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- Abstract - 

 
The study of political life allows us to understand some important 

mechanisms which define the existence of a community, in a particular 
historical age. For an urban center such as the town of Galați, the issue of 
political life can be approached only considering it within the large political 
frame of the whole country. We have to discover the way the national political 
frame influenced, in various ways, the local situation. The relations between the 
central and the local institutions, between the government and the local 
authorities, between the parties and their local branches will be under scrutiny. 
Moreover, the paper will analyse the involvement of the local political elites in 
the process of mass mobilization during the electoral campaigns. As examples, 
we have chosen four of the most important parliamentary elections that took 
place between 1918 and 1948: those from 1922, 1928, 1937 and 1946. We 
investigated the functioning of the local political system and its dependency on 
the national political tendencies. 

 
Keywords: party; parliamentary elections; universal vote; electoral list; 

distinctive mark. 
 

 

 

 Cadrul naţional 

Înainte de a ne referi la situația politică din orașul Galați și județul Covurlui, 

se cuvin câteva precizări legate de sistemul electoral din România în perioada 

analizată în acest articol. Prezentarea cadrului legislativ va contribui la mai buna 
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înțelegere a funcționării mecanismelor politice locale cu prilejul celor patru scrutine 

parlamentare pe care le vom analiza în detaliu.  

În 1917, pe fondul desfășurării Primului Război Mondial, clasa politică 

românească și Regele Ferdinand I au promis reformarea sistemului electoral și 

extinderea drepturilor politice. Articolele 57 și 67 din Constituția României au fost 

modificate și s-a introdus votul universal, egal, direct, secret, obligatoriu, cu scrutin 

de listă și cu reprezentarea proporțională a minorităților
1
. Guvernul condus de 

generalul Constantin Coandă a inițiat Decretul-Lege privind introducerea votului 

universal, document semnat de Regele Ferdinand I și publicat în „Monitorul Oficial” 

pe data de 3/16 noiembrie 1918
2
. 

Alegerile se desfășurau în circumscripții electorale, fiecare județ 

reprezentând o astfel de circumscripție. În fiecare județ se alegea câte un deputat la 

fiecare 30.000 locuitori și la fracțiuni suplimentare superioare numărului de 20.000 

locuitori. La Senat, normele de reprezentare erau de 70.000 persoane și, respectiv, la 

fracțiuni suplimentare superioare numărului de 47.000 locuitori
3
. Universitățile 

trimiteau senatori aleși din rândul profesorilor și agregaților titulari, iar membrii de 

drept ai Senatului erau moștenitorul Tronului (de la vârsta de 18 ani împliniți), 

mitropoliții și episcopii eparhioți. Putea fi ales deputat orice cetățean român cu 

domiciliul în România, în vârsta de 25 de ani împliniți și care se bucura de exercițiul 

drepturilor civile și politice. Pentru Senat, vârsta minimă era de 40 de ani. Votul era 

secret, iar alegătorul vota cu ghereta închisă. Acesta ștergea din buletinul de vot 

listele sau candidații pe care nu-i dorea, lăsând neatinsă lista sau numele candidaților 

pe care astfel îi vota
4
. 

Cetățenii români în vârstă de peste 21 de ani aveau drept de vot pentru 

Adunarea Deputaților, iar cei peste 40 de ani și pentru Senat. Membrii Senatului 

rezultau în urma a patru tipuri de alegeri: 1) prin votul universal al cetățenilor 

bărbați cu vârsta de peste 40 de ani; 2) prin alegeri organizate la nivelul consiliului 

județean și al consiliilor comunale; 3) prin alegeri organizate de Camerele de 

Comerț, Industrie, Muncă și Agricultură; 4) prin alegeri la nivelul universităților
5
. 

Fiecare partid politic avea un semn electoral propriu pentru a ușura votul 

alegătorilor, mulți dintre ei neștiutori de carte. Decretul-Lege din aprilie 1920 a 

decis ca un deputat să fie ales la 50.000 de cetățeni, iar un senator de 100.000 de 

cetățeni. Astfel se reducea numărul deputaților de la 568 la 369 și al senatorilor de la 
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236 la 198. Constituția României din martie 1923 a confirmat prevederile 

Decretului-Lege din noiembrie 1918, sporind din nou numărul senatorilor de drept
6
.  

Pe 27 martie 1926 s-a adoptat o nouă lege electorală privind centralizarea 

rezultatelor, repartiția mandatelor și proclamarea aleșilor. Articolul 90 prevedea că 

pentru repartizarea mandatelor partidelor politice la nivel național se derulau 

următoarele operațiuni: a) se centraliza la nivel național numărul votanților, al 

buletinelor anulate și al voturilor întrunite de fiecare partid politic, după datele 

primite de la birourile electorale județene; b) se calcula procentul de voturi obținut 

de fiecare partid politic raportat la numărul total al votanților din întreaga țară. 

Partidul politic ce întrunea cel mai mare număr de voturi, dar cel puțin 40%, se 

declara grupare majoritară, iar celelalte grupări minoritare; c) se calculau procentele 

obținute de fiecare partid la nivel de circumscripție, raportat la numărul votanților 

din acea circumscripție. Din numărul mandatelor stabilit prin lege la nivel național 

se reduceau mandatele atribuite partidelor politice minoritare în circumscripțiile 

electorale, unde acestea întruniseră majoritatea absolută, chiar dacă nu obținuseră 

2% la nivel național. Partea rămasă se împărțea în două: jumătate se repartiza 

grupării majoritare, iar cealaltă se împărțea între toate partidele politice, inclusiv 

grupării majoritare, proporțional cu ponderea fiecăruia
7
.  

Legea electorală aducea un element de noutate și în procedura de vot: 

fiecare alegător vota cu ștampila, care purta cuvântul votat și se aplica pe lista de 

candidați dorită. Prin legea electorală se stabilea și numărul parlamentarilor: 387 

deputați și 113 senatori (colegiul universal). În ceea ce privește sistemul de 

organizare și desfășurare a alegerilor, fiecare alegător era înscris pe listă electorală, 

realizată pe localități, care se verifica anual. Cetățenii cu drept de vot primeau o 

carte de alegător. În vederea pregătirii formalităților premergătoare alegerilor, în 

fiecare circumscripție se instituia un birou electoral, care funcționa pe lângă 

tribunalul județean și era prezidat de magistratul cel mai înalt în grad al tribunalului. 

Birourile electorale supravegheau imprimarea și distribuirea cărților de alegător, 

rezolvau eventualele plângeri cu privire la distribuirea lor, primeau declarațiile de 

candidatură, stabileau secțiile de votare și localurile de vot, se îngrijeau de 

imprimarea buletinelor de vot și de distribuirea lor la secțiile de votare, totalizau 

voturile exprimate în circumscripție și le comunicau Comisiei Centrale Electorale și 

proclamau rezultatul în alegerile unde legea le permitea acest drept, eliberau 

deputaților și senatorilor, ca și supleanților certificatul constatator al mandatului 
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obținut, primeau contestații cu privire la alegeri și le înaintau Comisiei Centrale sau 

birourilor Adunărilor legiuitoare
8
. 

Declarația de candidatură se depunea la Biroul Electoral Județean (BEJ) și 

trebuia propusă de cel puțin 20 de alegători din circumscripție pentru Adunarea 

Deputaților și de cel puțin 10 alegători din circumscripție pentru Senat. La nivel 

național exista Comisia Centrală Electorală alcătuită din cinci membri: un președinte 

și un consilier de la Înalta Curte de Casație și Justiție, un președinte de la Consiliul 

Legislativ, doi președinți ai Curții de Apel din București. Aceasta alcătuia tabloul de 

semne distinctive și acorda autorizații BEJ-urilor pentru imprimarea lor pe buletinele 

de vot, centraliza rezultatele voturilor exprimate, repartiza mandatele și proclama 

deputații aleși și pe supleanții lor, judeca eventuale contestații cu privire la nereguli 

legate de semnele distinctive sau numerele de ordine ale listelor, precum și 

contestațiile îndreptate în contra respingerii ilegale a unei propuneri de candidatură. 

Listele de candidați erau imprimate pe buletinele de vot în ordinea înregistrării lor, 

iar cheltuielile de imprimare a buletinelor erau suportate în mod egal de toți 

candidații. 

Pentru garantarea secretului votului și a legalității alegerilor, candidații 

înscriși pe o listă aveau dreptul de a desemna doi delegați și doi asistenți la fiecare 

secție de votare, care aveau drept de control asupra tuturor actelor realizate de biroul 

alegerii. Votarea se desfășura într-o singură zi, între orele 08.00–20.00. La 

încheierea votării, președintele proceda, în prezența candidaților, a delegaților și 

asistenților, la despuierea scrutinului. Președintele citea, la deschiderea fiecărui 

buletin de vot, cu glas tare, lista candidaților care a fost votată, iar rezultatul votului 

se consemna în două liste, una întocmită de către grefier și alta de unul dintre 

asistenți. La final se încheia un proces-verbal care se semna de către grefier și 

asistenți. Dosarul alegerilor se înainta președintelui BEJ, iar acesta transmitea 

rezultatele obținute, la nivelul întregului județ, către președintele Comisie Centrale. 

Legea electorală mai prevedea obligativitatea votului, iar cei care nu se prezentau la 

urne primeau sancțiuni financiare
9
.  

Prin decretul numărul 2219 din 13 iulie 1946, publicat în „Monitorul 

Oficial” două zile mai târziu, guvernul Petru Groza a adoptat o nouă lege electorală 

prin care alegerea deputaților se realiza de către cetățenii români în vârstă de cel 

puțin 21 de ani. În Adunarea Deputaților puteau fi aleși cetățeni români cu 

domiciliul în România, în vârstă de cel puțin 25 de ani. Femeile aveau drept de vot și 

puteau candida în aceleași condiții ca bărbații. Erau nedemni de a fi alegători sau 
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aleși cei condamnați sau compromiși politic pentru activitatea din perioada celui de-

al Doilea Război Mondial
10

. 

Alegerile parlamentare se organizau în circumscripții electorale prin vot 

universal, direct, egal și secret, pe scrutin de listă și pe baza reprezentării 

proporționale. Fiecare județ era o circumscripție electorală. Numărul deputaților 

pentru fiecare circumscripție electorală se stabilea în raport cu numărul populației 

constatat în ultimele statistici oficiale. Un deputat era ales la fiecare 40.000 de 

locuitori. Resturile mai mari de 20.000 de locuitori dădeau dreptul la încă un 

mandat
11

. În această lege nu se precizează nimic despre alegerile pentru Senat, fapt 

ce duce cu gândul la desființarea sistemului parlamentar bicameral și înființarea unui 

legislativ monocameral (în genul Marii Adunări Naționale de mai târziu). 

 

Reașezarea politică în primii ani interbelici. Alegerile din 1922 

Înainte de a prezenta situația partidelor politice și a alegerilor din județul 

Covurlui vom face sumare referiri la situația politică la nivel național în primii ani ai 

perioadei interbelice. După ce, începând cu luna martie 1918, România fusese 

guvernată de un executiv condus de liderul Partidului Conservator, Alexandru 

Marghiloman, previzibila înfrângere a Puterilor Centrale a adus la putere cabinetul 

de uniune națională ce îl avea în frunte pe generalul Constantin Coandă (octombrie – 

noiembrie 1918). A urmat apoi un guvern condus de Ion I.C. Brătianu, care și-a dat 

demisia pe fondul nemulțumirilor față de clauzele Tratatului de Pace cu Austria. 

Ultimele luni ale anului 1919, au adus la putere guvernul generalului Arthur 

Văitoianu, care a organizat primele alegeri parlamentare generale pe baza votului 

universal.  

În campania electorală premergătoare alegerilor din 1919, Partidul Național 

Liberal (PNL) a atacat opoziția, afirmând că nu se prezenta la alegeri de frica 

confruntării cu alegătorii, și a atras votanți abandonați de Liga Poporului. Liga 

Poporului nu participa la alegeri, deoarece generalul Alexandru Averescu era 

nemulțumit că nu a fost propus în funcția de prim-ministru. Aceasta a încercat 

alianțe electorale cu conservatorii și cu socialiștii, dar fără succes. Totuși, a reușit să-

i determine pe socialiști să nu participe la alegeri. Partidul Țărănesc (PȚ) a încercat 

să colaboreze cu Liga Poporului, condusă de generalul Alexandru Averescu, dar a 

fost refuzat și s-a îndreptat către Partidul Naționalist Democrat (PND) condus de 

Nicolae Iorga, cu care a încheiat o alianță electorală
12

.  
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La 5 septembrie 1919, a avut loc o întrunire a Partidului Conservator 

Progresist (PCP) din Covurlui, condus de George Aslan, unde s-au stabilit candidații 

pentru alegeri și s-a expus atitudinea lui Alexandru Marghiloman despre politica 

externă, acesta îndemna la rezistență, pentru a salva prestigiul și demnitatea 

națională. La 9 octombrie 1919, Alexandru Marghiloman aflat în campanie 

electorală a vizitat orașul Galați, unde a precizat că nu era vinovat pentru Pacea de la 

București, ci adevărații vinovați erau cei care au semnat preliminariile de la Buftea. 

PNL din Covurlui, condus de Mihail G. Orleanu a organizat la 22 octombrie 1919, o 

întrunire unde s-a discutat despre măsurile luate de PNL și care au avut efecte 

benefice pentru cetățeni precum: reforma electorală, reforma agrară, măsuri pentru 

protecția muncitorilor. Partidul Socialist din Covurlui a organizat o întrunire 

electorală cu alegătorii săi, unde a arătat că votul universal nu era aplicat corect, 

deoarece mulți alegători nu au fost trecuți pe liste. Totodată, era evidențiată 

superioritatea programului social, care era conform cu interesele țării
13

.  

  Partidul Socialist avea o secțiune la Galați la sfârșitul anului 1918, cu 36 de 

membri, iar în 1919, aceasta număra 300 de membri. La 14 aprilie 1919, a avut loc 

ședința secțiunii, unde s-a discutat despre pregătirile pentru sărbătorirea zilei de 1 

mai și despre protestul muncitorilor gălățeni împotriva condamnării la București a 

celor implicați în procesul de la 3 decembrie 1918. A fost prezidată de I. Arhip și s-a 

bucurat de prezența delegatului muncitorilor din București, Gheorghe Petrescu-

Ghempet, care a vorbit muncitorilor prezenți în sală, despre procesul de la București, 

protestând atât împotriva arestărilor și condamnărilor, cât și a măsurilor autoritare 

care au fost luate de cei aflați la putere împotriva mișcării muncitorești. Totodată a 

vorbit de necesitatea intensificării luptei Partidului Socialist pentru victoria 

proletariatului. I. Arhip a condamnat guvernul aflat la conducerea țării pentru 

reprimarea violentă a mișcării muncitorești
14

.  

La 1 mai 1919, la Galați muncitorii au organizat un miting în sala Teatrului 

Central, unde au votat o moțiune prin care se solidarizau cu cauza muncitorilor 

închiși și condamnați la noi și pretutindeni, și totodată lansau un apel către 

proletariatul mondial pentru a împiedica războiul care se ducea împotriva 

muncitorilor din Ungaria și Rusia. În 1919, Constantin Mănescu a fost însărcinat de 

Comitetul executiv al Partidului Socialist cu activitatea de propagandă și îndrumare 

a mișcării socialiste din Galați și Brăila. Ziarul „Socialismulˮ menționa că „Galații 

își reiau vechea înfățișare a unui centru de agitație muncitorească. Consfătuirile se 
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țin lanț. Nicio breslă n-a rămas neorganizată în sindicateˮ
15

. Secțiunea din Galați a 

Partidului Socialist a desfășurat o activitate intensă în satele și comunele din județul 

Covurlui, prin manifeste, organizarea unor întruniri și trimiterea de delegați care 

trebuiau să explice poziția mișcării muncitorești față de problemele țăranilor. 

Manifestele îi chemau la luptă pe săteni alături de muncitori pentru revendicări 

precum: impozit progresist, pământul să aparțină celor care-l muncesc, moșiile să fie 

expropriate și statul să-i ajute pe săteni cu bani, mașini și semințe etc.  

În campania electorală din anul 1919, candidații socialiști Gheorghe 

Mușetescu, A. Costescu, Dumitru Stoiculescu, Ionescu Veron, Gheorghe Popp și 

Gheorghe Oprescu au ținut adunări în sala Teatrului Central și au vizitat satele și 

comunele din județul Covurlui, unde au expus programul mișcării socialiste. La una 

din adunările de la Teatrul Central prezidată de I. Petrovici, au vorbit V. Ghițescu, I. 

Costescu, B. Berea și Gheorghe Cristescu, delegatul muncitorilor din București și al 

Comitetului executiv al Partidului Socialist. Aceștia au condamnat modul incorect în 

care s-au organizat alegerile de către guvernul liberal, iar Gheorghe Cristescu a 

amintit de martirii clasei muncitoare și amenința cu acțiuni de stradă la deschiderea 

Parlamentului
16

. Grigore Trancu-Iași a negociat în vara anului 1919, trecerea 

Partidului Muncii în bloc la Partidul Socialist, dar fără succes. Acesta amintea că 

sediul Partidului Socialist din Galați era în strada Instrucției, iar din Comitetul 

executiv al partidului făceau parte muncitorii Stoiculescu, Siliștreanu, Ionescu, 

Mănescu și Arhip
17

.  

Alegerile parlamentare s-au desfășurat în perioada 2-9 noiembrie 1919. La 

Adunarea Deputaților s-au depus la BEJ Covurlui nouă liste electorale. Lista 1 a fost 

depusă de PNL cu următorii candidați: M.G. Orleanu, Ștefan H. Ștefan, Panait 

Oardă, Alecu N. Dumitriu, Ene Patriciu, Vasile Lungu. Pe listele 2, 3, 4 și 5 figurau 

candidați independenți precum: Const. Constantinescu, Anastase Veniamin, Ion 

Calavre, Miltiade Cutava. Lista 6 a fost depusă de Partidul Socialist cu următorii 

candidați: Ilie Moscovici, Alex. Oprescu, Alex. Costescu, Dumitru Stoiculescu, 

Const. Petrovici, Veron Nicolae (Ionescu). Pe lista 7, figurau din nou candidați 

independenți precum: Ion Burbea, Panait Popovici, Gheorghe Murgeanu, Const. 

Iamandi, Ermeliu Ganea, Vasile Ștefan. Lista 8 a fost depusă de PND cu candidații: 

Nicolae Iorga, Damian Drăgănescu, Const. Andrei, Atanasie N. Galan, Ștefan 

David, Anton Gâdei, iar lista 9 a fost depusă de PCP cu candidații: Nicu Doiciu, 

C.G. Popescu, Ilie Climi, Ștefan G. Teodorescu, Grigore Crețescu, locotenent-

colonel Al. Sideri. Pe listele electorale erau înscriși 31.473 de alegători, iar voturi 
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exprimate au fost 18.175 și anulate 8.179. Au fost aleși deputați M.G. Orleanu 

(3.827 de voturi), Ștefan H. Ștefan (3.312 voturi) și Alecu N. Dimitriu (3.444 de 

voturi) de la PNL, Nicolae Iorga cu 3.379 de voturi și Damian Drăgănescu cu 2.846 

de voturi de la PND, precum și candidatul independent Ion Burbea (2.524 de voturi). 

La alegerile pentru Senat s-au depus la BEJ Covurlui trei liste. Lista 1 era a 

PNL cu candidații Alexandru Ignat și I.G. Păunescu, lista 2 era a PCP cu candidații 

G.L. Aslan și Alfons DallʼOrso, iar pe lista 3 figurau candidații Spiridon Popescu și 

Aurel Scurtu, din partea PND. Pe listele electorale erau înscriși 16.049 de alegători, 

iar voturi exprimate au fost 11.074 și anulate 2.501. Au fost aleși candidații PND, 

Spiridon Popescu (3.887 de voturi) și Aurel Scurtu (3.801 voturi). Prezența la vot a 

fost de 61,59%
18

. La alegerile parlamentare din 1919, electoratul din județul 

Covurlui a preferat să voteze PNL, pentru reformele promise înainte de Primul 

Război Mondial și PND, exprimând astfel simpatia lor față de liderul acestui partid 

Nicolae Iorga. Alegerile parlamentare au subliniat fărâmițarea politică din România 

Mare. 

O largă coaliție parlamentară, Blocul Parlamentar, a reușit să-l instaleze 

prim-ministru pe Alexandru Vaida-Voevod. După doar trei luni, cabinetul a căzut, la 

guvernare fiind invitat generalul Alexandru Averescu, liderul Partidului Poporului 

(PP), care a organizat noi alegeri parlamentare în anul 1920 și a guvernat împreună 

cu Partidul Democrat (PD) al lui Take Ionescu. În perspectiva alegerilor 

parlamentare din 1920, Liga Poporului a devenit PP fuzionând cu gruparea lui Iancu 

Flondor și Sergiu Niță, precum și cu Uniunea națională a bănățenilor care avea în 

frunte pe A. Imbroane. A încheiat un cartel electoral cu conservatorii-democrați ai 

lui Take Ionescu și cu gruparea germanilor din România. Partidul Național a pierdut 

34 de membri în frunte cu Octavian Goga care s-au alăturat PP. Partidul Național a 

decis să impună contracandidați dintre personalitățile partidului împotriva 

candidaților PP la alegeri în Transilvania și să-și extindă organizațiile în toată 

România. S-a constituit Federația Democrației Naționale (ulterior Federația 

Democrației Național-Socialistă) condusă de Nicolae Iorga, alcătuită din PȚ, PND și 

gruparea independentă a dr. N. Lupu. PCP a încercat prin Alexandru Marghiloman 

să încheie un cartel electoral cu liberalii, dar fără succes
19

. 

