ALEGERILE PARLAMENTARE PARTIALE DIN FEBRUARIE 1936
ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA
Marin Pop
În şedinţa Camerei din data de 2 decemb1ie 1935, preşedintele acestui for
legislativ, N. N. Săveanu, anunţa faptul că fostul secretar de stat Mitiţă Constantinescu,
care era şi deputat liberal ales în judeţul Hunedoara, a fost numit în funcţia de
guvernator al Băncii Naţionale a României. Această funcţie era incompatibilă cu cea de
deputat, motiv pentru care el a renunţat la mandatul de deputat, înaintându-şi demisia. În
aceste condiţii preşedintele Camerei declara vacant un loc de deputat la judeţul Hunedoara 1•
Stabilirea datei noilor alegeri se tergiversează, motiv pentru care, în data de
19 decembrie 1935, deputatul Ionel Pop a luat cuvântul în plenul Camerei şi l-a întrebat
pe ministrul de interne de ce nu a fost încă stabilită data alegerilor parţiale din judeţele
Hunedoara şi Mehedinţi, cerându-i răspunsul ,fără întârziere" 2.
Întreaga activitate a partidelor politice din această perioadă se rezumă la
pregătirea campaniei electorale pentru alege1ile parlamentare pa11iale. Aceste alegeri
erau foa1te importante, deoarece rezultatul lor putea fi socotit „ca o indicaţie" şi un
„aviz al poporului asupra succesiunei" la guvernarea ţării 3 .
Ca număr de populaţie, întindere şi structură socială, judeţul Hunedoara era
considerat că echivala „cu o provincie". Populaţia era compusă din muncitori
industriali, agricultori, funcţionari, negustori şi meseriaşi. Erau oameni şi de munte şi de
câmpie. Avea oraşe puternice şi „satele cele mai frumoase". Populaţia era educată din
punct de vedere politic şi ajunsese „la un grad înalt al conştiinţei naţionale şi cetăţeneşti" 4 .
Jurnalistul N. Buta considera că acest judeţ era „aproape cât Bucovina ca
întindere teritorială", un fel de microcosmos românesc, spune el, deoarece era compus
din cele mai variate unităţi geografice şi pline de toate bogăţiile solului şi subsolului.
Dar, din componenţa acestui judeţ făcea parte şi Valea Jiului, despre care el spune că
„e Iadul creat de nevoile reale, dar mai ales de lăcomia fără fund a capitalismului
modern". Despre muncitorii din bazinul Petroşani spune că aceştia sunt „simpli săteni
proletarizaţi" şi că „seamănă a SOBOLI condamnaţi la întunerec perpetuu, care
scurmă, pentru cartelurile neruşinate, aurul negru: cărbunele" Aici, spune el, „trupul a
luat altă înfăţisare decât cea tradiţională etnică, ochii sunt împăenjeniţi de funinginea
subţire, iar sufletul, echilibrat altădată de pitorescul fără pereche al Naturii, caută
astăzi. cu sete tot mai nepotolită, spre teoriile ispititoare ale lui KARL MARX. .. " 5 .
P.N.L. aflat la guvernare avea în acest judeţ, după venirea sa la guvernare, „cea
mai solidă dintre toate organizaţiile liberale din Transilvania", fiind condusă de către
p1imul ministru Gheorghe Tătărescu. Organizaţia liberală avea şi alţi lideri imp01tanţi ca
C. Bursan sau Mitiţă Constantinescu 6 .
P.N.Ţ, pierduse alegerile parlamentare din anul 1933 în judeţul Hunedoara. Din
cele aproape 100.000 de voturi a obţinut doar 7.206, situându-se pe locul 4, după P.N.L
Desbaterile Adunării Deputaţilor, şedinţa din 2 decembrie 1935, p. 79
Idem, şedinţa din 19 decembrie 1935, p. 454
3
România Nouă, nr. l, l ianuarie 1936
4
Ibidem
5
Idem, nr. 25, 4 februarie 1936
6
Idem, nr. 1, l ianuarie 1936
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(32.951 voturi), Social - Democraţi (8.529) şi Frontul Pluga1ilor (7.960)7. Era o pierdere
mare pentru P.KŢ., care l-a alegerile parlamentare din anul 1932 obţinuse nu mai puţin
de 34.358 de votu1i, adică 54,11 % din totalul voturilor şi 9 mandate de deputaţi, faţă de
liberali, care obţinuseră doar 7.797 de voturi, adică 12,28 % şi nici un mandat 8 .
Răsturnarea de situaţie a avut mai multe cauze printre care se numără erodarea
P.N.Ţ. la guvernare, dar şi apariţia unei noi formaţiuni politice tocmai în judeţul
Hunedoara în 1933 şi anume Frontul Plugarilor. Scăderea încrede1ii populaţiei în P.N.Ţ.
a fost pusă şi pe seama slabei activităţi a preşedintelui organizaţiei judeţene, Aurel Vlad,
care făcea paite din „marea generaţie a bărbaţilor ardeleni". Dar el nu a fost de acord
cu legea conversiei datoriilor agricole, care-i afectau băncile. De altfel, Aurel Vlad a şi
plecat din P.N.Ţ., înfiinţând împreună cu Al. Vaida Voevod o nouă f01maţiune politică,
sub numele de Frontul Românesc. Conducerea organizaţiei P.N.Ţ. din Hunedoara a fost
preluată de către Mihai Popovici. Vicepreşedinte era avocatul Iustin Pop, unul din marii
avocaţi penalişti ai Ardealului şi un „om de o rară autoritate morală". El încerca să
adune în jurul său o serie de tineri capabili. Într-un interviu acordat ziarului Dimineaţa,
în momentul în care se întorcea de la Deva, secretarul ~eneral al P.N.Ţ., Nicolae
Penescu spunea că „a plecat Vlad, dar s-a întors ţărănimea" .
Aceasta era, în mare, situaţia politică a judeţului Hunedoara în momentul când
se declanşează alege1ile parţiale.
Data alege1ilor a fost stabilită, în primă fază, pentru ziua de 15 ianuarie 1936,
după care au fost amânate pentru ziua de 2 februarie şi în cele din urmă pe data de 18
februarie, Tribunalul din Deva motivând că timpul era prea scurt pentru distribuirea
cărţilor de alegători 10 .
Totuşi pe data de 15 ianuarie 1936 au avut loc alegerile parţiale din judeţul
Suceava pentru un mandat de senator. Aici a câştigat prof. A. C. Cuza, din partea
partidului condus de A. C. Cuza şi Octavian Goga, obţinând 5.461 de voturi. El a fost
urmat de către prof. Răşcanu, candidatul P.N.Ţ. care a obţinut 2.622 şi de prof.
Grămadă, candidat din partea P.N.L. cu 1.612 11 • Era un semnal îngrijorător deoarece
partidul gogo-cuzist migra tot mai mult spre extrema dreaptă.
În faţa acestui pericol şi împotriva guvernanţilor liberali s-a produs o coalizare a
forţelor de centru-stânga şi de stânga, care se intitulau a fi „democratice". P1imul apel se
pare că a venit din partea P.N.Ţ. Într-un aiticol apărut în ziarul România Nouă, autorul
acestuia (Zaharia Boi lă, directorul ziarului), constata „cu durere" faptul că „aşa
numitele grupări democratice n-au înţeles gravitatea situaţiei şi nici importanţa acestei
manifestaţii politice". Anunţa candidatura lui Ghiţă Pop din partea P.N.Ţ. dar că el ar
trebui „să fie candidatul naţionalismului intransigent, al democraţiei ne.fals(ficate, deci
al tuturor Românilor de bine. În jurul său vor trebui să se adune toţi pionierii demnităţii
naţionale şi toţi luptătorii pentru progres". Era convins că liderii şi conducerea P.N.Ţ. vor
lua măsuri din timp „pentru ca să nu fie surprinsă de evenimente" 12 •
Comitetul judeţean al Partidului Social Democrat a ţinut o şedinţă în care s-a
hotărât ca partidul să nu pună candidat propriu, ci să susţină un candidat democrat. Era
de ales între candidatul Frontului Plugarilor şi cel al P.N.Ţ. S-a hotărât sprijinirea lui
7

