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ACTIVITATEA PARTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT DIN 
JUDEŢELE CARAŞ ŞI SEVERIN ÎN ANII 1944-1948 
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Abstract. In Caraş county and Severin county, the open conflict between PCR and PSD in 
which it concerns the control over local sindicats will lead to the subordination of sindicats to 
the communists. The ellection result determined a close relationship between PSD and PCR, 
and fastened the foundation of a “unique worker party”.  
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1. Activitatea Partidului Social-Democrat din jud. Caraş (1944-'48) 
Majoritatea simpatizanţilor social-democraţi din judeţul Caraş erau 

concentraţi în oraşul Reşiţa, considerat un adevărat fief al acestui partid politic. 
După lovitura de stat din august 1944, integrat în Blocul Naţional Democrat, P.S.D. 
Caraş a avut o atitudine tolerantă faţă de etnicii germani, redactând chiar o Chemare 
către populaţie în limba germană, răspândită la Reşiţa, unde social-democraţii de 
origine germană erau destul de numeroşi. Mai mult chiar, Georg Hromadka, fruntaş 
local al partidului, a ripostat – în cadrul unei şedinţe a B.N.D.-ului – împotriva unor 
aprecieri deplasate la adresa germanilor din zonă (consideraţi, cu toţii, drept 
“hitlerişti”), iar primarul social-democrat al Reşiţei, Petru Bârnau, a fost – în mod 
neplăcut – surprins de comportamentul trupelor sovietice sosite în oraş faţă de etnicii 
germani şi, în general, faţă de populaţie1. 

Vizita ministrului Muncii, Lotar Rădăceanu, la Reşiţa, însoţit de Mişa Levin 
(secretarul adjunct al P.S.D.), întreprinsă la finele lunii noiembrie 1944, a prilejuit 
organizarea unei ample adunări social-democrate, în faţa Casei Muncitoreşti, la care 
au rostit cuvântări liderii locali ai partidului, Eftimie Gherman şi Iosif Musteţiu. Era, 
fără îndoială, o nouă dovadă a popularităţii acestei formaţiuni politice în oraşul de pe 
Bârzava, în condiţiile în care şi comuniştii încercau să-şi atragă, tot mai mult, 
simpatia muncitorilor din localitate, grupaţi în sindicate2. 

În perioada următoare Partidul Social Democrat s-a preocupat, în special, de 
organizarea sa în teritoriu. Astfel, de pildă, la 1 decembrie 1944, s-a constituit 
Comitetul de conducere al P.S.D. Anina, format din Rudolf Hirschvogel (preşedinte) 

                                                      
1 Hromadka, 1995, p. 119. 
2 Făclia Banatului, Timişoara, anul IV, seria a II-a, nr. 47, 30 noiembrie 1944, p. 3. 
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şi Nicolae Dumitrescu (vicepreşedinte), care se bucura de sprijinul declarat al 
sindicatului minier din localitate3. 

La începutul anului 1945, în fruntea organizaţiei locale a social-democraţiei 
reşiţene se afla Iosif Musteţiu (preşedinte) şi Georg Hromadka (secretar), iar 
organizaţia din Steierdorf-Anina era condusă de Ion Banciu, social-democraţii 
cărăşeni păstrându-şi supremaţia în competiţia cu comuniştii din zonă4. 

Redăm, pe scurt, în continuare, aspecte din biografia fruntaşilor P.S.D. 
Caraş: 

 Eftimie Gherman - lider al Uniunii Muncitorilor Mineri între anii 
1924-1940, deputat de Caraş în parlamentul României, pe listele P.S.D., în intervalul 
1920-1937, colaborator al regimului autoritar monarhic, înlăturat din partid în 1940, 
prigonit de legionari, a fost reprimit în rândurile partidului social-democrat în anii 
celui de-al doilea război mondial, împreună cu Iosif Jumanca, însă fără Ioan Mirescu 
şi Ion Flueraş. După 23 august 1944 a activat în cadrul Frontului Unic Muncitoresc. 
La alegerile din 1946 a refuzat să-şi depună candidatura, neintegrându-se niciunuia 
dintre curentele cristalizate în P.S.D., în funcţie de atitudinea lor faţă de comunişti 
(fracţiunea Rădăceanu-Voitec, care se pronunţa pentru fuziunea cu P.C.R.; fracţiu-
nea Şerban Voinea, care accepta colaborarea cu comuniştii, inclusiv liste comune, 
dar pleda pentru păstrarea independenţei P.S.D.; fracţiunea Titel Petrescu, care era 
de acord să colaboreze cu P.C.R. după alegeri, cu condiţia ca social-democraţii să 
meargă pe liste proprii în alegeri), iar în toamna anului 1947, a plecat în exil5. 

 Iosif Musteţiu - înscris în P.S.D. încă din 1918, a desfăşurat, conco-
mitent, o activitate susţinută în conducerea sindicatului muncitorilor reşiţeni, deve-
nind, în perioada interbelică, preşedintele filialei Reşiţa a P.S.D. Opoziţia sa hotărâtă 
faţă de fuziunea P.S.D. cu P.C.R. a determinat arestarea sa, la 5 mai 1948, ajungând 
în mai multe închisori comuniste (ultima, la Aiud); a fost eliberat la 27 iunie 1956, 
deşi condamnarea sa iniţială a fost de 25 de ani muncă silnică6. 

 Traian Cercega - după 23 august 1944 a făcut parte din comitetul de 
reorganizare a mişcării sindicale din Reşiţa şi împrejurimi; între 1945-1946, cu 
ocazia reorganizării P.S.D., a fost ales membru în comitetul local şi judeţean al 
partidului; în 1946 a fost numit secretar regional (pe Banat – n.n.) al Confederaţiei 
Generale a Muncii, iar în anul următor a fost ales în Comitetul Central al P.S.D.7 
În primele luni ale anului 1945, social-democraţii cărăşeni se dovedeau a fi cel mai 
bine organizaţi, comparativ cu celelalte forţe politice din regiune, cu excepţia 
Oraviţei, unde, “nicio grupare nu are o autoritate politică şi toate înregistrează 
criza de şefie”8. 

                                                      
3 SJCSAN, fond P.S.D. – C.J. Caraş, d. 1/1944-1945, f. 169-170. 
4 Hromadka, 1995, p. 121. 
5 Bocşan, 1997, p. 7-8; Iovănel, 1993, p. 11-12. 
6 Ştiru, 1992, p. 20-21.  
7 Voinescu, 1992, p. 10.  
8 Curierul Banatului, Timişoara, anul XXVI, nr. 24, joi, 29 martie 1945, p. 2. 
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Şi după instalarea cabinetului Groza, social-democraţii din judeţul Caraş se 
bucurau de o largă apreciere din partea populaţiei, datorită implicării lor în 
rezolvarea problemelor economice stringente din zonă şi a tonului moderat adoptat 
în toate privinţele, însă dispunea şi de susţinerea necondiţionată a forurilor centrale 
de conducere. La 1 aprilie 1945, ministrul Muncii (Lotar Rădăceanu), însoţit de 
fruntaşul socialist Eftimie Gherman, a vizitat comunele Bocşa Română şi Bocşa 
Montană, seara asistând la o serbare a femeilor muncitoare, desfăşurată în sala 
Prefecturii din Oraviţa, iar în ziua următoare a avut loc o întrunire cu muncitorii din 
Anina şi o consfătuire la Reşiţa9. 

