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ACTIVITATEA PARTIDULUI NAȚIONAL-POPULAR ÎN  
BANAT LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1947 

 
 

Radu Păiușan* 
 
 

* Universitatea de Vest din Timișoara 
 
 

Abstract. The start of 1947 finds the local section of the National Popular Party from Banat 
face to face with new problems and try outs, the most important one being the extension and 
consolidation of national popular county organizations. Even though they were out of 
governation, the National Populars continued their activity inside the Democratic Group of 
Parties, led by P.C.R., and the Platform Progamme launched by them. The P.N.P. stated that 
the National-Popular doctrine will remain but will cooperate with the other bloc existing 
parties. The party was facing many internal problems, organizational primarily, different 
from one county to another inside the Local Section, with similar components for each 
county of the Banat region. The National Populars from the Banat counties were trying to 
extend in the territory and group as many people as possible. Mainly what they tried to 
achieve was to organise the headquarters of the counties, with their belonging villages, trying 
to establish some comitees of the P.N.P. At the same time, the party was interested in 
economical and social problems that confronted the middle class they represented. 
 
Keywords: National Popular Party, Local Section of Banat, consisting counties, organization. 
 
 

Anul 1947 debutează, pentru Regionala Banat a Partidului Național-Popular 
(P.N.P.), sub auspiciile acelorași încercări de a-și extinde și consolida organizațiile în 
teritoriu.  

Din raportul Comitetului Județean Arad al P.N.P. din 1 ianuarie 1947 rezultă 
că erau organizații în 65 de comune din cele 132 existente. Numărul membrilor era 
de 2.480, dintre care 1.686 agricultori, organizația județeană național-populară spo-
rind cu 148 de membri. Comitetul se arăta că era numeros și reprezentativ, dar, în 
același timp, se recunoștea că nu erau suficienți activiști și suferea, în general, de o 
lipsă de înțelegere și unitate. În finalul aprecierii comitetului se afirma că trebuiau 
promovați activiști noi. Secretariatul general era competent, dar nu suficient de activ 
și, în consecință, trebuiau schimbați, în special, secretarii adjuncți. Presa și propa-
ganda avea un comitet numeros, dar toată activitatea secției se limita la redactarea 
ziarului local al Blocului Partidelor Democratice (B.P.D.). La ziarul central al parti-
dului, “Națiunea”, existau doar 7 abonamente și, în plus, se vindeau 70 de exemplare1. 

La rândul ei, Secția Financiară avea comitetul descompletat și nu poseda 
comisii financiare. Cercurile profesionale nu erau organizate, secția de tineret avea 

                                                      
1 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 8/1947, f. 4. 
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232 de membri, dar conducerea ei era descompletată și nu desfășura nicio activitate, 
iar cea feminină număra 340 de membri și avea activitate la nivelul partidului, cât și 
în colaborare cu B.P.D.-ul2. 

Organizația național-populară din județul Arad dispunea și de inspectori 
școlari din învățământul primar, ca: Vârtaciu, Dogaru și Madincea, care aveau o 
contribuție politică evidentă. Național-popularii arădeni aveau membri și 102 învă-
țători, și din organizația județeană a P.N.P.-ului mai făceau parte directorul Palatului 
Cultural, protopopul Aradului și directorul liceului “Moise Nicoară”3. 

Ca nevoi economico-sociale erau semnalate: repararea drumurilor, a podu-
rilor, uneltelor agricole și procurarea produselor de primă necesitate. Mai era necesară 
înființarea unui sanatoriu de tuberculoză și construirea de dispensare noi și terminarea 
celor în curs de construire4. 

La punctul “Probleme speciale” se arăta că erau foarte puțini comercianți 
încadrați în P.N.P. și trebuia să se înceapă acțiunea de propagandă în mijlocul aces-
tora pentru a se înscrie în partid.  

La capitolul “Perpsective” se remarca faptul că organizația național-popu-
lară din județul Arad a fost bună și s-a dezvoltat frumos, dar după campania electorală 
din noiembrie 1946 s-au produs neînțelegeri locale și o oarecare demoralizare a 
membrilor, cauzată de lipsa unui candidat și de ieșirea partidului de la guvernare. 
Toate acestea – se afirma în continuare – au făcut ca organizația național-populară 
din județul Arad să rămână staționară și chiar să regreseze. Se afirma că, printr-o 
acțiune la fața locului, s-ar putea îndrepta multe, mai ales că P.N.P.-ul avea priză în 
județ. Aceasta se datora faptului că organizația nu ținea suficient legătura cu Comi-
tetul Central al P.N.P. și cu Regionala Banat a acestuia5. 

La fel se recunoștea că nu existau date suficiente despre colaborarea în 
cadrul B.P.D.-ului6. 