Idem, nr. 39, 20 februarie 1936
M. Ivan, Evoluţia partidelor politice în cifre şi grafice. 1919-1932, Sibiu, 1934, tabelul V şi Va
9
Dreptatea (organ central de presă al P.N.Ţ), nr. 2472, 17 ianuarie 1936
10
România Nouă, nr. 8, 12 ianuarie 1936
11
Idem, nr. 12, 17 ianuarie 1936
12
Idem, nr. I, I ianuarie 1936
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Ghiţă Pop, candidatul P.N.Ţ., deoarece Frontul Plugarilor a făcut un acord cu „Blocul
pentru apărarea libertăţilor democratice", care nu avea aderenţi în judeţul Hunedoara şi
nu a făcut nici o în~ercare de apropiere de P.S.D. Ghiţă Pop era considerat a fi „un
democrat statornic" 1·'.
Liderul P.N.Ţ. Aurel Dobrescu a fost desemnat să conducă şi să organizeze
alegerile din judeţul Hunedoara din pa11ea acestui partid. Împreună cu Ghiţă Pop au avut
o întrevedere cu preşedintele P.N.Ţ. Ion Mihalache pe care l-au asigurat că în aceste
alege1i „îlltreaga populaţie din judeţul Hunedoara îşi va da votul pentru p. n. ţ. ".
De asemenea, îl anunţau că Frontul Plugarilor era dispus să-şi retragă candidatul,
Petru Groza plecând Ia Deva pentru a supune ratificării acest acord. Pe de altă pat1e
Blocul Democratic, Blocul Intelectualilor şi Uniunea Muncitorilor Petrolişti au hotărât
14
să renunţe la candidatul lor comun Miron Belea, în favoarea candidatului P.N.Ţ. .
Dacă în primă fază pat1idul de guvernământ nu s-a decis să nominalizeze un
candidat propriu pentru aceste alegeri, în şedinţa Delegaţiei Permanente din data de
9 ianuarie 1936 s-a luat decizia ca P.N.L. să se prezinte cu un candidat. Persoana
desemnată pentru a candida la un mandat de deputat a fost prefectul în funcţie, Romulus
Miocu. Acesta era un membru vechi al P.N.L.. Presa liberală scria că „nu este om cinstit
şi adevărat o_ri din ce partid ar.fi care să nu exclame: vrednic este".
La această şedinţă a Delegaţiei Pe1manente a P.N.L. au luat cuvântul deputatul
Bucşan, care l-a propus pe Miocu, Constantin Sporea directorul Şcolii Normale, Iuliu
Nasta, deputat de Haţeg, Cornel Tisu, deputat, Ioan Bornemisa, primar în Sălişte, I.
Radu, deputat, Ionel Moga, primar în Petroşani şi Romulus Miocu, care a mulţumit
pentru onoarea cei se făcea.
Liberalii se întrebau de ce P.N.Ţ. l-a propus pe Ghiţă Pop, care era originar din
judeţul Someş şi nu pe liderii locali ai partidului ca Iustin Pop, vicepreşedintele
organizaţiei judeţene, Dr. Şelariu, Dr. Tirea, Dr. Atirescu, Dr. Oncu, Dr. Savu, Dr. Dănilă,
15
Dr. Parasca sau protopopul Paveloni • De aici rezultă faptul că organizaţia judeţeană a
P.N.Ţ. Hunedoara avea şi după plecarea lui Aurel Vlad o pleiadă de fruntaşi politici.
Despre Petru Groza liberalii spuneau că este „Tile Buhoglindă al politicii
româneşti", „comunist naţionalist şi ţăran de lux, plugarul Clt ţilindru şi ghete de lac,
săracul cu 5 case" şi că a vândut „pentru un viitor blid de linte bunăcredinţa plugarilor
cari îl crezaseră" 16 . Aşadar, liberalii erau conştienţi de faptul că în faţa unei asemenea
coaliţii nu aveau nici o şansă şi folosesc ca tactică denigrarea lui Groza, acuzându-l că a
vândut Frontul Plugarilor la P.N.Ţ. O altă tactică a fost acea de a-şi lăuda realizările
celor 2 ani de guvernare. Faţă de P.N.Ţ., liberalii folosesc ca tactică încercarea de a
aduce în actualitate afacerea Skoda şi de a-i acuza că au făcut un pact cu comuniştii.
Noua fotmaţiune politică a lui Alexandru Vaida Voevod, Frontul Românesc,
care se profila a fi una de extremă dreaptă, pronunţându-se pentru instaurarea dictaturii
regale, nu era pregătită de aceste alegeri. De aceea, Vaida Voevod declara într-un
comunicat de presă, pe data de 22 decembrie 1935 că Frontul Românesc „a decis să nu
participe la alegerile parţiale" şi că „refuză să participe la o acţiune care duce la
17
împărţirea Românilor în tabere vrăşmaşe" •
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Ibidem
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Într-un alt comunicat de presă, la începutul lunii ianuarie, acelaşi Al. Vaida
Voevod, declara că formaţiunea sa „îşi păstrează praful de puşcă pentru alegerile
generale, când se va da lupta decisivă", îndemnându-şi memb1ii şi simpatizanţii „să
stea deci acum frumos acasă sau să-şi anuleze voturile şi să se organizeze pentru lupta
cea mare, care în curând va să vină" 18 • Îi acuzau pe foştii lor colegi din P.N.Ţ. că s-au
„încuscrit cu toate partidele bolşevice" 19 . De asemenea, că „sub firma de fronturi
populare nu fac altceva decât pregătesc terenul pentru comunişti - la spatele cărora se
ascunde conspiraţia internaţională iudaică" şi îi îndeamnă pe hunedoreni să nu voteze
cu P.N.Ţ .20.
Se declarau a fi susţinători ai Partidului Naţional-Creştin, condus de către
O. Goga şi A. C. Cuza. Astfel, ei prezintă o schiţă biografică a profesorului Silviu
Dragomir, originar din localitatea Ilia, judeţul Hunedoara. De asemenea, amintesc
echipa de propagandă a partidului gogist, care era condusă de dr. Victor Suiaga, avocat
în Deva, dr. Sebastian Borrnenisa, publicist, dr. Laurean Gabor, avocat, dr. Ioan
Munteanu, avocat şi Teodor Munteanu, toţi din Cluj. Aceştia erau consideraţi a avea
„sentimente adevărate de buni români şi vrednici patrioţi cari luptă ca şi Frontul
Românesc pentru a da întâietate Românului în ţara lui şi pentru a curăţi ţara în lungul
şi latul ei de toate lepădăturile internaţionale" 21 •
Între timp, la Bucureşti, Petru Groza, a cărui grupare politică a încheiat un acord
politic cu Blocul Intelectualilor Antifascişti, cu Sindicatul Muncitorilor Petrolişti din
Prahova şi cu Uniunea Muncitorilor Maghiari, a negociat cu aceştia şi s-a hotărât
retragerea candidatului Frontului Plugarilor, Miron Belea, şi susţinerea candidatului
P.N.Ţ„ Ghiţă PoR, „sub rezerva ratificării acestei hotărâri de către Frontul Plugarilor
din Hunedoara" 2 •
Pe data de 14 ianuarie 1936, Comitetul Delegaţilor din tot judeţul a F. P. s-a
întrunit la Deva pentru a lua o hotărâre în acest sens. După câteva ore de dezbateti
conducerea Frontului a ratificat această hotărâre. Totodată i-au invitat pe Aurel
Dobrescu, liderul P.N.Ţ. însărcinat de către conducerea centrală cu organizarea şi
conducerea acestor alege1i, pe Ghiţă Pop, candidatul P.N.Ţ. şi pe Lazăr Dânşoreanu,
secretarul general al organizaţiei judeţene al P.N.Ţ din Hunedoara să ia parte la şedinţa
în care urma să se stabilească condiţiile acestui cartel electoral.
Cei trei lideri P.N.Ţ„ însoţiţi şi de Iosif Roman, secretarul tineretului P.N.Ţ. din
acest judeţ s-au deplasat la sediul F.P„ ,fiind primiţi cu aplauze la intrarea în sală".
Primul vorbitor a fost Petru Groza, liderul F.P., „care a bineventat pe fruntaşii
naţional-ţărănişti în cuvinte călduroase", comunicându-le hotărârea ce fusese luată.
Având în vedere faptul că Miron Belea şi-a retras candidatura, Groza l-a invitat pe
Gh. Pop să de-a citire declaraţiei de principii care a fost convenită mai înainte şi care
reprezenta o bază principială comună a celor două formaţiuni politice.
Luând cuvântul liderul P.N.Ţ„ Ghiţă Pop a subliniat faptul că această înţelegere
care se încheia „se mărgineşte în timp şi spaţiu, numai la alegerea parţială din judeţul
Hunedoara, care va avea loc în ziua de 18 Februarie. Această înţelegere, spune el, nu
este deci o fuziune, întrucât partidele participante îşi menţin intacte programul şi
conducerea lor aparte". Dar el constată că în programele acestor formaţiuni exista
18