  PP a luat o serie de măsuri în campania electorală menite să-i asigure 

succesul în alegeri, astfel a înlocuit organele administrative locale instalate în 

guvernarea Blocului Parlamentar. La 13 aprilie 1920, Partidul Socialist a organizat o 

întrunire în Galați, unde au vorbit Dumitru Stoiculescu și Adolf Bleichter despre 

programul partidului, care prevedea libertatea presei, dreptul la vot pentru femei, 

autonomia politică, centralizarea administrativă, rezolvarea problemei agrare. Pe 
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plan local era criticată activitatea primăriei care nu se preocupa de sănătatea publică 

și se cerea îmbunătățirea situației
20

.  

Pe lista Partidului Socialist din Galați au candidat M. Gheorghiu-Bujor, 

Gheorghe Niculescu-Mizil, N. Ionescu-Veron, Adolf Bleiher, Dumitru Stoiculescu 

și C. Petrovici. Aceștia au cutreierat orașul, satele și comunele județului Covurlui 

pentru a face cunoscut programul Partidului Socialist. Prin intermediul ziarului 

„Nădejdeaˮ au fost publicate articole variate care îi vizau pe muncitori, intelectuali, 

țărani sau simpli cetățeni, cărora partidul le cerea să voteze cu candidații socialiști. 

La 1 mai 1920, au avut loc întruniri în sala „Uniunii de transportˮ unde au 

luat cuvântul Gheorghe Niculescu-Mizil, Aroneanu și D. Stoiculescu, în sala 

„Regalˮ unde au vorbit Virgil Soare, I. Mirea, N. Ionescu-Veron și Ștefănescu, în 

sala „Apolloˮ unde au luat cuvântul I. Petrovici, V. Pătruțescu și B. Berea și-n sala 

„Centralˮ unde au vorbit Bahrim, Iliescu și Gheorghe Niculescu-Mizil. Aceștia au 

prezentat însemnătatea zilei, programul Partidului Socialist și necesitatea luptei 

muncitorilor pentru rezolvarea revendicărilor acestora, iar miile de participanți 

prezenți în săli au aclamat pe vorbitori. Întrunirile au fost urmate de manifestații de 

stradă care demonstrau forța uriașă reprezentată de muncitori, precum și 

popularitatea de care se bucura Partidul Socialist printre cetățenii urbei. Cu toate 

șicanele instrumentate de autoritățile locale împotriva Partidului Socialist din Galați, 

acesta a reușit să obțină un loc de deputat
21

.  

La 9 mai 1920, a avut loc o întrunire la Galați a Federației Democrației 

Național-Socialiste, unde a vorbit Nicolae Iorga, Ion Mihalache, Spiridon Popescu. 

Aceștia au criticat aspru guvernul și promiteau ca în cazul în care erau aleși urmau 

să facă bine țării. La 18 mai 1920, Alexandru Marghiloman a venit la Galați și a 

vorbit alegătorilor despre formarea unui guvern format din toate partidele politice, 

care să asigure revenirea la normal și restabilirea ordinii sociale. Candidații care 

cereau voturile alegătorilor erau de acord cu remedierea problemelor edilitare 

prezentate de către presa locală, reinstituirea regimului de porto-franco, mărirea 

portului, iluminatul public, industrializarea zonei inundabile din valea orașului, 

repunerea în circulație a tramvaiului, astuparea gropilor și asfaltarea străzilor, 

construirea unei căi ferate duble Galați-Buzău.  

Ziarul „Cuvântul Galațilorˮ menționa activitatea lui Grigore Trancu-Iași, 

candidat la Covurlui din partea PP, în calitate de ministru al muncii. Acesta a obținut 

finanțări pentru consolidarea Palatului de Justiție și pentru clădirea Școalelor 

Comerciale Superioare și Inferioare, a intervenit pentru punerea în funcțiune a 
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trenului accelerat Galați-București, a reglementat circulația trenului Galați-Bârlad 

etc. PP a obținut victoria în alegeri, astfel la Covurlui au fost aleși patru deputați 

Grigore Trancu-Iași, George N. Caranfil, Ilie N. Călciurescu și M. Dobrescu. Alte 

două locuri de deputat au ocupat Nicolae Iorga din partea Federației Democrației 

Național-Socialiste și M. Gheorghiu-Bujor din partea Partidului Socialist. La Senat 

au fost aleși din partea PP Ioan Măgură și amiralul în rezervă Sebastian Eustațiu
22

. 

La nivel național PP a obținut 224 de mandate (44,64%), PNL 7 mandate, 

fiind depășit de Partidul Socialist (20 de mandate la Camera Deputaților și 3 la 

Senat) , PȚ 44 de mandate, Partidul Național 34 de mandate, Federația Democrației 

Naționale 20 de mandate, naționaliștii-democrați 3 mandate, alte partide și grupări 

politice 11
23

. Rezultatele ne arată că PNL continua să traverseze o criză după război, 

PCP nu mai reprezenta o forță politică, Partidul Național își pierdea popularitatea în 

Transilvania, iar PȚ se menținea pe locul al doilea ca influență electorală în Vechiul 

Regat.   

Guvernul Averescu a înfăptuit reforma agrară, dar la finalul anului 1921 a 

fost puternic afectat de demisia ministrului de externe Take Ionescu. Căderea 

cabinetului a favorizat revenirea la putere a liberalilor lui I.I.C. Brătianu, devenit 

prim-ministru în ianuarie 1922
24

. Noul guvern a trecut imediat la organizarea de noi 

alegeri parlamentare. Acestea urmau să se desfășoare în zilele de 1–2 martie pentru 

Senat și 5–7 martie pentru Adunarea Deputaților, iar în Transilvania pe 6–7 martie 

pentru Adunarea Deputaților și 9–10 martie pentru Senat
25

. Alegerile au adus o 

majoritate lejeră pentru PNL, care a guvernat România în următorii patru ani, 

reușind să impună legi importante pentru modernizarea României, inclusiv o nouă 

Constituție și o nouă lege electorală
26

.  

În județul Covurlui primele alegeri parlamentare interbelice, în anii 1919 și 

1920, demonstrau specificul partidelor cu tradiție în zonă, dar și reorganizarea 

specifică perioadei de după formarea României Mari. Conform datelor din tabelul 

I.1 de mai jos, în 1919 PNL a obținut puțin peste o treime din voturi și trei mandate 

de deputați, fiind urmat de PND, cu 28,52 procente și două mandate. Și 

independenții obțineau un rezultat bun, cu aproape un sfert din numărul voturilor 

valabil exprimate. În 1920, PP aflat la guvernare la momentul organizării 

scrutinului, a obținut o victorie categorică, cu peste 40% din voturi, iar puternica 

mișcare socialistă din portul dunărean a reușit să trimită, probabil și pe fondul 
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nemulțumirilor sociale din acel an, un deputat în Parlamentul României, după un 

scor relativ bun (cca. 16%). 

 

Tabelul I.1. Alegerile din 1919 și 1920 în județul Covurlui 

Alegeri 
Voturi Procent Mandate Voturi Procent Mandate 

PNL PND 

1919 20.355 34,31 3 16.918 28,52 2 

1920 - - - - - - 

 Liga Poporului (Partidul Poporului) Independenți și diverși 

1919 - - - 14.037 23,66 1 

1920 9.556 40,08 4 - - - 

 
Federația Democrației național-

socialiste 
 

1919 - - -    

1920 3.832 16,07 1    

Sursa: Marcel Ivan, Evoluția partidelor noastre politice în cifre și grafice 1919-1932: studiu 

comparativ al rezultatelor oficiale ale alegerilor pentru Camera Deputaților din anii 1919-

1932, Editura Krafft & Drotleff, Sibiu, [1933], pp. 37-38, 40.   

 

Mult mai detaliate sunt informațiile disponibile pentru alegerile din 1922, pe 

care le vom prezenta in extenso. Acesta este și un bun prilej de a explica mai clar 

atât situația grupărilor politice locale și relațiile cu liderii de partid de la nivel 

național, cât și de a exemplifica funcționarea mecanismelor electorale în județul 

Covurlui și în orașul Galați. Înainte de a ne referi la alegerile din martie 1922 vom 

trece în revistă principalele forțe politice din Galați la începutul perioadei 

interbelice. 

 

Grupări politice și liste de candidați 

PNL era cel mai mare și mai bine organizat partid din județ. Filiala Covurlui 

era condusă de Mihail G. Orleanu (1859–1942), liberal cu ștate vechi în organizația 

locală și cu influență în capitală. Născut la Focșani, Orleanu absolvise Institutul 

Academic din Iași, iar apoi își continuase studiile la Paris, unde în 1881 a obținut un 

doctorat în drept. La întoarcerea în țară a intrat în magistratură, ocupând postul de 

procuror la tribunalele din Iași și București. Orleanu a activat ca judecător de ședință 

la Tribunalul Putna, fiind apoi numit președinte al tribunalelor din Dorohoi și 

Râmnicu Sărat. Ajuns procuror la Curtea de Apel din Galați, acesta s-a atașat de 

urbe și a rămas un susținător al intereselor ei până la finalul vieții. Intrat în politică, 

Orleanu a obținut mai multe mandate de deputat și senator de Covurlui în anii de 

până la debutul Primului Război Mondial
27

. A avut și două mandate de primar al 
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orașului Galați (1898–1899 și 1901–1902) și a fost Ministru al Industriei și 

Comerțului (1909–1910), în timpul guvernării lui I.I.C. Brătianu. Orleanu a fost 

totodată un aprig susținător al revizuirii Constituției și introducerii votului 

universal
28

. 

Lista electorală pentru alegerile de la Adunarea Deputaților, depusă de PNL 

la BEJ Covurlui, avea semnul distinctiv „crucea” și cuprindea șase dintre liderii 

organizației: Mihail G. Orleanu, Constantin Ignat, George Deleanu, Ioan Păunescu, 

Constantin Nazarie și Alexandru Doiciu
29

. Și ceilalți candidați merită o succintă 

prezentare, căci îi vom reîntâlni în paginile acestei lucrări. Avocatul Constantin 

Ignat (1877–1963) era unul dintre cei mai activi lideri liberali în administrația 

locală
30

, la fel ca și inginerul George Deleanu. Născut la Galați, Deleanu absolvise 

cursurile Liceului „Vasile Alecsandri”, apoi pe cele ale Politehnicii din 

Charlottenburg (Berlin). A fost angajat la C.F.R., unde a coordonat lucrările pentru 

construirea liniei ferate București – Zimnicea. În Primul Război Mondial a condus 

atelierele de turnătorie de la Arsenalul Armatei, iar după demobilizare a reorganizat 

Fabrica de produse chimice și ambalaj „Greerul” din Galați. În calitate de 

vicepreședinte al Comisiei Interimare a municipalității Galați (1918–1920) rezolvase 

probleme edilitare importante, fiind astfel vizibil în comunitate
31

.  

Constantin Nazarie (1883–1960) absolvise școala primară la Nicorești și 

urmase apoi Liceul „Matei Basarab” din București și Facultatea de Științe din cadrul 

Universității din Iași. Profesor de matematică, Nazarie a fost numit cadru didactic la 

Școala Normală de băieți din Galați, iar apoi la Liceul „Vasile Alecsandri”, 

ajungând mai apoi și să conducă cele două instituții de învățământ. Și Nazarie 

deținuse funcții la nivel de administrație locală, fiind vicepreședinte al Comisiei 

Interimare în anul 1919
32

. Despre Păunescu și avocatul Doiciu nu avem alte 

informații biografice, dar pe cel din urmă îl vom reîntâlni în calitate de candidat al 

PNL și la alte alegeri parlamentrare. 

PȚ a depus la BEJ o listă electorală ce a primit numărul 1, cu semnul 

distinctiv „secera”. Lista a fost contestată de unul dintre cei aflați pe ea, Dimitrie V. 

Țoni. După modificare a ajuns să-i cuprindă pe Spiridon Popescu, Haralamb 
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Șerbănescu, Vasile Podașcă, Eugen Răutu, I. Iconomu, Nicolae M. Iamandi
33

. 

Spiridon Popescu (1864–1933) urmase cursurile seminarelor teologice din Galați și 

Iași, fiind apoi licențiat în litere și științe la Universitatea din Iași și în matematică la 

cea din București. Începând cu ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, Popescu a 

fost profesor și director la diferite școli din Bârlad, Curtea de Argeș, Vaslui sau 

Tulcea. Numit profesor de matematică la Școala Normală „Costache Negri” din 

Galați (1901–1904), Popescu a fost transferat director al Liceului „Mihai Viteazul” 

din București, iar mai apoi a activat la Liceul „Gheorghe Lazăr” din capitală. 

Apreciat de Spiru Haret pentru abilitățile sale didactice și administrative, Spiridon 

Popescu a deținut diferite funcții în Ministerul Instrucțiunii. Popescu era cunoscut și 

pentru opera sa literară de esență poporanistă, ce evoca situația dificilă a țărănimii 

române. Profesorul era apreciat și la Galați, atât prin bogata lui activitate pedagogică 

(în condițiile în care la începutul secolului al XX-lea înființase prima școală pentru 

adulți din urbe), cât și prin colaborarea cu diferite reviste locale de cultură
34

. 

Numirea lui Spiridon Popescu în fruntea listei pare însă să fi venit și ca urmare a 

impunerilor de la centru, nu doar dorinței de a avea în frunte o personalitate ce putea 

aduce voturi respectivei liste electorale. Informațiile despre ceilalți candidați sunt 

sumare, însă merită să menționăm că Haralamb Șerbănescu, candidat și ales în 

funcții de deputat și senator la scrutine ulterioare, avea experiență în domeniul 

afacerilor, conducând Bursa din Galați și Camera de Agricultură
35

. 

Partidul Socialist a depus lista electorală numărul 3, cu semnul distinctiv 

„două ciocane încrucișate”. Pe listă figurau Ion E. Vasiliu, Alexandru Costescu, 

Adolf Bleicher, Jean Arhip, Fotache Dorojan și Nicolae Mânzăraru
36

. Avocatul Ion 

E. Vasiliu era o personalitate respectată în comunitate, mai ales prin implicarea sa 

culturală (președinte al Societății Culturale „V.A. Urechiaˮ) și susținerea financiară 

a unora dintre cele mai importante gazete locale („Înainte” și „Acțiunea”). Nici 

despre aceștia nu deținem informații biografice, însă pe Jean Arhip îl vom reîntâlni 

spre finalul acestui capitol în funcții sus puse la regionala comunistă din sudul 

Moldovei, cu rol important în preluarea puterii după alegerile din 1946.        

Pe lista cu numărul 4 au candidat mai mulți independenți, reuniți sub semnul 

distinctiv „drapelul”. Pe listă figurau Ion Burbea, Iuliu Scriban, Christodulo 

Georgescu, Norbert Goldștein, profesorul Panait Popovici și Andone Gheorghiu
37

. 

Câteva cuvinte se cuvin spuse despre Ion Burbea (1882–1928). Acesta studiase 
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dreptul la Universitatea din București și activase ca avocat, dar și ca jurnalist la 

diferite publicații din Galați. Ca director al ziarului „Înainte”, redenumit ulterior 

„Galații” și „Galații Noui”
38

, Burbea se bucura de notorietate în urbe. Deputat în 

Parlamentul de la Iași și ales independent în primul legislativ al României Mari, 

Burbea a candidat din nou la alegerile din 1922 în compania altor notabilități, 

precum arhimandritul Iuliu Scriban (1878–1949), de origine și cu studii și la Galați, 

dar consacrat ca director al Seminarului Central din București și mai apoi ca 

profesor la Universitățile din Chișinău și București, sau colonelul Georgescu, un 

respectat ofițer superior. 

PND era reprezentat pe lista electorală cu numărul 5, având semnul 

distinctiv „drapelul cu o seceră albă”, de următorii candidați: Nicolae Iorga, Dimitrie 

V. Țoni, Virgil Benișache, Grigore G. Ionescu, preotul Constantin Andrei și 

Anastase Veniamin
39

. Personalitatea lui Nicolae Iorga este prea bine cunoscută 

pentru a mai insista asupra vieții și activității marelui istoric și om politic. Având în 

vedere excelentele sale relații cu orașul Galați, Iorga figura cap de listă și la alegerile 

din județul Covurlui. Mai legat de comunitatea locală era Dimitrie V. Țoni (1855–

1955), născut la Târgu Bujor și ajuns apoi învățător în comuna Smulți și profesor la 

școala de aplicație de pe lângă Școala Normală din Galați. Țoni a fost scurt timp 

prefect de Covurlui (1920), iar în perioada ulterioară a deținut multe alte funcții de 

conducere în cadrul unor instituții ale statului sau ale unor foruri culturale sau 

profesionale (precum Asociația Generală a Învățătorilor)
40

. Profesorul a fost implicat 

în acțiuni de dinamizare a culturii locale și colaborator al publicațiilor gălățene 

„Dunărea de Jos” și „Acțiunea”. Țoni cochetase în 1922 și cu țărăniștii, dar l-a urmat 

pe Iorga și a candidat pe lista PND. Virgil C. Benișache (1879–1924) era licențiat în 

drept și muzică la București, iar cariera și-a desfășurat-o la Galați, unde era un 

respectat avocat, decan al Baroului Covurlui, și profesor de drept comercial la 

Școala Superioară de Comerț. Benișache făcuse politică alături de conservatori, dar 

la 1922 se regăsea ideologic pe listele naționalist democraților.  

PP depusese lista electorală cu numărul 6, având semnul distinctiv „steaua 

plină în șase colțuri”. Pe listă figurau candidații Grigore Trancu-Iași, Ilie Lepădatu, 

George Iorgala, Dionisie Mândrescu, Ștefan Șerban și Ilie Călciurescu
41

. Grigore 

Trancu-Iași (1874–1940) absolvise cursurile Școlii Comerciale din Iași, dar obținuse 

și o diplomă în drept la Universitatea din capitala Moldovei. Legăturile cu Galații au 

debutat după numirea sa ca funcționar la filiala din portul Moldovei a Băncii 

Naționale a României. În perioada ulterioară a predat la Școală Comercială din 
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Galați și a activat ca avocat. Intrat în politică în PNL, Trancu-Iași a fost ales deputat 

în 1914. În perioada retragerii în Moldova a fost unul dintre fondatorii Partidului 

Muncii, pentru ca mai apoi să se alăture generalului Averescu în proiectul PP. A fost 

ales deputat de Covurlui în 1918, din partea Partidului Muncii. A înființat în 1918, la 

Galați cooperativa „Munciiˮ a lucrătorilor din port care erau în șomaj. A ajutat 

femeile demobilizaților din Galați, iar la 18 noiembrie 1918, a vorbit la întrunirea 

rezistenței publice din Strada Portului (Sfinții Apostoli). Ca ministru al Muncii și 

Ocrotirilor Sociale în anii 1920–1921, Trancu-Iași a elaborat legi importante vizând 

organizarea muncii, reglementarea conflictelor de muncă, organizarea sindicatelor 

profesionale
42

.  

Trancu-Iași a fost și un devotat susținător al intereselor orașului Galați, oraș 

despre care a scris mai multe volume și articole, inclusiv în publicații locale precum 

„Vocea Galaților” sau „Orizonturi”. S-a implicat și în plan cultural, susținând 

prelegeri duminicale în sala de conferințe de pe lângă Biserica „Sfinții Împărațiˮ sau 

făcând parte din comitetul pentru strângerea fondurilor necesare ridicării statuii 

poetului Mihai Eminescu la Galați. Locuința lui Trancu-Iași găzduia ședințele unui 

Salon literar, iar omul politic era membru al comitetului onorific al Muzeului 

Regional „Ecaterina și Paul Pașaˮ. George (Gheorghe) Iorgala (1874–1934) era tot 

absolvent de drept, avocat în cadrul Baroului Covurlui și anterior făcuse politică la 

Partidul Conservator, în vreme ce avocatul Ilie Călciurescu activase vreme 

îndelungată în PNL și trecuse în 1919, la Liga Poporului
43

. 

PD era reprezentat pe lista electorală cu numărul 7, având semnul distinctiv 

„coasa”. Lista electorală cuprindea următorii candidați: Ioan Măgură, George N. 

