PROBLEMA: REFORMELOR AGRARA ŞI ELECTORALA
DIN ROMANIA INTRE ANII 1916 ŞI 1918
ION AGRIGOROAIEI

România a intrat in primul război m ondial cu scopul desăvîrşirii
unităţii statului nalion�. "Legităţile dezvoltării istorice impuneau cu
stringenţă încheierea procesului de formare a statelor ooţionall.e aflate
sub dominaţia marillor imperii din Europa. In mişcarea popo&elor euro
pene pentru autodeterminare naţională şi scuturarea dom�naţiei străine
se în cad rea ză şi lupta maselo!r po�pulare din Romârria Şi din celelalte
teritorii ro m âneş ti aflate sub dominaţie străină, pentru formarea sta
tului naţional român unita�r" 1•
Activitatea politică şi diplom atică extrem de activă in anii neutra
l i tăţii urmărise alegerea căilor celor mai potrivite pentru reall izarea de
zideratului naţional. Mişcarea naţională unionistă de ambeile versante ale
Carpaţilor lua proporţiiJ.e unui factor pe�litic de prim ordin. Partide in
tregi au cunoscut f·rămintări deosebite, s-au destrămat in fracţiuni, in
raport cu poziţiile diferite faţă de modalttăţile de rezolvare a acestei
probleme. Politica externă constitui a principala preocupare a conducerii
statului, a opiniei publice şi a maselor largJ popu�are din ţara noastră 2•
Noua şi hotăritoarea fază a luptei de eiHb&are naţională, rezistenţa in
faţa duş manului, creşterea nemulţumirilor maselor populare şi, intr-o
anumită măsură, influenţa revoluţiilor ruse din 1917 au grăbit - pe
fondul unor cerinţe obiective anterioare
insccierea princi piilor expro
prierii � a votului univen;al in constituţie şi elaborarea decretelor-legi
-

respective. In cele ce urmează, ne propunem să ne referim, pe scurt, la
unele frămîntări �egate de problema reformelor, ILa regrupările provocate
de discutarea acesteia în perio ada

1916-1918,

în condiţiile dezvoltării

mişcări i muncitoreşti şi democratice din ţara noastră .

1 Programul Partidului Comunis.t Român de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvolta.te şi înaintare a Ro.m4niei spre comuni-sm, F.cLitura politică,
Bucureşti, 1975, p. 37.
Constantin NuV!l, România în anii neutralităţii 1914-1916, EdL!Ium ştiin
ţifică, Bucureşti, 1972, p. 166.
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In ansamblu, analiza genezei reformelor trebuie să aibă ca punct
de plecare necesităţile interne, ce decurg dintr-o anumită dezvoltare
a societăţii româneşti, în a doua jumătate a secoLului trecut şi la incepu
tul secolului nostru. Evenimentele din 1 9 1 6-1 9 1 8 au avut un rol impor
tant în grăbirrea legiferării reformelor şi în �ărgirea conţinutului lor,
faţă de ceea ce înţelegeau unele cercuri politice să acorde în preajma
războiului 3• In padamentul din 1 914, prin mportul lui C. Stere, Parti
dul naţional-,liberal se declara pentru exproprierea a cel puţin un mi
lion de hectare şi pentcr-u colegiul unic aU. bărbaţilor ştiutori de carte.
S-au alcătuit comisiile peThtru redactarea proiectelor respective, lucrările
au mers greoi şi izbucnirea războirului mondiJa.l a amfnat "�optarea
vreunei hotărîri. Mai tirziu, la discutarea reformei din 1 9 2 1 , N. Iorga de
clara : "Sînt absOilut sigur că dacă nu intervenea războ.iul [ . . . ], no•i am
fi lucrat cu succes în această comisiune", precizînd, în acelaşi timp, că
"se putea grăbi puţintel momentul cînd s-<a numit comisiunea" 4•
La 3 decembrie 1 9 1 6, cu cîteva zHe înainte de deschiderea sesiunii
parlamentare, Ionel Bră.tianu adresa regelui o scrisoare în care îi arăta
necesitatea desfăşurării unei propagande active în rîndul soldaţilor, în
sensul că vor primi pămînt la sfîrşitul războiului. Primul ministru îi su
gera ideea că. în mesajul de deschidere a corpurilor legiuitoare să se
vorbească de recompensarea celor care luptă 5 • Scrisoarea constituie încă
un argument in care evtidenţiază faptul că modificarea constiuţiei nu
3 PwticLul naţiornal-.Liberal inscrisese în programul s ău , în 1 9 13, cele două re
forme, sub forma exproprieră parţiale a moşiilor de peste 1 000 ha şi vinzarea
Jar la ţămni, precum şi inlooui rea celor trei cole gii cu un ool.egiu unic, al b ă rba
ţilor ştiutori de carte. In ajUJiluJ războiu lui , P<H.,tidul conservator se opu nea expro
p.r:ierH şi considera refonna el>ectorală oa neaveni.tă . In 1914, el admitea e xpr op rile
['ea n umai pem�ru ·bunurile de mînă moartă, La care s e putea adăuga, ,.prcn bună
mţe!egere", o s u pra faţă oare să treacă, prin vînzare, de la marea la mica p['o
prietate. In 1913, Take Ioruesou, şef.ul conserVlatori loc-democreţi, se pronunţa pen
tru o reformă agrară ou e�ropriere, cLar cu p�ata anticipată, ceea ce practic
Insemna i mposibilirt:atea realli.zării ei ; în domeniul polihlc, penJtru inlocu�rea celor
trei colegi i c u două, deci menţinerea, în contiJnua�e. a unor privilegii. Se observă,
în 1 9 14, o anumită orientare a Palrtlidululi conservator-democrat c ătre principiul
e xproprierii susţinute de liberaLi (v� . pe Larg, Anastas.ie Iordache , Viaţa poli
tică în România. 1 9 1 Q-1914, Ec!Jituro Şlt:ii n ţifdJcă , BUO'IH"eŞti, 1972). In preajma răz
boiului, de pe pozJ.ţH C'l!lllirt!iv
ilta
deosebite, mişcarea socialistă se J)Ton'W1ţa pentlru
elaboN!rea unor largi reforme in favoarea rn.aselor popUlare. Votul universaJ. con
stituie, de altfel, o reoouparre pei111e
1iail ntă a mişcării nOOIStre sooialdste. După răs
coaaa din 1907, mişcarea sooiaa.istă s-a pronunţlait; tot mai o181r, pentru eXipropriel'!ea
silită a mami proprietăţi , apropiindlu-se d e inţeleglel"eta justă, corespunzătoare reali
tăţilor româneşti, a acestei cheshlu.nd de impoi'Itanţă deosebită în stabiLirea tacticii
şi strategi.ed mişcă�H muncitoreştă. Clasa Jl1JliDCJitoare şi pa.rtt:Jidul său po1ib:ic se
slituau în fl'1.11!1ea
11J
lu pted pen.W\J prefaceri prof'IIDde, pen.t��m transformarea red!ioală
a soc i etă ţii româneşti (NicoLae Copoiru, Refacerea P.S.D. din România 1900-:-1910,
Editura ştiinţifică, Buoureşlli, 1966, p. 268-269 ; Alia.nţa clasei muncitoare cu ţă
rănimea muncitoare din România, Editura politică, Bucureşti, 1969, p . 106).
4 "Dezbaterile parlamell!tare.
Adunarea D�utaţilor" (Îill oontlinua.re, D.A.D.),
şedi n ţa ddn 6 i.unie 1921, in "Moni.Jtorul offioiaQ" (În continuare, M.O.), nr. 1 10 din
25 irunie 1921, p. 2796.
5 Cf. Eu.fu-osina Popescu, Crearea Partidului muncii şi activitatea sa în par
lamentul din Iaşi (mai-iunie 1 9 1 7), in "Stmddd " , IIU". 5, 1972, p. 1017..
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este, în primul rînd, reZ'lllltatul evenimentelor externe din 1 9 1 7, aşa cum
au sus�inut unii, chiar atunci, şi alţii, mai tir2'liu, din motive foarte dife
rite. Răspunzînd acestora, N. Iorga sulllinia rolul hotărîtor al cauzelor
interne, fără a respinge influenţa faJctorilor externi. "Nu : fulgerele fur
tuniJlor (din · afară - I.A.), dacă le-am avut, - declara N. Iorga în cadru!!
dezbaterilor care au procedat modificarea constituţiei - le-am ,avut din
elementele însăşi care s-au frămîntat din viaţa noastră, dacă o furtună
s-a lăsat, apele sale rodnice erau adunate de însuşi adîncUil pătruns de
ploi şi acoperit de zăpezi al acestui pămînt" 6• Nu urmărum să micşorăm
importanţa unor :f\actori internri sau externi, ci dorim să acordăm fie
căruia importanţa cuvenită şi, in primul rînd, să facem distincţia dintre
cauzele reformelor ş i condiţiile interne şi intern aţionale ale acordării lor,
mai ales că uneori, şi chiar in ultima vreme, se fac confuzii in această
direcţie. ·
In mesajul de d eschidere a ses,iunii ordinare a corpurrl.lor legiuiware,
citit in sala Teatrului Naţional din Iaşi la 9 decembrie 1 9 1 6, se arăta,
înt.re altele : "Vitejia lui (a ţăranului care lupta pe front - I.A.) ii dă
drepturi şi mai mari asupra pămîntului pe care il apără şi ne impune,
mai mUJlt decit oricînd, datoria ca, la sfîrşitul războiului, să infăptuim
reformele agrară şi eilectorală, pe temeiul cărora această adunare con
stituţională a fost all easă" 7• Deda["aţia preşedintelui Consiliului de Mi
niştri , referitoare la problema reformelor, aprecia că realiz.area acestora
a fost amînată de declanşarea războiului, dar apoi înfăţişînd-se poporului
român posibiHtatea reaHzării dePlinei unităţi naţionale, " cimpul şi so
luţiunea reformelor trebuiau n eapărat să fie lărrgite". El apela la depu
taţi să voteze celor două principii, urmind ca rezolvarea lor amănun
ţită să se facă ·pe parcurs 8• Barbu Ştefăneseu-Delav:rance'a, intr-un dis
curs de o rară frumuseţe, se referea şi el la acest aspect : "Şi este.
o aşa de strînsă legătură între chestia naţională şi reformele improprie
tăririi ţăranilor şi ridicarea . celor 5-6 . J11 Îlioane de su:fil.ete la viaţa
n oastră pubHeă , că n-�r mai fi nevoie de nici o explicaţie [
]. Noi vrem
�ă nu se inai şoptească românilor d1n ţările supuse : Priviţi la fraţii
Yoştri . ţărani din România liberă. Ei pămînt nu au, ei libertate nu au,
ei drepturi nu au, ei vot nu au [ . . .]. Noi, cu revizuirea constituţiei, de
retecăm casa noastră în care vom primi pe fraţii noştri după atîta vreme
de dureri <Şi suferinţe [ . . ]. Acum ni se cere să fim cu sufletul nostru
pe front, cu cei care luptă şi mor pe front [ . . ]. Să dăm ţărenilor eroi
ceea ce trebuie să dăm si să le dăm din toată inima si cu toată dra
gostea noastră" 9• Aceste declaraţii - la care se pot adăuga şi altele atestă existenţa, în acei ani, a procesului de înţelegere a necesităţii re
formelor, in cad:rul · celei mai m ari părţi a cercurilor conducătoare ro
mâneşti.
.

