresc şi Frontul Naţional D emocra t s-au impus prin ati tud inea lor ln
Consili ul pol itic �i prin vederile in noito are in ceea ce priveşte diferite probleme
economice şi politice din judeţ. ln toate oca2iile partidul nostru a fost in frunte
iar ceilRlţi F.N.D.-işti au acceptat p un ctul nostru de vedere". (Loc.
cit., fond 1
·
dos. 1580, fila 26Q).
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lor. PrefE'ctul nu putea lua nici o hotărîre mai importantă fără
avizul
prealabil al consiliului. El era obligat să ducă la indeplinire toate hotă
rîrile consiliului politic. De obicei, inaintea şedinţei, care se ţinea sAptA
minal, prefectul raporta membrilor consUului modul indeplinirii sarcini
lor trasate anterior.
Deşi consiliile politice au fost create, potrivit ordinelor M.A.I . , ca
organe "consultative" pe lîngă prefecturi, analiza activităţii lor arată
că ele au reprezentat, de fapt, încă de la inceput, puterea de stat pe
plan local, constituind ir strumentele locale
ale guve·· nului
de
largă
concentrare democratică. Ele îşi arogau dreptul de a controla şi a d�
sarcini!or
dispoziţii ir. stituţiilor locale 17, asigur ind astfel indeplinirea
urgente ce stăteau in faţa guvernului Groza.
Demn de remarcat este şi faptul că prefectul, care era şi preşedin
tele consiliului judeţean , nu putea să numească sa.u să destituie membrii
acestui organism. Ei e:-au numiţi sau rerhemaţi numai de con ducerile
locale ale partidelor şi organizaţiilor politice pe care le reprezentau. Pe
de altă ra.r te, nici consiliul nu putea schimba pe prefect. El propunea
doar Ministerului Afacerilor Interne inlocuirea prefectului, singurul in
măsură să ia hotă· iri in acest sens, prefecturile fiir d subordonate aces
tui minister, aceeaşi situaţie avînd-o şi cor s ' liile r o1 itice.
De sub: iniat că situaţia r ouă ivită pertru prefect nu limita şi mc1
nu submina a;utoritatea acestuia, ci ii crea un cadru democratic de des
făşurare, asigurindu-i sprijinul tuturor organizaţiilor democratice,
fără
de care era de neconceput infăptui: ea obiectivelor ce stăteau in
faţa
guvernului.
In preocupările consiliilor politice j udeţene a existat o multitudine
de rrobleme cu caracter economic, politic, sanitar, cultural,
adminis
trativ etc. Dar in centrul atenţiei lor s-au situat sarcinile urgente ale
momentulu i istoric dat : refacerea economică, democratizarea ţării, de
săvîrşirea reformei agrare, combaterea speculei, aprovizionarea localită
ţilor cu alimente de strictă necesitate.
In privinţa democratizării administratiei locale, activitatea consilii
lor politice s-a desfăşurat pe două di· ecţii principale, orJ;!anic
legate
între ele : pe de o parte, asigurarea conducerilor primăriilor
cu ele
mente cinstite, capabi'e să înfăptuiască
sarcinile cerute
de adincirea
procesului revoluţionar, şi, pe de altă parte, curăţirea
preferturilor,
preturilor, primăriilor, a tuturor instituţiilor locale (economice, de învă
ţămînt, sanitare, culturale etc.) de elementele fasciste, reacţionare.
Conform legislaţiei încă in vipoare, dreptul de a numi primari In
comunele rurale şi urbane nercşedinţe, revenea prefectului de judeţ 18•
Acum însă el nu mai putea lua nici o hotărîre in acest sens fără acor17 A. Kareţki şi D. MorAraşu, Date noi privind consiliile politice judeţene
(1 945-1947 ), in .Comunic'l'!ri ştiinţifice•, vol um editat de Univers:tatea ,.Alex. I.
Cuza• Iaşi, Institutul pedagogic, 1 969, pag. 233.
18
tn
Vezi artirolul 10 din lt>gea admini strativă adoptată ln august 1938,
. Monitorul oficial ", nr. 167 din 14 august 1 938.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