Această lipsă de colaborare din cadrul Blocului se datora și faptului că, după 
alegerile din 19 noiembrie 1946, exista o mare doză de incertitudine relativă la con-
tinuarea activității B.P.D.-ului. Din cauza aceasta, unele partide din Bloc, cum a fost 
Partidul Social-Democrat, a trimis, încă la sfârșitul lunii noiembrie 1946, instrucți-
uni organizațiilor sale, cum a fost și cea din județul Timiș-Torontal, în care se arăta 
că B.P.D.-ul va rămâne, și după alegeri, ca organism de coordonare a acțiunii politice 
și guvernamentale. Dar – se arăta în continuare – până se va ajunge la un alt acord 
între partide, activitatea lui înceta în forma de până atunci și, în consecință, nicio 
hotărâre nu se putea lua în numele partidelor componente ale Blocului, fără consul-
tarea acestora7. 

                                                      
2 Banatul, anul III, nr. 52, 12 martie 1947, p. 1. 
3 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 55. 
4 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 55. 
5 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 55. 
6 Fătu, 1973, p. 5. 
7 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 57. 
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Se crease, astfel, o confuzie referitoare la necesitatea existenței și a rolului 
Blocului după alegerile din 1946. În județul Timiș-Torontal fuseseră chiar semnalate 
cazuri, cum a fost cel al lui Petru Jebelean, primarul comunei Birda, caz semnalat de 
către Frontul Plugarilor, al cărui membru era, care a votat – la alegeri – împotriva 
Blocului8. 

Aceasta rezultă și din raportul ajutorului de primar Vasile Jivănescu, preșe-
dinte al B.P.D. din comuna Chesinț, județul Timiș-Torontal, că în timpul alegerilor 
și după ele a existat activitate manistă în comună9. 

Dar, din Bloc și din Consiliul Electoral al acestuia făceau parte membri ai 
tuturor partidelor reprezentate în guvernul Petru Groza, inclusiv ai P.N.P.-ului. 
Aceasta a fost situația și în cazul județului bănățean Severin, în care președintele 
Consiliului Electoral era avocatul Nicolae Curaițean, de la Partidul Național Liberal-
Gheorghe Tătărescu, iar printre membri se numărau și național-popularii Ioan Gheju 
și avocatul Nicolae Popa10. 

Aceeași confuzie a fost creată și în cazul consiliilor politice locale, acestea 
înlocuind sfaturile populare, care au fost desființate11. 

Această confuzie vizând consiliile populare a ajuns până la ministrul de 
Interne, Teohari Georgescu, care era și deputat al B.P.D.-ului de Timiș-Torontal. 
Georgescu a dat un ordin către prefectul județului, prin care îl acuza că după alege-
rile din noiembrie 1946 au fost înlocuiți primari, fără avizul Consiliului Politic Jude-
țean. Ministrul de Interne a cerut o listă cu primarii înlocuiți fără aviz și cauzele 
pentru care nu au cerut avizul Consiliului Politic Județean și a ordonat ca, pe viitor, 
să nu se mai facă nicio înlocuire de primar fără avizul consiliului12. 

În consecință, în județul Timiș-Torontal s-au luat măsurile de rigoare. La 
sfârșitul lunii noiembrie 1946, în comuna Moșnița Nouă a avut loc o ședință a Con-
siliului Politic comunal, care a absolvit pe notarul comunei de unele denunțuri 
calomnioase13. 

Consiliul Politic a avut rolul principal și în înlocuirea vechiului primar din 
comuna Cenadul Mare, Iancu Blagoevici, cu Paia Jivu, noul primar fiind propus – în 
unanimitate – de către Consiliul Politic din localitate14. 

La fel s-au petrecut lucrurile în comuna Bulgăruș, unde se cerea locuitorilor, 
în 3 ianuarie 1947, ca fostul primar Gavrilă Giulan să rămână pe același post, 
Consiliul Politic comunal dându-și acordul15. 

Chiar situația colaborării partidelor în cadrul B.P.D.-ului degenerase, exis-
tând – în unele cazuri – o lipsă totală de colaborare. Astfel, Comitetul Județean al 

                                                      
8 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 57 v. 
9 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 58. 
10 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 58. 
11 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 58. 
12 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 58. 
13 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 58 v 
14 Banatul, anul III, nr. 53, 13 martie 1947, p. 3. 
15 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 8/1947, f. 146. 
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P.N.P. din Timiș-Torontal a fost nevoit să trimită o adresă comitetelor județene ale 
P.C.R.-ului, P.S.D.-ului și Frontului Plugarilor, în care reliefa faptul că organizațiile 
acestor partide din comuna Cebza (plasa Ciacova) refuzau să colaboreze, în cadrul 
Blocului, cu organizația național-populară locală. Aceasta nu mai fusese invitată, din 
luna august 1946, să participe – prin reprezentanții săi – la ședințele B.P.D.-ului. În 
consecință, organizațiile locale ale celor trei partide trebuiau să fie lămurite că 
P.N.P.-ul continua să colaboreze și să lupte, cu aceeași solidaritate și în același spirit 
loial, în cadrul Blocului, pentru sprijinirea guvernului Petru Groza și în realizarea 
Platformei-Program a Blocului16. 

Dar Platforma-Program nu se aplica pretutindeni, în județele bănățene, așa 
cum fusese inițiată. Din această cauză s-au produs și demisii din P.N.P., așa cum s-a 
întâmplat și în cazul lui Ivantie Miclea, președintele organizației național-populare 
din comuna Liebling, care a demisionat, în 3 ianuarie 1947, din partid. 