Caranfil, Christake D. Teodoru, Emil Codreanu, preotul Ion Diaconescu și Dumitru 

N. Ursu. După retragerea celui din urmă, lista a fost completată cu Marcel Goldman, 

apoi cu W. Felderman
44

. Ioan Măgură (1864–1930) făcuse studii de teologie la 

Universitatea din București și un doctorat în drept la Liège, în Belgia. După o bogată 

activitate de misionar în Dobrogea, Măgură fusese profesor la Școala Normală din 

Constanţa, iar mai târziu a activat ca avocat la Tulcea și Galați. Intrat în politică, 

Măgură a fost senator în Partidul Conservator Democrat al lui Take Ionescu, pentru 

ca după destrămarea sa să treacă la Partidul Național Țărănesc (PNȚ) și să ajungă 

președinte al filialei Covurlui
45

. George N. Caranfil (1875–1927) avea un doctorat în 

drept la Sorbona și a activat ca avocat la Galați. A trecut de la conservatori la 

                                                           
42
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țărăniști. Christake D. Teodoru (1881–1947) a fost avocat la Galați, decan al 

Baroului Covurlui, și el a trecut de la conservatori la țărăniști. Emil Codreanu (1884-

1943) a fost prefect de poliție și avocat la Galați, iar în politică a trecut de la 

conservatori la țărăniști și mai apoi la liberali
46

. Cu Christake D. Teodoru și Emil 

Codreanu, care au deținut importante demnități administrative în fruntea 

municipalității Galați, ne vom mai întâlni în paginile viitoare. 

PCP era reprezentat pe lista electorală cu numărul 8, având semnul distinctiv 

„un plug”. Lista electorală cuprindea următorii candidați: C.C. Arion, C.G. Popescu, 

Moise N. Pacu, Alfons Nachtigal, Vasile Brudiu și Nicu Doiciu
47

. Dacă prezența 

respectabilului Constantin C. Arion (1855–1923) pare mai degrabă impusă de la 

centru, mai importanți pentru comunitatea gălățeană erau avocatul C.G. Popescu și 

profesorul Moise N. Pacu (1853–1941). Acesta din urmă absolvise cursurile 

Seminarului Teologic al Eparhiei Dunării de Jos din Ismail, Seminarul Teologic 

„Veniamin Costacheˮ de la Socola și obținuse un doctorat în drept la Universitatea 

din Bruxelles. Pacu a fost profesor la Ismail și, după 1878, la Galați. De la 

Seminarul Teologic a fost transferat la Liceul „Vasile Alecsandri” (1893–1908). A 

mai predat la Institutul „Notre Dame de Sion” și Institutul „Costache Negri”. Pacu a 

fost implicat în politică la nivel local și central, fiind în mai multe rânduri deputat și 

senator de Covurlui. Extrem de important la nivelul promovării culturii gălățene, 

Pacu a fost și director al ziarului gălățean „Poștaˮ
48

.  

O analiză a acestor informații arată că, în general, partidele deschideau 

listele cu liderii politici impuși la nivel local, în general oameni cu mare experiență 

politică și administrativă. Se remarcă numărul mare de avocați și profesori de pe 

aceste liste, precum și marea mobilitate politică a candidaților cu vizibilitate, care își 

negociau, adesea până în ultima clipă, locul pe listă. Nu în ultimul rând, majoritatea 

celor despre care avem informații este mai degrabă reprezentantă a clasei politice 

antebelice decât a unei noi generații de oameni politici. 

 

Abuzuri și intimidări în timpul campaniei electorale 

Alegerile parlamentare din 1922 au decurs cu toate problemele cunoscute 

ținând de ingerințele agenților guvernamentali, presiuni și abuzuri. Guvernul lui 

I.I.C. Brătianu a anulat în mare parte libertatea întrunirilor electorale, motivând 

atacuri la adresa Coroanei, a formei de guvernământ, a armatei și a ordinii publice. 

Au fost numiți noi prefecți, a fost grăbită semnarea Decretului-Regal pentru 

dizolvarea vechilor administrații locale și înlocuirea lor cu altele, constituite din 
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susținători liberali
49

. La nivel național, PNL a încheiat un cartel electoral cu Partidul 

Democrat al Unirii și Partidul Țărănesc Basarabean
50

. Astfel, alianța își consolida 

prezența în provinciile nou unite cu România, pregătind terenul cu o guvernare tare a 

liberalilor. 

Referindu-ne la situația județului Covurlui, presa de opoziție acuza PNL-ul 

de abuzuri, nemernicii și minciuni. Diferite articole relatau că țăranii bănuiți de 

simpatii pro-opoziție erau stânjeniți în activitatea lor, chiar arestați și maltratați, iar 

agenții electorali guvernamentali se plimbau prin cafenele și cârciumi să convingă 

electoratul mai degrabă cu forța
51

. 

Reprezentații mai multor partide de opoziție au încercat să colaboreze 

pentru a-și spori șansele electorale. Pe 23 ianuarie 1922, Partidul Național a chemat 

partidele de opoziție la o consfătuire, în vederea creării unui bloc antiliberal. La 

consfătuire au participat membri ai conservatorilor progresiști, conservatorilor 

democrați (takiștii), ai Partidului Național, ai PND, ai grupărilor averescane și 

țărăniste. În cadrul reuniunii s-au exprimat diverse opinii, uneori contradictorii, 

astfel că nu s-a ajuns la un rezultat concret
52

.   

Și la nivel local au avut loc discuții cu electoratul pentru a-i convinge pe 

alegători să nu valideze prin vot abuzurile liberalilor. Pe 8 februarie 1922, PP a 

organizat la Galați o întrunire în cadrul căreia cetățenii au fost îndemnați să voteze 

partidul generalului Averescu, în numele sacrificiilor pe care acesta le făcuse pentru 

țară. Și conservatorii progresiști au organizat o întrunire cu alegătorii gălățeni, pe 15 

februarie 1922, scoțând în evidență realizările ce duseseră la îmbunătățirea situației 

orașului Galați și a județului Covurlui. Și candidații înscriși pe lista independentă 

luptau împotriva liberalilor, susținând aplicarea reformei agrare, dezvoltarea orașului 

prin favorizarea industriei și comerțului, instruirea tinerilor, ieftinirea traiului, o 

situație mai bună pentru muncitori și funcționari publici
53

.  

Între invitații de la București s-a numărat Nicolae Iorga, ajuns la Galați în 

cadrul unui turneu electoral în care străbătuse mai multe regiuni din Muntenia, 

Oltenia și Moldova unde era candidat
54

. Însemnările din memoriile sale sunt 

relevante pentru presiunile la care era supusă opoziția: „26 Februar. La Galați. 

Orașul cutreierat de patrule, comandate de comisari. În sala de întrunire bătăuși cari 

strigă: «La școală, la Văleni, la Ploiești». Generalul Radian e împiedecat de a 
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continua. Nu mi se lasă putința de a vorbi. Trebuie să declar adunarea închisă pentru 

ca apoi, cu ușile închise, să-mi fac cuvântarea”
55

.  

 

Rezultate 

Alegerile pentru Adunarea Deputaților s-au desfășurat în județul Covurlui în 

zilele de 5, 6 și 7 martie 1922. Secții de votare au fost organizate în cadrul unor școli 

din oraș sau din județ (Școala de băieți numărul 10 din Strada Brăilei, Școala 

primară din Berești, Școala primară din Cudalbi, Școala de băieți numărul 7 „D. 

Frigatorˮ din Strada Traian), în localul Primăriei Galați etc. 

G.A. Dimitrescu, judecător de ședință la Tribunalul județului Covurlui S. I, 

a fost desemnat de Prim Președintele Tribunalului Covurlui în calitate de Președinte 

al BEJ, să prezideze biroul electoral de la Școala de băieți numărul 10. Pe 8 martie 

1922, împreună cu grefierul N.A. Gheorghiu și cu asistenții M. Fulga și C. 

Gheorghiu din partea PȚ și Vasile Papadopol din partea PNL, Dimitrescu a 

consemnat în procesul-verbal că la secția respectivă erau înscriși 2.621 alegători, 

dintre care votaseră 1.468 (56%). La această secție lista PNL întrunise cel mai mare 

număr de voturi, mai precis 575, adică 39% din totalul voturilor exprimate
56

. Teodor 

T. Teodorescu, judecător al ocolului Berești, președinte al secției de votare 

organizată în cadrul școlii primare din Berești, împreună cu grefierii Alexandru 

Pagoni și Papiliu Iancu și delegații Nicu Emanoil și Gheorghe Vintilă, au consemnat 

rezultatele votului la secția respectivă, unde votaseră 3.010 alegători. Lista PNL a 

întrunit cel mai mare număr de voturi
57

. 

Pe 9 martie 1922, M. Mantu, Primul Președinte al Tribunalului județului 

Covurlui, Președinte al BEJ Covurlui, consemna rezultatele de la toate secțiile de 

votare privind alegerile pentru Adunarea Deputaților. Împreună cu asistenții săi, 

Mantu a procedat conform articolului 72 din Decretul Lege de procedură electorală 

la totalizarea rezultatelor pentru fiecare candidat și apoi pentru fiecare listă în 

parte
58

. Repartiția mandatelor în mod proporțional cu masa electorală a fiecărei liste 
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s-a realizat împărțind masa electorală a fiecărei liste în mod succesiv cu numerele 1, 

2, 3, 4, 5 și 6, care reprezintă numărul deputaților ce urmau să fie trimiși de județul 

Covurlui în Adunarea Deputaților
59

. Conform articolului 75 din legea respectivă 

mandatele au fost atribuite candidaților care au întrunit individual cel mai mare 

număr de voturi, după cum urmează: de pe lista PNL, cele trei mandate de deputat 

au fost repartizate lui Mihail G. Orleanu, care întrunise 10.542 voturi, Constantin 

Ignat (10.151 voturi) și George Deleanu (10.148 voturi); de pe lista 5 (PND), un 

mandat de deputat i-a revenit lui Nicolae Iorga (5.101 voturi); de pe lista numărul 1 

(țărăniști), deputat a devenit Spiridon Popescu (4.097 voturi); de pe lista 7 (PD) a 

fost ales Ion Măgură, care primise 2.714 voturi
60

.   

Situația detaliată din Tabelul I.2 arată că alegerea votanților ținea mai 

degrabă de loialități de partid decât de calitățile individuale ale candidaților. 

Comparațiile cu alegerile din 1920 relevă și alte aspecte interesante, dacă avem în 

vedere scorurile proaste obținute, spre exemplu, de averescani sau de socialiști. 

 

Tabelul I.2 Rezultatele votului din martie 1922 
Lis

ta 
Candidat 

Număr 

voturi 

Lista 2  

(PNL) 

Mihail G. Orleanu 10.542 

Constantin Ignat 10.151 

George Deleanu 10.148 

Constantin Nazarie 10.101 

Alexandru Doiciu 9.911 

Ioan Păunescu 9.903 

Lista 5  

(PND) 

Nicolae Iorga 5.101 

D.V. Țoni 4.710 

Virgil Benișache 4.582 

Constantin Andrei 4.465 

Grigore G. Ionescu 4.453 

Anastase Veniamin 4.429 

Lista 1  

(PȚ) 

Spiridon Popescu 4.097 

Haralamb Șerbănescu 3.945 

Eugen Răutu 3.932 

Vasile Podașcă 3.912 

Nicolae M. Iamandi 3.897 

Lista 7 

(PD) 

Ion Măgură 2.714 

W. Filderman 2.598 

George Caranfil 2.593 

                                                                                                                                                      

7 – 15.452 voturi, lista numărul 3 – 12.423 voturi, lista numărul 6 – 6.638 voturi, lista 
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Christake Teodoru 2.582 

Emil Codreanu 2.522 

Ion Diaconescu 2.443 

Lista 3  

(PS) 

Ion E. Vasiliu 2.194 

Adolf Bleicher 2.069 

Alexandru Costescu 2.065 

Jean Arhip 2.048 

Nicolae Mânzăraru 2.025 

Fotache Dorojan 2.022 

Lista 6 

(PP) 

Grigore Trancu–Iași 1.187 

Dionisie Mândrescu 1.110 

Ștefan Șerban 1.100 

George Iorgala 1.090 

Ilie Călciurescu 1.087 

Ilie Lepădatu 1.064 

Lista 4 

(PD) 

Ion Burbea 457 

Iuliu Scriban 381 

Christodulo Georgescu 272 

Panait Popovici 252 

Norbert Goldștein 242 

Andone Gheorghiu 238 

Lista 8 

(PCP) 

C.C. Arion 206 

C.G. Popescu 124 

Nicu Doiciu 122 

Alfons Nachtigal 119 

Moise N. Pacu 108 

Vasile Brudiu 90 

Sursa: SJANG, Fond Tribunalul Județului Covurlui. Biroul Electoral, dosar 

12/1922, f. 89, 89 verso, 90. 

 

Cât despre alegerile pentru Senat, și acestea au fost câștigate de liberali. 

Cele două mandate de senatori au fost obținute de Alexandru Gussi și Alecu 

Dumitriu
61

. Alexandru Gussi făcuse studii la Colegiul „Sf. Savaˮ din București și 

apoi la Facultatea de Drept a Universității din Paris. Profesional, a activat ca 

procuror în cadrul Tribunalului din Galați. După implicarea sa politică în PNL, 

Gussi a deținut funcții importante la nivelul administrației locale, fiind în mai multe 

rânduri prefect al județului Covurlui (1908–1910, 1914–1916 și 1916–1918). Astfel, 

acesta era o persoană bine cunoscută în comunitate și apreciată pentru felul cum 

apărase interesele județului în dificila perioadă a Primului Război Mondial. Cât 
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despre Alecu N. Dimitriu (Dumitriu), puținele informații disponibile ni-l arată drept 

un prosper negustor de, între altele, produse de fierărie
62

.  

Rezultatul alegerilor din 1922 confirma victoria zdrobitoare a liberalilor. La 

Adunarea Deputaților PNL a obținut 60,3% din voturi, la Senat 75,3%. Țărăniștii au 

obținut 40 de mandate de deputați, devenind cel mai puternic partid de opoziție, iar 

Partidul Național (Transilvania) îl seconda cu 25 de mandate. Rezultate slabe 

obținuse PP și PND, iar în urma acestui scrutin conservatorii progresiști au dispărut 

de pe eșichierul politic național
63

.  

PNL, partidul care organizase alegerile, a dat dovadă de multă abilitate 

pentru a le câștiga, limitând dezbaterile electorale și utilizând adesea mijloace de 

intimidare. Au existat, desigur, și numeroase acuze de fraudă electorală. Au urmat 

patru ani în care liberalii au dominat în egală măsură politica la nivel național și 

local. În răstimpul acestei lungi guvernării, PNL a reușit să impună o nouă 

constituție, să adopte legea pentru unificarea administrativă și legea electorală. 

Realizări semnificative au avut și la nivel local, în județul Covurlui și în municipiul 

Galați, despre care vom vorbi în capitolul următor. 

 

1928. Țărăniștii la putere 

Al doilea scrutin pe care dorim să îl prezentăm în detaliu este cel din anul 

1928. Înainte se cuvin câteva explicații. În 1926, după un ciclu electoral complet, 

PNL s-a retras de la guvernare și, cu acordul regelui Ferdinand I, la putere a venit, la 

finalul lunii martie 1926, gruparea generalului Averescu, cu care liberalii aveau un 

acord secret
64

. 

Alegerile parlamentare din anii 1926-1927, s-au organizat sub auspiciile 

unei noi legi electorale promovată de PNL, care menționa că partidul care a obținut 

la alegeri 40% din voturile exprimate primea 50% din mandatele de deputat, iar 

restul se împărțeau între partidele care aveau peste 2% din voturi, inclusiv partidul 

cu cele mai multe voturi. Astfel, desemnarea deputaților era realizată de corpul 

electoral al țării și nu cum era până atunci de cel al județului
65

.  

PP a beneficiat de aplicarea noii legi electorale în alegerile din 1926, 

organizate în 25 mai pentru Adunarea Deputaților și 28 mai pentru Senat. A dizolvat 

Parlamentul și consiliile comunale din Iași, Galați, Oradea și Turnu Severin. A 

negociat un cartel electoral cu Partidul Național, dar fără succes. Totuși a încheiat un 

pact electoral cu partidele maghiar și german și cu gruparea Goldiș din Partidul 
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Național
66

. Blocul Muncitoresc Țărănesc a încercat să atragă Partidul Național, 

Partidul Socialist și PȚ, într-o alianță electorală, care nu s-a materializat, iar Partidul 

Socialist pe fondul divergențelor din cadrul mișcării muncitorești a depus liste 

separate. PȚ și Partidul Național au depus liste comune sub denumirea de Blocul 

Național Țărănesc. Campania electorală și alegerile parlamentare au fost viciate de 

măsuri abuzive impuse de PP împotriva opoziției și a alegătorilor. La nivel local a 

avut loc la 17 mai 1926, o întâlnire organizată de PP cu alegătorii din Galați, unde a 

cerut voturile acestora și a promis o nouă orânduire în viața economică a țării. La 22 

mai 1926, PP a inaugurat clubul partidului din cartierul Bădălan, unde a criticat 

guvernarea liberală, ca fiind una nefericită pentru orașul Galați și a promis măsuri 

pentru a redresa situația.  

În urma rezultatelor alegerilor parlamentare în județul Covurlui au fost aleși 

cinci deputați ai PP, Grigore Trancu-Iași, Ilie N. Călciurescu, Șt.A. Șerban, M. 

Dimitriu și M. Dobrescu, un deputat al Partidului Național (Blocul Național 

Țărănesc), Nicolae Iorga și un liberal, M.G. Orleanu. La Senat a câștigat cele două 

mandate tot PP, prin Gh. Văleanu și Gh.H. Iorgala
67

. La nivel național PP a obținut 

52,9% din voturi, inclusiv procentele partidelor german (2%) și maghiar (5%), PNL 

a obținut 7,3% din voturi, pe fondul nemulțumirilor alegătorilor față de politica 

guvernului I.I.C. Brătianu, PȚ și Partidul Național 28% din voturi, în scădere față de 

alegerile din 1922, iar Liga Apărării Național Creștine (LANC) cu sprijinul 

guvernului a obținut 4,76% din voturi, cel mai mare scor din istoria partidului
68

.   

Când generalul Alexandru Averescu a încercat să promoveze o politică 

proprie, I.I.C. Brătianu și liberalii au forțat răsturnarea sa și au instalat un cabinet de 

„uniune națională”, prezidat de Barbu Știrbey. Pe 21 iunie 1927, liberalii, în frunte 

cu I.I.C. Brătianu, s-au instalat din nou la cârma guvernului
69

. Perioada de mare 

agitație internă, și pe fondul renunțării la tron a Principelui Moștenitor Carol și apoi 

al decesului Regelui Ferdinand I și al instaurării Regenței, a favorizat noi reașezări 

pe scena politică. Cea mai importantă s-a petrecut pe 10 octombrie 1926, când PȚ 

condus de Ion Mihalache a fuzionat cu Partidul Național din Transilvania condus de 

Iuliu Maniu, rezultând PNȚ. PNȚ devenea o serioasă alternativă la guvernarea 

liberală
70

. 

PNL a organizat alegerile parlamentare din 1927, programate la 7 iulie 

pentru Adunarea Deputaților și 10-14 iulie pentru Senat. Acesta a încheiat un cartel 
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electoral cu PȚ al dr. N. Lupu, iar Partidul Maghiar s-a aliat cu Partidul German
71

. 

Partidul Național, reînființat în septembrie 1926 de Nicolae Iorga, se prezenta în 

alegeri, fără a avea un program, ci doar carisma conducătorului său. Acesta insista 

ca actul de la 4 ianuarie 1926, să fie anulat pentru a se asigura continuarea dinastiei 

regale. PP a exploatat în campania electorală succesele din timpul guvernării 

proaspăt încheiate: echilibrarea balanței comerciale, reglementarea problemei 

datoriilor externe, înființarea Camerelor de Muncă etc. Partidul Social Democrat 

(PSD) avea un program prin care dorea îmbunătățirea situației maselor, drepturi și 

libertăți democratice extinse și reorganizarea aparatului de stat. PNȚ a încercat să 

speculeze nemulțumirile alegătorilor față de politica liberală
72

. 

Campania electorală a fost marcată de abuzurile liberalilor asupra opoziție 

prin metode precum: interzicerea întrunirilor și difuzarea materialelor de 

propagandă, interzicerea purtării de insigne electorale care aparțineau opoziției
73

. Și 

în județul Covurlui s-au manifestat abuzuri ale liberalilor, care s-au folosit de 

jandarmi pentru a-și înlesni victoria în alegeri. În urma numărării voturilor PNL a 

câștigat șase locuri de deputat prin M.G. Orleanu, Gh. Onose, Constantin Ignat, D. 

Lazăr, Gh. Petrescu-Dâmbovița și Ion Tohăneanu, iar PNȚ doar un loc prin George 

N. Caranfil. La Senat tot PNL a obținut două locuri prin Alexandru Gussi și Th. 

Tenea. Majoritatea a fost obținută de PNL (61,69%) și a dobândit 318 deputați și 92 

senatori, iar PNȚ a obținut (22,09%), adică 54 de mandate de deputat și 17 de 

senator. PP, Partidul Național și LANC nu au reușit să obțină pragul electoral de 

2%
74

.    