Idem, nr. 2, 9 ianuarie 1936
Idem, nr. 3, 16 ianuarie 1936
20
Idem, nr. 5, 30 ianuarie 1936, p. 4
21
Ibidem, p. 1
22
România Nouă, nr. 13, 18 ianuarie 1936
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de tendinţe, care se rezumă într-o profesiune de credinţă
în lupta pentru înlăturarea primejdiei instaurării unui

regim dictatorial" 23 .
După ce a explicat însemnătatea acestui cartel electoral, Ghiţă Pop a dat citire
celor 17 puncte ale acestei înţelegeri comune 24 . În finalul discursului său a făcut o scurtă
caracterizare a modului cum înţeleg ardelenii democraţia, care „n-a fost importată din
viaţa politică a altor ţări, ci are o tradifie, con4inţită prin lupte sângeroase, care
purcede de la revoluţia martirilor Horia, Cloşca şi Crişan". După Marea Unire din anul
1918, spune el, Ardealul „nu a înţeles să scuture jugul conţilor şi baronilor unguri
pentru a se apleca sub jugul şi mai umilitor al boierilor, ciocoilor şi bancherilor din
Bucureşti". Ardealul s-a unit, spune el, cu mişcarea ţărănească din Vechiul Regat, de
sub conducerea lui Ion Mihalache, şi era hotărât „să meargă înainte cu tot eroismul
pentru realizarea denwcraţiei ţărclneşti desăvârşite".
A urmat la cuvânt Lazăr Dânşoreanu, care subliniază faptul că a fost delegat din
pmtea P.N.Ţ., alături de A. Dobrescu şi Gh. Pop să comunice Comitetului Executiv al
F.P. hotărârea organizaţiei judeţene a P.N.Ţ. din Hunedoara de a colabora „în mod
sincer" în alegerile care Uima să aibă loc. Îi acuză pe liberali de faptul că au introdus
cenzura, starea de asediu şi „cea mai sălbatică fiscalitate".
Liderul P.N.Ţ., Aurel Dobrescu salută, în numele partidului pe care-l reprezenta,
hotărârea F.P., care, spune el „au dat dovadă de o adâncă şi înţeleaptă înţelegere a
vremurilor de azi" şi să-l susţină pe Ghiţă Pop, căruia îi prezintă o scurtă biografie. El
spune că a fost delegat de către conducerea centrală să conducă alegerile din Hunedoara,
unde, „la un moment dat" a scăzut încrederea populaţiei în P.N.Ţ. şi că aceasta se datora
lui Aurel Vlad, „odinioară dârz luptător", dar despre care spune că „în ultimii ani a fost
preocupat mai mult de necazurile băncuţelor sale decât de interesele obşteşti".
Pe Octavian Goga îl acuză că a deze1tat de pe front în timpul primului război
mondial, apoi din P.N.R. şi din partidul lui Averescu, că era preşedintele Consiliului de
administraţie al Societăţii Mica şi membru în multe alte consilii de administraţie şi
societăţi de exploatare evreieşti. Îl avertizează „să nu vie cu agenţi provocatori şi cu
bătăuşi" prin Hunedoara, amintindu-i cuvintele din Biblie că acela care scoate primul
sabia de sabie va muri.
Miron Belea anunţă faptul că îşi retrage candidatura sa din partea F.P. şi că
formaţiunea politică „a luat această hotărâre cu inimă grea, dar îşi exprimă nădejdea
ca după victorie candidatul democraţiei curate îşi va dedica toată activitatea politică
pentru apărarea intereselor plugăreşti". La fel şi liderul F.P., Petru Groza face unele
precizări cu privire la caracterul acordului electoral încheiat subliniind faptul că din
declaraţia de principii pe care a citit-o Ghiţă Pop, reieşea faptul că el „nu va fi numai
candidatul P.N. Ţ. ci şi candidatul democraţiei româneşti, reprezentând toate curentele
democratice din ţară". Groza mai anunţă faptul că urma să ia fiinţă imediat un comitet
central judeţean şi comitete locale alcătuite din membrii grupărilor semnatare a
25
acordului electoral, care să conducă acţiunea de propagandă electorală •
Începea astfel, campania electorală în cadrul căreia s-au înregistrat numeroase
cazuri de violenţe.
Guvernul liberal era acuzat că prin oamenii săi din administraţie, fisc şi angajaţii
de la minele de cărbuni, în special ingine1ii, au început „o teroare, necunoscută încă,
23