.

.

.

.

6

D.A.D., şedinţa din 9 iunie 1917, în M.O . , nr. 58 dm 1 3 a.priJde 19 18, p. 622.
Arhivele slatului .BucureşU , fond Pa�rlannent, dosar 1804 / 1 9 1 6, f. 4.
D.A.D., şedinţa di n 6 mai 19 17, în M.O., nr. 13 din 27 mai 1 9 1 7,
70.
9 Ibid�:m, . şedinţa din 9. i�!e 1 9 1 7, în M.O., nr. 54 din 3 aprilie 1918,
p. 588-589.
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La 1 1 /24 decembrie 1 9 1 6 , se formează, la la5i, guvernul de colabo
rare, prin intrarea lui Take Ionescu (ca mindstru fără por.tofolri u) şi
a altor conservatori-democraţi în guvernul condus de Ionel Brătian u .
Chiar dacă - aşa cum s e preciza cîteva luni m a i tîrziu - acest guvern
nu s-a făcut pentru reforme, ci pentru situaţia creată de parliciparea
ţălmi la război 10 , noua regrupare avea consecinţele sale şi în direcţia
reformelor. Se produce şi neînţelegerea din Partidul naţiona!list-democrat,
di.lntre N. Iorga, care sprijinea gu\·emul in noua etapă a luptei pentru
realizarea idealului naţional, şi A. C. Cuza, nemulţumit · de această co
laborare 1 1• Şi in activitatea Partiduilui conserYator, condus . de Al. Mar
ghiloman, s-au produs anumite modJiicări ; conservatorii (sa4 u parte
ill!semnată din ei) au refuzat propunerile din august şi octombrie 1 9 1-6
de a intra in guvern, dar au spriJinit tacit, şi pînă la un punct, gu
vernul, după intrarea României in război. Schimbări similare au avut
Joc în cadrul panlamentului, o parte însemnată a fostei opoziţii trecind
de partea guvernului ; structura noii opoziţii, este neomogenă, atit in
ce priveşte compon enţa, apartenenţa de partid , cit şi orientarea, mani
festindu-se o opoziţie de pe poziţii de stinga, democratice şi una de pe
2•
poziţii de dreapta 1
·

Discuţiile pentru modificarea constituţiei

au inceput in

condiţiile

e�istenţei, in primăvara lui 1 9 1 7, a unui val de acţiuni munci·toreşti.
Partidul social-democrat, a cărui activitate legală a fost interzisă după
intrarea României in ră2:1boi , s-'a aflat in faţa unor probleme deosebit de
complexe, ca urmare a ocupării unei părţi din teritoriul n aţional de către
duşmani , a evacuării in Moldova, a plecării unor organizaţii la Odesa
etc. Au avut loc,

in 1 9 1 7 , importante acţiuni aile mas�or populare şi

ale mundtorimii, in rimul rind. Secţia din Iaşi a P.S.D. a trodus şi răs
pîndit primul manifest al So\ietului din Petrograd adresat popoarelor
luanii, prin care se anunţa prăbuşirea pu.terii ţwiste in urma Revoluţiei

din februaxie. Socialiştii au salutat ou entuziasm revoluţia rusă, expri

mindu-şi increderea că aceasta va influenţa evoluţia evenimentelor nu
numai in Rusia, ci şi in intreaga Europă 13 •
10 Veu itn;tervenţia lui Take Ionescu în şeddnta Camerei d i n 10 iunie 1917,
in M.O., nr. 58 din 13 aprilie 19J8, p. 623.
11 Vezi deiC'laraţia lui A. C. Cuza în şedinţa Oamerei din 13 decembrie 1 9 1 6
(deci l a două zile după forrrmrea guvi:'Tnuhli Ionel Brătianu-'Dake Ionescu), in
M . O . , n r . 5 d i n 6 iam1arie 1917, p. 25.
12 I niţial, �n 1914, in parlament e:!Gista o majori<ta·te libemlă şi o opoziţie
compusă .din conservatori, conservatoni-dielmocraţi şi naţianaliş.ti-democraţ.i. S-8J1.1
produs, pe pa:rOUJn>, modificări ilTljpOI1tJalflte : opozi ţia oonservatoail'e şi conser
vator-democrată a .treiC'Ilt,
unele excepţii, de partea majorităţid. Din Partidul
naţional-democrat, N. Iorga sprijinea acum guvernul, iar A. C. Cuza se menţdnea
în opoziţie. O parte .dlin majoritatea ldberală a format Partidul m1.mcii şi a trecut
in opoziţie. La aJCeStea se adarugă �i alte schimbări ou o semn:ilficaţJ.e redusă.
13 Vezi, pe �g, C. Cuşnd.r-MihlaJilovici, Fl. Dragne, Gh. Unc, Mişcarea mun