La fel s-a întâmplat și în cazul colonelului Teodor Dinculescu, președintele 
organizației național-populare din plasa Ciacova (județul Timiș-Torontal), funcție pe 
care o deținuse, conform declarației proprii, timp de un an. 

Pentru a li se da considerația necesară, de către celelalte organizații politice 
reprezentate în Bloc, în raportul organizației național-populare din județul Timiș-
Torontal din 8 ianuarie 1947 se cerea menținerea, cu orice preț, a postului de prefect 
al județului pentru național-populari, fostul prefect fiind transferat la București, cu 
atât mai mult cu cât era singura instituție din întreaga Regională Banat în care 
P.N.P.-ul avea un demnitar, cauză pentru care organizației național-populare din 
județ nu i s-a repartizat niciun mandat în parlament. În raport era subliniat faptul că, 
dacă i s-ar lua postul de prefect, organizația național-populară din județul Timiș-
Torontal ar fi fost pusă într-o situație foarte grea, iar membrii acesteia și-ar pierde 
complet încrederea în P.N.P. Mai era cerută satisfacerea solicitărilor juste ale 
național-popularilor. Pentru aceasta trebuia să se intervină pe lângă C.C. al P.N.P. 

Mai era solicitată desemnarea unui deputat din grupul parlamentar al P.N.P.-
ului, care să reprezinte și să susțină doleanțele prezentate de organizația național-
populară din Timiș-Torontal. Se mai dorea trimiterea de personalități de la Comi-
tetul Central al partidului, pentru organizarea de întruniri publice în oraș și în județ, 
pentru popularizarea activității P.N.P.-ului și desemnarea – în demnități publice – și 
dintre național-popularii din Timiș-Torontal, ca: primari, ajutori de primari, preșe-
dinți de camere de comerț etc. 

Indispuși că nu aveau reprezentanță parlamentară și nici demnitari în județ, 
național-popularii din Timiș-Torontal își puneau chiar problema ca, la viitoarele ale-
geri, să meargă pe liste separate. Elementul esențial, pentru ei, era ca, indiferent dacă 
la viitoarele alegeri administrative mergeau cu Blocul sau separat, să beneficieze de 
o repartizare egală de mandate parlamentare.  

Ca o mică compensație pentru nemulțumirile național-popularilor din jude-
țul Timiș-Torontal, președintele organizației județene P.N.P., generalul de divizie în 
rezervă Teodor Șerb, fusese avansat la gradul de general de corp de armată. 

                                                      
16 Banatul, anul III, nr. 51, 10 martie 1947, p. 3. 
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Începea să devină mai activ și Comitetul Regionalei Banat a P.N.P. Acesta a 
ținut o ședință în ziua de 11 aprilie 1947, în localul sediului Comitetului Județean 
Timiș-Torontal de pe strada Vasile Alecsandri, nr. 7, ea nedeținând un sediu propriu. 
Ședința a avut următoarea ordine de zi: 1. Rapoartele organizațiilor județene; 2. 
Discuții la rapoarte; 3. Plan de lucru; 4. Fixarea datei viitoarei ședințe a Comitetului 
Regional; 5. Cuvântul de încheiere al delegatului C.C. al P.N.P.17. 

Din partea Comitetului Central a asistat prof. dr. Mihail Dragomirescu, 
secretarul general al partidului și deputat în parlamentul României, iar din partea 
Regionalei Banat au participat Nicolae Ionescu-Papastelatu, secretarul general al 
Regionalei, inspector Ion Pițigaie, secretar general adjunct și Aurel Periat, secretarul 
secției de presă și documentare al Regionalei. Din partea organizației național-
populare a județului Timiș-Torontal au participat: prefectul Valeriu Novacu și 
Pandeli Eustațiu, secretar general al organizației județene. Din partea organizației 
național-populare a județului Arad au luat parte: prof. Ilie Ardelean – secretar gene-
ral județean, Nestor Blaga și Ion Pilău. Organizația Severin a fost reprezentată de 
avocatul Nicolae Popa, secretar general județean, dr. Ioan Perianu și Grigore Bugarin. 
Organizația național-populară a județului Caraș a fost reprezentată prin: dr. Ioan 
Țeicu – președintele organizației județene, Ion Calea – primarul orașului Oravița și 
dr. Anatolie Zâmbrean – secretar general al organizației județene18. 

Ședința Comitetului Regionalei Banat a P.N.P.-ului a fost prezidată de prof. 
dr. Mihail Dragomirescu, care a adus salutul Comitetului Central al partidului și de 
Nicolae Ionescu-Papastelatu, secretarul general al Regionalei, care a expus raportul 
asupra activității comitetului Regionalei, de la înființare până la întrunirea respec-
tivă19. 

Raportul conducerii organizației județene național-populare Arad a fost 
expus de către profesorul Nestor Blaga. La raport au mai făcut completări și adăugiri 
Ion Pălincaș și Ilie Ardelean, care au cerut să fie precizat rostul și atribuțiile Comi-
tetului Regionalei Banat a P.N.P.-ului20. 