844

D. MORARASU

6

dul consiliului politic. "Nici o inlocuire de primar, arăta un ordin al
M.A.I., nu se mai face decit cu consensul prealabil al Consiliului politic
j udeţean, iar in cazul cind nu se cade de acord, se va consulta obştea" 19•

Democratiza ea conducerii primăriilor din comune şi oraşe a stat
permanent in atenţia consiliilor politice. Aproape că nu există şedinţă in
care să nu se discute şi o problemă de acest gen (numiri, confirmări, re
vocări de pr imari sau chiar
trimiteri in
faţa justiţiei
a elementelor
care se făceau vinova,te de abateri grave in conducerea treburilor
co
munei).
Deosebit de important pentru analiza noastră este reliefarea meto
delor şi a principiilor folosite de c onsilii in această activitate.

Deşi ordinele M.A.I. indicau consultarea obştei pentru numirea pri
maru:ui numai in condiţiile unor divergenţe intre membr ii consiliului,
practica democratizării a impus acest principiu ca obligatoriu in majo
ritatea judeţelor din ţară. Folosirea lui era o garanţie nu numai a unei
reale democratizări, ci şi a sprijinului şi a participă1 ii maselor la activi
tatea organelor locale de stat. El a pregătit etapa nouă, superioară, in
pro�esul sfărimării aparatului de stat burghezo-moşieresc, aceea a în
fiinţării şi acti vităţii organelor locale ale puterii de sta,t socialiste.
Compoziţia la· gă a guvernului şi a instr umentelor locale ale aces
tuia a impus ca la conducerea primăriilor să fie desemnate elemente
din toate formaţiunile politice ce deţineau puterea.
Partidul Comunist Român milita pentru numirea in fruntea primă
riilor a a::elor oamc>ni care să fie recunoscuti de popor şi, in acelaşi
timp, capabili să îndeplinească linia politică de incheiere a procesului
de desăvir�h e a revoluţiei burgheza-democratice.
In cadrul consiliilor s-au manifestat, însă,
cu putere
contradic
ţiile de clasă, in fond inevitabile, dintre grupările politice democrate in
frur te cu P.C'.R. şi reprezentanţii burgheziei in aceste organisme, care
şi-au pus amprenta asupra procesului analizat de noi. Divergenţele cu
gruparea lui T ătărăscu pe plan local. s-au reflectat in cererile de pos
turi de primari ale acc>stei grupări
care depăşeau proporţia guverna
mentală . Pentru realizarea colaborăr ii forţelor poli ti ce din consiliile ju
deţene, P.C.R. a acceptat ca in fruntea unor primării să fie numiţi re
prezentanţi ai grupării lui Tătărăscu 20• Această tactică a partidului co
munist, impusă de raportul concret al forţelor de clasă, urmărea folo
sirea coaliţiei guvernamentale pentru inf.ringerea reactiunii
şi înfăp
tuirea. obiec tivelor cerute de dezvoltarea procesului revoluţionar.
19 Arhiva Istorică Centrală, fond.
M.A.I., Direcţia
Administraţiei
de stat,
rlosar nr. 38, nein "entariat.
Iaşi al P.C . R. , referin
20 ln acest sen s, \ID rapo rt al Comitetului regional
du-se la situaţia din judeţul Vaslui, arăta că ,.numirea primarilor tătărăscieni
a produs la centru (de jude:ţ - n.n.) o destinde:re intre P.N.L. - Tătărăscu şi
pa rti du l nostru" lAl·hiva Comitetului
judeţean
Iaşi al P. C. R. , . fond. 1,
doAAr