În luna aprilie 1945 a continuat acţiunea de organizare a P.S.D. la nivel 
local, în special în mediul rural, unde naţional-ţărăniştii deţineau o pondere însem-
nată. Astfel, în ziua de 15 aprilie 1945 s-a constituit secţiunea social-democrată din 
Vrăniuţ, la iniţiativa a peste 200 de persoane, condusă de Dimitrie Iovănel (preşe-
dinte), fost ataşat de presă la Budapesta şi de dr. Dumitru Cioloca (vicepreşedinte), 
iar până la sfârşitul lunii aprilie s-au format secţiunile social-democrate din locali-
tăţile Iertof, Iam, Rusova şi Răcăjdia10. 

Problema obţinerii unei poziţii, în strictă conformitate cu popularitatea de 
care se bucura, în administraţia locală a preocupat – în mod deosebit – conducerea 
organizaţiei judeţene Caraş a P.S.D. În acest sens, la şedinţa comună a delegaţilor 
secţiunilor de partid din Reşiţa, Oraviţa şi Anina, convocată la Anina la data de 28 
iunie 1945, în prezenţa unor fruntaşi ai acestei formaţiuni politice (Iosif Musteţiu, 
Lazăr Stoicescu, Eftimie Gherman, dr. Emanoil Ciulei, Vasile Lugojan, Ioan Banciu 
şi Pavel Anghel), s-a discutat despre propunerea desemnării lui Ioan Banciu în 
calitate de prefect al judeţului, deşi, ulterior, această candidatură nu a fost acceptată 
de partidul comunist, motivând radicalismul discursului politic al acestuia şi 
raporturile sale tensionate cu organizaţia comunistă din Anina11. 

De o atenţie specială în presa vremii s-a bucurat Conferinţa regională a 
P.S.D. Banat (Timişoara, 28 octombrie 1945), la care au participat reprezentanţii a 5 
judeţe (Caraş, Severin, Timiş-Torontal, Arad şi Hunedoara). Dintre cei care au luat 
cuvântul la conferinţă îi amintim pe: Mişa Levin (Comitetul Central), Teodor 
Iordăchescu (secretar general al partidului), Traian Novac (primarul municipiului 
Timişoara), Gheorghe Cotoşman (şeful organizaţiei Timiş-Torontal), Ioan Banciu 
(secretarul organizaţiei Caraş), Nicolae Negrea (secretarul organizaţiei Severin), 
Gheorghe Beuran (reprezentantul învăţătorilor socialişti) ş.a. Ministrul Muncii, 
Lotar Rădăceanu, prezent la lucrările conferinţei, declara – de la tribună – 
următoarele: “Partidul Social Democrat din România luptă pentru egalitatea de 
drepturi a tuturor naţionalităţilor, iar pe de altă parte, luptă în contra fascismului 
oricărei naţionalităţi”. Astfel, era respinsă ideea condamnării – în masă – a etnicilor 
germani din ţară şi, implicit, din judeţul Caraş, pentru colaborare cu Grupul Etnic 

                                                      
9 Curierul Banatului, Timişoara, anul XXVI, nr. 26, joi, 5 aprilie 1945, p. 1. 
10 Facla, Timişoara, anul V, nr. 169, 2 mai 1945, p. 4. 
11 SJCSAN, fond P.S.D.-C.J. Caraş (1944-1948), d. 1/1944-1945, f. 88. 
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German şi trădare a intereselor statului român12. 
Partidul Social-Democrat era preocupat, la fel ca aliatul său comunist, dar 

din motive diferite, de întărirea Frontului Unic Muncitoresc. Astfel, la 28 decembrie 
1945 s-a desfăşurat o şedinţă comună P.C.R.-P.S.D., la care a participat şi un 
reprezentant al C.C. al F.U.M. La această şedinţă s-a stabilit ca – la toate adunările 
F.U.M. – să se trimită “observatori” din partea ambelor partide, cu scopul de a se 
combate devierile de la linia unităţii. De asemenea, trebuiau eliminate din P.C.R. şi 
P.S.D. toate elementele care, în trecut, au avut un rol conducător în vreo organizaţie 
fascistă; în fabrici se preconiza promovarea membrilor celor două partide; se 
considera absolut necesară eliminarea – din cadrul sindicatelor – a acelor conducă-
tori care manifestau atitudini potrivnice întăririi F.U.M.13. 

La sfârşitul lunii iunie 1946, când P.S.D. a organizat adunări publice în 
diferite centre importante ale ţării, liderii social-democraţi au abordat probleme 
legate de colaborarea din cadrul B.P.D., insistând să se renunţe la divergenţele dintre 
socialişti şi comunişti şi la orgoliul de partid. Lothar Rădăceanu, anticomunistul 
înverşunat de odinioară, afirma – în conferinţa ţinută la Timişoara – că, deşi P.S.D. 
devenise un partid mare, ar fi nerealist să se exagereze forţele proprii şi să se pună 
accentul pe deosebirile faţă de P.C., aşa cum se făcuse înainte de Congresul din 
martie 194614. În acelaşi spirit s-a desfăşurat şi vizita întreprinsă – la 12 iulie 1946 – 
de către fruntaşul social-democrat Zaharia Tănase (ministru subsecretar de stat) în 
localităţile Arad, Oraviţa, Anina şi Reşiţa15. 

Raporturile din cadrul Frontului Unic Muncitoresc Caraş au devenit foarte 
tensionate în lunile august-septembrie 1946. Deoarece o ruptură între cele două par-
tide componente ale F.U.M. (Partidul Comunist şi Partidul Social-Democrat) părea 
iminentă, conducerea centrală a Frontului Unic Muncitoresc trebuia să intervină, în 
mod energic, pentru reglementarea diferendelor existente. În consecinţă, la şedinţa 
F.U.M., desfăşurată la Reşiţa în ziua de 16 septembrie 1946, au participat Victor 
Brătfăleanu şi Corneliu Bragadireanu – din partea C.C. al P.S.D., respectiv Iosif 
Rangheţ – din partea C.C. al P.C.R. În cadrul şedinţei s-au adus o serie de critici atât 
la adresa P.C.R., cât şi la adresa P.S.D. deoarece “au neglijat întărirea colaborării 
în cadrul F.U.M. ..., iar anumite abateri comise de o parte şi de alta nu au fost 
soluţionate la timp, ceea ce a adus o răcire a legăturilor fireşti din cadrul F.U.M.-
ului”; se preconiza faptul că “pe viitor, orice abatere urmează a fi pusă în prima 
şedinţă a Frontului Unic Muncitoresc şi soluţionată fără întârziere”. De asemenea, 
s-a stabilit că “niciun partid nu poate organiza vreo adunare în incinta întreprin-
derilor fără asentimentul F.U.M.”. Tot cu această ocazie s-a luat în discuţie dorinţa 
lui Musteţiu de a demisiona atât din postul de preşedinte al sindicatului, cât şi al 
B.P.D.-ului; cei prezenţi, în unanimitate, au fost de părere că “tov. Musteţiu să 