24

25

Ibidem
Vezi anexa 1
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asupra meseriaşilor, comercianţilor şi a muncitorilor ca să se intimideze şi să voteze pe
candidatul liberal, fost prefect al judeţului". Astfel, un liberal era acuzat că a spart geamu1ile
6
unei f1izerii doar pentru că proprietarul postase un afiş electoral naţional-ţărănist2 .
În şedinţa din data de 18 ianuarie 1936, Delegaţia Permanentă a P.N.Ţ. a luat în
discuţie situaţia politică existentă în ţară şi alege1ile paiţiale care se apropiau. Faţă de
metodele de violenţă introduse în politica ţării de către unele grupă1i, cu complicitatea
guvernului şi toleranţa administraţiei şi „dată fiind absenţa totală a scutului legal",
27
conducerea P.N.Ţ. a hotărât înfiinţarea gărzilor ţărăneşti .
În Transilvania, fruntaşul naţional-ţărănist Ilie Lazăr a fost însărcinat cu
organizarea acestor gărzi. Ele au fost organizate în fiecare judeţ, în cadrul a 4 regiuni:
Regiunea de Nord, cu judeţele Maramureş, Năsăud, Satu-Mare, Someş, Sălaj şi Cluj,
care îl avea ca şi comandant pe colonelul Aurel Stoica; regiunea de Vest, cu judeţele
Bihor, Arad, Timiş, Seve1in şi Caraş, care îl avea ca şi comandant pe colonelul Nicolae
Licăreţ; regiunea de centru, cu judeţele Alba, Târnava Mare, Târnava Mică, Hunedoara,
Turda, care îl avea ca şi comandant pe col. Bălcescu şi regiunea de sud cu judeţele
28
Sibiu, Făgăraş, Braşov, care îl avea ca şi comandant pe col. Traian Popa .
Pentru ca situaţia să nu degenereze în timpul campaniei electorale, guvernul
liberal a luat decizia de a interveni în vederea asigurării ordinii legale. Consiliul de
Miniştri a hotărât să ia măsuri împot1iva gărzilor înfiinţate de pa1tidele politice.
Ministrul de Interne Ion Inculeţ a transmis ordine organelor subalterne pentru a dezarma
toate unităţile şi grupările care aveau scopul de a provoca dezordine, scandaluri şi bătăi
în judeţele în care aveau loc alegeri parţiale. Autorităţile au oprit şi portul uniformelor şi
29
insignelor şi au anunţat toate partidele să-şi desfiinţeze gărzile .
A fost o intervenţie benefică, deoarece forţele de dreapta, în special cămăşile
albastre ale gagiştilor, erau dispuse la scene de violenţă, iar gărzile ţărăniste erau
pregătite să riposteze. Din fe1icire, pe durata campaniei electorale nu au mai avut
incidente majore, deşi starea de spirit era foaite tensionată.
Pe data de 19 ianuarie 1936, în sala de Cinema a oraşului Petroşani a avut loc o
imp01tantă întrunire electorală a P.N.Ţ. şi a celorlalte forţe coalizate cu acest partid.
Preşedintele de plasă Al. David a luat cuvântul şi a vorbit despre scopul adunării. Mihai
Tirea, lider P.N.Ţ. din Hunedoara, fost deputat, salută prezenţa lui Ghiţă Pop la această
adunare. Din partea F. P. a luat cuvântul ţăranul Aurel Saturn, iar din partea socialdemocraţilor, Lotar Rădăceanu, care spune că partidul pe care-l reprezenta nu avea un
candidat propriu şi „nerugat de nimeni" a decis „să sprijine partidul şi pe candidatul
care prezintă garanţii pentru apărarea democraţiei". „Orice muncitor conştient - spune
el - este dator să lupte pentru reuşita d-lui Gh. Pop".
Eftimie Gherman, fost deputat, insistă în discursul său asupra „sistemului de
sălbatică exploatare a muncitorimei şi a ţărănimei de către capitaliştii liberali, sprijiniţi
de actuala stăpânire".
A luat, apoi, cuvântul, candidatul Ghiţă Pop, care subliniază faptul că după
Unire s-a obţinut libe1tatea naţională, dar că s-a ajuns „din nou în robie politică şi
socială". În încheierea discursului său spune că muncit01ii şi ţăranii din această zonă
prin votul pe care-l vor da „vor deschide calea spre democraţiei şi libertate".
26
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Liderul P.N.Ţ., Ilie Lazăr, după ce înfierează acţiunile liberalilor, spune că pe
data de 18 februarie se va da bătălia între două lumi, „între cea veche şi cea nouă, care
de asemenea va Înscrie pagini glorioase În istoria ardelenilor". Asupra acestor alegeri,
spune el, „ţara întreagă şi-a îndreptat privirea".
Cu ocazia acestei adunări s-a constituit şi în Valea Jiului o gardă ţărănească sub
conducerea lui Ilie Lazăr. Acest anunţ făcut de către Ilie Lazăr a fost primit cu
entuziasm de către toţi participanţii, care se ridică în picioare şi jură că se vor înscrie în
garda ţărănească.
În încheierea acestei adună1i electorale a luat cuvântul liderul P.N.T., Aurel
Dobrescu, care subliniază starea precară a ţărănimii din Valea Jiului. În p1ivinţa minelor
el arată necesitatea etatiză1ii lor, deoarece astfel, acestea „nu vor mai.forma proprietatea
unor bancheri liberali în detrimentul statului". La Zam, spune el, existau mine de
aramă, care au fost cumpărate peste noapte de către fratele primului ministru Gheorghe
Tătărăscu, Ştefan. De asemenea, subliniază necesitatea înfiinţării gărzilor ţărăneşti,
deoarece peste judeţul Hunedoara „va veni urgia liberală" 30 .
31
În aceeaşi zi au avut loc două adunări la Lonea şi Aninoasa .
Candidatul P.N.Ţ., Gh. Pop sosea pe data de 21 ianuarie la Cluj şi îi transmite
lui Iuliu Maniu invitaţia de a paiticipa la adunarea convocată la Deva pentru ziua de
9 februarie. Ziarul România Nouă presupunea că Iuliu Maniu va folosi acest prilej
pentru „aface o largă expunere asupra situaţiei politice generale", ceea ce însemna că
va ataca din nou dur Camarila regală din jurul Elenei Lupescu.
În aceeaşi zi a avut loc la Cluj o întrunire a Biroului de conducere al P.N.Ţ. din
Ardeal şi Banat la care au participat Valer Moldovan, Aurel Socol, Victor Deleu,
Adonis Popov, Augustin Popa. S-a hotărât ca în ziua de 9 februarie urmau să plece la
Deva delegaţii ţărăniste din toate părţile Ardealului şi Banatului. Se formează echipe de
propagandişti care urmau să plece chiar a doua zi după această şedinţă în judeţul
Hunedoara pentru a se pune la dispoziţia deputatului Aurel Dobrescu, care conducea
propaganda electorală ţărănistă în acel judeţ, din însărcinarea preşedintelui P.N.Ţ., Ion
32
Mihalache .
Între timp, în judeţul Hunedoara campania electorală era în plină desfăşurare.
Aurel Dobrescu conducea campania de la Deva în cele mai mici amănunte şi
împreună cu candidatul Ghiţă Pop cutreiera satele hunedorene, fiind primiţi peste tot
„cu cea mai mare însufleţire". În zilele de 24, 25 şi 26 ianuarie au avut loc adunări
populare în satele din zona Haţegului. Astfel, în ziua de 24 ianuarie, Ghiţă Pop, însoţit
de Emil Şelariu, Victor Savu, ambii avocaţi în Haţeg şi de N. Buta redactorul şef al
ziarului Romiinia Nouă, au vizitat comuna Măceu, unde au fost primiţi de către săteni cu
„vestita fanfară înfrunte" şi de preşedintele organizaţiei, ţăranul fruntaş, Ion Dumbuleanu.
Au luat cuvântul avocatul Şelariu, care a vorbit despre importanţa alegerilor,
N. Buta, despre teroarea cenzurii care înăbuşea sc1isul, săteanul Iuliu Pop din Foteşti, în
numele F.P. şi Victor Savu despre impo1tanţa cartelului electoral încheiat.
Candidatul Gh. Pop a făcut o expunere privind nerespectarea promisiunilor de
către liberali, fiscalitatea excesivă impusă de către aceştia, scumpirea mărfurilor de
strictă necesitate şi scandaloasa distribuire a 8 miliarde de lei din banii statului pentru a
despăgubi băncile liberale în urma conversiunii datoriilor agricole. În încheiere expune
programul politic al P.N.Ţ. de realizare a statului ţărănesc.
România Nouă, nr. 20, 28 ianuarie 1936
Dreptatea (organul central de presă al P.N.Ţ.), nr. 2481, 29 ianuarie 1936
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Ţăranul fruntaş