nr. 1579, filu 34).
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In ceea ce priveşţe. curăţirea administraţiei- locale de . elementele
fasciste, reacţionare, temeiul juridic al acestei intense activităţi desfă
şurată de consilii 1-a cor: stituit legea nr. 2 1 7 pentru purificarea admi
nistraţiilor publice adoptată de guvernul d e mocrat
la sfîrşitul lunii
martie 2 1 şi instrucţiunile, regulamentele em is e de ministere, in primul
ri nd , M.A.I., in strumen t de bază al guvernului pentru democratizarea
ţării şi sub tutela căruia se aflau consiliile judeţene.
Conform indir.aţiilor centrale, nici o epurare sau revenire asupr�
unor epurări pe p1an local nu se putea face fără avizul consiliului- po
litic. Procedura, aşa cum rezultă din analiza rn.a.terialului de arhivă,
era următoarea :
1. ministerele dădeau dispoziţii pentru epurarea elementelor
care
nu corespundeau spiritului noului regim
din instituţii le judeţene in
subordine ;
2. propunerile pentru epurare sau, eventual, reincadrarea in 1 ser_.
viciu erau prezen ta te consiliului poli ti c judeţean car�::
hotăra
asupra
lor :
3. deciziile de epurare sau revenire asupra unor epurAri erau ela
borate de ministerele de resort, pe baza concluziilor organismului ju
deţean.
Greutăţile apărute int r- o serie de judeţ e din ţară, in privinţa co
laborării din consilii, lipsa unui regulament ferm de funcţionare a aces
tora, au impus convocarea, la Bucureşti, in decem brie
a unei
c onfer inţe generale administrative
a prcfecţilor, la care au fost invi
taţi şi membrii consiliilor politice 22•

1945,

Cu acest prilej, reprezentanţii guvernului au arătat pe larg nece
sitatea stringentă a întăririi conlucrării locale dintre formaţiunile po
litice ce deţineau putere a,
in vede:t·ea soluţionării optime a tuturor
problemelor cu care era confruntată ţara. Colaborarea
politică
din
guvern, expre sie a raportului concre t al forţel or de clasă, trebuia sii'
se manifeste şi jos, in consiliile po' iti c �.
Conferinţa a insistat in mod deosebit asupra necesitlţii intensifi
cării luptei pentru purificarea admini straţiei locale.

Lucrările co nferi nţei au avut un ecou pozitiv . Hotărîrile ei sint
prelucrate in judeţe cu organele administrative. Se constată ' o Invia
r�re a cooperării in cons ili i şi o lărgire a lu ptei pentru democra�
tizare 23•

Trebuie arătat faptul că şi această activitate s-a desfăşurat ln
condiţiile luptei de clasă. Exponentii burgheziei liberale in consiliile
judeţene recurgeau la diferite manevre pentru a impiedica
epurarea
elementelor reacţionare din diferite instituţii.
21 Vezi "Monitorul oficial", nr. 74 d in 30 martie 1945.
22 Arhiva i storică Centrală, fond
M.A.I., Direcţia Ad-ţlel
2/1945, fi lele 7-13 ; ,,SCînteia� din 21 do: '::r,murie 1945.
23 Arhiva Comitetului judeţean Ia�! al P.C.n., fond 1, dosar
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Opoziţia lor, mas:-ată sau făţişă , la care, ţe alocuri.

a. prefectului încă neschimbat, a reuşit să frîneze uneori

se adăuga cea
procesul de

mocratizării.
Intr-un raport al Regionalei P.C.R . Moldova se sublinia că libe
ralii din consiliile politice "se împotrivesc pentru a se face o epura
24
ţie justă, căutînd să protejeze anumite elemente rea�ţionare" • In ju
deţele Botoşani şi Cîmpulung, in ianuarie 1 946, din cauza opoziţiei pre
2
fectului, progresele pe linia purificării au fost minime s.