cu

citorească din România 1916-1921. Crearea Partidului Comunist Român' Editura
politică, Bucureşti, 1971, p. 33 .şi urm.
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ln ac�eaşi perioadă, cercuri largi ale opiniei publice, intelectuali de
p.·estigiu, se pronunţau pentru acordarea reformelor democratice 14 • Miş
carea democr.atică lua o amploare din ce în ce mai mare, fapt sesizat de
an u mi te cercuri politice ale ,·remi i . .,Domnilor d eputaţi - declam N. Ră
utu, în şedinţa Camerei d i n 30 mai 1 9 1 7 - pi-cătură cu picătură, apele
democratismului au umplut astăzi rezervorul şi aceste ape se pregătesc
de ieşire, încep să-şi d esch idă drumuri, începe formarea de şiroaie, de
curente. Odată aceste curente pornite, ele îşi vor urma calea, în linişte
sau în furie, oricîte ar fi zăgazurile întîlnite, oricît de puternice ar fi
aceste zăgazuri". Şi pentru ca transformăriJ.e să nu se realizeze pe căi
nedorite, se cerea - de pe poziţia democratismului de esenţă bur
gheză - arordarea unor reforme largi : "Reformele democratice se vor
înfăptui şi la noi, cu voia sau fără voia noastră ; curentelor nu te poţi
i mpotrivi , oricît ai dori , căci nu te poţi împotrivi firii. De aceee, e bine
ca ceea ce ,·om face acum, să fie eeva train i c şi cu adevărat demo
cratic" 15 • ln aceste condiţii, cercurile conducătoare, în f.runte cu regele,
au promis reformele 16 şi au trecut, în mai 1 9 1 7, la dezbaterea lor în
parlament. lnţelegerea la care s-a ajuns în vara anului 1 9 1 7, prin modi
ficarea constituţiei , nu a fost o soluţie acceptată ab initia ; s-au purtat
discuţii foarte aprinse între d iferite tendinţe, s-au făcut compromisuri
cerute de raportul forţelor politice, de caracterul de coaliţie al guver
nului, au fost lăsate anumite chestiuni nerezolvate etc. 17 •
1 4 Eufl'OSin:t Popescu,
Dezbaterea reformelnr constituţionale in parlamentul
din Iasi. Modificarea Constituţiei din 1917, în .. .'\ nalelc Uni ve�itiitii Bucureşti .

Is torrie''. nr. 1, 1972, p. 74.
1 5 M.O., nr. 33 ddn 29 iul�e 1 9 1 7 , p. 390. N. R;iutu făcea ţarte din grupul de
d eputa ţi condus de N. Basilesou, care cerrn o expropriere mai întdnsii decît cea
propus;i de guW"''n .
1 6 Regele a mers pe front ş i , l a 2 ::! mart ie 1 9 1 7, a promd s soldaţilor pămînt
şi o mad largă partici pare la viaţ.n poli !Ji�ă. După aproxi rnativ o lună, .aceste
promisiuni au fost reinno:te printr-o proclamat-ie (N. Iorga, Istoria românilor,
voi. X, BuC'\JreşU, 1939, p. 383-384 ; i\ 1 . Avercscu, Notiţe zilnice din război
( 1 !1 1 6-1918), ediţia a I I I --a , Bucureşti, s.a.. p. 1 45-146).
17 Discuţine au avut în vedere supl:"afaţa ce trebuia <>Xp.ropriatii, preţul pă
mîntului, absen tciştii, subsohtl petrolifer, sistemul electoral pentru senat ş.a. Fd
xarea mHximulu! 1A 2 mil>:oane hra de expropriat d·in marea proprietate particu.1alră ,
cxcE"ptaroo a 12 000 ha terenuri petJroldfere de la ex.propri·ere, lipsa prec."izăr.Llor
priv�nd modul de alegere .a senaturui ş.c.l. .erau con diţiile ca-rute de conservatori
pentru a a<-cepta reformele ş i a vota moddficocea Cons.t.ituţiei. S:e va a}rmge,
cum aprec.ia N. Iorga mai .tî rziu. la un ..text insui:C'Iient" (D.A.D., şedinţa din
7 iulie 1921, în M.O., nr. 142 din 18 februarie 1922, p. 3589), după oe, in comisia
creat ă pen tru .pregătirea p.ro.iectului de Jege, s-au întîmplat rezistent-e SETioase
din partoo unor conserV'a.tori (N. Iorga, O t'iaţă de om aşa cum a fost, Editura
M i nerva , Bucureşti, 1 972, p. 505-506). Senatooul 1lherol Al. Cons.t�n.tines<"u observa
in 1921 că, ...numa'i in urma acestor tranSI3Cţiuni, am put.ut ajunge să inst"r'i em
exproprierea pentru cauză de utilitate na�ională - cum a num!lt� d. Iorga în Consti tuţie" ; .. Dezbailerile parll am<>ntlare. Senatul", şedWnţa din 1 IT\al'ltie 1 9 2 1 ,
în M . O . , nr. 36 , 8 mar ti e 1 92 1 , .P . 522). Un alt senator liberal, va sorie că ,.vota
rea fără mod<i ficări a prodectu.llll1:" a fost ,.o condJţie sine qua non a oontinuărH"
colaborării în cadrul g-uvernului, conservatorii fiind decişi să pună chestli.unea în
înc.redere sau să descomploteze senatiUl, prin abţinerea de a paz(.icipa la l•ucrările
lui. S-ar fi redus, astfel, n umăru l senatori>lor sub limita necesară modificării
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In cadrul dezbater�lor parlamentare din mai-4u nie 1 9 1 7 s-au preci
zat poziţiile faţă de problema reformelor 11• ModifiCBJ:rea constituţiei ,,ce
facem astăzi - răsunau ca un indemn cuvintele lui N. Iorga, străbătute
de un cald patriotism şi dragoste pentru popor - e numai fapta iubi
toare de a s trin ge briul ostaşului român, de a-l imbărbăta cu aceste
reforme, pîn ă ce, biruitor, el va veni însuşi să ne judece pe nod, iar pe
dînsuJ să se înalţe". Mihai Gr. Cantacu zmo , arăta că, in vremurile fră
m î ntate care au venit, se cer metode noi şi că P artidul conservator a
trebu it să-şi jertfească "metoda cea ve che, fiind pentru e�proprl.ere" 19•
Nu era, in fond, o schimbare "de metodă", ci o schimbare_ de atitudine,
deoarece în prea ima războiullu i acest partid se decl arase tmwbiva ex
proprierii. Take Ionescu îşi preciza deschis noua poziţie şi subiinia legă
tura organică intre cele două reforme : "Este cu neputinţă, intr-o ţară
de ţărani să ai sufragiul universal şi să n-ai pămînt in mina ţă.ranilor.
Alegerile, atunci , s-ar invirti asupra unei simple chestiuni : Vreţi pă
mînt ? Votaţi-1 pe X [ . . . 1. Eu ceream in 1 9 1 4 , aprilie, plata in bani [. . . ]
Dar cin d e vorba de legiferat pentru România Mare, de o transform are
r ad i cal ă a societăţii româneşti , a cere plata in bani ar fi o piedică la
ceea ce trebuie să se rOOlrizeze" 20•
In şedinţa - Adunării Deputaţi[or drin 20 mad 1 9 1 7 , Gr. Danielopol
a prezentat proiectull de l ege al guvernului pentru modificarea articole
lor 1 9, 57 şi 67 din Constiuţie, prevăzindu-se eJCprOprierea "pentru cauză
de utilitate naţională", în intregime, a unor ·terenuri şi a 2 mili oane ha
din m arile proprietăţi particulare 21, pe temeiul unei scăd progresive ,
de Ia 1 00 ha de pămîn t cultivabil in sus. Se prevedea, de asemenea,
compunerea Adunării Deourtaţdlor din deputaţi al.reşi de către cetăţenii
majori, prin vot univers�. egal, direct, obligatoriu ş.i cu scrutin secret,
pe baza reprezentă·rii proporţion�e ; se menţiona doar că Senatul se
compune din senatori aleşi şi senatori de drept. O lege de expropt'liere
şi una electorală urmau să concretizeze aceste principii tnscrise in Con

stituţie

22•

Dintre cei carre s-au situat impotriva refonnelor de pe poziţii de
dl"eapta, "s-au remarrcat" in mod deosebit A. C. Cuza, în Cameră, şi

C. A rgetoianu, in Senat. Ultimul a incercat, fără succes să proYoace
"o grevă" a sena1m-i!lor (care să impiedii ce constituirea majorităţii de
două treimi , necesară modificării Constituţiei), precum şi crearea unei
2
noi grupări, "consVituţionale" , penr!Jru a amîn:a votarea refonnelor 3•