                                                      
12 Făclia, Timişoara, anul V, seria a II-a, nr. 312, joi, 1 noiembrie 1945, p. 1, 3. 
13 Marin-Luncan, 1984, p. 229-230. 
14 Jurca, 1994, p. 362. 
15 Marin-Luncan, 1984, p. 237. 
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păstreze calităţile avute în interesul atât al Partidului Social-Democrat, al Frontului 
Unic Muncitoresc, cât şi al Sindicatului”16. 

După sciziunea din martie 1946, situaţia P.S.D. era precară. Întărirea aripii 
Voitec-Rădăceanu s-a produs tot după falsificarea alegerilor. În ianuarie 1947, 
regionala comunistă Banat întocmea un raport în acest sens: “P.S.D. cu forţe aproxi-
mativ egale cu P.C.R. Pe lângă muncitori, a obţinut adeziunea unei părţi din mica 
burghezie orăşenească. S-au înscris şi mulţi funcţionari publici, pentru a fi acoperiţi 
politic. P.S.D. cuprinde şi foarte mulţi germani, care caută astfel să se pună la 
adăpost. N-au conducere formată, căci cea aleasă s-a descompletat după sciziunea 
titeliştilor”17. 

Adunarea generală a organizaţiei social-democrate din judeţul Caraş, 
desfăşurată la Reşiţa în ziua de 23 februarie 1947, a relevat numeroase aspecte ale 
activităţii partidului în ultimele 6 luni: “organizaţia reşiţeană a P.S.D. şi-a dublat 
numărul membrilor de la ultima adunare generală încoace (peste 4.000 de membri); 
cercul de studii al P.S.D. a organizat o serie de conferinţe publice; funcţionează o 
şcoală de cadre permanentă a partidului; comisia culturală a P.S.D. organizează 
spectacole de teatru, concerte şi alte manifestări culturale; au avut loc şedinţe şi 
adunări pentru clarificări ideologice; secţiunea Reşiţa a sprijinit, în tot decursul 
anului (1946 -n.n.), secţiunile vecine ale plăşilor Reşiţa şi Bocşa; colaborarea în 
B.P.D. şi în F.U.M. a fost loială, dar destul de anevoioasă”. Printre altele, se 
propunea ca “P.S.D. să intervină, prin forurile sale centrale, pentru rezolvarea 
problemei germanilor, cetăţeni ai României, în sensul unei pedepsiri a vinovaţilor 
de fapt, dar şi a scoaterii de sub orice urmărire şi constrângere a populaţiei 
germane nevinovate”, o poziţie total contrară celei adoptate de organizaţia similară a 
partidului comunist18. 

Într-un comunicat remis Secretariatului General al P.S.D. la 2 aprilie 1947, 
organizaţia social-democrată din judeţul Caraş aducea noi informaţii privind situaţia 
sa organizatorică în primele luni ale anului 1947: numărul total de membri – 13.016 
(6.518 muncitori, 5.543 ţărani, 422 funcţionari publici, 260 funcţionari particulari, 
170 meseriaşi-patroni, 58 comercianţi şi 45 liber-profesionişti); numărul secţiunilor 
P.S.D. din judeţ – 69; numărul total al organizaţiilor social-democrate din comunele 
rurale şi urbane, inclusiv reşedinţa judeţului – 119; numărul total al grupărilor P.S.D. 
pe întreprinderi – 5 (Creditul Carbonifer – Minele Cozla, Fabrica de cherestea 
C.A.P.S. Drencova, Societatea U.D.R. – Ocolul Moldova Nouă, Societatea U.D.R. 
Reşiţa şi C.F.R. Oraviţa); 10 primari şi 11 ajutori de primari social-democraţi la 
nivelul judeţului; partidul a luat parte la “toate operele de ajutorare şi binefacere din 
judeţ”; partidul a fost sprijinit, în teritoriu, de gruparea învăţătorilor şi a meseriaşilor 
socialişti; la Reşiţa funcţiona o şcoală de cadre, condusă de ing. Popovici, prof. 
Gherghina, Hromadka, Musteţiu şi Cuncăl; în întreprinderile din judeţ s-a ajuns la 
divergenţe, în cadrul Frontului Unic Muncitoresc, determinate de stabilirea noilor 

                                                      
16 SJCSAN, fond P.S.D. - C. J. Caraş (1944-1948), d. 2/1946, f. 101. 
17 Rusnac, 2003, p. 405. 
18 SJCSAN, fond P.S.D. - C. J. Caraş (1944-1948), d. 2/1946, f. 169. 



974 
 

salarii preconizate de Confederaţia Generală a Muncii; 10 secţiuni social-democrate 
din judeţ (Oraviţa, Reşiţa, Anina, Berzasca, Moldova Nouă, Dognecea, Ocna de 
Fier, Bocşa Vasiovei, Bozovici şi Lăpuşnicul Mare) deţineau biblioteci, cu 2.139 de 
volume, la care aveau acces 1.219 cititori19. 

Comitetul Judeţean Caraş al P.S.D. era format, în această perioadă, din: 
preşedinte – Iosif Musteţiu; vicepreşedinte – dr. Emanoil Ciulei; secretar – Vasile 
Lugojanu; casier – Gheorghe Bihoi; membri cu drepturi depline – Eftimie Gherman 
(Oraviţa), Ioan Banciu (Anina), Trăilă Laţcu (Macovişte), Iuliu Streinu (Bozovici), 
Ioan Kirch (Bocşa), Ioan Ciorman (Ticvaniul Mic), Traian Cercega (Reşiţa) şi 
Gheorghe Gherghinescu (Moldova Nouă); membri supleanţi – Ştefan Krecsik 
(Anina), Petru Şelariu (Sasca Montană), ing. Ioan Voicu (Bocşa), Ioan Pajitka 
(Tirol), Drincea Gruia (Greoni) şi Vasile Andrei (Bozovici); cenzori – Eugen 
Lindner (Reşiţa) şi Dumitru Cioloca (Vrăniuţ)20. 

Deşi forurile de conducere locale ale P.S.D. au încercat să-l impună, încă de 
la începutul lunii martie 1947, pe Iosif Musteţiu în funcţia de prefect al judeţului, în 
urma alegerii lui Vasile Ionescu în calitate de deputat, şi, apoi, în condiţiile refuzului 
categoric venit din partea lui Musteţiu, pe avocatul Iuliu Streinu, reprezentanţii 
partidului comunist din zonă au respins toate propunerile partidului social-democrat, 
determinând o tensionare a relaţiilor dintre cele două formaţiuni politice21. 