In fruntea luptei pentru democratizarea aparatului
administrativ
local s-au situat comuniştii. "In majoritatea cazurilor, arăta un raport
al Regionalei P.C.R. Moldova , a� este liste (de epurabili - n .n.)
au
fost aduse în fata con�iliilor politice numai de partidul comunist" 26 •
Iar Regionala Moldova de nord - Botoşani a P.C.R. sublinia că "in
toate judeţele au fost mobilizate celulele pentru strin gerea de mate
rial (:1ecesar definitivării listelor de epurabili - n .n .) din care o parte
s-a predat comitetelor judeţene" 27 •
Iniţiativa de care au dat dovadă comuniştii in
consiliile politice,
lupta lor continuă
pentru asigura�ea
unităţii
forţelor democratice.
antrenarea maselor largi la activitatea organelor locale de stat, pentru
izolarea şi înfrîngerea reactiunii au jucat un rol hotărîtor in atingerea
scopului pentru care au fost C'reate aC'este organ;sm�. Comitetele jude
ţene de partid analizau periodic activitatea consilii1or
politice,
luind
măsuri pentru ca acestea să devină organe active, folositoare guvernu
lui democrat.
Analiza atentă a activităţii lor, a mecanismului de funcţionare
lasă posibilitatea să se întrevadă şi o serie de limite. Deşi ca structură
refier tau coaliţia guvernamentală, ele erau subordonate direct numai
Ministerului Afacerilor Interne in faţa căruia răspundeau c'e activita
tea depusă. Consiliile judeţene nu aveau un organ central corespunză
tor structurii lor.

De asemenea, modul de funcţionare era sumar şi, în acelaşi
M.A.I., incit,
uneori,
timp, fragmentar indicat în diferite ordine ale
prefecţii erau nevoiţi să ceară instrucţiuni
suplimentare in
această
privinţă. Nu a existat o lege care să reglementeze activitatea lor.
La
inceputul anului 1 94 7 Direcţia
Administraţiei
de
Stat din
cadrul
M.A.I. a elaborat un proiect de instrucţiuni privitoare la organizarea
şi funcţionarea consiliilor politic e, care întrunea intr-un singur ordin
dispoziţiile d ate pînă atunci de minister, completind şi lămurind atri
buţiile acestor organisml'. Proiectul nu a primit însă aprobarea
con24 At·hiva Comitetului j u deţean Iaşi al P.C.R., fond 1,
1 28-129.
25 Loc. cit., dosar nr. 1 5BO, fila 34 ; dosar nr. 1 579, fila 3
26 IbidEm, dosar nr. 1579, fila 3.
27 Ibidem, dosar nr. 1580, fi la 94.
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ducerii ministerului 21• Cele · arătate mai sus au creat
greutăţi şi
au
frinat, uneori serios, activitatea consiliilor politice judeţene.
E' e au constituit, insă, forma organizatorică corespun7ătoa�e mo

mentului istoric dat, prin care P.C.R. a realizat coa1izarea forţelor demo
natice pe plan local.
Larga componenţă de clasă a consiliilor judeţene
nu
a îngrădit
rolul coiT'unistilor. Prin unitatea ele vederi a for ţelor democratice gru
pate in F.N.D., prin ponderea majoritară a acestor forţe in organismele
de care ne ocupăm, partidul comunist şi-a asigurat
controlul
asupra
consiliilor politice judeţene. El e au constituit. de
fapt, irstrumentele
de înfăptuire a politicii Partidului Comunist Român pe plan local care
se incadra organic in linia sa generală dP incheiere a procesului
de
desăvîrşire a revoluţiei burgheza-democratice şi pregătire a condiţiilor
in veciE>r�a trecerii la socialism.
Prin structura
şi metodele
de activitate,
prin
atribuţiile
largi
avute şi rolul lor in adincii ea revolutiei, consiliile politice judeţene au
pregătit trecerea la ultima etaDă a sfărîmării aparatului de c;tat local
burghezo-moşieresc şi anume făurirea unuia nou, socialist 'atit in formă
ci t şi in conţinut. Infiintarea şi funcţionarea lor a insemnat modifica
rea, intr-o . anumită măsură, pentru prefecturi a caracterului de organe
unipersonale, problemele ce stăteau in faţa prefecturilor fiird soluţio
nate in colectiv, cu participarea maselor. organi7ate t=olitic. Pertru pri
rra dată in istoria României, . oamenilor muncii li s-a creat posibilitatea
r(•ală pe pla'l local de a participa in mod organizat şi legal, prin parti
dele lor politice sau chiar direct, nemijlocit, la act'vitatea �tatului de
mocrat. In acelaşi timp, fiind o expresie a democrati7ăr;i vieţii politice
din România. consilii!e j udeţene au desfăşurat ele insele o vie activi
Late, pe toată durata existenţei lor, pentru desăvîrşirea a('estui proces,
condiţie principală a trecerii la făurirea aparatu!ui de stat local so
cialist.