Constituţiei (Gr. Proco,piu, Parlamentul in pribegie 1916-1918. Amintiri note si
'

·

impresii, R. Vîlcea, 1 920, p. 73-74).
1 8 Vezi şi E. Popescu , Dezbaterea reformelor constituţionale . . . , p. 69 şi unn.
19 D.A.D. , şedinţa din 10 iunie 1917, în M.O., nr. 57 d�n 11 apriLie 19 1 8 , p. 616.
20 Ibidem, în M.O., llT. 58, 1 3 aprilie 19 1 8 , p. 622.
21 In total, aprpxdmativ 2 326 000 ha, de aproximativ 2 ori mai mult decît
prevedea PaTitidul naţionali-liberal in 1914 .
.22 M.O., nr . 17 din 8 iunie 1917, passim.
23 Relaţii agrare şi mişclfri ţlfrlfneşti în România 1908-1921, Eddltura politică,
Bucureşti, 1967, p. 208.
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Un grup de deputaţi oonserVIatollii admitea, mari mult formal, cele
două reforme, dar se desolidarimu de actele g uvernului , oare - după
părerea lor - "poal'ltă răspunderea dezastrului s uferit de ţară". Prin
Declaraţia citită în şedinţa Camerei din 26 mai 1 9 1 7 , acest grup se
pronunţa pentru expropriere, "în schimbul unei juste şi prealabHe des
păgubiri" 2\ ceea ce, practic, reprezenta o respingere mascată a proiec
tului de lege adus de către guvern.
S-au nnnifestat, în Adunarea DeputaţHoc, şi tendrl.nţe de stînga,
democratice, caJ·e se pronunţ.au pentru reforme mai lrargd. decît cele pro
puse de guvern. Astfel, un grup de 1 3 deputaţi în frunte cu N. Basi
lescu, a prezentat un proiect de reformă agrară ce prevedea o expro
priere mai l,argă şi cu fi�area maximului de proprietate (exproprierea
tuturor moşHlor de peste 500 ha pămînt cultivabil sau, dacă va fi ne
Yoie, de peste 250 ha, statul devenea proprietarul subsolului terenurilor
L'Xpropriate ş.a.) 2 5•
In cadrull discuţiilor aprinse care au avut Joc pe maTginea modifi
cării Constituţiei, s-a înfiinţJat, la Iaşi, la sfîrşitul luruii aprilie 1 9 1 7 ,
Partidul muncii ; era mai mult o grupare sau o tendinţă î n vi:aţa poilrl.tică
şi mai puţin un partid, în sensul deplin al cuvîntului. Creat ca o gru
pare parlamentară din deputaţi care au părăsit Partidul naţional-liberal
(G. Diamandi, Gr. Iunrian, dr. N. Lupu, M. Macavei, M . Carp, Gr. Trancu
Iaşi ş.a.), Partidul muncii a înscris în · progrann ul său reyendicări cu un
larg camcter burghezo-democratic 26• Membrii săi au făcut o puternică
opoziţie guvernuilui în problema reformelor, cu dorinţa de a le lărgi
şi de a se tr-ece cît mai repede la apilicarea lor. Manifestul şi programul
Partidului muncii, cele două proiecte de legi privind reforma agrară ş i
reforma electorală, energicele intervenţii ale deputaţilor săi precizează
poziţia democratică faţă de cele două probleme fundamentale. Partidul
muncii cerea exproprierea imediată şi integrală a domenWor Coroanei,
a moşi ilor statullui , Caseri Rurale, a bunurilor de mînă moartă şi a pro
prietarilor absenteişti , precum şi exproprierea proprietăţilor mari parti
culare . Se fixa maximum proprrietăţii particulare a 200 ha şi, dacă va fi
nevoie, la 1 00 ha, pentru a se putea realiza lotul minim de 5 ha. Spre
deosebire de proiectul guvernului, preocupat mai mult de latura expro
prierii şi de fixanea numai a unor principii generale, proiectul PartiduB.ui
muncii apare mai înaintat şi prin aspectul său constructiv, prin a.Jtenţia
pe care o acordă opel"aţiei împroprietăririi şi măsurilor ce trebuiau să
o însoţească, să o completere. Proiectul de lege privind reforma electo
rală, depus de Partidul muncii, prevedea votul universal, egal, direct
24 Arh. sbat. Bucureşti, fond Parlament, dosar 1805/ 1916-1 917, f. 2 82 . Din
aces t grup făceaiU parte N. Omlpenslti, N. D. Ghica, A. Teleman , Emil Ju"Var'a ş.a.

25 D.A.D., .şeddnţa din 6 mai 1917, Î:n M.O., nr. 14 din 28 mai 1917, p. 83 ;
vezi şi E. Popescu, Dezbaterea reformelor . . . , p. 77.
26 Arh stat. Bucureşti, fond PaJI"'larnent, dosar 1810/1916-1917, f. 37-41 ;
D.A.D., şedinţa din 6 mai 1917, in M.O., nr. 17 din 8 iru.nie 1917, p. 135 şi urrn. ;
E. Popescu, Crearea Partidului muncii . . . , p. 1 0 1 7 şi urm. ; 1. Agrigoroadei, Pro
g.ramul şi orientarea Partidului muncii din 1917-1918, in "Arulilele ştdLnţifice ale
Univa-si-tăţH Al. 1. Cu21a din Iaşi. Istorie", fasc. 2, 1973, p . 222 şi urrn.
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şi obligatoriu de la 20 de ani (in loc de 21 ani , cit prevedea proiectul
guvernului), reprezentare proporţională ; senatul să fie ales tot pe baza
votului universal, o jumărtalte dlin membrii săi prin vot di!I"ect, cealaltă
jumătate printr-un sistem compl1i-oat, printr-o alegere de gradul al II-lea.
Această extindere a votului u niversal - cu limitele menţionate - la
senat, micşorarea substanţială a numărului membrilor de drept şi, in
general, atenţia acocdată alcătuirii corpurHor legiuitoare şi reformei
electorale ca mijloc de educaţie politi!Că a maselor poulare dovedesc
o concepţie mai largă decît cea a guvemrullu i. Dominante in Partidul
muncii erau e[emente[e progresiste carre înţelegeau - în .anumite li1111ite - necesi tatea unor transformări soaial-politiice cu clar'adtler . bur
ghezo-democratic. o parte din aceste elemente au trecut prin mişcarea
socialistă Slau au sufenit i.nfluenţla ei, şi faptul 111 u a rămas fără efeclt,
atit asupra programului PartiduO.ui muncii, cît şi a evoluţiei lor politice
ulterioare. Analiza orientăr-ii Partidului muncii scoate la iveală creste
rea mişcării democretlice din acei ani, în strînsă legătură cu influ enţa
tot mai puternică a mişcării muncitoreşti şi socialiste. Crearea acestei
grupări politice marca şi tendinţa tot mai pronunţată spre regrupări
politi·ce care să răspundă, într-o măsură mai mare, principalelor pro
bleme ridicate de . evoluţ.ia societăţii româneşti.
Trebuie arătat că, in cadrul dezbaterilor parlamentare din mai-iu
nie 1 9 1 7, s-au făcut şi alte observaţii privind cele două reforme, s-a
ven1t cu diferite propuneri şi amendamente, s-au exprimat puncte de
\'edere individuale etc.
Adunarea Deputaţilor a trecut, în şedinţa din 1 4 iunie 1 9 1 7, la vo
tarea, cu apel nominal, a proiectului de lege pentru modificarea Con
stituţiei. Cu unele modificări, proiectul a fost adoptat cu 1 30 voturi
pentru, o abţ i nere (N. Basilescu) şi 1 4 voturi contra. Din celle 1 4 votu'l'i
împotrivă, fi au fost ale deputaţilor Partiduil.ui munaii, unul al unui de
putat liberal, unul al lui A. C. Cuza şi trei ale u no r conservatori 27 •
Deci , 1 0 deputaţi au votat contra pt'Oiectuil.ui pentru că doreau o reformă
agrară mai largă şi 4 deputaţi au votat contra pentru că îl considerau
prea radical. In Senat, dezbaterile au durat mult mai puţin ( 1 5-20 iunie
1 9 1 7), proiectul de lege fiind adoptat cu 79 voturi pentru şi 5 împo
triYă. Şi aici proiectul a intimpinat opoziţia unor conservatori, repre
zentanţi ai marilor proprietari . Aprigi apărători ai marii proprietăţi au
fost C. Argetoianu şi I. Grădişteanu, primul calificînd proiectull ca un
28•
mij loc de spoliaţiune indreptat împotriva unei clase întregi