Organizația național-populară din județul Timiș-Torontal și-a depus raportul 
în scris. În completarea acestuia, Pandeli Eustațiu, secretarul general al organizației, 
a afirmat că în județul Timiș-Torontal colaborarea în cadrul B.P.D.-ului era destul de 
loială, în afară de organizațiile județene ale P.S.D. și P.N.L.-Tătărescu, care, în 
anumite împrejurări, au avut rezerve față de problemele Blocului. Problema postului 
de prefect de Timiș-Torontal, atribuit P.N.P.-ului încă de la înființarea organizației 
național-populare, a fost și ea reluată, secretarul general Pandeli Eustațiu a insistat 
ca “acest loc să rămână, necondiționat și pe mai departe, partidului nostru, pentru 
că era singura demnitate publică din întreaga regiune a Banatului în care național-

                                                      
17 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 8/1947, f. 146. 
18 Banatul, anul III, nr. 251, 10 martie 1947, p. 3. 
19 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 8/1947, f. 146. 
20 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 8/1947, f. 146. 
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popularii își au reprezentantul lor, adică pe dr. Valeriu Novacu, actualul prefect al 
județului”21. 

Avocatul Nicolae Popa a prezentat raportul organizației național-populare 
din județul Severin, document care a fost depus în scris. Acesta a mai adăugat la 
raport că în județul pe care-l reprezenta colaborarea în Bloc era loială și armonioasă 
între P.N.P., P.C.R. și Frontul Plugarilor, dar mai slabă cu P.S.D.-ul. Raportorul a 
mai insistat, în intervenția sa, asupra necesităților economice ale județului Severin, 
solicitând Comitetului Central să intervină pentru rezolvarea lor22. 

În privința colaborării partidelor reprezentate în Bloc, nu aceeași era situația 
în județul Caraș. Acest fapt a fost prezentat de către Anatolie Zâmbreanu, care a 
rostit raportul organizației național-populare din județ. Zâmbreanu a făcut un expo-
zeu larg asupra colaborării în B.P.D., colaborare care – după cum afirma Zâmbreanu 
– nu exista, din cauză că reprezentanții partidului comunist erau oameni compromiși 
în fața opiniei publice și care nu se bucurau de nici un credit moral. Mai mult, repre-
zentanții partidului comunist, deși erau oameni compromiși, ca și cei ai Frontului 
Plugarilor, atacau – în permanență și cu rea-voință – atât P.N.P.-ul, cât și pe membrii 
săi. Liderul național-popular cărășean a solicitat să se intervină din partea C.C. al 
P.N.P., pe lângă C.C. al B.P.D., pentru ca acesta să declanșeze o anchetă la fața 
locului pentru stabilirea vinovaților și a răspunderilor, întrucât, dacă această stare de 
fapt mai dăinuia și pe viitor, prestigiul guvernului cât și al partidelor care îl compu-
neau se discredita cu rapiditate23. 

La același raport al organizației național-populare din județul Caraș a mai 
luat cuvântul și dr. Ioan Țeicu, care a făcut un expozeu amplu asupra situației 
politice din județ, atât înainte, cât și după alegerile din noiembrie 1946, caracteri-
zând forța și contribuția fiecărui partid din B.P.D. la reușita alegerilor și slăbiciunile 
politice care s-au evidențiat în activitatea politică a B.P.D.-ului din județul Caraș24. 

A fost fixată și data viitoarei ședințe a Comitetului Regional Banat în ziua 
de duminică, 20 aprilie 1947, la Arad25. 

Mihail Dragomirescu, secretarul general al C.C. al P.N.P., a făcut un expo-
zeu în cadrul ședinței, în care a stabilit linia și poziția P.N.P.-ului atât din punct de 
vedere organizatoric, cât și din punct de vedere politic. El a insistat asupra faptului 
că, în perspectivă, accentul și greutatea activității național-popularilor trebuiau să fie 
îndreptate asupra păturilor mijlocii de la orașe, pentru că a constatat un fapt carac-
teristic și la alte reședințe județene din Regionala Banat, anume numărul redus al 
membrilor și, în special, lipsa intelectualilor. În continuare, Dragomirescu a dat 
directiva ca, în perspectivă, P.N.P.-ul și, în special, organizațiile provinciale trebuiau 

                                                      
21 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 8/1947, f. 147. 
22 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 8/1947, f. 147. 
23 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 8/1947, f. 147. 
24 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 8/1947, f. 147. 
25 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 8/1947, f. 147. 
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să demareze o activitate intensă organizatorică, în vederea pregătirii Congresului 
general pe țară al partidului, care, probabil, se va ține în luna iunie 194726. 

Ca urmare a indicațiilor date de către secretarul general al C.C. al P.N.P., la 
ședința Comitetului Regionalei, desfășurată recent, în cadrul ședinței comitetului 
organizației național-populare din județul Timiș-Torontal, Pandeli Eustațiu, secre-
tarul general al acesteia, a declarat că numărul membrilor este în creștere. Acesta a 
mai prezentat o serie de probleme care priveau Regionala și care vor fi aduse în 
discuția parlamentului de deputații Partidului Național-Popular27. 