După decesul liderului liberal în noiembrie 1927, în fruntea guvernului a 

fost instalat Vintilă I.C. Brătianu, care a continuat aceeași linie politică
75

. În ianuarie 

1928, PNȚ a organizat o serie de întâlniri cu organizațiile județene din Vechiul 

Regat prin cei doi lideri ai săi. Comitetele locale au fost convocate pe centre, iar la 

aceste întâlniri a participat și un număr mare de țărani, ceea ce le-a transformat în 

manifestații politice în toată regula
76

. Alte manifestații organizate în întreaga țara de 

PNȚ, în cadrul cărora Iuliu Maniu declara că își asumă răspunderea pentru o 

guvernare național-țărănistă, au dus în cele din urmă la demisia guvernului V.I.C. 
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Brătianu
77

. Pe 10 noiembrie 1928, la putere se instala guvernul național țărănist 

condus de Maniu. Acesta a dizolvat Parlamentul și a decretat organizarea de noi 

alegeri parlamentare pentru Adunarea Deputaților (12 decembrie) și Senat (15, 17, 

19 decembrie)
78

. 

 

Liste și candidați 

BEJ Covurlui a organizat în oraș și județ 19 secții pentru alegerea 

deputaților și 11 pentru alegerile de la Senat. Zece dintre cele pentru deputați erau în 

Galați, ca și cinci dintre cele pentru Senat. Cele mai importante comune, din această 

perspectivă politică, erau Foltești, Oancea, Bujor, Berești, Independența și Cudalbi
79

. 

Analiza listelor de candidați relevă cât de mult se schimbase peisajul politic 

local în ultimii șase ani. PNȚ, condus în județul Covurlui de președintele Ion 

Măgură, fost lider al Partidului Democrat, a depus lista cu numărul 1 pentru 

alegerile de la Camera Deputaților. Pe listă figurau următorii candidați: Ion Măgură, 

Haralamb Șerbănescu, Victor Iamandi, Alexandru Tudoriu, Gheorghe Simionescu, 

Vlad Dimitriu și Constantin Mihăileanu. Lista avea ca semn electoral distinctiv 

„cercul”
80

. Dacă Șerbănescu avea ștate vechi în gruparea țărănistă, lista cuprindea și 

alte personalități interesate să capitalizeze politic în principalul partid antiliberal. 

Avocatul Simionescu (1894–1978) fusese membru al partidului takist, pentru ca mai 

apoi să migreze la național țărăniști. În deceniile următoare Simionescu a deținut 

funcții importante la nivel local, între care și un scurt mandat de prefect al județului 

Covurlui (1944–1945), poziții pentru care a plătit cu ani buni în închisorile 

comuniste
81

. Și avocatul Vlad Dimitriu (1896–1969) era relativ tânăr și cunoscut în 

urbe prin colaborările sale cu presa locală și națională
82

. 

PNL a depus lista cu numărul 2, având ca semn electoral distinctiv „o linie 

dreaptă verticală tăiată în ambele capete de către o linie scurtă orizontală”. 

Candidații propuși pentru Camera Deputaților erau: Mihail G. Orleanu, Constantin 

Ignat, Ion Tohăneanu, Eugen Răutu, Gheorghe Petrescu-Dâmbovița, Dan Sărățeanu 

și Alexandru Roman
83

. Dacă despre Orleanu și Ignat aminteam mai sus, includem 

câteva informații și despre alți candidați liberali, mai ales că mulți dintre ei aveau să 
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dețină funcții importante în administrația municipală. Una dintre personalitățile 

marcante ale vieții culturale gălățene era Ion Tohăneanu (1882–1972), profesor de 

limbi clasice și istorie după ce absolvise cursurile Facultății de Litere din cadrul 

Universității din București. Tohăneanu ajunsese profesor suplinitor la Seminarul 

Teologic „Sfântul Apostol Andreiˮ și apoi la Liceul „Vasile Alecsandriˮ, pe care l-a 

condus în calitate de director vreme de aproape două decenii (1919–1927, 1928, 

1931–1940). Membru al PNL, Tohăneanu a îndeplinit diverse demnități publice la 

conducerea Primăriei Galați sau în Parlamentul României. Despre implicarea sa 

edilitară, ca și despre activismul său cultural vom vorbi în capitolele următoare. 

Gheorghe Petrescu Dâmbovița finalizase studii de drept și apoi de litere și filosofie 

la București. Consilier la Curtea de Apel din Galați, acesta a demisionat din 

magistratură în 1922 și s-a înscris în Baroul Covurlui ca avocat. A fost prefect al 

județului Putna sub guvernul generalului Arthur Văitoianu și mai apoi deputat 

liberal (1927)
84

. Și Dan Sărățeanu, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandriˮ și 

licențiat în drept la București, era un lider al partidului, prefect al județului Covurlui 

vreme de o lună în perioada octombrie – noiembrie 1928. Sărățeanu a deținut 

demnități publice și în perioada următoare, inclusiv funcția de primar al Galaților.  

PȚ, format în 1927 în jurul doctorului Nicolae Lupu
85

, a depus lista cu 

numărul 3, având ca semn electoral distinctiv „două cercuri concentrice”. Pe listă 

figurau C.G. Popescu, Petre Vârtosu, Romulus Teoharescu, Vasile Macovei, 

Fotache Dorojan, Gheorghe Movilă și Gheorghe Rusu
86

. Avocatul C.G. Popescu 

fusese lider marcant al conservatorilor progresiști, în vreme ce Dorojan candidase la 

socialiști cu șase ani în urmă. Despre ceilalți sursele disponibile nu ne oferă 

informații suplimentare. 

PP și Partidul Național a depus lista cu numărul 4, având ca semn electoral 

distinctiv „o stea formată din trei linii egale, întretăiate la mijloc, formând șase 

unghiuri egale cu laturi egale”. Lista era una comună pentru partidele conduse de 

generalul Averescu și Iorga, care încheiaseră un pact electoral
87

. Candidații propuși 

erau: Grigore Trancu-Iași, Grigore P. Mihăilescu, Sterian Tașcă, Ioan A. Velichi, 

Dionisie Mândrescu, Ilie Lepădatu și Ștefan Șerban
88

. Trancu-Iași, Lepădatu, 

Mândrescu, Șerban candidaseră la averescani și la alegerile din 1922. Și avocatul 

Grigore P. Mihăilescu (1882–1941) era un membru marcant al PP, deținând funcția 

de primar al orașului Galați în anii 1926–1927 și mai târziu, în 1938, un scurt 
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mandat de deputat. Ioan A. Velichi era licențiat în științele naturii la Universitatea 

din București și avea un doctorat în fiziologie la Berlin din anul 1900. Ajuns 

profesor la Galați, la Școala Comercială și Liceul „Vasile Alecsandriˮ, Velichi a 

deținut pentru un scurt mandat și conducerea prestigiosului liceu. 

Blocul Muncitoresc și Țărănesc a depus lista cu numărul 5, având ca semn 

electoral distinctiv „două linii paralele și orizontale”. Pe listă figurau candidații 

Costache Neniță, Alexandru Mihăileanu, Nicolae Mândru, Buium Mihailovici, 

Dumitru Chicuș, Apostol Dănăilă și Tache Păun. LANC a depus lista cu numărul 6, 

cu semnul electoral „o linie orizontală”. Din partea acestui partid erau propuși pe 

lista electorală: Mihail Manolescu, Moise Lefter, Nica Bejan, Ilie Iordănescu, 

Dumitru Lepădatu, Cristofor Vasiliu și Tănase Marcu
89

. 

 

Rezultate 

I. Palada, președintele secției a XII-a de votare, situată în localul școlii 

primare din comuna Frumușița, a consemnat într-un proces verbal rezultatele votului 

pentru alegerile la Camera Deputaților, desfășurate pe 12 decembrie 1928. Palada 

consemna că s-a prezentat în secție la ora 7 dimineața, unde a constituit biroul cu 

asistenții N. Atanasiu și Ghenghea Neculița, prin tragere la sorți. Aceștia au 

numerotat buletinele de vot (pe ultima pagină a buletinului de vot președintele 

secției a aplicat un sigiliu de control, respectiv parafa sa), au verificat și sigilat urna. 

La ora 8 a început votarea. Alegătorii intrau în secție și prezentau cărțile de alegător. 

Fiecare alegător primea câte un buletin și ștampila de vot, apoi intra în camera de 

vot și vota. Alegătorul restituia ștampila de vot și primea cartea de alegător, iar 

buletinul de vot îndoit în patru cu sigiliul de control pe ultima pagină se introducea 

în urnă. La ora 20.40 votarea s-a declarat închisă, iar în secție au mai rămas 

candidații, delegații și biroul. Pe listele electorale erau înscriși 2.091 de alegători din 

care s-au prezentat la urne 1.785. La desfacerea buletinele de vot s-a citit cu glas tare 

numele, semnul electoral și numărul listei care a fost votată, iar rezultatul a fost 

înscris în două liste. Alegătorii care nu și-au exercitat dreptul de vot erau amendați 

cu suma de 500 lei. Rezultatele la această secție au fost: lista 1 (PNȚ) a întrunit 

1.412 voturi, lista 2 (PNL) 86 voturi, lista 3 (țărăniștii lui Nicolae Lupu) 131 voturi, 

lista 4 (coaliția averescanilor și iorghiștilor) 84 voturi, lista 5 (Blocul Muncitoresc și 

Țărănesc) 15 voturi, iar lista 6 (LANC) a întrunit 21 de voturi
90

. 

Pe 14 decembrie 1928 G.P. Scheianu, Primul Președinte al Tribunalului 

Covurlui, Președinte al BEJ Covurlui, menționa că a primit rezultatele de la toate 

secțiile de votare din oraș și județ. Ajutat de Prim Grefierul G.D. Gheorghiu, 

grefierul BEJ, și de judecătorul Alexandru Constantinescu, au procedat conform 

articolului 86 la totalizarea rezultatelor din circumscripție pentru fiecare listă în 
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parte. Astfel a rezultat că în listele electorale au fost înscriși 37.243 alegători din 

care au votat 27.787, voturi neexprimate fiind 267 și buletine anulate 600. Lista PNȚ 

a întrunit cel mai mare număr de voturi – 20.209, iar pe locul al doilea s-a clasat 

PNL cu doar 3.661 de voturi
91

. 

Și la nivel național PNȚ a obținut majoritatea parlamentară, întrunind 

2.208.922 voturi și obținând 348 de mandate în Adunarea Deputaților. PNL a avut 

doar 185.939 de voturi, primind 13 mandate. Mandatele de deputat pentru județul 

Covurlui s-au repartizat către șase dintre candidații național țărăniști (Ion Măgură, 

Haralamb Șerbănescu, Victor Iamandi, Alexandru Tudoriu, Gheorghe Simionescu și 

Vlad Dimitriu) și liderului liberal Mihail G. Orleanu. Lista de supleanți îi cuprindea 

pe toți ceilalți candidați ai celor două mari partide
92

. 

Mandatul la Senat, colegiul universal pentru județul Covurlui, i-a fost 

atribuit lui Gheorghe C. Plesnilă de la PNȚ, care a întrunit cel mai mare număr de 

voturi, respectiv 9.506. Acesta i-a avut drept contracandidați pe Ștefan H. Ștefan din 

partea PNL, care a adunat 3.480  voturi, și pe Iorgu Penciu de la PP, cu 509 voturi
93

.  

Câteva informații și despre acești lideri politici sunt necesare. Dacă despre 

avocatul Plesnilă sursele disponibile nu pomenesc prea multe lucruri, Ștefan H. 

Ștefan (1880–1972) este unul dintre cei mai cunoscuți politicieni gălățeni ai 

perioadei. După finalizarea studiilor de drept la București și Paris, acesta s-a stabilit 

la Galați, deținând diferite posturi în administrația județeană și în instituțiile juridice 

locale. Prefect al județului Covurlui în 1919 și primar al orașului Galați în 1925–

1926, Ștefan fusese și parlamentar. Mai multe detalii despre activitatea sa edilitară 

vor urma în capitolul al doilea. Iorgu Penciu era licențiat în economie și deținuse 

diferite funcții la Camera de Comerț și Comitetul Bursei, ca și în administrația 

publică locală
94

. 

Victoria categorică a național țărăniștilor, în Covurlui ca și la nivel național, 

arătă cât de important era controlul mecanismelor electorale. Analiza datelor 

statistice din Tabelul I.3, referitoare la cinci scrutine – 1926, 1927, 1928, 1931 și 

1932 – demonstrează că, dincolo de baza electorală a fiecărui partid, importante erau 

formele de ademenire sau constrângere la vot. PP cu greu a mai obținut în 1931 doar 

aproape un sfert din scorul avut când organizase alegerile, în 1926. Național liberalii 

au obținut aproape 15.000 voturi în 1927, când au organizat alegerile, și mai puțin 

de 4.500 în 1926, 1928 și 1932, când au fost în opoziție. Țărăniștii au scăzut de la 

peste 20.000 în 1928 la puțin peste 2.000 în 1931.  
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Tabelul I.3. Rezultatele alegerilor în județul Covurlui 

Alegeri 
Voturi Procent Mandate Voturi Procent Mandate 

PNȚ PNL 
1926 7.790 29,45 1 4.436 16,78 1 

1927 8.483 30,53 1 14.896 53,61 6 

1928 20.209 72,73 6 3.661 13,18 1 

1931 2.168 7,46 - 12.612 43,38 5 

1932 6.221 20,01 4 4.365 14,04  

 PP PNL (Brătianu) 
1926 9.432 35,67 5    

1927 342 1,23     

1928 1.292 4,65     

1931 2.768 9,52 1 4.344 14,94 1 

1932 890 2,86  4.704 15,13 1 

 PȚ (Lupu) PSD 
1926    1.236 4,67  

1927    380 1,37  

1928 1.054 3,79     

1931 597 2,05  1.119 3,85  

1932 1.177 3,79  1.112 3,58  

 Partidul Național Agrar (PNA) Partidul Evreesc 
1926       

1927       

1928       

1931    642 2,21  

1932 1.933 6,22 1 410 1,32  

 Partidul Național Blocul Muncitoresc 
1926    530 2,01  

1927 2.230 8,03  378 1,36  

1928    375 1,35  

1931    371 1,28  

1932 889 2,86     

 Liga Agrară Garda de Fier 
1926       

1927       

1928       

1931    3.084 10,61  

1932 166 0,53  6.077 19,55 1 

 Sfatul Negustoresc LANC 
1926    1.742 6,59  

1927    723 2,60  

1928    596 2,14  

1931    502 1,73  

1932 1.364 4,39  250 0,80  

Sursă: Marcel Ivan, Evoluția partidelor noastre politice în cifre și grafice 1919-1932: studiu 

comparativ al rezultatelor oficiale ale alegerilor pentru Camera Deputaților din anii 1919-

1932, Editura Krafft & Drotleff, Sibiu, [1933], pp. 44-51, 53.  
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Drumul spre criză politică 

În plan politic național, următorul deceniu după venirea țărăniștilor la putere 

a fost unul extrem de tulbure. Agitația legată de criza dinastică și revenirea în 

România a Alteței Regale Carol al II-lea, întronat rege în iunie 1930, au dus la 

căderea guvernelor conduse de Maniu. Executivul lui Gheorghe Mironescu a rezistat 

doar jumătate de an, fiind înlocuit în aprilie 1931 de guvernul de uniune națională 

condus de Nicolae Iorga. PNȚ a revenit la putere în iunie 1932 cu guvernele lui 

Alexandru Vaida-Voevod și Iuliu Maniu, care s-au confruntat cu numeroase 

probleme sociale și economice, rezultat al marii crize economice mondiale. Din 

noiembrie 1933 PNL, cu I.G. Duca și, după asasinarea sa, cu Gheorghe Tătărescu, 

au preluat guvernarea, pe fondul tot mai tensionat al ascensiunii mișcărilor de 

extremă dreapta
95

.  

Grigore Gafencu în lucrarea „Însemnări politiceˮ caracteriza guvernul 

Tătărescu drept unul „de vorbe sonore și de nenumărate complezențeˮ
96

. Tătărescu a 

păstrat o atitudine de neutralitate față de PNȚ și a atras de partea sa presa. A 

mulțumit ambițiile tinerilor liberali cu promisiuni și pe cele ale vechilor cadre 

liberale cu trei portofolii ministeriale, iar față de rege a devenit leal. A încercat să 

răzbune pe I.G. Duca și onoarea PNL, arestând liderul „Gărzii de Fierˮ, pe Corneliu 

Zelea Codreanu și pe oamenii acestuia, care au fost ulterior achitați
97

. 

Reașezări importante avuseseră loc și la nivelul partidelor politice, cu o 

erodare a marilor partide, rupte în mici facțiuni și grupuri de interese. Le vom urmări 

în desfășurarea lor în județul Covurlui, încercând să schițăm ce schimbări relevante 

s-au petrecut în ultimii ani. 

Începuturile mișcării de extremă dreapta au fost timpurii în orașul Galați. 

Din Galați proveneau o serie de membri ai LANC, studenți antisemiți la Iași în anii 

’20, printre care menționăm pe Mille Lefter și Dumitru Cristian. Mille Lefter era 

absolvent al Facultății de Drept din Iași în 1923. Aceștia au organizat primele 

cuiburi legionare gălățene și au finanțat revista „Pământul strămoșescˮ (alături de 

alți gălățeni: Spiru Peceli, Gheorghe Potolea, Mihail Marinescu, I. Gheorghe 

Teodosiu, Margareta și Gheorghe Marcu, Ana Drăgoi).  

În anii 1927-1928, era menționată „Cetățuia Iulia Hașdeuˮ din Galați, 

organizație a femeilor legionare, care se ocupa cu lucrul de mână. Aceasta vindea 

produsele obținute pentru a sprijini financiar Mișcarea Legionară. Tot atunci era 

menționată o altă structură, Frățiile de Cruce gălățene, cu lideri ca Țocu și Savin 
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Costea, care munceau în două tabere de muncă, la grădinăria de la Doamna Ghica și 

la cărămidăria din Ungheni. În 1929, C.Z. Codreanu, care a petrecut mult timp în 

compania Frățiilor de Cruce gălățene și focșănene, cu care a executat „marșuriˮ în 

Moldova de nord, a decis extinderea influenței Mișcării Legionare în județul 

Covurlui și de aici în Basarabia, inițiind o serie de „campaniiˮ și întruniri politice
98

.  

La 14 decembrie 1929, C.Z. Codreanu a fost întâmpinat în gara târgului 

Berești, din nordul județului Covurlui de Mille Lefter, Gheorghe Potolea, care l-a 

găzduit, și Tănase Antohi. A doua zi un maior de Jandarmerie și un procuror, care au 

venit de la Galați l-au anunțat pe C.Z. Codreanu, că nu avea aprobare pentru a ține 

întruniri politice. Totuși i s-a aprobat să țină întrunirea, dar să nu producă tulburări. 

Propaganda legionară s-a desfășurat astfel: „La ora 10 dimineața am apărut pe 

creasta de deasupra târgului, 50 de călăreți. De acolo, în coloană de marș, cântând, 

am coborât în târg. Lumea ne-a primit cu mare însuflețire. Din casele creștinilor 

ieșeau românii și ne turnau căldări cu apă în cale, după vechiul obicei, ca să ne 

meargă în plin pe drumul nostru. Ne-am dus din nou în curtea lui Nicu Bălan, unde 

ar fi trebuit să aibă loc prima întrunire. Acum eram peste trei mii de oameni. N-am 

ținut întrunire. Am dat călăreților, unora dintre ei, câte o amintire de la mine. Lui 

Nicu Bogatu i-am dat tabachera mea, făcută în închisoarea de la Văcărești. Lui moș 

Chirculiță i–am dat o zvastică. [...] După Focșani, aici va fi al doilea stâlp al Mișcării 

Legionareˮ
99

. Cu aceeași ocazie, C.Z. Codreanu i-a numit pe Mille Lefter și 

Gheorghe Potolea în Consiliul Suprem al Legiunii, pe Nicu Bălan în Statul Major al 

Covurluiului, iar pe Dumitru Cristian, șeful legionarilor de pe Valea Horincii.  

La sfârșitul anului 1929, Mișcarea Legionară a primit în rândurile ei gălățeni 

precum: Tănase Antohi, Chiculiță, V. și N. Bogatu, familia Pralea din Foltești. Din 

Berești, legionarii s-au deplasat în satele Meria și Slivna. În satul Meria, C.Z. 

Codreanu, însoțit de Mille Lefter și alți trei legionari, s-a adresat sătenilor în curtea 

bisericii, astfel: „Să ne unim cu toții, bărbați și femei, să ne croim nouă și neamului 

nostru o altă soartă. Se apropie ceasul de înviere și mântuire românească. Cel ce va 

crede, cel ce va lupta și suferi, va fi răsplătit și binecuvântat de neamul acesta“
100

. 

Marșul legionarilor a continuat cu localitățile Slivna, unde a fost întâmpinat de 

liderul local Teodosiu, și Comănești, a cărei organizație locală era condusă de 

legionarii din Slivna și Gănești, unde a fost întâmpinat de Dumitru Cristian. 