O măsură importantă in ac eastă direcţie a fost legea

din aprilie
care prevedea infiintarea comisii�or interimare la comune şi ju
deţe, comisii ca;:e trebuiau să funcţioreze pînă la "alcătuirea consilii
lor comunale şi judeţene, prin re�orma
administraţiei locale" 29•
In cursul anilor 1 947 şi 1 948 consiliile politice trec la infiintarea
comisiilor interimare la judeţe. Astfel, îşi încetează
activitatea
orga
nismele create în 1 945.
O dată cu înfiinţarea comitete�or provizorii i n perioada aprilie-iunie
1 P49, ia sfîrşit prima etară a procesului de sfărimare a aparatului de
stat local burghpzo-moşieresc şi a creării unuia nou, socialist, in ţara
noastră, etapă in care s-a schimbat conţinutul şi rolul aparatului admi
nistrativ, in timp ce formele acestuia au rămas aceleaşi.

1 947

28 Arhiva Istorică Centrală, fond
M.A.l.,
Direqia AdministraţiEi
dosar 4/1 947 (nenumerotat).
29 Vezi .Monitcrul Oficial", nr. 92 din 23 aprilie 1947.
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ASPECTS DE LA DtMOCRATISATION DE I;.'APPARETL D'ETAT LOCAL
PENDANT LA PREMIERE tTAPE DE LA ReVOLUTION POPULAIRE EN
ROUMANIE (DU 23 AOOT 1 944 au 30 DtCEMBRE 1947)
R�sum�
En analysant le processus de d�mocratisatlon de la vie politlque pendant la
premiere etape de la revolution populaire, l'article releve la contrlbution des con
seils politlques d�partementaux, cre�s au cours de l'et� 1 945, â la democratisation de
l'admlnistration locale d'Etat. Les conseils politiques on ete crees pres des prefectures
des departements ; un representant de chaque parti formant la coalition gouverne
mentale y entrait. Ces conseils furent les instruments locaux du gouvernement
d�mocratique ; leur fonctionnement rE'posait sur les ordres et res lnstructions ema
nant du Ministere des Aifaires Interit>ures, dirlge par le representant du parti com
muniste. La creation des const>ils politiques a constltu� l'expression de la democra
tisation de la vie politique en Roumanie; ils ont deploye en meme temps une intense
actlvite en vue de democratiser l'administration de l'Etat. Ce procusus a connu.
prlncipalement, deux directions, organiquement liees l'une a l'autre et vlsant â :
assurer la direction des mairies par des elements honm?tes et â epurer les prefectures.
les mairies et les autres institutlons locales des elements fascistes, reactionnaires.
Ces objectifs ont �te attelnts dans les conditions de la lutte des classes. C'est la
participation active des communistes aux consells politiques qui a assure le succes
ae leur activite. L'article met aussi en evidence les limites des conseils politiques
d�partementaux. Mais cn depit de ces llmites, les organismes analyses ont constiiue
la forme d'organisation grâce â laquelle le Parti Communiste Roumain a realise la
coalition des forces democratiques sur le plan local, en assurant alnsl l'accomplisse
ment des objectifs de la revolution.
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