I. Dumbuleanu a mulţumit oratmilor, după care reprezentanţii
de „vrednicul preot" Medrea au fost petrecuţi în ritmuri de cântece
patriotice până la marginea satului.
În după-amiaza aceleiaşi zile s-a ţinut o adunare electorală în localitatea
Vâlcelele Bune. Ea a fost deschisă de către Victor Savu, care a subliniat lupta
înverşunată ce se dădea între democraţie şi dictatură: „Democraţia - spune el înseamnă guvernarea ţării prin oameni aleşi de popor, iar dictatura vrea să introducă
domnia bunului plac, a pumnului şi a jandarmului care stă la spatele tuturor".
Din partea F.P., săteanul Ioan Baicu l-a asigurat pe Oh. Pop de toată încrederea
plugarilor de pe Valea Streiului.
Jurnalistul de la România Nouă, N. Buta a fost rugat de către săteni să le spună
câteva cuvinte despre procesul pe care l-a avut la Consiliul de Război din Cluj cu
prefectul liberal Dunca şi din care a ieşit complet reabilitat.
Oh. Pop a rostit şi aici un impresionant discurs de aproape o oră. El a făcut o
analiză generală a situaţiei creati\ de către guvernul liberal şi de „slugile sale plătite",
adică naţionalii-creştini ai lui Goga şi oamenii liberalilor din administraţia locală: „Din
promisiunile pline de miere ale liberalilor s-a ales praful, spune el, „în schimb pentru a
plăti pe perceptorii săi nenumăraţi, regimul liberal vă ia până şi ţigla de pe casă". A
vorbit, apoi, despre faimoasa baie de sânge de la Ruşi, care, spune el, a fost pusă la cale
de către O. Goga. De asemenea, subliniază faptul că partidele de dreapta copiază
modelul ge1man şi doresc „reîntoarcerea iobăgiei sub forma dictaturei hitleriste" 33 .
Şi liberalii se găseau în plină campanie electorală. Pe data de 2 februarie a avut
loc în oraşul Hateg o demonstraţie cu caracter electoral a acestei formaţiuni politice. Ea
a pornit din faţa casei deputatului Iuliu Nasta unde s-au adunat aproximativ 2.000 de
persoane, provenind din satele Ţă1ii Haţegului şi a Sarmizegetusei. Participanţii au venit
la adunare având în frunte drapele şi alte materiale de propagandă, fiind însoţiţi de
muzicanţi. P1intre liderii liberali care au participat la adunare sunt amintiţi deputatul C.
Bucşan şi candidatul Romulus Miocu, fost prefect, care şi-a dat demisia pentru a putea
candida în aceste alegeri. Un cortegiu al mulţimii a parcurs piaţa şi străzile oraşului
34
ovaţionând guvernul, P.N.L-ul şi pe candidat .
Despre gogo-cuzişti, Aurel Dobrescu, într-un interviu acordat ziarului Adevărul,
spunea că încearcă, în urma succesului de la Suceava să atragă electoratul din judeţele
Mehedinţi şi Hunedoara şi „să pătrundă în sufletul maselor, dar fără succes". De la
Cluj au sosit în judeţul Hunedoara 70 de cămăşi albastre, care au defilat la Deva,
Hunedoara, Dobra şi în jurul Orăştiei. Despre propagandiştii P. N. C. spune că erau
recrutaţi din rândul studenţilor şi şomerilor. Că în comuna Băiţa aceştia au fost huiduiţi,
iar la Hunedoara au atacat nişte ţărani şi au fost bătuţi. Plecând de la Hunedoara în drum
spre Ghelaii ar fi întâlnit nişte ţărani pe care s-au răzbunat, „maltratându-i în mod
îngrozitor". Pe data de 2 februarie au plecat înapoi la Cluj, „lăsând pe ici pe colo câte
un partizan în cămaşă albastră, prin diferite comune". Despre mersul campaniei
electorale, Aurel Dobrescu spunea că aceasta „merge crescendo" 35 .
Formaţiunile politice care îl susţineau pe candidatul P.N.Ţ., Ghiţă Pop, au
organizat, pe data de 9 februarie, o mare adunare electorală, la Deva. La aceasta au
participat, conform presei, 5.000 de persoane 36 .
P.N.Ţ., însoţiţi
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Ghiţă Pop îl propune ca preşedinte de adunare pe Miron Belea, lider al F. P.
I. Aron din Făgăraş, ia cuvântul şi aduce salutul făgărăşenilor. U1mează Romulus
Zăroni, reprezentant al F.P din plasa Hunedoara, care spune, printre altele: „Ţărani,
muncitori, intelectuali, când am pornit pe acest drum acum trei ani mulţi ne-au ironizat
(este vorba de constituirea Frontului Plugarilor- n.n.). Dar iată că acum din toate
colţurile ţării vin muncitori şi intelectuali La noi spre a duce Lupta comună. Scopul
nostru este apărarea libertăţii. Lupta noastră va fi grea. Dar crezul nostru este mai tare
şi va învinge".
Un alt lider al F.P., Petru Gruia Moţu, secretar general, spune că ei nu luptă
pentru mandate în Parlament, ci pentru „o lume nouă" şi pentru „o soartă mai hună".
F.P. combate, spune el, cenzura, starea de asediu şi dictatura.
Din partea organizaţiilor muncitoreşti au luat cuvântul Vancea Tudor din
Lupeni, Juhasz Albe1t din Petroşani, Solomon Sabin, Florea Giară, Trandafirescu din
Bucureşti şi Stoian Pavel din Câinelui de Jos, şomer, care vorbeşte despre situaţia grea a
muncitorilor concediaţi de către guvernanţii liberali.
Studentul clujean Vlăsceanu, reprezentant al tineretului P.N.Ţ. afilma că: ,,În
vremea lui Horia, Cloşca şi Crişan ţărănimea purta lanţuri pe picioare şi mâini. Astăzi
mâinile le sunt eliberate. Dar mai sunt lanţuri pe picioare pe care ţărănimea va şti să le
elibereze graţie frontului democratic". Tot din paitea tineretului P.N.Ţ. au mai luat
cuvântul Aron Gheorghe, delegat al tineretului din Turda şi Moga Ion din Brad.
Liderul F.P. Petru Groza îl prezintă adună1ii pe vajnicul luptător ţărănist din
Maramureş, Ilie Lazăr, amintind că acesta a fost împuşcat de către agenţii liberali la
Sighet din cauză că a luptat pentru ţărani. Acesta aminteşte celor prezenţi că şi el se
trage dintr-o familie de ţărani maramureşeni, felicitându-l şi pe Groza că a renunţat „la
prietenia omnipotenţilor" pentru a-i sprijini pe ţărani. Vorbeşte, apoi, despre marile
personalităţi George Pop de Băseşti şi Iuliu Maniu.
A luat cuvântul Adam Bogdan - Harţagani, care spune că janda1mii au încercat
să-i împiedice pe ţărani să participe la adunare şi agenţii electorali liberali au umblat
prin sate, spunându-le că adunarea nu se mai ţine, iar cei care se vor duce vor fi
împuşcaţi. Petru Groza îl prezintă pe ţăranul Liviu din Balta care a fost atacat de către
bătăuşii dreptei gogiste.
Candidatul Gh. Pop mulţumeşte tuturor f01maţiunilor politice care îl susţineau şi
subliniază faptul că la aceste alegeri parţiale nu era vorba doar de un mandat de
deputat, „ci de lupta ce se dă împotriva şi pentru democraţie". În încheierea discursului
său face un bilanţ al guvernă1ii liberale şi spune că ţărănimea cerea debarcarea
acestui guvern. În continuare au luat cuvântul Hazaczek-Francisc, Szepessy, Secăzan şi
Ion Moldovan 37 .
Deşi se anunţase prezenţa lui Iuliu Maniu la această mare adunare electorală el
nu a participat. Liberalii spuneau că nu a venit la Deva deoarece i-ar fi fost ruşine să se
afişeze cu Petru Groza şi cu liderii socialişti 38 . Mai plauzibile ni se par afirmaţiile
d-nului Ioan Scurtu, care spune că Iuliu Maniu a acceptat să nu participe la adunarea de
la Deva, în urma insistenţelor preşedintelui P.N.Ţ., Ion Mihalache, deoarece el dorea să
folosească acest prilej pentru a ataca dur camarila regală şi în special pe Elena Lupescu 39 .
Totuşi, Iuliu Maniu a trimis o scrisoare, care a fost citită de către jurnalistul
N. Buta şi publicată în ziarul România Nouă. În această sc1isoare, Iuliu Maniu făcea
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aluzie la Cama1ila Regală şi la mafia creată în jurul Elenei Lupescu: „S-a înstăpânit în
întreaga ţară, scria Maniu, dar rnai ales în Ardeal şi Banat, mizeria şi se calcă în
picioare demnitatea poporului românesc, despoiat de drepturile sale şi de bunul său
renume prin persoane ascunse, cari nu răspund nimănui, se văd rareori, dar se simt
pretutindeni şi totdeauna" şi că ,,A sosit ceasul să fie salvată demnitatea naţiunii
române şi ca ea să-şi impună cu orice preţ voinţa". Muncitorii, meseriaşii, plugarii şi
intelectualii trăiau, spune el, „zile grele ca niciodată, pline de mari lipsuri şi îngrijorări.
Câştigul lor 1w acopere cheltuielile, veniturile nu ajung pentru traiul de toate zilele şi
totuşi şi birurile sunt mai aspre şi nemiloase decât oricând', în timp ce „toţi puternicii
zilei şi protejaţii lor trăiau în lux şi belşug". În încheierea acestei sc1isori, face apel
către hunedoreni să-l voteze pe Gh. Pop. Acesta întruchipa, în accepţiunea lui Maniu,
„revolta întregului popor românesc" faţă de regimul liberal şi „dorinţa de luptă
40
îndârjită pentru întronarea unei noi vieţi în stat'' .
A doua zi, 10 februarie are Ioc o altă adunare electorală a P.N.T. şi susţinăt01ii
săi, la Brad. Ea a fost deschisă de către liderul P.N.Ţ. Aurel Dobrescu. Au luat cuvântul
săteanul lndrei Tudor din pmtea Blocului Democratic, care arată nemulţumirile
muncitorilor şi sătenilor din regiunea Bradului, avocatul Ciotlica, în numele organizaţiei
locale a P.N.Ţ., I. Aron, fruntaş al organizaţiei din Făgăraş, avocatul Radocea, Ion
Dusan din Arad şi candidatul Gh. Pop, care a prezentat programul politic al P.N.Ţ. În
încheiere a luat cuvântul Aurel Dobrescu, care a vorbit despre reformele înfăptuite de
P.N.Ţ. în perioada în care s-a aflat la guvernare. În acest timp un grup de 30 de cuzişti
cu cămăşi albastre, care l-a începutul adunării s-au ascuns la hotel, s-au strecurat în
marginea pieţei din Brad unde avea loc adunarea. În faţa lor s-au postat 10 jandarmi