La 17 octombrie 1930, a apărut în orașul Galați ziarul „Biruințaˮ, cu sediul 

redacției în Strada Rămășcani 9, de care răspundea avocatul Aurel Ibrăileanu. Pe 
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prima pagină a ziarului era un articol semnat „Biruințaˮ, care expunea crezul politic 

al redacției. Conform editorialului, ziarul urma să prezinte „adevărul tristˮ pe care 

publicațiile locale aflate în slujba politicienilor sau în slujba evreilor, îl ocoleau 

pentru a favoriza „raiul comunistˮ. Mai departe gazetarii menționau: „Foaia noastră 

locală apare pentru a strânge rândurile cât mai apropiate pentru ca să nu mai fie 

induși în eroare oamenii noștri în special de la sate de către politiciani. Ideea noastră 

va învinge în mod indiscutabil pentru că în slujba ideii noastre – în care suntem noi 

– nu știm să ne dăm înapoi. Pe monumentul ce voim să-l înălțăm și-l vom înălța – va 

fi scris «Biruința»ˮ
101

. Tot în județ, la Scânteești, a apărut ziarul „Glasul țăranuluiˮ.  

Tot în 1930, organizația legionară din județul Covurlui a devenit un 

avanpost pentru propaganda politică în Tecuci, Cahul, Tighina, Brăila, Tulcea, 

Râmnicu Sărat, dar și în Maramureș. Organizației de Covurlui i-a revenit 

responsabilitatea administrativă a gestionării primelor centre legionare din sudul 

Basarabiei. Locuitorii județului Ismail, simpatizanți ai Mișcării Legionare, se puteau 

înscrie la Aurel Ibrăileanu (care avea în subordine Berești, Gănești și Oancea, centre 

din județul Covurlui), iar cei din județul Cahul la Mille Lefter (răspunzător și de 

localitățile Galați, Independența, Pechea, Cudalbi).  

La sfârșitul anului 1930, C.Z. Codreanu a inițiat o amplă campanie de 

propagandă politică în Basarabia, împărțită astfel în trei zone: nord (Soroca, Bălți și 

Hotin) - responsabil preotul Georgescu Edineți, centru (Lăpușna, Orhei și Tighina) – 

profesorul Matei Dănilă, Constantin și Totu, și sud (Cahul, Ismail și Cetatea Albă) – 

C.Z. Codreanu și legionarii din Galați. Ultimii urmau să treacă în Basarabia prin 

Reni, vizând orașul Bălți și coloniile germane, pentru a atrage cât mai mulți membri 

ai LANC. Mișcarea Legionară s-a preocupat în continuare de atragerea de 

simpatizanți din Basarabia, astfel aflăm dintr-o notă informativă a Siguranței, din 22 

octombrie 1932, că C.Z. Codreanu avea intenția de a organiza un grup de 200 

„legionari călărețiˮ, domiciliați în județul Covurlui cu care urma să plece în marș 

spre Ismail, Cetatea Albă și Tighina
102

.   

Frăția de Cruce din Galați, înființată și condusă de Mihail Stelescu a trimis 

în 1930, la ordinele lui C.Z. Codreanu un corp de trei legionari gălățeni (Constantin 

Dumitrescu, Ghiță Costea și Andrițoiu) conduși de Constantin Savin în Maramureș 

și Borșa. Aceștia au primit ordin să organizeze nuclee legionare și să facă 

propagandă legionară. Constantin Savin era în ultimul an al Liceului Comercial din 

Galați, iar ceilalți erau în clasa a VII-a și respectiv a V-a. Aceștia erau îmbrăcați în 

uniformă legionară, cămașă verde, centură cu diagonală și au intrat în Borșa cântând 

un marș legionar. Aici au strâns tineri, pe care i-au învățat cântece și marșuri 

legionare și cu care au mărșăluit încolonați militărește, prin Borșa spre Moisei, iar 
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mai târziu și prin alte sate. Tinerii legionari conduși de Savin au provocat însă 

tulburări, fiind arestați alături de șapte legionari originari din Borșa.  

În aceeași perioadă, în județul Covurlui, „Garda de Fierˮ a dobândit 

popularitate mai ales printre tineri (studenți, liceeni, șomeri). În anii 1930-1933, 

organizația legionară locală s-a extins numeric, astfel a ajuns să aibă mai mulți 

membri decât LANC din localitate, principalul concurent politic. O notă a 

Jandarmeriei din 2 august 1930, informa de existența în Galați a „Batalionul întâi 

Arhanghelul Mihailˮ, aflat sub controlul direct al lui C.Z. Codreanu, condus de 

studentul Mihail Stelescu. Această formațiune număra 500 de legionari, distribuiți în 

36 de cuiburi. În restul județului Covurlui, autoritățile consemnau alți 500 de 

legionari, care făceau parte din 30 de cuiburi. În 1931, se menționa un alt „Batalion 

legionarˮ la Berești, iar pe lângă acesta, la nivelul întregii țări mai erau 9 

„batalioaneˮ, la București, Câmpulung, Iași, Fălciu, Dorohoi, Cahul, Turda, Borșa și 

Orăștie
103

.  

Activitățile cuiburilor legionare erau predarea unor noțiuni de geografie, 

fizică și chimie, și a unor materii despre mișcarea comunistă și doctrina antisemită, 

precum și „teme practice de luptăˮ. La 29 august 1932, un grup de 20-25 de 

legionari conduși de Savin Onofrei (student la Academia Comercială din București) 

și Virgil Coroi (student la Facultatea de Matematică din Iași), au protestat în strada 

Domnească împotriva piesei „Pe frontul Mărășești, nimic nouˮ, care urma să se 

joace în limba idiș și care primise aprobarea garnizoanei. Autoritățile locale au 

interzis legionarilor orice manifestație, dar în învălmășeala creată la sfârșitul piesei, 

gardianul Stelian Ionescu a fost dezarmat de revolver, iar comisarul ajutor Marin 

Sorescu și gardianul public Avram Bâgu au fost loviți. În urma incidentului 

autoritățile locale au arestat pe Virgil Coroi, Ovidiu Constantinescu, Petre Țocu, 

elevul Gheorghe Anghelescu, șomerii Tudorel Gheorghiu și Vasile Agache și 

muncitorii Nicolae Lăpușneanu și Ștefan Țocu, toți membri ai „Gărzii de Fierˮ. În 

urma cercetărilor, a fost arestat și liderul local Aurel Ibrăileanu. În fața sediului 

Chesturii de Poliție din localitate, au avut loc noi incidente provocate de legionarii 

care cereau eliberarea celor arestați, astfel autoritățile locale au decis eliberarea 

acestora.  

Numeroși susținători a avut „Garda de Fierˮ și din rândul elevele de 

gimnaziu. Materiale de propagandă („Cele cinci legi fundamentale ale cuibuluiˮ) 

erau aduse uneori de către C.Z. Codreanu pentru a fi împrăștiate elevilor școlilor 

secundare din orașul Galați. Anul 1930, a adus ascensiunea politică a legionarului 

Mihail Stelescu, care a devenit ulterior aghiotantul lui C.Z. Codreanu. Acesta era din 

Galați și s-a alăturat din 1925 Frățiilor de Cruce. În scurt timp, a devenit omul de 
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legătura între organizația locală și centrul din București. O notă a chestorului Poliției 

Galați, Ion Amărăscu, înaintată Ministerului de Interne, din 1930, menționa o vizită 

a lui Mihail Stelescu la București, supravegheată de G. Stoian, informatorul 

Siguranței, infiltrat printre legionari. La 8 octombrie 1930, o altă notă menționa că 

legionarii gălățeni Mihail Stelescu și Stoian au fost transferați la București pentru 

organizare
104

.  

La 1 iunie 1931, pentru prima dată de la înființare, „Garda de Fierˮ a 

participat la alegeri generale, sub titulatura „Gruparea C.Z. Codreanuˮ. Printre cele 

17 circumscripții electorale în care a depus liste de candidaturi la Camera 

Deputaților, s-a aflat și Covurlui, unde se alegeau șapte deputați. Dintre candidații 

legionari, doi erau impuși de la centru: profesorul Ion Zelea Codreanu, tatăl lui C.Z. 

Codreanu, vechi militant al PND și ulterior al LANC, cap de listă, și inginerul 

Gheorghe Clime, fost membru al LANC, pe cea de-a treia poziție. Lista era 

completată cu Mille Lefter, șeful organizației, pe poziția a doua, și alte cadre locale: 

Aurel Ibrăileanu, Gheorghe Totolici (preot din Smulți), Crăciun Teodorașcu și Alecu 

L. Mocanu. 

„Gruparea C.Z. Codreanuˮ a fost votată de 3.084 alegători (10,61%) și a 

devansat partide precum PNȚ, PP și PSD. Doar două partide erau mai bine cotate în 

circumscripția electorală Covurlui: Uniunea Națională (43,68%) și PNL Gheorghe 

Brătianu (14,94%). Principalul concurent ideologic al „Gărzii de Fierˮ, LANC, a 

obținut 1,72% (502 voturi). În 1931, „Gruparea C.Z. Codreanuˮ a obținut în 

circumscripția electorală Covurlui al patrulea rezultat, dar nu s-a ales cu niciun loc 

de deputat. A înregistrat și alte scoruri favorabile, peste media generală obținută pe 

țară, în circumscripțiile electorale Cahul, Ismail, Câmpulung și Turda. Succesul 

legionarilor în alegeri s-a datorat în primul rând forței organizatorice a acestora din 

județul Covurlui și-n al doilea rând comportamentului autorităților locale, care au 

evitat orice amestec în procesul electoral. Liderii legionari au ținut să mulțumească 

public la sfârșitul alegerilor lui Dan Sărățeanu, prefectul județului, și maiorului 

Niculescu, comandantul Legiunii de Jandarmi Covurlui. Ziarul „Biruințaˮ consemna 

astfel „victoriaˮ electorală: „În Covurlui, unde orașul e complet înstrăinat, iar 

județul, în afară de o singură plasă unde avem organizație, totuși în Covurlui am luat 

3.081 voturi. [...] Dacă alegerile în toată țara ar fi fost libere pe jumătate ca la 

Covurlui, nu numai că am fi luat 2% pe țară, dar am fi luat în unele județe majorități 

absoluteˮ
105

. 

În 1932, Mișcarea Legionară s-a mobilizat exemplar în timpul campaniei 

pentru alegerile parțiale din circumscripția electorală Tutova, astfel a fost ales 

deputat Ion Zelea Codreanu. Tot în același an, Mișcarea Legionară a participat la 
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alegerile generale din 17 iulie. Lista cu candidați a „Grupării C.Z. Codreanuˮ în 

circumscripția electorală Covurlui pentru Camera Deputaților a păstrat cap de listă 

pe Ion Zelea Codreanu, iar restul de candidați, toți originari din județul Covurlui 

erau noi: Mihail Stelescu, Ion Miron, Haralambie Fus, Ion Nedu, Gheorghe Potolea, 

Dumitru Cristian. Candidații la Covurlui în 1931 au fost distribuiți în 1932, pe alte 

liste electorale pe primele poziții. Astfel, Aurel Ibrăileanu a fost numit cap de listă la 

Brăila și Ismail, Gheorghe Clime a candidat la Muscel, primul pe listă, și la Iași, al 

treilea, iar Mille Lefter era al doilea pe lista de la Cahul, după C.Z. Codreanu. La 

Senat a candidat Spiru Peceli, care nu a fost ales. După numărarea voturilor 

„Gruparea C.Z. Codreanuˮ a obținut 6.077 de voturi (19,54%), plasându-se după 

PNȚ. În urma participării la alegerile generale din 1932, „Garda de Fierˮ s-a ales cu 

un loc de deputat de Covurlui, Mihail Stelescu, prin cedarea primei poziții de către 

Ion Zelea Codreanu. În alte circumscripții electorale au mai fost aleși: Ion Zelea 

Codreanu (Tutova), Mille Lefter (Cahul), C.Z. Codreanu (Neamț) și Ion Niculcea 

(Suceava)
106

.  

La 13 noiembrie 1932, C.Z. Codreanu și ceilalți deputați ai „Gărzii de Fierˮ, 

au ajuns la Galați, cu remorcherul „Frații Moorˮ, fiind întâmpinați de Garda de 

onoare a drapelului „Batalionului I Covurluiˮ. Aceasta a intonat „Chemarea 

legionarilorˮ, iar demonstranții au agitat pancarte pe care scria „Trăiască deputații 

Gărzii de Fier!ˮ
107

. Mai apoi s-au deplasat pe Străzile Portului, Colonel Boyle și 

Domnească, spre sala cinematografului „Paradisˮ. La întrunirea de la cinematograf 

au participat peste 1.800 de persoane. Adunarea a fost prezidată de Spiru Peceli, iar 

Iliescu, conducătorul legionarilor brăileni, Ibrăileanu, Ion Miron (în numele 

meseriașilor români), Neculai Nechita (muncitor), Ștefan Frățilă (muncitor) și Ion 

Zelea Codreanu au luat, pe rând, cuvântul. Ion Zelea Codreanu a elogiat 

performanțele organizatorice și electorale ale legionarilor gălățeni, Mihail Stelescu l-

a asigurat pe C.Z. Codreanu că „tinerimea de astăzi e dispusă să biruie sau să 

moarăˮ
108

, iar C.Z. Codreanu a pledat pentru sancțiuni împotriva „tâlharilor banului 

publicˮ, a criticat numărul mare de miniștri și a cerut „mari sacrificiiˮ. 

La 5 ianuarie 1933, a avut loc Congresul de la Focșani, unde s-a decis ca 

Mihail Stelescu, să cedeze conducerea „Batalionului I Legionariˮ lui Constantin 

Savin. Acesta a dispus noi măsuri precum: obligația șefilor de cuiburi de a prezenta 

în scris la sediul batalionului situația cuiburilor, de a raporta înființarea cuiburilor 

noi, de a achiziționa cămăși verzi, de a da bani pentru cumpărarea camionetei 

„Dunăreaˮ. A numit în funcția de secretari ai „Batalionuluiˮ pe Gheorghe T. Costea 

și Ion Neculai, corespondent pe Ion T. Popescu și aghiotant al comandantului pe 
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Emil Brumă, toți devenind și șefi de cuiburi. Pentru activitatea propagandistică, 

acesta cita cuiburile legionare „Alexandru Vlahuțăˮ, „George Dimaˮ, „Romeo 

Popescuˮ și „Decebalˮ. În plus, cuibul „George Dimaˮ, urma să formeze Garda 

Drapelului „Batalionuluiˮ
109

. 

La 4 februarie 1933, guvernul Alexandru Vaida-Voevod a declarat starea de 

asediu în municipiile București, Iași, Timișoara, Galați, Cernăuți, Ploiești și în 

regiunile industriale din județul Prahova. Astfel, în această perioadă s-au înmulțit 

cazurile de obstrucționare a propagandei legionare. De exemplu, în comuna 

Cavadinești, agentul Enac Felea a intrat în casele locuitorilor și a rupt calendarele 

legionare; în comuna Balintești, notarul și secretarul, simpatizanți ai „Gărzii de 

Fierˮ, au fost reclamați de către jandarmul din localitate, prefectului de județ și au 

avut de suferit; în comuna Foltești, șeful de post a luat din geanta factorului poștal 

care realiza cursa Foltești-Oancea un sul de manifeste, care era trimis pentru Neculai 

Antache din Oancea. La 19 februarie 1933, C.Z. Codreanu aflat într-o vizită în 

comuna Băneasa, a recomandat organizației de Covurlui să suspende temporar 

activitatea, trecând la atragerea tinerilor fără ocupație și reorganizarea cuiburilor. 

Același lucru l-a susținut și la 2 aprilie 1933, în timpul consfătuirii de la sediul 

„Gărzii de Fierˮ din Strada Traian 9. C.Z. Codreanu a cerut atunci legionarilor să nu 

poarte uniforme pe perioada stării de asediu, să fie disciplinați și să ofere 

autorităților locale informații despre „elemente comunisteˮ
110

.  

Cununiile religioase dintre membrii Mișcării Legionare au prilejuit noi căi 

de a continua propaganda. La nunta Marcelei T. Șerban și a lui Petre I. Vicol, 

legionar din Băneasa, județul Covurlui, au participat C.Z. Codreanu și fruntași 

legionari gălățeni, brăileni, și nemțeni (Iliescu, Ibrăileanu, Eșanu, Mille Lefter, 

Gheorghe Potolea, Neculai Antache). La 17 martie 1933, informatorii Siguranței 

anunțau că Mișcarea Legionară avea intenția de a întreprinde, în luna mai, marșuri în 

comunele rurale din județele Covurlui și Tutova (organizate de „batalioaneleˮ Galați 

și Bârlad), Cetatea Albă și Tighina
111

.  

În 1933, s-a constituit organizația legionară a Dunării de Jos, formată din 

județele Covurlui, Brăila, Tulcea și Ismail, iar comandant a fost numit Aurel 

Ibrăileanu. La 6 august 1933, Aurel Ibrăileanu l-a numit pe Petrică Țocu în funcția 

de comandant al Corpului Legionar Galați, pe Alexandru Ceapraz în fruntea 

Corpului Legionar Brăila, pe Tică Condeescu, comandant al Corpului Legionar 

Ismail și pe Simion Miron, în plasa Reni. Până la instalarea comandantului V. 

Silaghi la Tulcea, legionarii din localitate ascultau de Aurel Ibrăileanu
112

.  
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La 12 februarie 1933, s-a organizat la Galați, de către Frăția de Cruce 

„Dunăreaˮ și Cetățuia „Oltea Doamnaˮ un festival în Căminul Cultural „Sfinții 

Împărațiˮ, sub președinția părintelui econom Ludovic Cosma. Programul festivalului 

cuprindea o conferință despre Spiru Haret a profesorului Caraman, recitări de poezii 

și reprezentația piesei „Cetatea Neamțuluiˮ, în trei acte, de Vasile Alecsandri, 

regizată de legionarul Remonto.  Cu acest prilej s-au strâns din donații suma de 700 

lei, din care 300 lei au revenit căminului, iar 400 lei pentru achiziționarea 

camionetei. Legionara Radomir a organizat „o expoziție de pictură și lucru manualˮ, 

iar fondurile strânse au fost trimise la București, unde se construia Casa Verde. La 

fel s-a procedat la 27 august 1933, când a avut loc o „chermezăˮ în grădina 

„Müllerˮ, unde s-a strâns suma de 3.000 lei
113

.  

Campania electorală din 1933, a fost cea mai violentă din istoria interbelică 

a României. La 9 decembrie 1933, guvernul liberal condus de I.G. Duca a scos în 

afara legii „Garda de Fierˮ și „Legiunea Arhanghelului Mihailˮ, iar listele electorale 

au fost anulate. Apoi a urmat un val de arestări, iar potrivit declarațiilor guvernului 

liberal, 1.700 de legionari ar fi fost arestați, în timp ce sursele legionare vorbeau de 

10.000 de arestați. Astfel, la 29 decembrie 1933, o echipă a „morțiiˮ formată din trei 

legionari (gălățeanul Nicolae Constantinescu, Ion Caranica și Doru Belimace) l-au 

ucis pe primul-ministru I.G. Duca, pe peronul gării din Sinaia
114

. 

 

Agitații antiliberale 

În județul Covurlui partidele de opoziție au început, încă din vara anului 

1937, acțiunile pentru înlăturarea guvernului liberal și câștigarea alegerilor 

parlamentare. În lunile august – noiembrie, în așteptarea noului scrutin, partidele își 

mobilizau activul politic și își puneau la punct infrastructura politică în teritoriu. În 

paginile următoare vom prezenta câteva dintre aceste acțiuni, reprezentative pentru 

importanța votanților din mediul rural și pentru rolul învățătorilor și preoților în 

mobilizarea alegătorilor din lumea satului.  

Pe 22 august 1937, G.P. Mihăilescu, șeful filialei Partidului Național-

Creștin (PNC), însoțit de profesorul Ioan Velichi, secretarul general al partidului, de 

Iorgu Penciu și avocatul Radu Constantinescu, au vizitat organizațiile comunale din 

Tulucești, Vânători, Movileni și Barboși. Rezultat în 1935 din fuziunea LANC a lui 

A.C. Cuza cu PNA condus de Octavian Goga
115

, PNC preluase la Galați o parte din 

infrastructura politică a PP, cum ne demonstrează prezența la conducerea sa a unor 

vechi averescani ca Mihăilescu, Velichi sau Penciu. În vizita lor, liderii PNC au 

oferit președinților și celor din comitetele comunale materiale de propagandă și 
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instrucțiuni de la centru. Astfel, la locuința lui Dinu Lupea din comuna Vânători a 

avut loc o întrunire la care a luat parte comitetul de conducere și sătenii
116

. Și în luna 

septembrie liderii PNC au vizitat comunele din nordul județului, unde au reorganizat 

filialele și au dat indicații privind pregătirea campaniei electorale
117

. 