Datorită presiunilor exercitate de organizaţia judeţeană a partidului comu-
nist, doi fruntaşi social-democraţi (Gheorghe Cârdu, membru în Comitetul P.S.D. 
Caraş şi Mihai Ţunea, funcţionar la Prefectura judeţului Caraş) au demisionat din 
toate funcţiile deţinute în cadrul partidului, primul fiind chiar acuzat că “are legături 
cu inamicul şi este trădător al cauzei socialiste”22. 

Anul 1947 a însemnat, în egală măsură, accentuarea divergenţelor dintre 
organizaţiile cărăşene ale P.C.R. şi P.S.D., în pofida parteneriatului oficial în cadrul 
Frontului Unic Muncitoresc şi al Blocului Partidelor Democratice, fapt determinat 
de dorinţa comuniştilor de slăbire a poziţiilor deţinute de social-democraţi în zonă şi 
de diminuare a popularităţii de care se bucurau în mediul muncitoresc din judeţ. De 
pildă, în noaptea de 4/5 mai 1947 au fost arestaţi 4 muncitori de la U.D.R., membri 
ai P.S.D., sub acuzaţia că erau “elemente contrare regimului democrat” şi trimişi în 
lagăr, conducerea organizaţiei social-democrate judeţene solicitând – pe un ton 
imperativ – Secretariatului General al P.S.D. să intervină, de urgenţă, la Ministerul 
de Interne pentru eliberarea grabnică a acestora, deoarece, în caz contrar, raporturile 
din cadrul F.U.M. Caraş vor înceta în cel mai scurt timp23. De asemenea, în urma 
declaraţiilor făcute împotriva constituirii partidului unic şi a unor acuzaţii privind 
colaborarea cu forţele de opoziţie din zonă (în primul rând, "titelişti şi manişti"), 
Eftimie Gherman a fost suspendat din partid şi chemat la Bucureşti pentru a 

                                                      
19 SJCSAN, d. 12/1947, f. 235-238. 
20 SJCSAN, d. 1/1947, f. 29. 
21 SJCSAN, d. 15/1947, f. 62. 
22 SJCSAN, d. 1/1947, f. 1-5. 
23 SJCSAN, d. 15/1947, f. 61. 
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răspunde în faţa Consiliului de disciplină pentru “trădarea cauzei socialiste”; 
această acuzaţie devenea un stereotip pentru toţi social-democraţii care nu erau pe 
deplin de acord cu formarea Partidului Unic Muncitoresc, de fapt cu lichidarea 
social-democraţiei24. 

Controlul asupra administraţiei locale a devenit, la rândul său, un motiv de 
dispută între organizaţiile comuniste şi social-democrate, mai ales în a doua parte a 
anului 1947. Astfel, comisia interimară a oraşului Reşiţa era alcătuită din 2 social-
democraţi (Vladimir Manoilovici şi Todor Boru), 3 comunişti (Mihail Bugariu, 
Maria Ţăranu şi Constantin Cristoi), la care se adăugau 4 reprezentanţi ai “grupărilor 
fantomă” (Frontul Plugarilor, Partidul Naţional-Popular şi Partidul Naţional Ţără-
nesc-Anton Alexandrescu), după cum rezultă din comunicatul trimis de către P.S.D.- 
Secţiunea Reşiţa Secretariatului General al partidului la 25 iulie 1947; organizaţia 
social-democrată locală se declara nemulţumită de faptul că “P.S.D. era pus pe 
picior de egalitate cu partidele P.N.P., P.N.Ţ.-Alexandrescu şi Frontul Plugarilor, 
care nu dispun nici de aderenţi, nici de popularitate” şi propunea “înlocuirea 
reprezentanţilor echipelor-fantomă cu reprezentanţi P.S.D.”, făcând şi câteva 
nominalizări în acest sens25. Mai mult chiar, reprezentanţii P.S.D. din plasa Bozovici 
nu făceau parte din comisiile interimare ale localităţilor din zonă, funcţiile la nivel 
local fiind împărţite între partidul comunist şi “sateliţii” săi (Frontul Plugarilor şi 
Partidul Naţional Popular), în pofida faptului că organizaţia social-democrată avea 
cei mai mulţi membri şi se bucura de o largă popularitate26. 

Raporturile dintre organizaţiile judeţene comunistă şi social-democrată s-au 
deteriorat foarte mult în luna septembrie 1947, însă ofensiva comuniştilor pentru 
“înghiţirea” social-democraţilor s-a accentuat în mod vizibil. De pildă, comitetele 
F.U.M. (judeţean, pe plăşi, în întreprinderi) nu funcţionau de mai multe luni, “din 
cauză că tovarăşii comunişti nu-i simt necesitatea”, iar în oraşul Oraviţa, comitetul 
F.U.M. a fost convocat – de către social-democraţi – în repetate rânduri, “fără ca 
tovarăşii comunişti să se prezinte”27. 

În mod evident, presiunile exercitate de comunişti asupra social-
democraţilor au determinat slăbirea structurilor organizatorice ale acestora la nivelul 
judeţului Caraş şi părăsirea partidului de către unii fruntaşi în favoarea formaţiunilor 
politice din opoziţie, cu precădere Partidul Social Democrat Independent. Astfel, în 
luna decembrie 1947, cu puţin timp înaintea unificării cu P.C.R., situaţia P.S.D. 
Caraş se prezenta în felul următor: numărul total al membrilor înscrişi în partid, în 
secţiuni săteşti – 1.716; numărul total al membrilor înscrişi în partid, în secţiuni 
orăşeneşti – 4.422; numărul total al membrilor Uniunii Tineretului Socialist pe judeţ 
– 110; numărul total al membrilor Uniunii Femeilor Muncitoare pe judeţ – 267; 
numărul total al grupărilor politice pe întreprinderi – 4 (Societatea U.D.R. Reşiţa, 
C.F.R., gruparea învăţătorilor şi cea a profesorilor socialişti); numărul total al 

                                                      
24 SJCSAN, fond Legiunea de Jandarmi Caraş, d. 4/1947, f. 261. 
25 SJCSAN, fond P.S.D. - C. J. Caraş (1944-1948), d. 15/1947, f. 73. 
26 SJCSAN, f. 81. 
27 SJCSAN, d. 12/1947, f. 7. 



976 
 

membrilor de partid din judeţ, pe profesiuni – 4.180 muncitori, 1.683 agricultori, 
1.334 meseriaşi, 309 funcţionari particulari, 130 funcţionari publici, 53 mineri, 38 
liber-profesionişti, 15 pensionari, 11 comercianţi ş.a.m.d.; partidul mai dispunea de 
3 primari şi 2 ajutori de primari în judeţ, observându-se o reducere considerabilă a 
controlului social-democraţilor asupra organelor administraţiei locale28. 