pentru a preveni un incident neplăcut. Au început să-l întrerupă pe Dobrescu, iar
conducătorul lor Aurel Vidican a încercat să ţină şi el un discurs în faţa mulţimii, care
41
„a năvălit asupra lor şi i-au pus pe .fugă" .
În această campanie nu au lipsit acuzele la adresa unui partid sau altul şi unele
scene de violenţă, dar totuşi nu la nivelul celor din Mehedinţi.
Aparatul administrativ, în frunte cu fostul prefect, care era acuzat că a
demisionat doar fictiv, ar fi terorizat populaţia ca să voteze cu guvernul liberal. Un
astfel de incident s-a produs în localitatea Băiţa. După o adunare electorală organizată
de către P.N.Ţ. au fost arestaţi câţiva ţărani şi bătuţi pentru că au participat la
42
acea adunare .
Un alt incident a avut loc pe data de 12 februarie când Aristide Anghelescu,
Hersu Lazăr şi Paltin, delegaţi ai Blocului democratic pentru alegeri au fost arestaţi la
Petroşani şi duşi la Siguranţa din Deva. Cu toate că asupra lor nu s-a găsit nimic
compromiţător şi cu toate intervenţiile pe care le-a făcut comitetul de coordonare a
Frontului Pluga1ilor ei au fost reţinuţi în mod ilegal câteva zile 43 .
În articolul Fraţi Hunedoreni feriţi-vă de banii lui Iuda, N. Buta îl acuză pe
fostul prefect Miocu de faptul că cutreiera satele din judeţ p~ntru a cumpăra voturile
alegătorilor, iar cei care nu acceptau erau arestaţi de jandaimi. II acuză că folosea banul
public în acest scop: „Ştiţi voi ce se petrece de săptămâni întregi la prefectura din
Deva? Un adevărat târg de suflete! Arginţii aceluia care a vândut pe Cristos se împart
cu nemiluita căci banul furat şi băutura sunt singurele unelte ale Satanei" 44 .
40
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Fruntaşul P.N.Ţ. Aurel Dobrescu afirma că liberalii au cheltuit 169 de milioane
lei pentru aceste alegeri, bani care erau, spune el, „storşi din buzunarul
contribuabilului"45 . Tot Aurel Dobrescu, care era deputat de Făgăraş, îl acuză şi pe
Octavian Goga de faptul că folosea în campania electorală fonduri puse la dispoziţia sa
de către Societatea auriferă Mica la care Goga era preşedinte al Consiliului de
administraţie. În urma sesizări lor lui Dobrescu din toamna anului 1934 ministrul de
justiţie îi răspundea că Societatea Mica a achiziţionat în mod ilegal pat1imoniul şi
drepturile miniere ale societăţilor „Musari" şi „Ruda 12 Apostoli'', precum şi scutirea de
expropriere a 1.886 jug 1.185 st..p. pădure aparţinând acestor societăţi 46 .
Pentru ultimele zile de campanie partidele au mobilizat imp01tante resurse
umane. De exemplu, din rândul fruntaşilor P.N.Ţ., peste 200 de persoane, majoritatea
intelectuali, în frunte cu Mihai Popovici, au venit în judeţul Hunedoara pentru a face
propagandă electorală. Mihai Popovici a vorbit la Brad, Aurel Dobrescu la Balşa, Ghiţă
Pop la Pricaz, Ilie Lazăr şi Virgil Solomon la Aninoasa, Pavel Pavel la Lăpuşul de Sus
47
şi Orăştie, dr. Jucu la Dobra , Victor Moldovan, Iuliu Coroianu, Gheorghe Fodoreanu
4
şi Izidor Gora la Brad R.
Despre imp01tanţa zilei de 18 februaiie liberalii spuneau următoarele: „ Va.fi cea
mai luminată manifestare a alegătorilor, chemaţi la urnă ca să îşi arate încrederea În
omul pe care îl cred vrednic, mai cinstit şi mai bun ca să .fie ales". În continuare ei
acuză fo1maţiunile politice de centru stânga şi stânga, care s-au coalizat împotriva lor de
comunism, subliniind că această luptă electorală „va .fi lupta luminei cu întunerecul,
lupta binelui cu răul, va .fi adevărata învingere a democraţiei cinstite, faţă de
reacţiunea comunistă, care a ridicat din nou capul ei de şopârlă, sub masca falsei
.„,49
democraţu .
Alegerile au fost câştigate detaşat de către coaliţia formaţiunilor politice care
l-au susţinut pe Ghiţă Pop, candidatul P.N.Ţ. Din cele 30 de secţii de votare, Gh. Pop a
obţinut majoritatea, uneori zdrobitoare, în 18, pe când Romulus Miocu a obţinut
majoritate doar în 12. Cel de al treilea candidat, Silviu Dragomir nu a obţinut majoritate
de votmi la nici o secţie 50 .
O muncă demnă de apreciat în noaptea de după alegeri au realizat-o ziariştii N.
Buta şi Corneliu Coposu de la România Nouă, care au realizat o statistică a votării pe
secţii, primind rezultatele telefonic până la orele 6 dimineaţa, pe care apoi le-au
publicat51 . Rezultatele oficiale au fost următoarele: Ghiţă Pop (P.N.Ţ) a obţinut 31.965
de votmi, Romulus Miocu (P.N.L) - 24.960 şi Silviu Dragomir (P.N.C.) - 7241 52 .
Pe data de 19 februarie, seara, cu acelaşi tren, soseau în Bucureşti cei doi
câştigători ai alegerilor parlamentare parţiale din judeţele Mehedinţi (N. Lupu) şi
Hunedoara (Gh. Pop).
În drum spre Bucureşti, în gările de la Slatina, Costeşti, Piteşti, Găeşti, Titu şi
altele, s-au produs ma1i manifestaţii de simpatie faţă de cei doi aleşi. Mii de ţărani şi
muncitori ceferişti i-au aclamat îndelung.
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Dreptatea (P.N.Ţ.), nr. 2492, 13 februarie l 936
Idem, nr. 2494, 13 februarie 1936
47
România Nouă, nr. 38, 19 februarie 1936
48
Idem, nr. 32, 12 februarie 1936
49
Dreptatea (P.N.L.). nr. 5. 15 februarie 1936
50
Vezi, mai pe larg, anexa 2
51
România Nouă, nr. 39, 20 februarie 1936
52
Solia Dreptăţii, nr. 8, 20 februarie 1936
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Pe peronul Gării de Nord ei au fost întâmpinaţi de către toţi fruntaşii P.N.Ţ., în
frunte cu Ion Mihalache şi Iuliu Maniu. De asemenea, erau prezenţi şi câteva mii de
persoane aparţinând organizaţiei P.N.Ţ. din Bucureşti sau simpatizanţi, care îi aşteptau
pe cei doi învingători cu pancarte şi muzică. La sediul partidului cei doi aleşi au primit
defilarea mulţimii şi au rostit câte o scurtă cuvântare. În aceeaşi seară la hotelul
„Continental" a fost dată o agapă în onoarea lui Gh. Pop, la care au participat toţi
fruntaşii naţional-ţărănişti, în special cei din Ardeal, în frunte cu Iuliu Maniu şi
53
Mihai Popovici .
Într-un interviu acordat presei Ghiţă Pop sublinia faptul că victoria de la
Hunedoara reprezenta în primul rând „biruinţa în Transilvania a ideii de democraţie, şi
a P.N. Ţ., care o reprezintă în mod integral". De asemenea, că „elipsa" suferită de către
P.N.Ţ. în Ardeal şi Banat după anul 1933 luase sfârşit: „De azi înainte - spune el partidul va reocupa vechiul loc în si~fletul provinciei". Încheie vorbind despre dreptul
54
pe care-l avea P.N.Ţ. la succesiunea guvernului .
Trendul ascendent al P.N.Ţ. în rândul electoratului s-a putut observa în anul
1937, când au avut loc în România atât alegeri locale cât şi parlamentare.
La alegerile locale listele P.N.Ţ. au ieşit învingătoare în majoritatea judeţelor.
Astfel, P.N.Ţ. a obţinut 152.000 de votuii, liberalii - 143.000, Vaida - 42.000 şi Gogocuziştii - 61.000.
Ziarul „Pat1ia" sublinia victoria şi semnificaţia acestor alegeri, în special în
judeţele lui Iuliu Maniu şi Ion Mihalache, „cari s-au situat şi de astă dată în locul de
cinste al celei mai strălucite victorii. Tâlcul marilor majorităţi din Muscel şi Sălaj este
limpede: ţara s-a rostit încă odată, masiv şi hotărât. Concluzia este una singură:
guvernul trebuie să plece, pentru că e alungat. Succesiunea legitimă este cea a
partidului naţional-ţărănesc" 55 .
Victoria P.N.Ţ. însemna respingerea de către electorat a tendinţelor liberalilor de
a mai rămâne la putere şi respingerea extremismului de dreapta, în mod categoric. De
asemenea, era o indicaţie fermă a preferinţei electoratului pentru ţărănişti, în vederea
schimbării regimului politic din ţară.
La alegerile parlamentare P.N.L. s-a situat pe p1imul loc cu un procentaj de 35,
92%, dar nu a obtinut cele 40% necesare acordării primei electorale. Pe locul 2 s-a situat
P.N.Ţ. cu 20,40%, obţinând 86 mandate de deputaţi. În condiţiile în care extrema
dreaptă era în plină ascensiune, pe locul trei s-a situat partidul Totul pentru ţară, cu un
56
procentaj de 15,58% din numărul total de voturi .
Din păcate pe data de 10 februmie regele Carol al II-iea a reuşit să instaureze un
regim personal autoritar, care prin Decretul regal din 30 martie 1938 a desfiinţat
pa1tidele politice. De asemenea, într-un alt decret din 15 ap1ilie 1938 se prevedea
57
închiderea sediilor partidelor politice . Au mmat anii tulburi ai celui de al doilea război
mondial, în timpul căruia întreaga ţară a avut de sufe1it.
În concluzie, se poate afirma faptul că alegerile parlamentare parţiale din 18
februa1ie 1936 din judeţele Hunedoara şi Mehedinţi au avut o importanţă deosebită,
deoarece au clarificat situaţia de pe eşichierul politic din România. Pe de o parte s-au
situat forţele politice de dreapta, care erau adepte ale politicii duse de către Germania,
România Nouă, nr. 41, 22 februarie 1936
Idem, nr. 42, 23 februarie 1936
55
Patria, nr. 164 din 28 iulie 1937
56
Idem, nr. 2 din 4 ianuarie 1938
57
I. Scurtu, op. cit, pp. 326-330
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iar de partea opusă începea construirea unui pol de stânga. P.N.L. şi P.N.Ţ. se găseau la
mijlocul celor două curente ideologice. Deşi a câştigat alegerile parţiale prin coalizarea
forţelor de stânga, totuşi P.N.Ţ. s-a distanţat apoi de tendinţele alunecării acestor
formaţiuni spre extrema stângă. P.N.Ţ. şi P.N.L. rămâneau în continuare singurele forţe
politice în stare să asigure bunul mers al democraţiei interbelice.