Dezbaterile din primăvara şi vara anului 1 9 1 7 şi modificarea Con
stituţiei, în Parlamentul de la Iaşi, scot în eVIidenţă faptull că, in con
diţii interne şi internaţionale extrem de complexe, majoritatea cercu
rilor conducătoare au înţeles necesitatea adoptării celor două reforme,
cu deo�ebiri în ceea ce priveşte măsura lor, modal·ităţile practice de
27 M.O., nr. 62 din 20 apr'ilie 1 9 1 8, p. 655-656 ; Arhi·vele statului Bucureşti,
fond Pre�Şed:nţia Consiliului de Miniştri, dosa:r 29/.1 9 1 7, f. 6-7.
28 E. Popescu, Dezbaterea reformelor constituţionale . . . , p. 83 ; Relaţii agrare
şi mişcări ţărăneşt i..., p. 2 1 9-220 ; N. Iorga, Memorii, Yol . 1 , p . 44.
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realizare etc. Chiar dacă prin modificarea Constituţiei au fost intro
duse numai principiill e pe baza cărora urmau a fi inrtocmi'te legi deta
l i ate, acest act şi-a avut importanţa sa in cadrUl acţiunii de elaborere
a reformelor, oferind cadrul juridic pentru ebaborarea reformelor agrară
ş i electorală din 1 9 1 8-1921. Recunoaşterea necesităţii exproprierii şi a
votului un iversal reprezenta, într-un sens mai larg, un succes important
al mişcării noastre muncitoreşti şi sociaHste. Aceste reforme au consti
tuit, deceni i de-a rîndul şi in formuil.ări speoif1ce, obiective programa
Vice de bază. Lupta clasei muncitoare, sub conducerea elementelor sale
înaintate, a constituit un factor perm anent de presiune asupre cercu
rill o r politice oonducMoare în direcţia Eftaborării reformelor. Pe alt plan,
mişcarea socialistă a exercitat o anumită influenţă asupra progMmului
�i Ol'ientării unor partide ale burgheziei. In acest sens, au fost discutate,
în ultima vreme, în isto�iograf.ia noastră, consecinţele activităţii unor
foşti socialişti in Partidul liberal. Mai putem adăuga că unii dintre mem
brii Partidului muncii fuseseră, inainte de a intl'!a în Partidul liberal ,
socialişti sau simpatizanţi ai ideilor socialiste.
Problema reO.aţiilor pdlitico-sooi,ale din timpul războiului
trebuie
discutată şi din unghiul pericolului gmv care pi!ana asupra naţiunii
n oastre. S-a precizat că proletariatl\.11, dacă este plasat in afara na�iunii
din care face par.te, apare ca o entitate abstrnctă, l'IUpt de apartenenţa
sa la un anumit popor. In aceLaşi timp, trebuie să se ţină seama de
faptul că cea mai mare parte a burgheziei, cind fiinţa naţiunii este î n
primejdie, are năzuinţe, aspirnţii comune cu celeilalte clase ale naţiunii,
"cu care face front comun impotriva asupritorilor din afară" 29• Credem
că aceste aprecieri sîn t YalabiJe şi pentru situaţia României în ani i pri
mului război mondial Apăt'area teritoriului naţional impotriva duşma
nilor care puneau in primejdie însăşi existenţa statului român, lupta
pentru realizarea idealului naţional ş i , în strînsă legătură cu acestea,
modificarea Consti t uţiei constituj.au preocuparea de bază a naţ.iunii ro
mane. Să menţ.ionăm �i faptul că, în teritoriul ocupat, masele populare
au acţionat cu h o tă rîr e în condiţii de teroare, îm potriva cotropitorilor
străin i , pentru eliberarea teritoriului naţional.
Problema reformclor a preocupat opinia publică românească ş i in
cursul anului H l l 8. Dupfl o oarecare intrerupere la sfîrşitul anului 1 9 1 7
ş i inceputul anului 1 9 18, Part,idul muncii şi-a reluat activitatea i n jurul
zial'ulu'i ."T,ribuna", apărut la 1 martie 1 9 1 8, la Iaşi, Membrii Parti
dului muncii s-au pronunţat, şi în timpUil guvernului Al. Marghiloman,
pentru reforme democratice, impotriva încercărillor de a restringe prin 
cipiile înscrise în Constituţie, în 1 9 1 7 . In virtutea acestei concepţii, gu
vernul AI. Marghilloman a venit cu unele măsuri, printre eaTe legea
obligativităţii muncii şi a culturilor agricole şi legea arendărilor obli
gatorii. In Camera d�n 1 9 1 8 , a desfăşurat o activitate opoziţionistă Gr.
Trancu-laşi, singurul reprezentant al Partidului muncii. El a dezvăluit
preocupările guvernului de a restrînge reformele promise în 1 9 1 7 şi a
,

29 A . GavrrHă,

Conceptul de naţiune, in "Ana;lele Institutului de studii istorice

şi soci.al-poiJitdce de pe lîngă C.C. al P.C.R.", n;r. 6, 1967, p. 48-49.
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cri ticat proiectul de lege al arendărilor obli gatori i , care "nesocoteşte
textele existente", adică textul Consti1Juţiei modificate 30• In primăvara
şi v;ara anului 1 9 1 8, ziarul "Tribuna" a pubBcat numeroase artioole care
se pron unţau pentru o lcm-gă refonnă agmrli şi combătea poziţia guver
nului Al. MarghHoman. s...a rem�cat, in aJCeSt sen s , profesorul ieşean
Mihai Oarp, care activase la "Viaţa româneascli" şi nu era, deci, deloc
străin de preocupăJile poporooismului pentru ridicarea ţărlinmii 3 1 • Ace

laşi ziar apăra prtincipiul votun.ud u n ive rsal impotriva inoorclirillor lui
Al. Marghiloma:n de a introduce unele ,,tempemmente" (limirt8!I'ea drep
tului de vot la ştiutorii de carte, introducerea votului plural pentru
anu m i te catego i"i i de cetă�eni) 32• In condiţiill.e realizării dezida-atulut . . na

ţ.ionral, reprezentanţii Partrldufl.ui muncii au sublini1at r01lul masellor popu 
l are in realizare a mă·reţului act şi au arlitat necesitatea transformării
vechii Români într-o Românie nouli. ,,clădită pe mai multă dreptate so
cială, pe mai multă grijii a binel'Uii general, pe mai multă iubire şi soli
daritate naţională" 33• Cu toate bunele intenţii care nu pot fi contestate ,
sin t evidente aici un ele limite ale democratismulu i promovat de acest
partid , democratism uto pic in unele pi"ivinţJe şi care se [ovea de limitele
s ale b u rghez e .
Dovedind o serie de slăbiciuni 34, în decembrie 1 9 1 8 , Partidul muncii
s - a dez organ i z at . Dintre membrii slii, Miha� Macavei va dep li ş i poz iţia
democratismului burghez , evoluind in direcţia mişcării socialiste ş i co
mun i s te. Uni i , ch i m· dacă vor intrn în partide burgheze (şi ne referim
aici la cei care au devenit ţărănişti : dr. N. Lupu, Gr. Iun ian Ş.·a .), se
vor plasa in stinga vieţ ioi politice burgheze, pronunţindu-se, şi în con
tinuare, pentru reforme democratice. Alţii (Gr. Trancu-Iaşi) a<U evoluat
spre dreapta. dev enind autorii unor măsuri an ti muncitoreşti.