După constituirea organizaţiei Caraş a Partidului Muncitoresc Român 
(rezultat din fuziunea P.C.R. cu P.S.D.), sub îndrumarea lui Vasile Ionescu, foştii 
social-democraţi s-au încadrat în noile structuri ale Partidului Unic Muncitoresc şi 
au participat, sub îndrumarea deputatului Vasile Ionescu, la alegerile din martie 
1948 şi la alte acţiuni demarate de P.M.R., însă foarte puţini au fost cooptaţi în 
structurile de conducere ale noului partid. 

Sistemul partitist din România a fost puternic afectat de modificarea rapor-
tului de forţe atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. Însă partidele politice care 
activau pe teritoriul Banatului au evoluat în anumite condiţii specifice, determinate 
de simpatia faţă de P.S.D. în mediul urban şi, respectiv, faţă de P.N.Ţ. în mediul 
rural. 

Imediat după lovitura de stat, P.S.D. şi-a pus toate speranţele în refacerea 
completă a influenţei sale din perioada interbelică în Banat, şi în special în judeţul 
Caraş, însă menţinerea – în continuare – a Frontului Unic Muncitoresc și apelurile 
patetice lansate de acesta pentru greve şi demonstraţii au reprezentat o capcană bine 
întinsă de comunişti Partidului Social-Democrat. Abilitatea cu care comuniştii au 
reuşit să păstreze alianţa cu social-democraţii, cel puţin formal, a fost ilustrată prin 
numirea unor primari din rândurile P.S.D. în numeroase localităţi cărăşene. 
Popularitatea de care se bucura Constantin-Titel Petrescu în judeţul Caraş şi, de 
altfel, în întregul Banat i-a determinat – totuşi – pe social-democraţii din zonă să res-
pingă, prin vot, posibilitatea continuării mandatului guvernului procomunist prezidat 
de dr. Petru Groza. Această modificare a atitudinii organizaţiei judeţene Caraş a 
Partidului Social-Democrat a dus la excluderea unor membri “incomozi” din cadrul 
P.S.D., dar şi la o reconsiderare a poziţiilor partidului comunist din regiune faţă de 
P.S.D., în vederea fuziunii dintre cele două partide. 

Conflictul deschis dintre P.C.R. şi P.S.D. în privinţa controlului asupra 
sindicatelor atât la nivel local, cât şi la nivel central, va prefigura subordonarea – pe 
viitor – a sindicatelor faţă de partidul comunist. Implicarea Partidului Social Demo-
crat din judeţul Caraş în încheierea contractelor colective de muncă, dar şi în soluţio-
narea – pe cale paşnică – a grevelor a ilustrat speranţa Partidului Social Democrat în 
menţinerea controlului său asupra sindicatelor şi în votul favorabil pe care-l va 
obţine la alegeri din partea acestora. Rezultatele alegerilor, inclusiv prezenţa unor 
membri marcanţi ai P.S.D. în cabinetul Groza, a determinat o apropiere tot mai 
strânsă faţă de P.C.R., fără, însă, a fi pe deplin de acord cu constituirea unui “partid 
unic muncitoresc”. 

 
 

                                                      
28 SJCSAN, d. 15/1947, f. 97-98. 
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2. Activitatea Partidului Social-Democrat în jud. Severin (1944-'48) 
Una dintre preocupările de bază ale social-democraţilor în anii 1944-1945 a 

fost înscrierea de noi membri în partid şi deschiderea cât mai multor filiale în judeţul 
Severin. Propaganda de atragere de membri a avut puţin succes în mediul rural. În 
schimb, propaganda social-democrată a avut un succes mai mare în centrele urbane 
şi industrializate ale judeţului Severin: Lugoj, Caransebeş, Orşova, Topleţ, Nădrag, 
Ferdinand (viitorul oraş Oţelu Roşu). Muncitorii din aceste centre erau ţinta propa-
gandei şi presiunilor venite atât din partea Partidului Social-Democrat, cât şi din par-
tea Partidului Comunist. Neînregimentarea în rândurile lor a atras numeroase perse-
cuţii, mulţi muncitori fiind îndepărtaţi de la locul de muncă29. În consecinţă, a fost 
posibilă constituirea Comitetului Judeţean P.S.D. Severin, la 22 aprilie 1945, format 
din: preşedinte – Alexandru Astaloş; vicepreşedinţi – Alexe Jianu şi Mihai Ognano-
vici; secretar – dr. Nicolae Fekete; casier – ing. Jiva Filipovici; membri – ing. Mihai 
Moiescu, Gheorghe Lupu, Vasile Blaga, Gheorghe G. Manofu şi Ioan Ghelejan30. 

Relaţiile Partidului Social-Democrat cu Partidul Comunist au fost domi-
nate, în toţi aceşti ani, de încercările social-democraţilor de a rezista presiunilor 
exercitate de comunişti, situaţie vizibilă şi în cadrul organizaţiei judeţene Severin. 

Încă din noiembrie 1944 au apărut semnele tensiunii dintre cele două par-
tide. Tensiunile s-au tradus în acuzaţii reciproce, aşa cum s-a întâmplat în aprilie 
1945 tot la Ferdinand; câţiva comunişti din localitate au acuzat un membru social-
democrat că ar fi făcut parte dintr-o organizaţie de extremă dreaptă. Social-demo-
craţii au ripostat arătând că şi un comunist marcant din Ferdinand a avut aceleaşi 
simpatii politice, “a primit ajutoare şi a cotizat până la data de 18 august 1944, iar 
acuma poate să fie comunist, să fie primar şi prim delegat, deci vedeţi dvs., ei caută 
pe toate căile să ne acuze, să se lege de membrii noştri, cu toate că noi am avea 
motiv mai repede să ne legăm de ei”31. 

Raporturile în cadrul F.U.M. Severin s-au deteriorat vizibil spre sfârşitul 
anului 1945. Astfel, organizaţia din Lugoj s-a pronunţat în favoarea participării la 
alegeri pe liste separate şi chiar pentru ruperea alianţei cu comuniştii în plan local. În 
schimb, la Caransebeş, datorită afirmaţiilor anticomuniste şi antisemite ale unui 
fruntaş social-democrat, la presiunile comuniştilor, întreaga conducere a organizaţiei 
a demisionat şi a fost ales un nou comitet, net favorabil colaborării cu partidul 
comunist din oraş. Mai mult chiar, noul Comitet Judeţean, desemnat la 27 noiembrie 
1945 şi format din 15 membri, avea sarcina de a reorganiza toate comitetele de plasă 
ale partidului în sensul unei colaborări apropiate cu partidul comunist32. 