ANEXE
I
Acordul electoral încheiat la Deva între Partidul Naţional Ţărănesc şi Frontul
Plugarilor, în data de 14 ianuarie 1936:
1. Regimul democratic, constituţional şi parlamentar.
2. O lege electorală cinstită, cu suprimarea ptimei şi cu asigurarea reprezentării
monorităţilor politice.
3. Asigurarea libertăţilor şi legalităţilor alegerilor, prin controlul justiţiei cu
p1ivire la operaţiunile electorale şi cu privire la validarea mandatelor contestate.
4. Combaterea 01icăror tendinţe dictat01iale sau fasciste sub orice fom1ă,
combaterea restrângerii sau desfiinţarea libertăţilor publice.
5. Combaterea organizaţiilor fasciste, interzicerea formaţiilor paramilitare şi a
înarmării acestor grupăti.
6. Libertatea presei şi a întruniri lor, combaterea permanentizării cenzurii şi a
stării de asediu.
7. Dreptul de organizare politică, profesională, sindicală şi culturală a tuturor
claselor muncitoare
8. Împotriva scumpetei şi a fiscalităţii excesive
9. Rezolvarea datoriei agricole în sens favorabil ţărănimei
10. Asanarea datoriilor micilor meseriaşi şi industriaşi
11. Combaterea proiectului de lege a meseriilor
12. Apărarea şi susţinerea libertăţilor naţionale ale poporului românesc, cu
respectarea egalităţilor de tratament a minorităţilor conlocuitoare, însc1ise în tratatele de
pace.
13. Asigurarea libettăţilor culturale pentru tinerimea studioasă şi mai ales pentru
fiii de ţărani şi cetăţeni săraci.
14. Mătirea salariilor şi crearea unor condiţiuni de muncă mai omenoase pentru
tineret şi pentru femeea muncitoare.
15. Înceta.rea persecuţiilor politice şi amnistierea celor condamnaţi, sau urmăriţi
pentru apărarea libertăţilor publice şi democratice.
16. Lupta împotriva modificătii constituţiei în sens reacţionar.
17. Împotriva război ului ofensiv, pentru pace, pentru menţinerea şt întă1irea
actualelor tratate de pace, de alianţă şi de p1ietenie politică.
România