Cu ocazia aniversării unui an de la înființarea P.N.P.-ului, Nicolae Ionescu-
Papastelatu, secretarul general al Regionalei Banat, a publicat un articol în ziarul 
“Banatul”, în care a explicat poziția partidului după alegerile din noiembrie 1946, de 
trecere în opoziție și neparticipare la guvernare. El afirma că, în decurs de un an de 
activitate, P.N.P.-ul a dat dovadă că era un organism politic de forță reală, a cărui 
importanță în viața politică a țării a crescut tot mai mult. Tânărul partid – afirma 
Papastelatu – a avut de înfruntat și multe calomnii, dar pe care a știut să le spulbere, 
dovedind opiniei publice că este complet independent și merge spre izbândă pe 
picioarele lui proprii. Prin constituirea noului guvern Petru Groza, ieșit din alegerile 
din 19 noiembrie 1946, cele afirmate de național-populari veneau să certifice adevă-
rul cu privire la P.N.P. Noul guvern a creat o situație cu totul aparte pentru partid și, 
în consecință, era necesar să se lămurească poziția de atunci partidului. Aceasta și 
pentru că populația era nedumerită, cunoscându-se rolul important pe care l-a avut 
P.N.P.-ul în timpul campaniei electorale, în ziua alegerilor și influența sa în mase, 
fapte recunoscute și de către C.C. al B.P.D. Se mai știa – afirma Papastelatu - și 
nedreptatea care i s-a făcut partidului, atribuindu-se ultimul procent de 7% din 
numărul candidaților. La constituirea noului guvern Petru Groza, în urma disensiu-
nilor dintre cele patru partide care au avut câte 22% din candidați, s-a oferit P.N.P.-
ului doar un minister, cel al Sănătății, și un subsecretariat de stat. În fața acestei 
situații și a unei noi nedreptăți săvârșite față de național-populari, Biroul Executiv al 
partidului a hotărât să nu participe la guvernare, pentru că nu a fost apreciat după 
tăria sa și aportul avut în campania electorală. Ca atare – afirma autorul articolului – 
P.N.P.-ul s-a dezlegat de răspunderea guvernării, dar rămânea – în continuare – în 
cadrul B.P.D.-ului pentru a sprijini opera de refacere a țării, rezervându-și, însă, 
dreptul de supraveghere și de critică obiectivă asupra modului cum va fi aplicată 
Platforma-Program. Într-un fel – afirma secretarul general al Regionalei Banat – 
poate era mai bine că s-a întâmplat așa, pentru că, odată format guvernul, P.N.P.-ul 
trebuia să accepte ca să fie considerat ca un partid minor, căruia nu i se putea acorda 
decât un număr foarte restrâns de departamente. P.N.P.-ul, cunoscându-și foarte bine 
forța organizațiilor sale din întreaga țară și cum întrevedea perspective strălucite în 
viitorul politicii românești, a refuzat să accepte o situație care ar fi însemnat o știr-
bire a demnității sale. În consecință, deputații P.N.P.-ului se găseau într-o poziție 
curioasă și cu totul inedită, aceea de a fi în opoziție și, totuși, de a face parte, în mod 

                                                      
26 Vieața bănățeană, anul III, seria a II-a, nr. 230, 24 ianuarie 1947, p. 1. 
27 Vieața bănățeană, anul III, seria a II-a, nr. 225, 19 ianuarie 1947, p. 1. 
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ideologic, din aceeași sumă care constituia majoritatea parlamentară. Deputații 
național-populari vor participa la viața parlamentară și vor face opoziție legală și 
constructivă. Ei nu vor lupta contra niciunuia din partidele Blocului, dar vor critica 
eventualele greșeli ale demnitarilor acestor partide, urmărind pe toți aceia care ar 
încerca să se îndepărteze de principiile, caracterizate drept luminoase, din Platforma-
Program, ai căror autori – afirma liderul național-popular bănățean Nicolae Ionescu-
Papastelatu – erau membrii P.N.P.-ului, în mare parte28. 

Deci, cu toate așa-zisele perspective strălucite, văzute de secretarul general 
al Regionalei Banat, P.N.P.-ul începe să devină, în realitate, o simplă remorcă a 
B.P.D.-ului29. 

Aceleași probleme au fost discutate și cu ocazia Plenarei organizației națio-
nal-populare din județul Timiș-Torontal, care s-a desfășurat în ziua de 14 ianuarie 
1947, la Timișoara. Ședința a fost deschisă de către generalul Teodor Șerb, preșe-
dintele organizației județene, care, în cuvântul său, a clarificat poziția partidului, 
expunând motivele pentru care P.N.P.-ul nu s-a retras de la guvernare30. 