La sfirşitu1. anului 1 9 1 8 , s--a înfiinţat la Iaşi gruparea politicii cu
orientare demo crati că, intitulată mai intii Partidul muncitor şi mai a poi
Rartidul ţărănesc si muncitor, în frunte cu inteleciuali de prestigiu,
cunoscuţi pentru dragostea lor de popor : Paul B uj or , C. I. Parhon,
Ion BOTcea, N. Costăchescu ş.a. Noua grupare ere sincer i nteresatli în
rid i c a re a materială si spirituală a maselor populare , se pronunţa pen
tru ,.,schimbarea radicală a odn du irii interne" şi "o reg en erare slină
toasă", ce trebuie să aibă la bază .. o concepţie socialli" şi nu " co nce pţi a
i ndividualistă" asupra trnnsformlirii sooietăţii 35• Manifestul el.abor at de
această grupare politică sublinia necesitatea rea!Lizli'Tii depline a refor.:
melor 36, res imţi ndu -se aici anumdte influenţe ale mişcării socialiste.
30 Arh. Stat.
Buc·:ureşti. fond Pal!"lamenil:, dosal!' 183/1918, f. 534 ; "Tribuna"
din 29 i.urnie 1918.
3 1 Vezi M. Carp : Desfiinţarea latifundiilor, "Thihwna" ddn 6 mai 191 8 ; Intre
mica şi marea proprietate, "Tri1buna" ddn 27 iunie 1918 ; In chestia agrarli, "Tri
blllna", nrumerele din 23, 24 şi 25 august 1918 ş.a.
32 Vezi ciclul de ·şase articole ilruti,tJuliaJt .,Vot universal cu temperamente",
,.Tribuna" din 1 7-22 iunie 1918
Unirea, ..Tribuna" din 30 noiembrie 1918.
34 Ve7Jl0 I. Agrigoroa.ie.i, op. cit., p. 244-245.
Idem, Despre mişcarea democratici! din Romdnia la Sfirşitul anului 1 9 1 /f,
in "Carpica", Bacău, 1973-1974, p. 1 68-169.

33
35
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Fără · a fi un partid socialist - aşa cum 1-au apreciat undi contempo
rani - Pa·rt irl ul mu ncitor ere, dac ă ne gîndim în special l a Paul Bujor
şi C. I. Parh on , puternic influenţlat de ide:i!le general-democratice ale
mişcării socialiste şi pnivea cu multă simpatie şi înţelegere mişcarea
muncito rească . Şi du pă fuz,iunea cu Partidul ţărănesc, împreună cu alţi
in telectual i şi oamen i pol itici , gruparea de la !'aşi se va situa în ·aripa
de stîng'a a acestui partid şi, apoi , a PwtriduluJ. naţional-ţărănesc.
Activitatea unor g r'llpări pdLiti·ce ca Bartridul muncii şi Partidul
muncitor, în anii 1 9 1 7 şi 1 9 1 8 , alU o anumită semnăfioaţie. Acestea au
apă ru t ca urmare a tendinţelor de înnoire tot mai puterice în viaţla
noastră politică, în timpul şi la sfkşitul primulu i război mondial. Sensul
profun d democratic al ori en tăr·i i acestor grupări este evident , chiar dacă
opera de asanare soci1ală preconizată se lovea de Jimi,tele menţinerii, i n
esenţă, a orinduirii ex istente .

După cum se ştie, la inceputul 'lunii apriJ:ie 1 9 1 8, a luat fiinţă, },a
I aş i , Liga poporului. Nu ne propunem aici să reUuăm aspectel e deja tra
tate în lucră ril e recente referitoare la crearea şi activitatea Ligii poporu
lllli 37, ci să subliniem numai unel e chestiuni necesare în ţelegeri i frămîn
tăTilor politice în anii pri mulu i război monmal. De pe poziţii cu totul
deosebi,te (de la stînga dem o�artică la dreapta conservatoare), oamenii
pollitici care au alcătui·t Liga poporului au înţeLes faptul că greutăţile
războiului, pe fondul unor probleme mai vechi rămase nerezolvate , au
determinat o înrăutăţire considerebilă a situaţiei maselor şi că un pu
ternic spirit protestator se d ezvo ltă in cad rul l or 38 • Depăşirea perioad ei
de greutăţi şi menţinerea regimului burgh ez era obiectul central al noii
grupări . Şi acum, ca şi mai tirz,iu, m embri i ei erau pentru acordarea
reformelor, dar s-au manifestat două ten d i nţe : o tendinţă de dreapta,
a unor elemente foste conservatoare .(C. ATgetoianu, C. Garofil:id), cu
preocupar ea de a folosi popuLaritatea lu1 Ali.. Averescu şi a Ligii pentru
a linişti masele, cu preocuparea de limitare a reformel or şi de elaborare
a uno r măsuri de reprim are a avintulU!i revOluţionar şi o tendănţă de
stîng a, a unor oameni politici şi intelectuali cu vederi democratice
(P. P. Negul es cu , Matei Cantacuzino, dr. P. Groza, V. Kogălniceanu ş.a.),
care urmăreau sincer îmbunătăţirea situaţi ei poporului şi credeau că
generaJ.ul Averes·cu este omull chemat să reaJ.ireze reformele demooraConsideraţiuni preliminare pentru organizarea Partidului mun
36 Manifest.
citor, Arh. stat. Iaşi, nr. inv. 9998.
37 Mircea Muşart:, Ion hdelea.nu, Viaţa politică in Romdnia 1918-1921, Edi
tura pol.i,trl'că, BlliOureşti, 1971, p. 199 .şi urm . ; Enu.rosilna Popesou, Crearea Ligii
poporului şi activitatea pînă în martie 1920, in "Studii", n.r. 2, 1968, p. 337-354.

3 8 Ca şi alţi oameni poli,tici, Al. Averescru ere conştient că nu se putea a.pe1a
n u mai la mijloacele represive î.mpotniva maselor papu1a.re. Puţin inainte de con
stituirea Lig.ii poporului, Îlll oadruJ. t.mtlatdvelor de la Buftea, preLiminare Păcii
de la Bucureşti, s-a ddscmtat şi această chestinne. Ki.ihlman, minlst.rml de ex.tf'I'Ile
al Germaniei, i-a indicat lui Al. Avcrescru ca soluţie, pen!A!'Iu restabili�rea ordunei
din WHJJn.i te zone ale ţării, cea man aspră teroa.re, impuşoall'Ela uned per50a1Il.e
din zece. Al. Averesou i-a răspuns că această metodă Jl-aJr fi efdoa.oe. S-ar rea
liza "o ord•ine d ubi oas ă , mati ales pen.t>ru noi. Nu ui.taţi că în 1907 am avut re-
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tice. Stt"uctura eterogen ă a Ligi i poporului 39 ex pl ică caracterul foarte
general al programului său, form ul ări le referitoare la refonne 40 necon
ţinind nimic concret. Este evident ă, in afară de aspectul demagogic, de
a tragere a maselor prin lansarea unor lozinci vagi, preocu parea "de
a împăca" tendinţele diferi t e existente, de a menţine, in aceeaşi orga
nizaţie, a unor oamell!i. politici cu o rient ări deosebite. Incontestabil,
Liga poporulu i s-a bucu r at , la inceput, de o po pui aritate deosebită,
l ucru recunoscut de o am enii poHtici şi autori i vremii, s ubliniat şi in
luCTările r ecente . Propag anda , desfăşurată in c on diţi �le menţionate, a
avut ecou in rindul ţărănimii, a solda ţ i lor şi o fi ţei"i l or ete., multă lume
fiind - după expresia unui fost membru al acestei grupări -;:. '"Sedusă,
atrasă de încrederea in de\·iza : Muncă, Cinste, Legalitate, scrisă sub
portretul şefului Ligii" 4 1• Popul al'iitatea partidului şi a conducăto r ului
său s-a deteriornt serios după veni rea la conducerea statuilui, in mar
t i e 1 920. Predominante, in guvernul AII . Averescu din 1 920-1 921 , vor
fi for�ele de dr eap ta ; ele vor deţine pirgbii importante , ce vor acţion a
în direcţia reprimării avintului revoluţionar.