Anul 1946 a fost marcat de multiple demisii şi excluderi de membri din 
organizaţia Severin a P.S.D., majoritatea fiind determinate de opţiunea pentru 
Partidul Social-Democrat Independent (condus de C-tin Titel Petrescu) sau neimpli-
carea – într-o măsură suficientă – în campania electorală a Partidului Social-

                                                      
29 Macavei, 2002, p. 271. 
30 SJTAN, fond P.S.D. - C.J. Severin, d. 2/1946, f. 7. 
31 Macavei, 2002, p. 271-272. 
32 SJTAN, fond C.J. P.C.R. Severin, d. 4/1945, f. 146. 
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Democrat, din lipsă de convingere în victoria Blocului Partidelor Democratice în 
alegerile legislative generale programate pentru luna noiembrie 194633. 

Organizaţia Severin a Partidului Social-Democrat era profund nemulţumită 
datorită faptului că nu era reprezentată în Comitetul Central lărgit, constituit la data 
de 30 martie 1946. Din acest motiv, la şedinţa Comitetului judeţean Severin al 
Partidului Social-Democrat desfăşurată în aceeaşi zi se solicita – în mod insistent – 
cooptarea unui membru al organizaţiei judeţene Severin în C.C. al P.S.D. pornind de 
la considerentul că “activitatea depusă (de organizaţia Severin -n.n.) a corespuns şi 
corespunde întru totul liniei de partid şi, în cadrul organizaţiei, s-a dus – de la 
început – o luptă continuă pentru reuşita tezei A, adică a mergerii în alegeri pe listă 
comună, având în vedere că alte organizaţiuni (Hunedoara, Caraş, Timiş etc.) au 
avut – de la început – o atitudine contrară tezei majorităţii”, dar, cu toate acestea, au 
primit reprezentanţi în Comitetul Central al partidului34. 

Relaţiile Partidului Social-Democrat cu Partidul Comunist au fost dominate 
de încercările social-democraţilor de a rezista presiunilor exercitate de comunişti, 
situaţie vizibilă şi în cadrul organizaţiei judeţene Severin. În luna iunie 1946, mem-
brii social-democraţi din Caransebeş se plângeau că erau supuşi unor presiuni pentru 
a se înscrie în Partidul Comunist. O lună mai târziu au apărut divergenţe între cele 
două partide cu privire la conducerea staţiei C.F.R. din Caransebeş. Reprezentanţii 
Partidului Social-Democrat au arătat neparitatea în comitetele de fabrică, în sindicate 
şi în comisiile locale. 

De-a lungul anului 1946, Partidul Social-Democrat a urmărit prin nume-
roase mijloace să convingă opinia publică şi proprii membri că alianţa cu Partidul 
Comunist reprezenta doar o tactică electorală. Mai ales la nivelul membrilor simpli 
exista un puternic curent de opinie defavorabil unirii cu Partidul Comunist. Această 
ostilitate era explicată prin comportamentul neloial al comuniştilor cu care trebuiau 
să colaboreze în cadrul Frontului Unic Muncitoresc: “În comitetele de fabrică, în 
comitetele sindicale şi chiar în comisia locală din Caransebeş, comuniştii nu res-
pectă existenţa Frontului Unic Muncitoresc, ci prin forţă se instalează la conducere, 
înlăturând prin purtări anarhice pe social-democraţi”35.  

În luna septembrie 1946 Secretariatul General al P.S.D. a stabilit criteriile de 
selectare a candidaţilor pentru Adunarea Deputaţilor: “vechime în partid de 3 ani” 
(excepţii se puteau face numai de către C.C., pentru motive foarte importante); 
“elementele cele mai destoinice”; “cei mai capabili şi cei mai devotaţi tovarăşi”36. 

După “câştigarea” alegerilor din noiembrie 1946, comuniştii şi-au accentuat 
acţiunile pentru înlăturarea social-democraţilor din posturile de conducere de la 
nivelul judeţului. Ca dovadă, în decembrie 1946, filiala din Orşova a trimis comite-
tului executiv al Partidului Social-Democrat de la Bucureşti o reclamaţie în care era 
prezentată situaţia din cadrul C.F.R. Orşova: “Ca recompensă a muncii noastre 

                                                      
33 SJTAN, fond P.S.D. - C. J. Severin, d. 10/1945-1948, f. 18-20. 
34 SJTAN, d. 5/1946, f. 188. 
35 Macavei, 2002, p. 271-273. 
36 SJTAN, fond P.S.D. - C. J. Severin, d. 5/1946, f. 141. 
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depusă pe teren pentru propagarea ideii socialiste şi reuşita în alegerile electorale 
din 19 noiembrie astăzi suntem persecutaţi de către tovarăşii noştri din Partidul 
Comunist, ameninţaţi cu loviri, mutaţi disciplinar fără motive, caz care se întâmplă 
în toată Regionala 5 Timişoara, profitând de ocazia că toate posturile de conducere 
în administraţia C.F.R. le deţin tovarăşii comunişti”37. 

Într-o rezoluţie adoptată la şedinţa organizaţiei P.S.D. Severin din ziua de 20 
decembrie 1946 se solicita rezolvarea urgentă a cererilor sale: obţinerea postului de 
prefect al judeţului Severin; menţinerea postului de primar al oraşului Lugoj; postul 
de primar al oraşului Caransebeş, deţinut în intervalul 1 noiembrie 1944-4 mai 1946; 
posturile de administratori la diverse întreprinderi, la egalitate cu celelalte partide 
din B.P.D.; comisarul guvernului şi 2 membri în comisiile interimare de la Comuni-
tatea de Avere din Caransebeş să fie social-democraţi38. 

Din punct de vedere organizatoric, în anul 1947, P.S.D. Severin era încă 
destul de bine structurat, având 46 de secţiuni în cele mai importante localităţi ale 
judeţului şi 9 grupe de întreprinderi la Lugoj, Caransebeş, Nădrag, Ferdinand, 
Tomeşti şi Margina39. 

La jumătatea anului 1947, Partidul Social-Democrat număra – în judeţul 
Severin – 4.908 membri, proveniţi din cele mai variate clase sociale şi profesiuni: 
1.528 muncitori, 508 funcţionari, 294 meseriaşi şi comercianţi, 2.133 plugari, 168 
învăţători, 16 medici, 5 preoţi, 19 ingineri, 10 avocaţi, 41 pensionari, 2 militari, 32 
având alte profesiuni. Cele mai puternice filiale ale partidului erau cele din Lugoj – 
778 membri, Caransebeş – 537 membri, Ferdinand – 378 membri, Nădrag – 220 
membri. 

În ceea ce priveşte conducerea secţiunii din Severin a Partidului Social-
Democrat, în anul 1947 au fost întocmite 136 fişe personale ale unor membri de 
frunte, ale unor activişti din conducerea mişcării sindicale ce s-au evidenţiat în 
munca de partid. Pe lângă datele personale, funcţia îndeplinită, studiile efectuate, 
fişele cuprindeau şi informaţii despre organizaţiile politice din care făcuseră parte 
anterior aceşti membri social-democraţi. Astfel, din cei 136 de membri, 13 făcuseră 
parte din Mişcarea Legionară, 11 din Grupul Etnic German, 5 din Organizaţia Ger-
mană Muncitorească, 3 din Partidul Naţional Liberal, 2 din Organizaţia Maghiară, 1 
din Partidul Naţional Ţărănesc, 1 din Organizaţia Naţional-Creştină, 1 din Partidul 
Naţional Liberal (Tătărescu)40. 