Și țărăniștii radicali se pregăteau de confruntarea electorală. Tot pe 22 

august deputatul Vlad Dimitriu, șeful filialei Covurlui a Partidului Radical Țărănist 

(PRȚ), a convocat o ședință a comitetului executiv la care au participat avocatul 

Constantin Mihăileanu, avocatul Ionel Măgură, profesorul Ciobanu, Ștefan Bujor și 

șefii organizațiilor din comunele covurluiene. Partidul se desprinsese din nucleul 

național-țărănist în 1933, sub conducerea lui Grigore Iunian
118

 și obținuse șase 

mandate de deputat la alegerile din 1933. Bazat pe o parte din infrastructura politică 

țărănistă, PRȚ a fost extrem de activ în județ. La întrunire Dimitriu critica guvernul 

liberal și afirma că radical țărăniștii preferau să mai rămână 10–15 ani în opoziție 

decât să vină la putere în urma unui compromis. Deputatul cerea desființarea primei 

electorale și un guvern rezultat prin alegeri libere. Șefii de organizații din județ erau 

îndemnați ca în ziua de 29 august 1937 să țină întruniri pentru a distribui programul 

partidului și a veni cu eventuale lămuriri la întrebările alegătorilor
119

. 

Și Frontul Românesc, partidul format în 1935 de fostul premier Alexandru 

Vaida-Voevod
120

, o altă grupare de dreapta rezultată din disputele din PNȚ, avea o 

filială puternică la Galați, condusă de Christake D. Teodoru, trecut și pe la PD. 

Teodoru intenționa să organizeze o mare întrunire politică în luna octombrie, în 

vreme ce la Frontul Constituțional format din liberalii georgiști și la resturile 

averescanilor nu se sesiza nicio mișcare
121

. 

PNȚ a deschis campania electorală cu o întrunire în comuna Foltești, unde 

au luat cuvântul Victor Iamandi, I. Udrea, C. Poenaru, V. Macovei, Petre Vârtosu, I. 

Robu și C. Popescu. Aceștia au vorbit despre rezultatele nefaste ale guvernării PNL, 

partid care în ultimii patru ani impusese noi taxe și impozite, ce duseseră la 

scumpirea vieții și la scăderea puterii de consum a locuitorilor de la orașe și sate. 

Național țărăniștii încercau să arate sătenilor, care deveniseră iobagi ai trusturilor și 

cercurilor liberale, cât de periculoasă era pentru țară și pentru țărani acțiunea 

grupurilor de dreapta. Grupările legionare, căci despre ele era vorba, „otrăveau 

sufletul” și zăpăceau mințile cu diverse lozinci dezbrăcate de adevăr și care pot 
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arunca poporul român într-o luptă fratricidă transformând țara într-o „baltă de 

sânge”
122

.  

Liderul PNC G.P. Mihăilescu, însoțit de preotul Chiculiță din comuna 

Vlădești și preotul Constantin Chiorpec din Tudor Vladimirescu, a vizitat comunele 

Vlădești, Oancea și Tudor Vladimirescu, unde oaspeții au fost întâmpinați de șefii de 

organizații, comitetele comunale și un mare număr de simpatizanți
123

. Mai târziu, 

însoțit de Dionisie Mândrescu (fost averescan), Mihăilescu a vizitat  comunele 

Scânteiești, Cuca, Oasele, Pechea, Cuza Vodă și Lascăr Catargiu. Cu șefii de 

sectoare Mândrescu, D.N. Angheluță, Ion Gogineață și secretarul general Ioan 

Velichi, Mihăilescu a vizitat comunele Băneasa, Balintești, Berești, Lupești, 

Mălușteni, Țuțcani, Aldești și sectorul Gănești, cu comunele Regele Ferdinand, 

Gănești și Cavadinești. La întrunire a participat și șeful sectorului Constantin 

Cheorpec din Tudor Vladimirescu. Liderii PNC au vorbit sătenilor, adunați în număr 

mare la locuințele șefilor comunali, despre dificila situație politică internă, 

îndemnându-i să le acorde votul la alegerile parlamentare
124

. Descrierea relevă și 

funcționarea structurilor electorale din teritoriu, cu județul împărțit în sectoare 

arondate în subordinea unora dintre cei mai activi membri ai partidului. 

Combinând activitățile din județ și cele din orașul Galați, partidele de 

opoziție își mobilizau întreaga structură. Filiala PNȚ îl avea în frunte pe Grigore 

Gafencu (1892–1957), un politician cu mare experiență și excelentă vizibilitate 

națională. Gafencu studiase dreptul la Geneva și în 1914 obținuse un doctorat în 

științe politice la Paris. Ca fondator al publicației „Revista Vremii” și director al 

cotidianelor „Argus” și „Timpul”, acesta era un nume cunoscut în dezbaterile 

naționale de idei. Intrat în politică, Gafencu a deținut diferite funcții în guvernele 

național-țărăniste, ajungând mai apoi, în 1938, Ministru de Externe
125

.  

În octombrie 1937 la clubul PNȚ din Strada Domnească, Gafencu a vorbit 

despre politica internă și externă și prioritățile politice ale partidului. Printre 

participanți se găsea mai toată elita național țărănistă de la acel moment: Haralamb 

Șerbănescu, Iancu E. Vasiliu, I. Constantin Dinescu, Gheorghe Plesnilă, Petre 

Vârtosu, profesorul Gheorghe N. Papagheorghe sau farmacistul N. Gerea
126

. La 

clubul țărănist se organizau zilnic consfătuiri și ședințe. Membrii așteptau cu 

nerăbdare să ajungă la putere și aveau contact zilnic cu simpatizanții. Dinamizați de 

noul șef de filială, național-țărăniștii se întăriseră cu cadre serioase care, se spera, 
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puteau face față onorabil în alegerile parlamentare
127

. Farmacistul Nic.N. Gerea a 

urmat cursurile liceului din Focșani și Facultatea de Farmacie din București. A 

condus, în calitate de arendaș, farmacii din Dorohoi și Ploiești, iar apoi a fost 

concesionar-proprietar al Farmaciei Sf. Ecaterina din Galați
128

. 

Câteva zile mai târziu Gafencu prezida o întrunire și la Târgul I.G. Duca, 

fiind însoțit de numeroși alți fruntași ai partidului. Liderul de filială s-a interesat de 

nevoile sătenilor și a promis să le satisfacă doleanțele
129

. Și organizația averescană 

și-a sporit acțiunile electorale în luna octombrie 1937. Pe 16 octombrie mai multe 

întruniri au avut loc în sectoarele „Coada Râpii Roșieri”, „Mihail Duca” și 

„Cărămidăriei” în vederea pregătirii alegerilor. La întruniri au luat cuvântul Grigore 

Trancu-Iași, doctorul Gheorghe Duca și avocatul Mihail Duca, președintele și 

vicepreședintele organizației locale. La sectorul „Mihail Duca” a mai vorbit 

Constantin Isăcescu, iar la sectorul „Cărămidăriei” avocatul Gheorghe Flamaropol. 

La toate întrunirile au participat, conform relatărilor de presă, numeroși prieteni și 

simpatizanți ai partidului
130

.   

În pofida încercărilor de a coopta noi membri, situația grupării era însă 

dificilă. Cei doi Duca erau, desigur, cruciali în mobilizarea electorală datorită bunei 

cunoașteri a realităților locale. Gheorghe I. Duca studiase la Galați și absolvise 

cursurile Facultății de Medicină din București. Numit medic la C.F.R., Duca 

cochetase cu gruparea conservatoare și a trecut apoi la PP
131

. Mihail I. Duca urmase 

școala primară și liceală la Galați și obținuse o licență în drept la Universitatea din 

București. Reîntors în Galați intrase în Baroul Covurlui, participase la Primul 

Război Mondial și apoi colaborase în spețe juridice cu Primăria Municipiului Galați. 

Duca avea excelente relații cu mediul de afaceri în oraș. Intrat în politică la PNL, și 

acesta se alăturase mai apoi grupării averescane
132

.  

Efervescența politică a crescut și mai mult la finalul lunii octombrie și în 

noiembrie 1937. A mare întrunire a PNC a avut loc, pe 24 octombrie 1937, în 

locuința lui Andone Chiculiță din Berești. Au participat delegați din comunele din 

nordul județului (Lupești, Mălușteni, Țuțcani, Aldești, Balintești, Regele Ferdinand, 

Gănești, Slivna și Jorăști). De la Galați au participat întreaga conducere a filialei, în 

frunte cu șeful organizației, Grigore P. Mihăilescu. 

Și în comuna Gănești a avut loc o mare întrunire a organizației Frontul 

Românesc, la care au luat parte și delegați din comunele apropiate din județul 
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Tutova. La întrunire au participat Christake Teodoru, comandantul Legiunii 

Covurlui, Ștefănescu-Cerber, Nicu Drăgănescu, Gheorghe Ioan, avocatul Contora, 

profesorul Pașcanu, Gheorghe Stoenescu
133

. Câteva cuvinte se cuvin spuse și despre 

Gheorghe N. Stoenescu. Acesta absolvise studii de drept la București. Fusese 

membru al PNȚ în perioada 1925–1935 și a trecut la Frontul Românesc în urma 

disputelor din gruparea național-țărănistă. În timpul guvernărilor țărăniste fusese 

ajutor de primar al municipiului Galați, președinte al tineretului național-țărănist din 

Covurlui și membru în Comitetul executiv al tineretului țărănist din țară. După 

trecerea la Frontul Românesc a fost ales, în 1935, secretar general al Legiunii de 

Covurlui. Stoenescu a fost redactor al ziarului „Vremea”, gazetă publicată de 

partidul din care făcea parte
134

.  

La finalul lunii octombrie Gafencu își continua turneul județean, ajungând în 

comunele Fârțănești, Bujor, Vârlezi, Drăgușeni și Smulți. La Fârțănești întrunirea a 

avut loc la Costică Dragomir, la care au participat numeroși simpatizanți. Din nou 

Gafencu a vorbit despre situația politică internă și s-a interesat de situația țăranilor. 

În comuna Bujor, întrunirea a avut loc la locuința lui Radu Ionescu, unde fruntașii 

organizației au dat instrucțiuni în privința viitoarelor alegeri. Gafencu a expus 

programul partidului și a pus accentul pe promovarea imediată a intereselor 

țăranilor. La Vârlezi consfătuirea a avut loc la Iorgu Patrichi, la ea participând 

țăranii din comitetul organizației locale și din garda țărănească. Gheorghe Plesnilă a 

vorbit despre sat și țăranii din Vârlezi, urmașii moșnenilor lui Ștefan cel Mare. 

Vorbitorul a evidențiat apoi succesul obținut în alegerile comunale de vârlezenii 

național țărăniști, care au luat întreaga listă. Gafencu a dat exemplu organizația din 

Vârlezi și pentru celelalte organizații politice. La Drăgușeni fruntașii național 

țărăniști au fost întâmpinați de mai mulți simpatizanți, în frunte cu învățătorii 

Totolici și Istrati. Întrevederea a avut loc la locuința lui Totolici, unde Gafencu a 

vorbit despre politica internă. La Smulți întrunirea a fostă găzduită de Costică 

Portase, iar Gafencu le-a cerut celor prezenți să fie pregătiți de alegeri
135

.   

Unul dintre însoțitorii lui Gafencu în turneul electoral județean era avocatul 

Alexandru Guțu, licențiat în drept la Paris. Guțu intrase în Baroul Covurlui în 1916. 

Fusese avocat al statului (1929–1932) și prefect al județului Covurlui (august 1932 – 

noiembrie 1933) în timpul unuia dintre guvernele național-țărăniste
136

. „Acțiunea” 

relata, pe 1 noiembrie 1937, că Mișu Orleanu, fiul liberalului Mihail G. Orleanu, se 
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afla în județ, în calitate de membru al Partidului „Totul pentru Țarăˮ. Acesta își 

făcea campanie alături de Ghica din București
137

. 

„Acțiunea” din 10 noiembrie 1937 relata revenirea la Galați a lui Gafencu, 

care a avut o nouă consfătuire cu fruntașii național țărăniști. Haralamb Șerbănescu, 

Petrache Vârtosu, N. Gerea, preotul Bădărică, Alexandru Roman, Iancu E. Vasiliu, 

Panait Drăgănescu, doctorul Dacian, doctorul Hart, avocatul Crețescu, Alexandru 

Guțu, C. Poenaru, profesorul Cerghici, Nicu Emanoil, căpitanul Niculescu, 

profesorul Arămescu, George Michăilescu, avocatul Flacs se aflau în holul hotelului 

„Palace”, unde Gafencu a vorbit de situația politică internă. A doua zi a avut loc o 

ședință a delegației permanente la clubul PNȚ, la care au participat toți fruntașii, cu 

excepția doctorului Eugen Răutu. Gafencu și colaboratorii au întocmit un plan de 

acțiune, hotărând ca imediat după formarea noului guvern să demareze și campania 

electorală
138

.  

La georgiști Scarlat Rădulescu, secretar general, cel care conducea 

organizația în locul lui George Deleanu, aflat suferind la București, nu luase nici o 

hotărâre în privința alegerilor
139

. Și la clubul PNC a avut loc ședința consiliului 

județean, la care au luat parte membrii marcanți ai organizației și șefii de sectoare 

din oraș și județ. Mihăilescu, președintele organizației, a vorbit despre situația 

politică și a arătat rolul pe care partidul trebuie să-l aibă în viitoarele alegeri 

parlamentare. Au mai vorbit Ioan Velichi, D.N. Angheluță, Dionise Mândrescu, 

Alexandru Butunoiu, avocatul Vasile Teodoru, avocatul Radu Constantinescu, 

Gheorghe Nanu, Teodor Zgutta și I. Scatula, „care în numele secțiunilor ce 

reprezintă asigură conducerea partidului că înțeleg să lupte, în actualele alegeri, ori 

care ar fi situațiunea partidului cu tot avântul și cu orice sacrificii pentru isbânda 

desăvârșită a programului național-creștin”
140

.  

 

Promisiuni și realizări liberale 

Și reprezentații PNL, aflat atunci la guvernare, se pregăteau de alegeri și 

încercau să capitalizeze politic prin prezentarea realizărilor din ultimii ani. 

Filiala Galați a partidului era condusă de Victor Slăvescu (1891–1977), 

important economist și om politic. Slăvescu s-a născut la 5 iunie 1891, la Rucăr, 

județul Muscel și a urmat cursurile Liceului „Brătianuˮ din Pitești și Liceului 

„Gheorghe Lazărˮ din București
141

. Slăvescu studiase filosofie și economie în Franța 
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și Germania, iar la revenirea în țară activase în mediul financiar-bancar și preda 

cursuri de economie și finanțe. Ministru de Finanțe în anii 1934–1935. Intrat în 

politică, Slăvescu a fost membru al Parlamentului în mai multe legislaturi și a 

preluat și conducerea filialei Covurlui a partidului
142

. Desigur că acest fapt sporea 

influența filialei în deciziile de la centru, însă, totodată, Slăvescu era clar mai puțin 

familiarizat cu problemele comunității gălățene decât fusese Mihail Orleanu. 

Organizația PNL din orașul Galați era împărțită în zece sectoare astfel: 

Sectorul Sfinții Apostoli era condus de D. Stănescu, Sectorul Cărămidăriei era 

condus de C. Căpreanu, Sectorul Bădălan era condus de avocatul C. Codreanu, 

Sectorul Liceului Israelit era condus de avocatul I. Calavre, Sectorul Tecuci era 

condus de avocatul Ionel Teodorescu, Sectorul Egalităței era condus de avocatul 

Romulus Burbea, Sectorul Brăilei-Căzărmei era condus de avocatul Vasile Teodoru, 

Sectorul Dr. Carnabel (Spitalului) era condus de avocatul N. Gamulea, Sectorul 

Elena Doamna era condus de avocatul H. Hanagic și Sectorul Cartierul 

Demobilizaților era condus de avocatul Grigore Vêja
143

.    

Pe 1 septembrie 1937, ziarul „Acțiunea” relata că Slăvescu, însoțit de 

deputații Gheorghe Onose și Emil Codreanu, de primarul Gheorghe Dumitrescu și 

prefectul Constantin Ignat vizitaseră mai multe comune din județ. Având în vedere 

situația socială dificilă a alegătorilor, Slăvescu le-a promis țăranilor că le va trimite 

porumb pentru hrană până cel târziu în luna noiembrie
144

. Câteva detalii despre 

ceilalți lideri liberali contribuie la a înțelege structura elitelor liberale locale. 

Gheorghe C. Onose, născut în comuna Frumușița din județul Covurlui, era un bun 

cunoscător al realităților județului. Acesta absolvise Liceul „Vasile Alecsandriˮ și 

era licențiat în drept la București. Ca prefect de Covurlui în perioada guvernării 

liberale (ianuarie 1922 – martie 1926), Onose se implicase în edificarea localurilor 

de școală din mai multe comune covurluiene. Totodată, acesta participase la 

derularea reformei agrare, împărțind țăranilor pământ și islazuri comunale și 

înființând cooperative sătești de arendare și cumpărare, ce aveau drept scop 

înlăturarea intermediarilor de la sate și punerea în posesiune a țăranilor pe toate 

bunurile statului din județul Covurlui
145

.  

La nivel național liberalii se pregăteau fie de prelungirea guvernării, fie 

pentru trecerea partidului în opoziție. Dinu Brătianu, șeful PNL, a avut întrevederi 

cu mai mulți fruntași liberali și urma să discute și cu prim-ministrul Gheorghe 

Tătărescu. Acesta era hotărât să convoace delegația permanentă pentru a soluționa 
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neînțelegerile din diferite organizații și a proceda la reorganizarea cadrelor din 

provincie în vederea alegerilor parlamentare
146

.  

Liberalii mizau pe prezentarea reușitelor din perioada guvernărilor 

Tătărescu, astfel că în lunile dinaintea alegerilor se poate vedea o veritabilă avalanșă 

de inaugurări festive ale unor lucrări de infrastructură. Aflat în turneu electoral în 

județ în octombrie 1937, Slăvescu, însoțit de deputații Codreanu și Onose și de 

prefectul Ignat, au luat parte la inaugurarea Școlii primare din Cudalbi. În discursul 

său, Slăvescu a insistat asupra rolului preoților și învățătorilor în mișcarea culturală 

și morală a satelor
147

. Discursul de esență haretistă avea, desigur, și o importantă 

componentă politică, în dorința de a utiliza sprijinul acestor factori importanți de 

decizie în lumea satelor. 

Ziarul „Vocea” din 22 octombrie 1937 informa despre alte acțiuni de 

campanie electorală derulate în județ. Slăvescu participase la manifestații politice în 

comunele Pechea și Independența. La Pechea (sectorul avocatului Gheorghe H. 

Dumitrescu), în prezența unei asistențe numeroase, ce îi includea pe prefectul de 

Covurlui, primarul Galaților, deputații Onose, Codreanu și Ermil Caraman, a fost 

inaugurat un nou local de școală. La Independența
 
Slăvescu a prezidat o întrunire 

publică în fieful deputatului Ermil Caraman
148

. Caraman (1892–1979) era un alt 

lider liberal din numerosul contingent al profesorilor gălățeni. De loc chiar din oraș, 

absolvent al cursurilor Liceului „Vasile Alecsandriˮ și al specializării matematică la 

Universitatea din București, Caraman revenise în Galați după Primul Război 

Mondial, când în 1919 a fost numit profesor la Liceul „Vasile Alecsandriˮ. A deținut 

funcția de director la Școala Normală „Costache Negriˮ (1923–1927) și mai apoi și 

la Liceul „Vasile Alecsandriˮ, fiind totodată implicat în redactarea unor publicații 

culturale precum revista „Orizonturi”
149

.  

Pe 31 octombrie, un alt ziar local menționa acțiunile electorale ale 

liberalilor. La desele lor întâlniri, Slăvescu cerea deplina mobilizare și solidarizare a 

liderilor locali pentru a avea succes în alegerile parlamentare
150

. Noi inaugurări de 

școli ofereau liberalilor prilej de campanie electorală. Inaugurarea Școlii primare de 

fete „Regina Mariaˮ din Bădălan i-a adus la un loc, în afara a numeroase notabilități 

locale, pe Slăvescu, prefectul Ignat, primarul Dumitrescu, deputații Onose, 

Codreanu, Caraman și Gheorghe Dumbravă, senatorii dr. Alexandru Nestor 

Măcellariu și Apostol Popa. După oficierea slujbei divine au rostit discursuri preotul 

Bădărică, doamna Ene, directoarea Școlii de fete din Bădălan, inspectorul școlar 
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Gheorghiu, directorul general al învățământului primar Petre Ghițescu și primarul 

Dumitrescu. Au urmat inaugurarea Școlilor primare numărul 12 de băieți și numărul 

12 de fete din valea orașului, precum și a școlii numărul 13 din Cartierul 

Demobilizaților, unde au rostit cuvântări Dem. Gheorghiu, ajutor de primar, și 

Balak, directorul Școlii numărul 12. La Școala Normală „Costache Negriˮ a avut loc 

ceremonia înălțării pavilionului străjeresc. Au rostit cuvântări Neculai Conț, 

directorul instituției, inspectorul școlar Negulescu, Dimitrie V. Țoni președintele 

Asociației Generale a Învățătorilor, deputatul Th. Iacobescu, inspectorul școlar 

Gheorghiu și institutorul Dumitrescu. La inaugurarea Școlii primare de fete „Regina 

Mariaˮ, primarul Dumitrescu a ținut să menționeze în cuvântarea sa realizările 

liberalilor pentru comunitatea din zona Cartierului Bădălan: „Primul edil al 

municipiului nostru și-a început alocuțiunea arătând că de 12 ani Cartierul Bădălan 

cu o populație importantă a suferit de pe urma lipsei unei școli de fete. Deaceia d-sa 

și-a propus să realizeze acest deziderat și se declară fericit că i-a fost dat să 

prezideze inaugurarea școalei din Bădălan, căreia în semn de omagiu pentru Augusta 

Mama Regelui Culturei, i-a dat numele de <<Regina Maria>>.” În altă ordine de 

idei, primarul a subliniat și realizările edilitare din Bădălan, „cartier de care ca fiu de 

comerciant din valea orașului, se simte legat sufletește. Citează înzestrarea 

Bădălanului cu un dispensar nou și o bae populară. Insistă deasemeni asupra pavărei 

străzei Șalupei, care unește Badalanul cu centrul orașului, Bazinul Nou și zona 

liberă. În încheiere, primarul, a adus prinosul său de recunoștință d-lui Victor 

Slăvescu precum și parlamentarilor covurlueni pentru prețiosul sprijin ce i l-au 

acordat”
151

. 