Desăvîrşirea uni tă \i i statului n aţi onal român, rezultat al un u i in
delungat proces istoric şi al victoriei strălucite a mişcării de eliberare
a naţiunii române, marchează un moment de cotitură i n lupta poporu
lui român pentru e libe r area naţională şi socială. "După sf i rşit'llll primului
război mondial şi for area statului naţiooail unitJar, România intra i n
tr-o nouă etapă a dezvoltăriJ sale istorice. In fa ţ a mişcării revolu\ i o
Diare a m aselor populare se pun sarcini noi, legate de transformarea
dem ocr at i că a societă ţ i i ro m ân eşti " 4 2• In condiţiile i mportantelor eve
nimente ce se produc pe plan internaţional, "au loc şi î n ţara noas tră
schimbări profunde în dezvoltarea economică şi socială, se naşte o vie
efervescenţă po!litic<1, în centrul căreia un rol t ot mai important j oacă
clasa muncitoare, clasa cea mai avansată a societăţiJ" 43• Aşa cum s - a
m

obsen·at, " rezol u ţ ia AdUJilării de la Allba IUlia a exprimat poziţia demo
cratică, înaintată a n aţ iun i i române in acea epocă. In s emn ă tatea ei constă
in faptul că, hotărînd unificarea statului a precizat, in acelaşi timp, şi
sensul dezvoltăflii democratice a societăţid român eşt i , a formulat idei
volte agrore şi că reforme satisfăcătoare nu au fost !incă realizate" (Arhivele
sLa.tului Bucureşti, fond Casa RegaJlă .. D", d0S31r 5/1918, f. 18),
J9 Vezi aprecierile lud D. Drăghioesoo. din Evoluţia ideilor liberale, Bucureş.ti,
192 1 , p. VI-VII şi Partide politice şi clase sociale, B�. 1922, p. 62 şi urm .
40 Al. Aver-escu, Riispunderile, Buoureş.ti, 1918, p. 6-7 ; Actul constitutiv al
Ligii poporului şi apelul d-lui general Al. Averescu, Iaşi, 1918, p. 9 şi urm. " Ne
putinţa alcă!Juirrii unui program - obset'Va revista "DeillOClnlţia" (;rur. 1, febtllliar�e
1919, p, 55-56) - prov1ine nu numlali din ldrpsa 1linUi fi;r conducător în acţhmea
publică, cit şi din faptul că in j;urul şefulud se găsesc adunate, in statru!l major,
elementele cele mai disparalte şi ou pă.rer.iile cele mad cont.radfutorii ".
41 D.AD,, şedinţa din 9 decembrie 1921, in M.O,, nr.
11 din 14 decembrie
192 1 , p, 74.

făurire a societăţii socialiste
42 Programul Partidului Comunist Romdn de
multilateral dezvoltate şi înaintare a Romdniei spre comunism, Eclllrum poLitică,
Bucureşti, 1975, p. 38.
4 3 Ibidem, p. 39.
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fundamentale ale convieţ.u irii şi Irăţiei între poporul român ş i naţiona
litfl\ile conlo cu ito are 14 4 4• Rezoluţia proclama deplina libertate naţională
pentru toate naţionalităţile conlocui.toare, votul obştesc, dilirect, egal şi
secret, reforma agrară radicală, îrnfăptuirea unui regim democratic ş.a.
In acest context, legiferarea reformelor intra, la sfîrşitul anului 1 9 1 8 ,
într-o nouă etapă . La 2 4 octombl.'lie 1 9 1 8, guvern u l Al. Marghiloman
este nevoit să demisioneze. In aceeaşi zi, regele dă, din Iaşi, o procla
matie pri n care promite înfăptuirea imediată a ceO.or două reforme in
cluse in Constituţie, în 1 9 1 7 . Prin decretele 3272 şi 3273 din 6 no iem
bl."ie 1 9 1 8, era deala•ootă nulă ş i neavenirtă intreaga legtisiLaţie adoptată
de parlamentul din timpul guvernu lui Al. Marghiloman 45• Cercurile con
ducătoare şi-au dat seama că, în condiţiile unill"i i Transilvaniei cu Ro
mânia, ale avintului revoluţionaT şi mchlocal�zării mişcă rui socialiste, nu
se mai putea aştepta redactarea şi adoptarea legilor de reformă care să
treacă prin toate fazele necesare dezbaterii corpuriilor legiuitoare.
Mişcarea muncitorească şi sodalistă trecea printr-un profund pro
ces de dlarif.icare ideologică. Puternica demonstraţie de la 1 3 decembrie
1 9 1 8, numN"oasele gre\·e, mitinguri şi manifestaţii demonstroau inten
sificarea şi caracterul oorgnizat al luptei proletariatului. Mişcă rile ţără
neşti au constituit unul din aspectele avintului revoluţionar general.
Mişcarea muncoitorea�că, cu toate eforturile depuse, nu a putut atrage
sub conducerea ei mi·şcarea ţărănească ; activi tatea sociwistă la sate,
care a cupri ns o parte a ţărănimii, s-a impletit cu lupta maselor ţără
neşti pentru pămînt, a reprezentat un aspect al acestei lupte 46• Proiec
tull de program al P•artidului socialist, Declaraţia de principii publ i cată
în "Soci,a lismul" d i n 9 decembrie 1 9 1 8 , este apreciat ca cel mai inain
tat prog1·am formulat pină a tunci , in is tor ia mişcării noastre munci
toreşti, deoarece el conţ,i nea, intre altele, exprimartă cu c1cwitate, necesi
tatea cuceririi puterii politice şi ,,întronarea dictaturii proil.etariatului,
in vederea realizării idealuJ.ui comunist " 4 7•
Nu ne propunem alici să insistăm asupra Partidului ţărănesc, con
stituit l a 5 decembrie 1 9 1 8, 1a BucUireşti. Subl.Jiniem şi noi aprecierea,
din literatura de specialitate, că Partidul ţărănes·c s-a prezerntat, la
inceputul activităţii sale, ca cea mai de stînga formaţiune pol itică bur
gheză. Documentele sale programatdce prevedeau o reformă agrarră ra
dicală, desfiinţarea sen atuJlui , egalitatea în dreptlliri a naţăomilităţilor
conlocuitoare etc. 4 8 • l nf i in ţarea Partidului ţărănesc l a sfîrşitul anului

44 Desăt•îrşirea unificării statului naţional român. Unirea Transilt•aniei
vechea Românie, Edit.Uil"a Aelaidemied R.S.R., BI.Wllreşti, 1968, p. 458.
45

cu

Arh. stat. BucureŞtii , food Casa ReeaJ, ă, dosar 55/1918, f. 1 şi urm. ; C. Fi
lipescu, Evoluţia agriculturii româneşti, Bucureşti, s.a., p, 371-372 ; M. Mu.şat,
1. Ardeleanu, op. cit., p. 50.
Relaţii agrare şi mişcări ţărăneşti . . . , p. 413-414.
47 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din Româ11ia 1 9 1 6- 1 92 1 , Edi
lura politică, Bucureşti, 1966, p. 167.
Luareţi.Ju PătrăşcanJu, Probleme de bază ale României, Buooreştd, 1944,
p. 229 ; Z. O.rnea, Ţărănismul. Studiu sociologic, Editruira pol.li.tlică, Bucureşlti , 1969,
p. 33 şi urm. ; M. Muşa•t, Unele consideraţii privind actit-•itatea, doctrina şi ideo-

46

48
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1 9 1 8 rep rezen ta - în limitele democratismului burghez - un indiciu
al importante lor deplasări spre stinga survenite în Vlia·\Ja politică, in
anii pri mu lui ră zboi mondial
Factorii interni şi externi, so cial-politici şi naţionali, la care ne-am
referit pe scurt, au acţionat, intr-o i nterdependenţă dialectică, determi
nind elaboi"area neintîrziată, in noiembrie-decembl"'ie 1 9 1 8 , a decrete
lor l egi referitoare la votul universal, expropriere şi acordarea dreptu
rHor cetă ţeneşti tuturor locuitorilor ţăl"'ii. La 1 4 noiembrie 1 9 1 8, a fost
dat, la Iaşi, decre1:Jul-4ege nr. 3402, referi tor la alegerile pentru Aduna
rea D epu taţi lor şi Seniat, oare prevedea votul obştesc, obl�gat�r, egal ,
direct şi secret pentru toţi cetăţenii majorti 49• Ou toate limitele sale,
decurgînd din textul legii, cît mai ales din apH.,carea î nsoţită de nume
roase abuzuri, aco'!'darea votului universal a făcut posibilă pătrunderea
în vLaţJa politi că a unor mase largi, muncitoreşti ş i ţărăneşti, C8lre au
ridi.cat probleme noi, referitoare la căiil.e de dezv10ltare a ţă'l."li i. Votul
universal şi reforma agrară au şubrezirt suportul economic şi baza juri
d ică a privil.egi i lo r pollitioe ale m oş ierimii şi au lovit purbernic in forţele
pol i ti ce conservatoare, care se afLau acum în plin proces de descompu
nere. Se constată, î n pvi m� i a111i după război, numeroase regrupă'I"i , de
p1asarea mari. s pre stînga a importante forţe politice, urmată, apoi, de
o alunecare spre centru şi dveapta 50•
.