Anul 1947 a reprezentat ultima etapă în preluarea controlului asupra 
Partidului Social-Democrat de către comunişti, operaţiune ce a avut loc, mai întâi, 
la nivel central şi, mai apoi, la nivelul organizaţiilor judeţene. De la Bucureşti s-a 
încercat supravegherea şi chiar înlăturarea acelor membri social-democraţi ce se 
opuneau comuniştilor. O circulară trimisă de la Bucureşti către organizaţiile din ţară 
ale partidului cerea raportarea tuturor conflictelor şi divergenţelor din cadrul 

                                                      
37 Macavei, 2002, p. 273. 
38 SJTAN, fond P.S.D. - C. J. Severin, d. 5/1946, f. 242. 
39 SJTAN, fond P.S.D. - C. J. Severin, d. 6/1946-1948, f. 24. 
40 Macavei, 2002, p. 271. 
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Frontului Unic Muncitoresc. Rapoartele trebuiau să cuprindă date cât mai amănun-
ţite despre respectivii membri: politica făcută înainte de 23 august 1944; apartenenţa 
la mişcarea legionară sau la o altă formaţiune politică totalitară; funcţiile ocupate 
între anii 1938-1944; implicarea în activităţi aducătoare de avantaje materiale; acu-
zaţii aduse pentru fapte ce constituiau abateri de la linia politică şi sindicală a clasei 
muncitoare. 

La 9 martie 1947 a avut loc adunarea generală a Partidului Social-
Democrat din judeţul Severin. La această şedinţă s-au explicat, în primul rând, moti-
vele pentru care partidul a participat la alegeri alături de celelalte forţe politice din 
Blocul Partidelor Democratice: “asigurarea condiţiunilor de progres social şi pro-
movarea ideologiei de partid”. În acelaşi timp s-a afirmat, încă o dată, necesitatea 
păstrării independenţei partidului şi s-a luat atitudine în faţa tacticilor de intimidare 
ale comuniştilor. 

Această atitudine fermă s-a schimbat radical după numai câteva luni. La 16 
noiembrie 1947 a avut loc o altă şedinţă a organizaţiei judeţene Severin, în cadrul 
căreia s-a ajuns la concluzia că Partidul Social-Democrat şi Partidul Comunist tre-
buie să se unească: “au ajuns la nivelul acela de înţelegere pentru înfăptuirea aces-
tui mare act în folosul păcii şi contra războiului”. Câteva zile mai târziu, organizaţia 
judeţeană Severin trimitea filialei din Topleţ o circulară în care era confirmată 
viitoarea unire a celor două partide: “Am luat act cu satisfacţie de scrisoarea voastră 
prin care ne comunicaţi că vă înţelegeţi bine cu tov. comunişti şi vă pregătiţi pentru 
partidul unic. Vă comunicăm că zilele acestea au fost numite comisiuni mixte de 
câte doi comunişti şi doi socialişti care vor pregăti unificarea la fiecare secţiune şi, 
deci, şi la voi. La 21 ianuarie 1948 va fi un congres al ambelor partide care va veri-
fica unificarea. Sarcina voastră de căpetenie este a pregăti sufleteşte pe fiecare 
membru al partidului nostru şi, în acelaşi timp, a epura din partid pe acei care sim-
ţiţi voi că n-ar fi cu trup şi suflet hotărâţi adepţi ai Partidului Unic Muncitoresc”41. 

De altfel, la 18 noiembrie 1947 organizaţia judeţeană Severin a P.S.D. şi-a 
desemnat reprezentanţii în comisiile de pregătire a Partidului Unic Muncitoresc: dr. 
Nicolae Negrea, Gheorghe Nitas, Ioan Buduca, Romulus Târnăveanu şi Chilom 
Melentie (Comisia Judeţeană Severin); Ioan Daminescu, Dumitru Popescu şi Aurel 
Lascu (Comisia Lugoj); Moise Nedescu, Vasile Atanasescu şi Teodor Micşa (Comi-
sia Caransebeş); Nicolae Nicolăescu, Vasile Popa şi Nicolae Dudulea (Comisia 
Orşova); Adolf Kutscherak, Albert Pleceai şi Gheorghe Lupu (Comisia Nădrag); 
Vasile Blaga, Constantin Roiban şi Romulus Radu (Comisia Ferdinand)42. 

La începutul anului 1948 au avut loc ultimele pregătiri în vederea anihilării 
Partidului Social-Democrat sub masca unirii cu Partidul Comunist. Astfel, la 8 
ianuarie, secretariatul general al partidului transmitea organizaţiei din Severin 
instrucţiuni pentru pregătirea congresului comun al celor două partide, din care 
reieşea clar faptul că se dorea îndepărtarea membrilor suspectaţi că nu erau de acord 
cu unificarea cu comuniştii. 

                                                      
41 Macavei, 2002, p. 273-274. 
42 SJCSAN, fond P.S.D - O. J. Severin (1947), d. 1/1947, f. 204. 
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În ceea ce priveşte rezistenţa lui Constantin Titel Petrescu la acţiunile 
comuniste, aceasta a avut ecou în rândul organizaţiei din judeţul Severin. Unii 
membri şi-au dat demisia şi s-au înscris în Partidul Social-Democrat Independent 
format de Titel Petrescu. Susţinerea lui Titel Petrescu era pedepsită prin excluderea 
din partid, aşa cum s-a întâmplat cu un membru din Caransebeş, care a încercat să 
organizeze o facţiune socialistă titelistă. De asemenea, orice material de propagandă 
în favoarea acestuia sau semnat de el era interzis şi scos din circulaţie: “Întrucât se 
constată că unele organizaţii ale partidului nostru continuă să răspândească 
broşura “O spovedanie”, scrisă şi prefaţată de Mihail Negru şi Constantin Titel 
Petrescu, vi se atrage atenţia că este strict interzis tuturor membrilor noştri ca şi 
organizaţiilor să continue răspândirea acestei broşuri. Toate organizaţiile care au, 
eventual, în depozit astfel de broşuri le vor trimite de îndată secretariatului general 
al Partidului Social-Democrat”43. 

Înregimentaţi în Partidul Unic Muncitoresc la finele lunii februarie 1948, pe 
poziţii net inferioare faţă de comunişti, social-democraţii din judeţul Severin se vor 
implica, în continuare, în campania electorală din martie 1948 şi în celelalte acţiuni 
iniţiate sub egida Frontului Democraţiei Populare, menite să asigure controlul asupra 
întregii societăţi. 