La liberali, Slăvescu era dispus să se lucreze și să se inaugureze toate 

lucrările desăvârșite sub actuala guvernare, până se soluționa criza de guvern. La 

georgiști Scarlat Rădulescu, secretar general, cel care conducea organizația în locul 

lui George Deleanu, aflat suferind la București, nu a luat o hotărâre în privința 

alegerilor
152

.  

 

Liste electorale și candidați de la centru 

Presa timpului a făcut ample referiri la candidații cu șansa de a fi aleși. 

Informațiile din presă sunt relevante pentru a arăta cât de fluide erau aceste liste și 

cât de dinamice erau partidele în a se adapta la schimbările de ultim moment. 

Totodată, listele arată raporturile de forțe din partid și relațiile dintre centru și 

organizațiile teritoriale.  
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Pe 23 septembrie 1937, „Acțiunea” nominaliza capii de listă pentru alegerile 

parlamentare. La PNL primul pe listă era Victor Slăvescu, la PNȚ Grigore Gafencu, 

la Frontul Constituțional George Deleanu, la PNC G.P. Mihăilescu, la Partidul 

„Totul pentru Țarăˮ Ion Zelea Codreanu și la PRȚ Vlad Dimitriu
153

. Și aici este 

interesant să remarcăm marea mobilitate a liderilor politici, cu inginerul Deleanu, 

fost național liberal, care se alăturase georgiștilor din Frontul Constituțional, și cu 

țărănistul Dimitriu ajuns la gruparea radical țărănistă. Legionarii aveau în frunte 

lideri impuși de la centru. 

În fapt atât PNL cât și PNȚ Covurlui aveau conduceri impuse de la centru. 

La liberali era Slăvescu, iar la PNȚ Gafencu. Acesta din urmă nu era foarte legat de 

zona Covurluiului, fiind trimis la Galați să reorganizeze filiala după ce fostul lider 

Christake D. Teodoru îl urmase pe Alexandru Vaida Voevod la Frontul Românesc. 

Nici Ion Zelea Codreanu nu avea multe legături cu județul Covurlui. Profesor de 

limba germană și română la Liceul din Huși, acesta fusese deputat din partea PND 

(1919), a LANC (1926) și deputat de Tutova din partea Partidului „Garda de Fierˮ 

(1932). Profesorul se alăturase noii grupări politice, Partidul „Totul pentru Țarăˮ, 

partid înființat de fiul său C.Z. Codreanu în 1935
154

.  

Conform unor noi știri de la mijlocul lunii octombrie, pe lista PNL din 

județul Covurlui urmau să figureze Slăvescu, Onose, Ignat, doctorul Dimitrie Lazăr, 

Codreanu, Gheorghe Dumbravă, iar la Senat, la colegiul consiliilor comunale, unde 

votau consilierii comunali aleși, erau nominalizați Ignat și Onose
155

. Și la Partidul 

„Totul pentru Țarăˮ lista era una fluidă. „Acțiunea” din 11 noiembrie 1937, cota 

partidul cu a treia șansă, căci candidații propuși, C.Z. Codreanu și Mișu Orleanu, 

aveau numeroși susținători în nordul județului Covurlui
156

.  

După fixarea datei alegerilor, presa anunța componența listelor depuse la 

tribunal de politicienii de la Galați. PNL se prezenta la urne cu următorii candidați la 

Adunarea Deputaților: Victor Slăvescu, Gheorghe Onose, Chemale (sau Kemale, 

iorghist), Lăzeanu, Gheorghe Dumbravă și Mișu Munteanu. La Senatul consiliilor 

comunale candida Constantin Ignat, iar la Senat Emil Codreanu. La PNȚ candidați 

la Adunarea Deputaților erau Grigore Gafencu, Haralamb Șerbănescu, Iancu E. 

Vasiliu, Victor Iamandi, Petre Vârtosu, Constantin Dinescu și Alecu Roman. 

Doctorul Eugen Răutu candida la Senat, iar Gheorghe Bogza la colegiul senatorial al 

Camerei de Comerț. La Partidul „Totul pentru Țarăˮ lista pentru Adunarea 

Deputaților era deschisă de Ion Zelea Codreanu, urmat de inginerul Clime. La PNC 
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candidați erau: Grigore P. Mihăilescu, Ioan Velichi, Ștefan A. Șerban, Dionisie 

Mândrescu, Vasilică Teodoru, preotul Istrate și Radu Constantinescu. Radical 

țărăniștii doreau să-i vadă aleși pe Vlad Dimitriu, iar PNL (Gheorghe Brătianu) pe 

George Deleanu
157

. PP avea listele de deputați deschise de Grigore Trancu-Iași, iar 

la Senat de avocatul Mihail Duca.  

 

Criza politică și efectele ei locale 

Toamna anului 1937 a fost una de criză politică. În așteptarea încheierii 

guvernării liberale și a organizării de noi alegeri, partidele din întreaga țară se 

pregăteau de campania electorală. Se făceau diferite scenarii, retragerea guvernului 

Tătărescu, așteptată pentru luna noiembrie, părând să ducă la o guvernare național-

țărănistă care organizeze alegerile
158

. 

La începutul lunii noiembrie, primul ministru Tătărescu a prezentat, în fața 

comitetului executiv central al PNL, bilanțul guvernării liberale (1933–1937), iar la 

final a precizat că guvernarea era pe sfârșite
159

. La ședință au participat și 

reprezentanții PNL Covurlui. Deputatul Onose relata unei gazete gălățene: „Părerea 

mea personală acum în ajunul crizei de guvern e că parlamentul va fi dizolvat, 

guvernul rămânând să prezideze alegerile generale care vor avea loc irevocabil în 

cursul lunei decembrie”
160

. 

După demisia cabinetului, soluția asumată de Regele Carol al II-lea a fost 

numirea tot unul guvern liberal condus de același Gheorghe Tătărescu, care trebuia 

să organizeze noi alegeri. Tătărescu s-a sfătuit cu liderul partidului, Dinu Brătianu, 

cu privire la componența noului guvern și declara că încheiase un acord cu Nicolae 

Iorga în privința colaborării guvernamentale și un pact electoral cu Alexandru Vaida 

Voevod
161

. 

În toiul crizei, ziarul „Acțiunea” relata că fruntașii mai multor organizațiilor 

din Covurlui, se aflau la București. De la vaidiști plecaseră Christake Teodoru și 

Gheorghe Stoenescu, secretarul general. Teodoru a avut o convorbire cu Vaida 

Voevod la clubul central al partidului, unde a expus situația din județul Covurlui. 

Teodoru a primit acordul de a trata o eventuală colaborare cu fruntașii național 

țărăniști locali. De la național țărăniști se aflau în capitală Haralamb Șerbănescu, 

Victor Iamandi, Constantin Dinescu, Iancu Vasiliu, Petrache Vârtosu, N. Gerea, care 

au avut mai multe consfătuiri cu Gafencu pe tema crizei politice. De la liberali erau 

acolo Gheorghe Onose, prefectul Constantin Ignat, Emil Codreanu și primarul 
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orașului Gheorghe Dimitrescu. Aceștia s-au întâlnit cu Slăvescu și au stabilit lista de 

candidați pentru alegerile parlamentare
162

. 

Pe 19 noiembrie 1937 au fost fixate alegerile generale. Acestea urmau să 

aibă loc pe 20 decembrie pentru Adunarea Deputaților, pe 22 decembrie pentru 

Senat, pe 28 decembrie pentru reprezentanții consiliilor comunale și 30 decembrie 

pentru camerele profesionale. 

 

Campania electorală 

Următoarea lună a fost una extrem de agitată, cu toate partidele implicate în 

activități de campanie. Urmând înțelegerile electorale de la nivel național, și la 

Galați opoziția încerca să strângă rândurile pentru înfrângerea liberalilor. Astfel, la 

clubul PNȚ a avut loc o mare întrunire a organizației locale la care au participat 

membrii din oraș și județ. Au luat cuvântul Grigore Gafencu, Haralamb Șerbănescu 

și Petre Vârtosu. Gafencu a vorbit despre situația politică după rezolvarea crizei de 

guvern. La teatrul „Central” a avut loc întrunirea organizației locale a Partidului 

„Totul pentru Țarăˮ, la care au asistat peste 2.000 de oameni. Au luat cuvântul 

Sterea Peceli, profesorul Petre Andonescu, preotul Carp, preotul Cristescu și Ion 

Zelea Codreanu. Aceștia au expus principiile mișcării legionare
163

.  

Campania electorală a demarat în forță și în teritoriu. Pe 21 noiembrie 1937, 

Grigore P. Mihăilescu, însoțit de Dionisie Mândrescu, căpitanul G. Hristache și 

avocatul Radu Constantinescu au vizitat sectorul PNC Foltești, condus de 

Mândrescu. În comunele Tulucești, Șivița, Tătarca și Frumușița au avut loc adunări 

cu comitetele și cu membrii, care au primit instrucțiuni pentru campania electorală. 

În comuna Foltești a avut loc o mare întrunire în casa lui Tudorache Grigoraș. 

Georgiștii primeau o lovitură politică la nivel local prin demisia avocatului Ion 

Calavre, vicepreședintele organizației din localitate, care se înscria în PNL
164

.  

Pe 27 noiembrie 1937, „Acțiunea” relata că lista pentru Adunarea 

Deputaților depusă de PNL a suferit modificări prin renunțarea avocatului Chemale 

(iorghist), care urma să candideze la Arad și introducerea pe poziția a treia a lui 

Christake Teodoru, pentru a evita o ruptură cu vaidiștii. După discuțiile purtate la 

București între guvernamentalii din Covurlui și Slăvescu, lista avea următoarea 

componență: Slăvescu, Onose, Teodoru, Lăzeanu, doctorul Dimitrie Lazăr, 

Gheorghe Dumbravă și un reprezentant al tineretului
165

.  

Și național-țărăniștii se întăreau prin transferuri de ultimă oră. PNȚ îl 

reprimea în partid pe Gică Simionescu, fost secretar general al partidului, și totodată 
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depunea la tribunal candidatura lui Gheorghe Bogza, la colegiul senatorial al 

Camerei de Comerț, secția comercială, unde mai candidau căpitanul Ștefan de la 

Constanța, susținut de ministrul Sasu, și Apostol Popa, președintele Camerei de 

Comerț din Galați
166

. Acesta din urmă era un cunoscut reprezentant al mediului 

gălățean de afaceri. Fusese președinte al Camerei de Comerț și Industrie din Galați și 

reprezentant al casei comerciale Schenker. În calitate de senator era extrem de activ 

în Parlament, unde apăra interesele portului Galați și pe cele ale comercianților 

gălățeni
167

.  

Partidul „Totul pentru Țarăˮ a provocat comentarii în cercurile politice din 

localitate prin susținerea candidaturii profesorului Grigore Forțu la colegiul 

universal de la Senat, iar georgiștii mai primeau o lovitură prin plecarea 

farmacistului Gheorghe Radu și Alexandru Buholtz la PNL
168

. Gheorghe I. Radu 

absolvise cursuri de farmacie la București și era un simpatizant liberal, implicat în 

problemele comunității
169

. 

Pe 28 noiembrie 1937, Gafencu a avut o întrunire cu șefii de sectoare și 

secții din oraș și județ la clubul din Strada Domnească, unde au luat cuvântul mai 

mulți fruntași ai partidului. Aceștia au vorbit despre situația politică din județul 

Covurlui în preajma alegerilor parlamentare. În aceiași zi la clubul PNL din Strada 

Domnească a avut loc mai întâi o ședință festivă pentru reprimirea liberalilor din 

organizația georgistă locală. În prezența președintelui Slăvescu erau reprimiți 

farmacistul Gheorghe Radu, Ionel Calavre, N. Panaitescu, Alexandru Buholtz și 

peste 200 de membri șefi de sectoare și secții georgiste. A mai fost primit și avocatul 

Vasile Teodoru din PNC. Apoi a avut loc ședința comitetului județean, prilej cu care 

s-a definitivat lista pentru Adunarea Deputaților: Slăvescu, Onose, Teodoru, I. 

Fințescu, Dimitrie Lazăr, Gheorghe Dumbravă și Gheorghe Petrescu Dâmbovița. La 

Senat au rămas aceleași candidaturi: Constantin Ignat la colegiul consiliilor 

județene, Emil Codreanu la colegiul universal și Apostol Popa la colegiul Camerelor 

de Comerț. La colegiul camerelor industriale și la colegiul camerelor agricole erau 

susținute candidaturile lui Alexandru Doiciu și Alexandru Ștefănescu, iar la colegiul 

Camerelor de Muncă era susținută candidatura lui Theodor Thenea
170

. Pentru a oferi 

câteva detalii și despre aceștia din urmă, precizăm că Alexandru N. Ștefănescu a fost 

membru în consiliul Camerei de Comerț, președinte al consiliului Casei Asigurărilor 

Sociale din Galați și proprietar al Fabricii de boiangerie și spălătorie chimică 
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„Ideal”
171

. Teodor I. Thenea (1866–1947) făcea parte din grupul juriștilor liberali. 

Thenea avea în doctorat în drept de la Universitatea din Bruxelles și era membru 

vechi al PNL, fost deputat și primar al orașului Galați (1922–1923). 

„Acțiunea” relata pe 1 decembrie 1937 că PP depusese lista pentru 

Adunarea Deputaților cu următorii candidați: Grigore Trancu-Iași, doctorul 

Gheorghe Duca, avocatul Mihail Duca, generalul Constantin Stoilov, plugarul 

Costache Vâlcu, avocatul Chiriloaie și plugarul Teodor I. Patriche, iar pentru Senat 

la colegiul universal candida avocatul Mihail Duca
172

.  

A doua zi ziarul scria despre consfătuirea național-țărănistă de la Galați, la 

care au participat peste 300 de delegați din rândul reprezentanților comunelor, a 

șefilor de sectoare și a șefilor organizațiilor din județ. Gafencu, „într-o vibrantă 

cuvântare a evidențiat demnitatea d-lui Ioan Mihalache cu ocazia crizei de guvern, 

importanța venirei în fruntea partidului a d-lui Iuliu Maniu și a dat semnalul luptei 

pentru izbânda cauzei țărănești”
173

. Au mai vorbit Haralamb Șerbănescu, Iancu E. 

Vasiliu, Alecu Roman, avocatul Constantin Dinescu. În discursul său, Dinescu 

afirma „că din criza politică de acum câteva zile, liberalii au ieșit învinși, iar 

național-țărăniștii învingători, oricât de paradoxal ar părea aceasta”. Vorbitorul a 

mai subliniat faptul că, prin demnitatea sa, Ion Mihalache ridicase „partidul 

național-țărănist la o culme nebănuită de nimeni. Combinațiile liberale au eșuat, căci 

vaidismul s-a descompus complect, iar opinia publică respinge listele 

guvernamentale. Pentru a putea obține 40 la sută din voturi, guvernul va comite 

toate ilegalitățile. Pentru a împiedica însă guvernul de a fura prima electorală, Maniu 

s-a adresat tuturor partidelor de opoziție în vederea unui acord de sprijin reciproc în 

fața pericolului comun. D-sa cere șefilor de organizații locale să-și tragă toate 

puterile de luptă din mândria de a fi șefi, pentru a apăra drepturile tuturor sătenilor, 

luminându-l asupra necesității de a se înlătura actuala falsificare a practicei 

constituționale”
174

. 

Și la clubul liberal consfătuirile continuau. În cadrul unei ședințe de la 

începutul lunii decembrie liderii locali au stabilit lista întrunirilor în oraș și județ. În 

Galați propaganda electorală era condusă de Gheorghe Dumitrescu, Christake 

Teodoru și Ionel Calavre
175

.  

Campania continua în forță și în județ. „Acțiunea” din 4 decembrie 1937 

relata că țărănistul Haralamb Șerbănescu vizitase sectorul Independența, unde a ținut 

consfătuiri. Partidul se întărise și prin venirea de la vaidiști la național țărăniști a lui 

                                                           
171

 Teodor Iordache, op. cit., p. 146.  
172

 „Acțiunea”, Anul VIII, Numărul 2.251, 1 decembrie 1937, p. 1.  
173

 Ibidem, Numărul 2.252, 2 decembrie 1937, p. 1.  
174

 Ibidem.  
175

 Ibidem, Numărul 2.253, 3 decembrie 1937, p. 1. 



  DANUBIUS XXXVIII 380 

Dan Lungeanu din Braniștea și Iacob Iacob din Lascăr Catargiu, cu organizațiile lor. 

La sediul sectorului 7 al organizației PNȚ din Strada Traian a avut loc o întrunire la 

care a vorbit profesorul Gheorghe N. Papagheorghe și farmacistul N. Gerea, șeful 

sectorului
176

. La sediul electoral 6 al PNȚ din Strada Kogălniceanu a avut loc o 

întrunire politică, sub președinția lui Panait Drăgănescu, șeful sectorului. Au vorbit 

Alexandru Mazilu, Popescu Lipia, profesorul Gheorghe N. Papagheorghe, Petrache 

Vârtosu și Panait Drăgănescu
177

. 

Regrupări de forțe aveau loc și în rândul socialiștilor. PSD și Partidul Social 

Unitar au încheiat un acord pentru alegerile parlamentare și au propus în fruntea 

listei la Covurlui pe C. Bragadireanu
178

. Pe 4 decembrie 1937, prefectul Ermil 

Caraman a avut o convorbire la sediul prefecturii cu George Michăilescu, directorul 

ziarului „Acțiunea” și președintele Sindicatului ziariștilor din Galați, în care a 

insistat ca în campania electorală presa să sprijine acțiunile legale, care să asigure 

libertatea alegerilor și liniștea în oraș și județ. Mai departe prefectul menționa că în 

urma vizitelor, a conferințelor administrative și a contactului zilnic cu conducătorii 

tuturor serviciilor a constatat că în județul Covurlui era liniște, iar propaganda 

electorală se desfășura în deplină libertate.  

La clubul PNL a avut loc o consfătuire, unde Victor Slăvescu l-a prezentat 

pe profesorul I. Fințescu, al patrulea candidat la Adunarea Deputaților de pe lista 

liberală. În numele organizației de Covurlui a luat cuvântul Gheorghe Onose, care l-

a lăudat pe candidat trimis de la centru: „Are Galațul nevoe de oameni ca d-l 

profesor Fințescu pentru ca să ajungă din nou la strălucirea de altă dată. Și, nu putea 

mai fericită întâmplare decât ca profesorul de drept comercial să adauge prestigiul și 

competința sa la forțele de muncă ale acelora cari au izbutit cu rodnică trudă să 

realizeze cel mai de seamă deziderat al acestei năpăstuite provincii. Zona liberă care 

a luat ființă de curând”
179

. 

Și Grigore Trancu-Iași își continua campania electorală. Într-un manifest 

către cetățenii din orașul Galați și județul Covurlui își făcea cunoscute ideile 

politice: „La alegerile pentru Cameră de la 20 decembrie 1937, candidez în fruntea 

listei PP, prezidat de D-l Mareșal Alexandru Averescu. Mă înfățișez alegătorilor, cu 

fruntea sus și cu cugetul limpede. Cu o mândrie pe care nu mi-o pot stăpâni, întind 

tuturora o mână nepătată și arăt tuturora un obraz curat, care nu are de ce roși în fața 

oamenilor. În urma mea se află trecutul unei vieți întregi de muncă, de cinste și de 

înfăptuire; în față, am prezentul aceluiași drum drept și necontenita strădanie de a sta 

totdeauna în slujba binelui semenilor și concetățenilor mei, iar înaintea mea, se 
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ridică viitorul cu dorința mea de muncă în serviciul Patriei mele și a fraților mei. … 

Ajutați-mă să readuc cinstea și puterea mea de muncă la înălțimea Tribunei 

Parlamentare. Ajutându-mă, ajutați interesele Neamului și interesele D-vs. Vă cer 

votul în numele durerilor și nevoilor D-vs”
180

. 