Dar adevărata situație a P.N.P.-ului a fost prezentată în expozeul făcut în 
cadrul aceleiași întruniri, de către profesorul Vichente Ardelean, secretarul general 
al organizației național-populare din județul Timiș-Torontal. Acesta, subliniind faptul 
că P.N.P.-ul a venit să acopere o dorință a țării, care, după afirmațiile sale, nu a mai 
putut să privească cu ochi buni partidele istorice, adică democratice. P.N.P.-ul – 
afirma Ardelean – era un partid de ideologie imediată, o caracteristică care nu trebuia 
scăpată din vedere, dar era situat pe realitatea românească. Fiind un partid de intelec-
tuali și de pături mijlocii, trebuia căutat ceea ce se potrivea acestei realități. Fiind în 
opoziție, partidul nu făcea guvernului o opoziție vădită, nu căuta să profite de slăbi-
ciunile acestuia, pentru a se întări pe sine, ci făcea o critică obiectivă în cadrul Plat-
formei-Program. Secretarul general al organizației județene național-populare din 
Timiș-Torontal mai releva faptul că ei, adică național-popularii, nu se puteau 
întoarce de pe drumul pe care au pornit și că erau așteptați să fie alături de guvernul 
Petru Groza, și nu puteau să se întoarcă din așa-zisa democrație care le-a dat viață. 
Mai afirma că, întotdeauna, intelectualul patriot a găsit o modalitate pe care o credea 
mai bună în anumite momente și considera, pentru viitor, chiar binevenită experiența 
pe care au avut-o, afirmând că, în România, au mai fost partide care au ajuns prea 
tinere la putere, acest fapt ducându-le la desființare. În finalul expozeului său, profe-
sorul Vichente Ardelean concluziona că P.N.P.-ul a împlinit numai un an de exis-
tență și de abia a prins rădăcini, abia a putut să-și prezinte ideile și că era chiar bine 
că nu și-a luat răspunderea guvernării31. 

O problemă primordială, care se afla în permanență în fața organizației 
național-populare din județul Timiș-Torontal era cea financiară. În acest sens, s-a 
desfășurat ședința secției financiare a P.N.P.-ului din județ, în ziua de 18 ianuarie 

                                                      
28 Vieața bănățeană, anul III, seria a II-a, nr. 222, 16 ianuarie 1947, p. 1. 
29 Scurtu-Buzatu, 1999, p. 491 passim. 
30 Vieața bănățeană, anul III, seria a II-a, nr. 264, 9 martie 1947, p. 1. 
31 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 12/1947, f. 92. 
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1947. În cadrul acesteia s-a hotărât formarea unor echipe care să colecteze eventua-
lele subvenții. Tot în cadrul acestei întruniri a fost luată în discuție propunerea orga-
nizării unei serate la clubul ziariștilor din Timișoara, pentru care au fost delegați să 
ia legătura cu proprietarul restaurantului clubului dr. Eduard Karner și Anton 
Hollender. Serata trebuia să se desfășoare în ziua de 25 ianuarie, iar intrarea minimă 
să fie de 30.000 de lei. În același timp, s-a mai discutat și faptul că trebuiau să fie 
achitate cheltuielile cu masa, care fuseseră majorate pentru studenții subvenționați ai 
organizației național-populare din județ32. 

În cadrul B.P.D.-ului din județul Timiș-Torontal existau, uneori, și momente 
de colaborare. Unul dintre acestea apărea și în cadrul ședinței organizației Frontului 
Plugarilor din comuna Cebza, din 20 ianuarie 1947. În rezoluția acesteia se arăta că 
ei recunoșteau că organizația național-populară locală era superioară numeric orga-
nizației similare a Frontului și a celorlalte organizații din Bloc, cerând și ei ca în 
postul de primar al comunei să fie numit un membru al P.N.P.-ului, pe care să-l sus-
țină și organizația locală a Frontului Plugarilor33. 

Continuă, însă, și activitatea organizatorică. Era anunțat, printr-o adresă a 
Comitetului Județean al P.N.P. din Timiș-Torontal către plăși, că, în vederea congre-
sului general pe țară al partidului, care trebuia să se desfășoare în data de 21-23 
februarie 1947, ca fiecare plasă să trimită doi delegați la conferința organizației 
național-populare din județ, care va avea loc în data de 9 februarie. La această 
conferință trebuiau să fie aleși 5 delegați, care vor participa la congresul general de 
la București34. 

În adresă se mai afirma că, datorită importanței acestui congres care va alege 
și noul președinte35, se considera că este cazul să se menționeze că respectiva acțiune 
generală trebuia dusă la bun sfârșit, cu același devotament de totdeauna, spre binele 
și victoria P.N.P.-ului36. 

Existau, în continuare, probleme și la secția feminină a organizației național-
populare din județul Timiș-Torontal. Dintr-un raport al acesteia pe intervalul 7 
octombrie 1946-1 februarie 1947, datat 30 ianuarie 1947, reiese că această secție a 
fost constituită la 7 octombrie 1946, sub conducerea unui comitet de inițiativă, for-
mat, printre altele, din Drăghina Rujan, funcționar public, secretară fiind Elena 
Munteanu, tot funcționar public la Presă și Propagandă. Numeric, secția cuprindea 
196 de femei, din care în Timișoara 47, iar în provincie 149. Secția ținea ședințe de 
comitet în ziua de joi a fiecărei săptămâni și se ocupa cu acte de caritate, majoritatea 
membrelor fiind funcționare la Prefectură. Mai era remarcat și faptul că femeile din 
secție au participat și la campania electorală pentru alegerile din noiembrie 194637. 