Una dintre preocupările de bază ale social-democraţilor în anii 1944-1945 a 
fost înscrierea de noi membri în partid şi deschiderea cât mai multor filiale în judeţul 
Severin. Propaganda de atragere de membri a avut puţin succes în mediul rural. În 
schimb, propaganda social-democrată a avut un succes mai mare în centrele urbane 
şi industrializate ale judeţului Severin: Lugoj, Caransebeş, Orşova, Topleţ, Nădrag, 
Ferdinand. Relaţiile Partidului Social-Democrat cu Partidul Comunist au fost 
dominate, în toţi aceşti ani, de încercările social-democraţilor de a rezista presiunilor 
exercitate de comunişti, situaţie vizibilă şi în cadrul organizaţiei judeţene Severin. 

Anul 1946 a fost marcat de multiple demisii şi excluderi de membri din 
organizaţia Severin a P.S.D., majoritatea fiind determinate de opţiunea pentru Parti-
dul Social-Democrat Independent (condus de C-tin Titel Petrescu) sau neimplicarea 
– într-o măsură suficientă – în campania electorală a Partidului Social-Democrat, din 
lipsă de convingere în victoria Blocului Partidelor Democratice în alegerile legisla-
tive generale programate pentru luna noiembrie 1946. De-a lungul anului 1946, 
Partidul Social-Democrat a urmărit prin numeroase mijloace să convingă opinia 
publică şi propriii membri că alianţa cu Partidul Comunist reprezenta doar o tactică 
electorală. După “câştigarea” alegerilor din noiembrie 1946, comuniştii şi-au accen-
tuat acţiunile pentru înlăturarea social-democraţilor din posturile de conducere de la 
nivelul judeţului. 

Din punct de vedere organizatoric, în anul 1947 P.S.D. Severin era încă 
destul de bine structurat. Anul 1947 a reprezentat ultima etapă în preluarea 
controlului asupra Partidului Social-Democrat de către comunişti, operaţiune ce a 
avut loc mai întâi la nivel central şi mai apoi la nivelul organizaţiilor judeţene. De la 

                                                      
43 Macavei, 2002, p. 274. 
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Bucureşti s-a încercat supravegherea şi chiar înlăturarea acelor membri social-demo-
craţi ce se opuneau comuniştilor. 

La începutul anului 1948 au avut loc ultimele pregătiri în vederea anihilării 
Partidului Social-Democrat sub masca unirii cu Partidul Comunist. În ceea ce 
priveşte rezistenţa lui Constantin Titel Petrescu la acţiunile comuniste, aceasta a 
avut ecou în rândul organizaţiei din judeţul Severin. Unii membri şi-au dat demisia 
şi s-au înscris în Partidul Social-Democrat Independent format de Titel Petrescu. 
Susţinerea lui Titel Petrescu era pedepsită prin excluderea din partid. Înregimentaţi 
în Partidul Unic Muncitoresc la finele lunii februarie 1948, pe poziţii net inferioare 
faţă de comunişti, social-democraţii din judeţul Severin se vor implica, în continu-
are, în campania electorală din martie 1948 şi în celelalte acţiuni iniţiate sub egida 
Frontului Democraţiei Populare, menite să asigure controlul asupra întregii societăţi. 

Căderea României în comunism, o dată cu validarea rezultatelor alegerilor 
parlamentare şi urmările lor imediate (semnarea Tratatului de pace cu marile puteri, 
care legitimau – astfel – autoritatea guvernului de la Bucureşti; interzicerea 
partidelor de opoziţie şi arestările masive operate în rândurile aderenţilor; exilarea 
regelui şi proclamarea republicii populare după model sovietic etc.), au marcat 
intrarea ţării noastre într-o nouă şi grea perioadă a istoriei sale. Nici populaţia 
Banatului nu a fost scutită de această evoluţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



983 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
Bocşan, 1997 Bocşan, N., 1997, Social democraţi români în exil, în 

Fenomenul muncitoresc şi social-democrat din România. 
Secolele 18-20, Ed. InterGraf, Reşiţa, 105 p. 

 Curierul Banatului, Timişoara, 1945. 
 Facla, Timişoara, 1945. 
 Făclia, Timişoara, 1945. 
 Făclia Banatului, Timişoara, 1944. 
Hromadka, 
1995 

Hromadka, G., 1995, Scurtă cronică a Banatului montan, 
Imprimeria de Vest, Oradea, 1995, 143 p. 

Iovănel, 1993 Iovănel, M., 1993, Portretele noastre. Eftimie Gherman (1894-
1980), în Buletin Informativ P.S.D.R., Organizaţia Judeţeană 
Caraş-Severin, 11-12, p. 11-12. 

Jurca, 1994 Jurca, N., 1994, Istoria social-democraţiei din România, Ed. 
Ştiinţifică, Bucureşti, 408 p. 

Macavei, 2002 Macavei, A., 2002, Consideraţii asupra activităţii organizaţiei 
judeţene Severin a Partidului Social-Democrat (1944-1948), în 
Studii de Istoria Banatului, XXIII-XXV, p. 271-274. 

Marin,-
Luncan, 1984 

Marin, W., Luncan, I., 1984, Două secole de luptă revoluţio-
nară în sud-vestul României (1733-1948), Ed. Facla, 
Timişoara, 315 p. 

Rusnac, 2003 Rusnac, M., 2003, Aspecte ale vieţii politice din Banat în 
perioada 1944-1948, în Tibiscum, XI, p. 405. 

SJCSAN, fond 
Legiunea de 
Jandarmi 
Caraş 

Serviciul Judeţean Caraş-Severin (Caransebeş) al Arhivelor 
Naţionale, fond Legiunea de Jandarmi Caraş. 

SJCSAN, fond 
P.S.D.-C. J. 
Severin 

Serviciul Judeţean Caraş-Severin (Caransebeş) al Arhivelor 
Naţionale, fond Partidul Social Democrat – Comitetul Judeţean 
Caraş (1944-1948). 

SJCSAN, fond 
P.S.D – O. J. 
Severin 

Serviciul Judeţean Caraş-Severin (Caransebeş) al Arhivelor 
Naţionale, fond Partidul Social Democrat-Organizaţia Jude-
ţeană Severin (1947). 

SJTAN, fond 
C.J.-P.C.R. 
Severin 

Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, fond Comi-
tetul Judeţean P.C.R. Severin. 

SJTAN, fond 
P.S.D. - C. J. 
Severin 

Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, fond Partidul 
Social-Democrat-Comitetul Judeţean Severin. 

Ştiru, 1992 Ştiru, M., 1992, Un om, un crez, un destin. Iosif Musteţiu (1898-
1983), în Buletin Informativ P.S.D.R., Organizaţia Judeţeană 
Caraş-Severin, 6, p. 20-21. 



984 
 

Voinescu, 
1992 

Voinescu, C., 1992, O viaţă pentru o idee (Cercega Traian), în 
Buletin Informativ P.S.D.R., Organizaţia Judeţeană Caraş-
Severin, 2, p. 10. 

 