-

·

La sfîrşitul anului 1 9 1 8 , după ce şi rezoluţia de la Allba Iulia inscri
sese acest princi piu, a fost e1abomt decretul-l ege referitor la recunoaş
terea egal ităţi i în drepturi a tuturor cetăţenilor, indiferent de Illaţiona
litate 5 1 • In raportul la proiectul de decret, se sublinia, chiar de la inceput :
"Ţinînd s eam a de spi'I"itul de dreptlarte de oare a fost into,tdearu na în
sufleţit poporul român şi faţă de marile pref,aceri ale tim pulu i, credem
că se impune, ca o nevoie imperioasă, oa toţi locuitorii regatuil.ui, care
nu aparţin altor state, să se bucure de o com pletă şi eg al ă folosinţă a
drepturilor cetăţeneşti " . Cercurile conducătoare (cu excepţia unor gru

pări restTînse) au înţeles că o asemenea măsură era necesară pentru
a consolida tînărul stat întregit, atit pe plan. intern cit şi pe plan inter
naţ io nal, şi că ea se inscria in spiriWl hotărîrilor pe baza cărora se
realizase desăvîrşirea · unllficării naţional-statale. Constituţia ou carac
ter democratic din anul 1 92 3 va proclama egaildroatea in drepturi a tuturor
logia Partidului ţărănesc in perioada 1918-1921, in "Cuanlidava", Bra(ŞOV, 1968,
UTITl. ; 1. Sc.uriJU, Proiectul de lege agrară depus din iniţiativll parlamen
tară in martie 1920, în "Analele Universităţii Bucureşti. IS10r'le", nr . 2, 1969,
p. 87 şi urm .
191 din 16 no
49 Decretul-lege a fost P11J.bliil081t Îlll "Monitoc,UJl o:f.i.ci<al.", nr .
iembrie 1919.
50 Aron Petric, Cu privire la trăsăturile regimului social-poUtic din România
in anii de după 1 9 1 8, Îiil "Fomun-şti·int;e soaiaJ.e. Ce1r1cetărd prliv�nd .istoi'Iia Româlnieti",

p. 285 şi

VI,

1970, p. 47.
51 Decret-lege

· �r. 3902 relativ la acordarea drepturilor cetăţeneşti, dat in
Bucur·eşti, la 29 decembrie 1918 şi puhldmt Îiil M.O., nr. 223 din 30 deoembrle 1918.
In a� sens, au fost elaborate şi a'lte măsuri, ca de pildă, c:l.ecretJul -lege din
22 ma1 1919. Pentru această JX"Oblemă vezi şi Td,tu Georgescu Intre două revoluţii
'
E ditura "ScrdsuJ românesc", Craiova, 1974, p. 127-128.
'
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cetăţenilor ţării, indiferent de naţionalitate, d:repul la întrunire, la presă
în limba marternă şc.l. Aceste drepturi consti:t:Juţionale nu au fost întot
deauna respectate, dar .,trebuie precizat că, de ceO.e mai multe ori, pre
vederile legislaţiei au devenit reallibate" 52•
In decembrie 1 9 1 8, au fost elaboMrte şi deoretele-Uegi de expro
priere 53, care precimu şi lărgeau prevederHe introduse, în 1 9 1 7, în Con
stiuţie. Se prevedea, între alrele, exproprierea în întregime a pămîntu
rilor cultivabile ale sta:t:JulU!i. şi instituţiilor, ale absenteiştri.lor ş.a. prooum
şi exproprierea a 2 milioa111.e h a din proprietăţi!le cuil.ti.wbile nle particu
laTiJ.or care depăşeau 1 00 ha. Subsolul terenurhlor expropriaJte devenea
proprietatea star1rulU!i.. Deşi incompletă, exproprie:ren din 1 9 1 8 n constituit
o etapă importantă in legife'MI"ea (în ansamblul său) a refonnei agraTe
de după primul războii mondlitail, care a redus considerabil marea pro
prietate şi a dat o lovitrurră serioasă bazei economice şi forţelor politice
ale moşierimii.
Sub presiunea evenimentelor interne şi intemaţionalle de la sfîrşitul
anului 1 9 1 8 , in atmosfere puternicelor lupte sociale şi Il!aţionale ale
poporului român de ambele versarnte ale Carpaţilo:r, elabore.rea decre
telor-legi respective S-<<1 desfăşurat într-'Un ritm rapid. Aceste măsuri au
răspuns unor necesităţi obiectli.ve ale societăţii româneşti, unoc cerinţe
de innoire în sens democratic şi au avut consecinţe similare asupra re
gimului politic şi sodal...pdliti.c 54 •
La sfîrşitruil. războiului, mişcarea revoluţiOillară şi democratică a cu
noscut un avint deosebit. Amploarea acţirunrlil.or muncitoreşti, procesul
de cLarificare id€'0ilogică al mişcării sociaHste, activitaea unor grupări
şi partide politice cu o:rieillltare de stînga, eforturile unor oameni politici
şi intelectuali cu dragoste de popor, deşi nu plecau de pe o platformă
şi o viziune de perspectivă comună, repre�entau semne sigure all.e am
ploarei pe oare o lu:ase m�şoarea revoluţionară şi democratică din ţara
noastră.

LES REFORMES AGRAIRE ET ELECTORALE EN ROUMANIE (19·1 6-11.918)
cR e s u rn e>

dans

Sous la pression
l'atmosphere

des

des

evenements

intemes

et �ntemationa.ux de

grands mouvernetllt6 sociJa.ux

1 916-1918,

et nationa.ux dru peuple rou-

52 Gh. Zaharia, L. Vajda ş.a., Rezistenţa. a.ntifa.scistlf fn partea. de nord a
Transilvaniei (septembrie 1940-octombrie 1944), Edd.tun Daoia, Cluj-Napooa, 1974,
p. 16.

53

Decretul-lege

54

Aron Petric, op. cit., p. 47.

nr. 3681 din 14 deoembrJe 1918, publicat în "Moni.torul ofi
214 ctin 1 5 decembrie 19.18 şi decretul-lege nr. 3697 din 15 decembrie
1918, publicalt în "Monli.1:.on.Ll o:fikdaa", ru-. 215 dilll 16 deoembrl:e 1918.

cial",

nr.
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main des deux cOtes des Oair.pates, on a elabore, dans u n ry.bhme rapide, les
decrets-lotis sur le vote un:iversel, l'exproprira.tion et l'egaHte de t ous les oitoyens.

Toutes ces mesUJl"les repond.aJen;t ii des exigences de rcnouveUement de la sodete
roumaine.

Le mouvement democrahlque ert revoluHonnaire de Roumlalilie a connu, ă la
fin de la gue rre, un essor tout pai1tlculier. Il s'est :rnal!lifeste par d'intenses actions
du proletarJa/1:, par l'ootJiv,i te de ceclalins groupements et partjs .pollitiques de
ga uch e, par les effOI'ts de personna.Idtes pol.IDtdques et intelec-tueliles democratiques.
Les evenements de 1916-1918 ont aocelere l'elah'oration des reformes ert ont
contrilbue ă elargir le;uc conltenu, par .l"laiP.POI"t a ce q u on voul!ait accorder ă la
veille de la gue-m:'
,
Le parachevemen,t de l'undte de l'etat rnati10n<L1 roumaC.n, resu1tat (it.un J.on.g
processus h istooi que et de la victoire diU mouvement de 1iberaltion de' Ja. naltdon
roummne, rep:resente un to\ll"lllWlt ckms l'histoire de notAre societe. Apres ia premiere ,
g.UJOOre mondiale, la Roumanie entrali.t daals une nouVielle etaJpe de son developpe
ment ihistorique. De nouvenes tâches oonoermllil!t la transforma�!C.on demoCll"aJLique
de la societe incombanen;t alors alU mouvement revo1utJionnaire.
Dans les corndd tăons creees par les li!mPorllanits evenements dntemationaux , il
se .passe, dans notre .pays eg'al].ement, de profon.ds changements S\lii" le plan econo
mi que , social et polttique.
'
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