                                                      
32 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 12/1947, f. 92. 
33 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 12/1947, f. 92. 
34 Vieața bănățeană, anul III, seria a II-a, nr. 270, 16 martie 1947, p. 1. 
35 Vieața bănățeană, anul III, seria a II-a, nr. 270, 16 martie 1947, p. 2 
36 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 12/1947, f. 83. 
37 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 12/1947, f. 83. 



964 
 

Activitatea secției – se afirma în raport – a fost subordonată acțiunii de a 
găsi o personalitate feminină proeminentă, pentru a fi proclamată președintă, dar, 
până la data respectivă, nu a avut posibilitatea de a rezolva problema. Pe lângă aceasta, 
o altă problemă a secției era lipsa de cadre38. 

Cu toate că existau și acțiuni de colaborare în cadrul B.P.D.-ului, care, în 
ședința delegațiilor organizațiilor politice membre, hotărându-se ca acesta să-și con-
tinue existența, acționând pentru punerea în aplicare a Platformei-Program39, totuși 
în teritoriu continuau să existe probleme. În adresa organizației național-populare 
din plasa Ciacova către Comitetul Județean Timiș-Torontal al P.N.P. se arăta că, 
pentru a putea face din membrii organizației național-populare din comună elemente 
de încredere, comitetul județean trebuia să ia măsuri ca posturile de primari să le 
revină în comunele: Cebza, Toager, Obad, Giera, Tolvădia și Pădurani. Se mai arăta, 
în adresă, că național-popularii nu puteau realiza, în comune, nimic bun fără a avea 
oameni aleși buni gospodari. Prestigiul partidului, se sublinia în adresă, le cerea să 
fie prezenți la realizări, altfel morala decădea și membrii lui nu făceau nimic, dato-
rită faptului că celelalte organizații din Bloc îi desconsiderau, deși aceștia nu făceau 
nimic pozitiv la sate, iar pe național-populari nu-i lăsau să facă, din invidie, lăcomie 
și interese personale40. 

Probleme existau, pentru național-populari, și în organizarea tineretului, mai 
ales cel studențesc. Într-un document intitulat “Doleanțele studențești. Deblocarea 
examenelor”, din 29 ianuarie 1947, se releva că una din problemele cele mai arză-
toare ale studențimii timișorene era deblocarea examenelor. Studenții considerau 
problema serioasă, ei fiind puși în fața acesteia abia în luna august, după încheierea 
sesiunii de examene de vară, majoritatea aflând despre aceasta abia la venirea lor în 
toamnă, la începerea cursurilor. Ei mai arătau că Senatul universitar, care a luat 
hotărârea blocării examenelor, a făcut acest lucru neținând seamă de situația deplo-
rabilă și condițiile de viață la care erau expuși studenții. Nimeni dintre cei care 
solicitau blocarea nu se coborâse în mijlocul studenților, ca să se convingă de greu-
tatea condițiilor pentru promovarea de azi pe mâine41. 

Ei mai subliniau faptul că, fiind obligați să frecventeze cursurile în săli neîn-
călzite, unde, cu organismul slăbit și cu mintea preocupată de grijile materiale, erau 
nevoiți să scrie întruna, cu degetele înghețate, deoarece cursuri tipărite nu le stăteau 
la dispoziție. Rândurile acestor luptători – se sublinia în document – pentru însușirea 
culturii erau rărite întruna, de cei care se internau în spitale, atacați de tuberculoză, 
anemie și alte boli cauzate de mizerie. În consecință, acei care impuneau condițiile 
de promovare trebuiau să caute, mai întâi, să le asigure studenților mijloace ome-
nești de trai și, abia după aceea, să li se ceară un randament satisfăcător. Credem, 
deci – se afirma în document – că deblocarea examenelor, cerută de studenți, era 

                                                      
38 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 12/1947, f. 83. 
39 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 12/1947, f. 83. 
40 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 12/1947, f. 87 
41 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 12/1947, f. 84 
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singura soluție umană și socială dictată de împrejurările de atunci. Documentul era 
semnat “Tineretul P.N.P.”42. 

Tot problema studențească era abordată și într-un alt material din 31 ianu-
arie 1947, intitulat “Deblocarea examenelor” și semnat cu inițiala C. În material se 
sublinia că libertatea de a învăța, departe de a fi condiționată de multiple forme, era 
sprijinită larg de către stat. Așa se desfășurau lucrurile și în U.R.S.S. și în S.U.A., 
orice individ, indiferent de ocupația avută, dacă era capabil, era primit la examene, 
care, odată absolvite, îi dădeau drepturile la care respectivul a aspirat. Bineînțeles, 
examenul era serios, iar examinatorul era cât se poate de obiectiv. La noi – era rele-
vat în document – aceste examinări se limitau, întâi, la formă și, apoi, la fond. De 
exemplu, dacă studentul nu era pregătit pentru un examen din septembrie și noiembrie, 
nu mai avea dreptul să treacă, deși ar fi putut fi foarte bine pregătit pentru cel din 
ianuarie. Dacă a fost bolnav, accidentat sau din motive independente de voința sa, nu 
s-a prezentat la sesiunile ordinare, se putea considera repetent. În timpurile de azi – 
se sublinia în document – când existența este așa de grea, nu era drept ca studentul 
să fie sancționat atât de aspru și limitat la sesiuni43. 