Nouă,

nr. 13, 18 ianuarie 1936
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li
Rezultatele alegerilor parlamentare pa11iale din jud. Hunedoara pe

secţiile

votare:
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
România

Secţia

de votare

Brad
Deva I
Deva II
Şoimuş

Hateg
Zam
Dobra
Cugir
Petroşani

II

Pui
Hunedoara I
Baia de

C1iş

Bistra
Băi ta
Bărsău

Simeria
Balş a

Geoagiu de Jos
Sarmisegetuza
Densu ş
Hunedoara II
Ghelari
Ilia
Sârbi
Vulcan
Lupeni
Râul Alb
Orăştie
Orăştie

I

II
Trei-Sângeorzi

Nouă.

P.N.Ţ.

(Oh. Pop)

P.N.L.
(R. Miocu)

P.N.C.
(S. Dragomir)

1497
739
595
1228
1633
744
1396
907
984
695
1040
582
603
1521
697
967
912
683
846
1032
902
1258
984
966
862
1338
713
844
1187
1394

477
299
360
370
793
575
714
1047
1052
1035
973
921
884
448
552
839
377
1048
1265
419
934
636
458
244
1201
1252
331
1367
1567
448

213
133
108
75
130
589
272
209
61
366
114
354
604
65
132
353
50
452
249
221
109
49
617
517
21
59
531
243
69
65

nr. 39 din 20 februarie 1936
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PARTIAL PARLIAMENTARY ELECTIONS FROM FEBRUARY 1936
IN HUNEDOARA COUNTY
Abstract
The partial parliamentary elections from 18 February in Hunedoara and
counties had a major importance, because they clarified the situation of the
politics in Romania.
The whole activity of the politica) paities în that period îs resumed to preparing
the election campaign for the paitial parliamentary elections, because their resuit could
be seen as an indication and an assent to the succession of governing the country.
On the one hand there were situated the politica! pa1ties of the right, supporters
of the German politics. They were asking for setting up of the auth01itative regime of
king Carol II. On the other hand there was the pole of the left, which was at the
beginning of its construction. The National Romanian Paity and the National Peasant
Paity were situated in the middle of the two ideologist trends. The elections were won at
great distance by the candidate of N.P.P„ Ghiţă Pop. Although they won those elections
by joining the forces of center-left and left, N.P.P. kept apait from the tendencies of
those organizations of sliding to extreme left. The National Peasant Party and The
Nalional Liberal Party were still the only politica) forces able to insure the welfare of
Romanian inter-war democracy.
Mehedinţi
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