În fața acestor probleme de stabilire a examenelor ar fi existat o soluție echi-
tabilă, care ar împăca toate sferele interesate. Ministrului nu i s-ar solicita mereu 
aprobarea de noi sesiuni, profesorii nu vor fi socotiți, adesea, pe nedrept, răuvoitori, 
iar situația studentului va rămâne, în fond, aceeași. Cei care voiau să-și ia toate exa-
menele într-o sesiune vor fi liberi să o facă, iar cei care, din motive particulare, nu o 
vor putea face, vor avea posibilitatea să evite acel complex de inferioritate care era 
repetenția. O lege care nu răpește speranța și stimulează, la infinit, lumea nu este o 
lege rea, așadar deblocarea examenelor – mai susținea documentul – nu ar crea pre-
judicii nimănui, ci ar constitui o ușurare pentru cei nevoiași, pe care mizeria îi 
împiedica de a-și lua examenele la datele stabilite. Dacă, pentru toți acești oameni 
zbuciumați, care au cheltuit, în virtutea unui ideal, toată energia, toate resursele, nu 
se va găsi și un pic de înțelegere, rămânând că numai cei care își pot permite 
cheltuieli mari să isprăvească studiile, însemna că dreptul la învățătură pentru ori-
care nu constituia decât o formulă lipsită de conținut. Pe documentul respectiv apărea, 
scris de mână: “Nu a apărut ceea ce ne determină să credem că a fost adresat și 
unui ziar”44. 

Existau probleme și cu cazarea studenților, și cu încălzirea locurilor de 
cazare. În documentul intitulat “Probleme studențești. Locuințe și lemne pentru stu-
denți” se sublinia faptul că Frontul Democrat Studențesc, în cadrul căruia luptau cot 
la cot studenții din toate forțele din B.P.D., erau uniți pentru ridicarea și asigurarea, 
la nivel de viață uman, iar autoritățile competente au venit în ajutorul lor, începând 
acțiunea de încartiruire. Dar în calea acestor frumoase realizări, ei se loveau zilnic de 
obstacole impuse de oameni care, încă, nu au înțeles să se încadreze în spiritul 
democrației, adică a celei procomuniste, al vremurilor de atunci. Oamenii – 

                                                      
42 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 105. 
43 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 303 v 
44 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 303 v 
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semnalau ei – făceau scandal dacă li se rechiziționa o cameră disponibilă, un salon 
sau camera de primire sau alte camere neîntrebuințate cu zilele, ținute doar pentru 
lux sau pentru a fi închiriate la prețuri de speculă. Se mai afirma în document că, în 
ignoranța și neobrăzarea lor, ajunseseră până acolo încât chiar să facă denunțuri și să 
publice articole neîntemeiate în ziare, atacând studenții din Biroul de Încartiruire, 
provocând anchete și neînțelegeri care prelungeau încartiruirea45. 

În finalul documentului se făcea un apel către cetățenii din municipiul Timi-
șoara să-și facă datoria față de neam și conștiință, venind în ajutorul studenților, 
oferindu-le camerele disponibile la prețuri convenabile, pentru ca și studenții să aibă 
unde să se ascundă de frigul necruțător al iernii. Documentul era semnat “Simona – 
P.N.P. Timiș”46. Pe document apare scris că nu a apărut, deci fusese trimis unui ziar47.  

În concluzie, activitatea P.N.P.-ului în județele bănățene continua să fie rela-
tiv intensă, cu toate că nu fuseseră acceptați la guvernare decât cu un singur minister 
și un subsecretariat de stat, de către celelalte partide din B.P.D., posturi pe care ei le-
au refuzat considerând că nu erau proporționale cu munca depusă de ei în campania 
electorală.  

Totuși, ei declarau că, deși erau în opoziție, ei susțineau guvernul Petru 
Groza în baza Platformei-Program a Blocului Partidelor Democratice. 
  

                                                      
45 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 329 
46 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 329 
47 SJTAN, fond C.J.T.-T. al P.N.P., d. 7/1947, f. 329 



967 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
 Banatul, Timișoara, 1947. 
Fătu, 1973 Fătu, M., 1973, Politica de alianțe a P.C.R.-ului în lupta pentru 

instaurarea și consolidarea puterii democrat-populare (1944-
1947), în Anale de istorie, XIX, 5, p. 5. 

Scurtu-Buzatu, 
1999 

Scurtu, I., Buzatu, G., 1999, Istoria românilor în secolul XX. 
1918-1948, vol. I, Ed. Paideia, București, 685 p. 

SJTAN, fond 
C.J.T.-T. al 
P.N.P. 

Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale, fond Comitetul 
Județean Timiș-Torontal al Partidului Național-Popular. 

 Vieața bănățeană, Timișoara, 1947. 
 