Propaganda electorală în județ și oraș a continuat în forță prin intermediul 

întrunirilor cu electoratul. PNL prin Victor Slăvescu, Gheorghe Onose, profesorul I. 

Fințescu, Emil Codreanu, doctorul Dimitrie Lazăr, Gheorghe Dumbravă și 

Alexandru Doiciu au ținut întruniri în comunele Cavadinești, Gănești și Berești. În 

orașul Galați o echipă liberală formată din primarul Gheorghe Dumitrescu, D. 

Stănescu, D. Gheorghiu, Ionel Calavre, R. Burbea, I. Teodorescu au ținut întruniri în 

sectoarele Calea Prutului, Cărămidăriei, Cartierul Demobilizaților, prelungirea 

Străzii Brăilei și Piața Negri. PNȚ prin Grigore Gafencu, Haralamb Șerbănescu, 

avocatul Gheorghe Plesnilă, Petre Vârtosu și căpitanul Niculescu, comandantul 

gărzilor țărănești au ținut întruniri în comunele Pechea, Cudalbi, Oasele, Ferdinand, 

Berești, Gănești și Oancea. În orașul Galați național țărăniștii au ținut întruniri prin 

sectoare, unde au luat cuvântul Iancu E. Vasiliu, Constantin Dinescu, farmacistul N. 

Gerea. PRȚ prin avocatul Vlad Dimitriu, Constantin Mihăileanu, profesorul 

Alexandru Chicioroagă, Mihail Ciobanu și Ionel Bucurescu au ținut întruniri în 

comunele din județ, iar ceilalți fruntași au ținut întruniri pe sectoare. Grigore 

Trancu-Iași, doctorul Gheorghe Duca, avocatul Mihail Duca și Constantin Stoilov de 

la averescani au ținut întruniri în județ.  

Și fruntașii Partidului „Totul pentru Țarăˮ au ținut întruniri în județ și în 

orașul Galați. Astfel, la întrunirea de la sala teatrului „Central” au luat cuvântul 

fruntașii din localitate, profesorul Grigore Forțu și Ion Zelea Codreanu. Aceștia au 

prezentat programul politic al mișcării legionare și au explicat pactul încheiat între 

Iuliu Maniu, C.Z. Codreanu și Gheorghe Brătianu. Că nu toți erau de acord cu astfel 

de alianțe rezultă din declarația lui Vlad Dimitriu, președintele PRȚ Covurlui, care 

condamna colaborările, cartelurile, pactele de genul Tătărescu – Iorga – Vaida și mai 

ales Maniu – Brătianu – Codreanu care au dus la confuzie în rândul electoratului
181

.   

PSD a ținut o întrunire la „Casa Poporului” din Strada Danubiului, unde 

Gheorghe Mușetescu, Stelian Moraru, avocatul Bernard Solomon, Traian Popescu și 

Iorgu Duda au expus principiile mișcării social democrate și au anunțat lista de 

candidați formată din: Gheorghe Mușetescu, Anghel Lividioti, Sava Profir, 

Constantin Gheorghe, Duda Iorgu, Gheorghe Vasiliu, Renea Niculae. Se cuvine să 

menționăm că Gheorghe I. Mușetescu era un important lider sindical. Acesta fusese 

secretar și președinte al Sindicatului muncitorilor manuali din portul Galați. 

Mușetescu fusese membru în Comisiunea Muncii, șef al Biroului Muncii Port, 
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membru în Comisia interimară a Camerei de Muncă și membru în comitetul 

executiv al „Uniunii muncitorilor din porturile României”
182

. 

PNL (Gheorghe Brătianu) prin Scarlat Rădulescu și avocatul Duma au ținut 

întruniri în județ, iar în oraș fruntașii georgiști au ținut întruniri pe sectoare
183

. 

Scarlat Rădulescu era avocat, prefect de poliție și secretar general al organizației 

PNL (Gheorghe Brătianu)
184

. Pe 8 decembrie 1937, lista PNȚ pentru Adunarea 

Deputaților era definitivată astfel: Grigore Gafencu, Iancu Vasiliu, Haralamb 

Șerbănescu, Gheorghe Plesnilă, învățătorul Balaban-Berești, Scobici (țăran din 

comuna Vânători) și Petrache Vârtosu, iar la Senat sufragiu universal candidatul era 

Constantin Dinescu
185

.   

Ziarul „Acțiunea” relata pe 9 decembrie 1937 că PP își continua campania 

electorală. Trancu-Iași și alți lideri locali au ținut întruniri în comunele Smârdan, 

Șerbești, Independența, Piscu, Cuza Vodă, Plăcinta, Șivița, Tătarca, Frumușița, 

Foltești, Bujor și Golășei. În comuna Plăcinta a avut loc o întrunire la locuința 

săteanului Badiu, unde cei trei fruntași ai PP au vorbit sătenilor. La Berești a avut 

loc o întrunire la avocatul Chiriloaia, iar la Oancea la Iani Chiriloaia. 

Extrem de activi erau și reprezentanții Partidului „Totul Pentru Țarăˮ. Mișu 

Orleanu a vorbit în fața țăranilor din comuna Frumușița (fieful liberalului Gheorghe 

Onose). Din discursul său spicuim: „O viață întreagă țara a fost guvernată de 

partidul liberal, jecmănind-o în folosul său propriu. De azi înainte viitorul e al 

tinerimei, al partidului în numele căruia vorbesc. Alungați pe ceilalți politicieni, fie 

că ei vin sub steagul liberalismului, fie că înalță stindardul țărănismului”
186

.  

La 10 decembrie 1937, „Acțiunea” relata că la alegerile care aveau loc la 28 

decembrie pentru locurile de senatori ai colegiilor profesionale s-au depus 

următoarele candidaturi: la secția comercială Apostol Popa era susținut de liberali, 

căpitanul Ștefan din Constanța era susținut de ministrul Sassu, iar George Bogza era 

susținut de național țărăniști. La secția industrială erau depuse două candidaturi: 

inginerul Orghidan, susținut de liberali și național țărănistul Gafencu. La secția 

comercială pentru locul de senator din această circumscripție electorală votau 385 de 

negustori din orașele Galați, Brăila, Constanța, Bazargic, Silistra, Tulcea, Călărași, 

Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani, Tecuci, Bârlad, Cahul, Ismail, Cetatea Albă, Ciuc și 

Trei Scaune. 

Tot ziarul „Acțiunea” menționa că PNL (Gheorghe Brătianu) și PNC au 

definitivat listele pentru Adunarea Deputaților și Senat. Lista PNL (Gheorghe 
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Brătianu) era următoarea: Gheorghe Brătianu, inginerul George Deleanu, Scarlat 

Rădulescu, Mircea Gheorghiu, Vasile Duma, Sandu Costin, Gherasim Pintilie, iar la 

Senat colegiul universal Ion Hașiganu și la Senat consiliile comunale avocatul 

Panait Tecuceanu. Lista PNC a fost definitivată și depusă la Tribunalul Județului 

Covurlui cu numărul 2. Pe ea figurau avocatul Mihăilescu, Ștefan Șerban, Dionisie 

Mândrescu, preotul Constantin Chiorpec, Mitu Ștefan, Stavru Lificiu, preotul 

Dimitrie Istrate, iar la Senat colegiul universal profesorul Ioan Velichi
187

.  

Pe 11 decembrie 1937, Christake Teodoru, președintele Frontului Românesc 

din Covurlui, a lansat un manifest pentru alegerile parlamentare din care spicuim 

următoarele: „<<Frontul Românesc>> își păstrează neștirbit programul său de 

realizări naționaliste și pe baza căruia și-a afirmat de la început existența sa. … Noi 

nu urâm pe nimeni, nici pe minoritari și nici chiar pe cozile lor de topor, dar avem 

dreptul să iubim și să luptăm pentru frații noștri români și să sperăm ca acei dintre 

frații noștri, care azi sunt rătăciți, se vor trezi cât de curând și vor veni pe calea 

adevărului”
188

.   

Pe 11 decembrie, „Acțiunea” anunța că, în urmă cu patru zile, PNL 

(Brătianu) organizase o mare întrunire politică, la care au luat cuvântul Gherasim 

Pintilie, Petre Căpreanu, avocatul Vasile Duma, Ghiță Puiu, Sandu Costin, Ion 

Hașiganu și Scarlat Rădulescu. Secretarul general Rădulescu a vorbit pe larg despre 

contextul politic: „Zilele cari au trecut, de la noul jurământ al vechiului guvern și 

până astăzi, ar fi primul act al acestei campanii electorale și care caută în atacuri 

puternice și repetate, îndreptate contra noastră de către organizația guvernamentală, 

pentru a ne desființa. Ceeace nu a reușit să facă d-l Tătărăscu la centru prin acea 

faimoasă propunere de colaborare pe care Gheorghe Brătianu a respins-o, cu toată 

energia și cu toată demnitatea, întrucât nu era pornită din sentimente de loialitate și 

dragoste de țară, au căutat d-nii guvernamentali prin lovituri date pe la spate și cu 

lașitate cu scopul de a desființa cadrele noastre. Ofensiva adversarilor noștri, în acest 

scop, a fost mai puternică decât se putea bănui, însă puterea de rezistență a cadrelor 

noastre a egalat eroismul marilor luptători. … Ați citit în presa locală cât și presa 

capitalei că foarte multe organizații comunale de ale noastre ne-au părăsit. Vă declar 

aici, dela locul de răspundere pe care îl am în partid, că nici o organizație din județ, 

nu ne-a părăsit și alegerile care vin mă vor verifica”
189

.   

Pe 13 decembrie „Acțiunea” relata că Gheorghe Brătianu, președintele PNL 

(Gheorghe Brătianu) a sosit la Galați și a plecat în județ, fiind însoțit de Scarlat 

Rădulescu. Brătianu a luat cuvântul la mai multe întruniri. Și Gafencu declara 

ziarului „Acțiunea” din 15 decembrie 1937 că „Orașul Galați, așezat în centrul 
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intereselor economice ale țării și la capătul celui mai larg și lung drum european, 

trebue să fie marele port al României. … Galații are nevoie de legături strânse cu 

Ardealul, cu Basarabia și Capitala, prin căi de comunicație, șosele moderne și 

drumuri de fer. Trebue să se construiască o mare șosea națională: București – 

Urziceni – Făurei – Brăila – Galați – Reni – Chișinău. E nevoie de legături 

economice cât mai strânse, sprijinite pe tarife scăzute de transport cu Cehoslovacia 

și cu Polonia. E nevoie de grabnica dezlegare prin mijloace technice și financiare, a 

greutăților pricinuite navigației la gurile Dunării, iarna prin îngheț, vara prin 

scăderea apelor…”
190

. 

Același ziar relata că în sala teatrului „Central” avusese loc o mare întrunire 

a PNL, la care au participat Slăvescu și toată conducerea locală a partidului. Seria 

cuvântărilor a fost deschisă de Theodor Thenea, președintele de onoare al 

organizației locale, urmat de Gheorghe Petrescu Dâmbovița, Emil Codreanu, 

Apostol Popa, Gheorghe Onose și Victor Slăvescu care au vorbit de realizările 

guvernului liberal la nivel național și local. Profesorul universitar I. Fințescu a vorbit 

despre principiile partidelor de dreapta și de stânga.  

Național țărăniștii au ținut întruniri pe sectoare la care au luat cuvântul 

Grigore Gafencu, Gică Simionescu, Constantin Dinescu sau Petre Vârtosu. O altă 

echipă național țărănistă în frunte cu Haralamb Șerbănescu a vizitat comunele din 

județ. Radical țărăniștii au ținut întruniri în comunele Independența, Gănești, Bujoru, 

Frumușița, Braniștea, Rogojeni, Oancea, Vlădești, Măstăcani, la care au luat 

cuvântul Vlad Dimitriu, C. Mihăileanu, Ionel Măgură, avocatul Bucurescu și Ștefan 

Bujor. Aceștia au expus principiile partidului. Averescanii în frunte cu Grigore 

Trancu-Iași, avocatul Mihail Duca și doctorul Gheorghe Duca au vizitat toate 

organizațiile de pe malul Siretului și Prutului, unde au constatat că acestea își fac 

datoria în ce privește propaganda și au dat instrucțiuni în vederea luptei electorale. 

Social democrații au ținut o întrunire la care au luat cuvântul Gheorghe Mușetescu, 

Traian Popescu, Sava Profir, avocatul Bernard Solomon, avocatul Popp din 

București. Național liberalii georgiști au ținut întruniri pe sectoare, iar cea mai 

populată a fost cea din sectorul lui George Boncescu, în Cartierul Demobilizaților. 

La clubul liberal georgist din localitate Gheorghe Brătianu a vorbit despre situația 

politică. Au mai vorbit Scarlat Rădulescu, avocatul Vasile Duma și Ion Hașiganu, 

directorul Școlii Ion I.C. Brătianu din Bădălan
191

. 

Prefectura Covurlui a primit o circulară din partea Ministerului de Interne 

prin care toate cârciumile aveau să fie închise în perioada 19–23 decembrie 1937, 

pentru menținerea liniștii și ordinii publice
192

. Pe 16 decembrie 1937, termenul 
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pentru depunerea candidaturilor la Senatul Consiliilor comunale a expirat, astfel că 

se depuseseră doar două candidaturi: Constantin Ignat, liberal și avocatul Victor 

Iamandi, național țărănist. Alegerile pentru Senatul consiliilor comunale aveau loc la 

26 decembrie 1937
193

. 

Pe 17 decembrie 1937 a avut loc o mare întrunire național țărănistă în sala 

„Miron”, unde au vorbit Grigore Gafencu și alți lideri locali. Gafencu a realizat o 

amplă expunere a situației politice interne și externe. A mai vorbit despre cauzele 

care l-au determinat pe Ion Mihalache să nu colaboreze cu Vaida Voevod, preluarea 

președinției partidului de către Iuliu Maniu și programul partidului. La final a cerut 

concursul cetățenilor pentru alegerile din 20 decembrie
194

.  

Pe 19 decembrie 1937 au avut loc ultimele întruniri din această campanie 

electorală. PNL a ținut o întrunire în Strada Heliade Rădulescu, la Luchian 

Iordănescu, la care au luat cuvântul profesorul I. Fințescu, D. Stănescu și Grigore 

Vêja. Grigore Vêja era avocat și în plan politic și administrativ fusese ajutor de 

primar al municipiului Galați
195

. Vêja absolvise Liceul „Vasile Alecsandriˮ și era o 

prezență constantă în publicistica culturală din oraș. Totodată, a fost președinte de 

onoare al Ateneului popular „Ștefan Octavian Iosifˮ și a susținut cursuri la 

„Universitatea Popularăˮ din Galați.  

PNL a organizat o altă întrunire în Strada Traian, în sectorul „Elena 

Doamna”, unde au vorbit profesorul Mândru, avocatul Romulus Burbea, avocatul 

Vidrașcu, primarul Gheorghe Dimitrescu, Gheorghe Onose și Comandorul 

Verbiceanu. Onose a vorbit despre realizările PNL pentru meseriași și muncitori 

(zona liberă, creditul meșteșugăresc). În sala cinematografului „Trianon” a avut loc 

întrunirea PRȚ, unde au vorbit Ionel Măgură, avocatul Nicu Iunian, Constantin 

Mihăileanu, avocatul Faibiș și Vlad Dimitriu. Vlad Dimitriu a vorbit despre 

programul partidului
196

. Ziarul „Acțiunea” relata că alegerile pentru Adunarea 

Deputaților, la cele 9 secții din oraș, au avut loc în liniște. Și rapoartele prefecturii 

indicau că alegerile s-au desfășurat în liniște. În ciuda timpului nefavorabil, cetățenii 

din oraș și județ au fost prezenți la secțiile de vot în număr mare
197

. 

 

Rezultate 

Rezultatele alegerilor din 20 decembrie 1937, pentru Adunarea Deputaților 

erau consemnate într-un proces verbal semnat de Alexandru V. Constantinescu, 

Primul Prezident al Tribunalului Județului Covurlui, Președinte al BEJ. Pe listele 
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electorale erau înscriși 50.375 alegători, dintre care votaseră 32.532. Voturile 

neexprimate au fost în număr de 152, iar 375 de buletine au fost anulate. Lista 

Partidului „Totul pentru Țarăˮ a obținut 11.689 voturi, PNL 9.276 voturi, PNȚ 4.495 

voturi, PNL Gheorghe Brătianu 1.929 voturi, , PȚR 1.712 voturi, PNC 1.301 voturi, 

PP a obținut 697 voturi, Partidului Agrar 467 voturi, Partidului Evreiesc 350 voturi, 

iar PSD 241 voturi
198

.  

Alegerile pentru Senat sufragiul universal au avut loc pe 22 decembrie 1937. 

În Galați au fost organizate cinci secții de votare, iar în județ alte cinci secții 

(Foltești, I.G. Duca, Berești, Independența și Cudalbi). Alexandru V. Constantinescu 

consemna și rezultatele de la Senat. În listele electorale erau înscriși 26.204 

alegători, iar numărul total al votanților a fost de 14.299. 105 voturi au fost anulate. 

Lista PNL unde candidat era Emil Codreanu, a obținut 5.807 voturi, lista PNL 

Gheorghe Brătianu, cu Ion Hașiganu candidat, 693 voturi; lista PNȚ, cu Constantin 

Dinescu candidat, a obținut 1.668 voturi, Mihail I. Duca și averescanii 453 voturi, 

Grigore Forțu de la „Totul pentru Țarăˮ 5.044 voturi, PȚR, cu Ion Măgură, 256 

voturi și PNC, unde candidat era profesorul Ioan Velichi, a obținut 273 voturi. Lista 

PNL a întrunit cel mai mare număr de voturi și a fost declarată câștigătoare de 

Biroul Electoral Central
199

.   

La nivel național alegerile parlamentare au fost câștigate de PNL. Acesta a 

întrunit 1.103.353 de voturi (35,92%), iar pe locul al doilea s-a clasat PNȚ cu 

626.612 voturi (20,40%). La aceste alegeri niciun partid nu a întrunit 40%, astfel s-a 
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aplicat articolul 93, aliniatul 4, care prevedea că atunci când nu se declara nicio 

grupare majoritară, mandatele se împărțeau între partidele politice proporțional cu 

procentul de voturi obținute de fiecare dintre ele. La Adunarea Deputaților 

mandatele s-au repartizat astfel: PNL 152 deputați, PNȚ 86, Partidul „Totul pentru 

Țarăˮ 66, PNC 39, Partidul Maghiar a primit 19 mandate, PNL Gheorghe Brătianu 

16 și PȚR 9 mandate. În județul Covurlui au fost aleși șapte deputați: Victor 

Slăvescu, Gheorghe Onose, Grigore Gafencu, Gheorghe I. Brătianu, Ion Zelea 

Codreanu, Gheorghe Clime și Vlad Dimitriu
200

. 

A urmat o perioadă foarte complicată politic. Pe 28 decembrie 1937, Regele 

Carol al II-lea a încredințat mandatul de a forma noul guvern lui Octavian Goga, 

liderul PNC împreună cu A.C. Cuza. La cererea Regelui, o parte a grupării de centru 

a părăsit PNȚ, intrând în noul guvern. Carol al II-lea a profitat de deruta creată și de 

incapacitatea marilor partide de a-i opune rezistență, astfel că pe 10 februarie 1938 a 

instaurat un regim monarhic autoritar
201

. În 1938 a fost adoptată și o nouă 

constituție. Prin modificarea dispozițiilor legale, Parlamentul a rămas cu un rol 

consultativ, iar prin abrogarea inamovibilității judecătorilor, Regele a reunit în 

mâinile sale toate cele trei puteri
202

. Prin Decretul Regal din 30 martie 1938 a 

desființat partidele politice, iar pe 15 decembrie 1938 a înființat Frontul Renașterii 

Naționale (FRN). Alexandru Vaida Voevod a devenit președintele acestei grupări, 

iar Constantin C. Giurescu secretar general și ministru de stat însărcinat cu 

organizarea Frontului
203

. 

Pe 14 august 1938 s-a adoptat reforma administrativă, conform căreia s-a 

înființat o nouă unitate administrativă numită ținut. S-au instituit zece ținuturi, 

inclusiv cel al Dunării cu reședința la Galați. Reprezentantul guvernului în ținut era 

rezidentul regal, iar prefectul era numit prin decret regal. Primarul era desemnat de 

prefect
204

. Pe 21 iunie 1940, FRN s-a transformat în Partidul Națiunii, funcționând 

sub conducerea directă a regelui Carol al II-lea. Partidul Națiunii era catalogat drept 

partid unic și totalitar cu misiunea de a îndruma viața morală și materială a Națiunii 

și Statului
205

. Pe 4 septembrie 1940, după destrămarea teritorială a României Mari, 

Regele Carol al II-lea l-a numit prim-ministru pe generalul Ion Antonescu, iar atunci 

când nu a mai putut controla problemele politicii țării, Regele a abdicat (6 

septembrie 1940). Pe 14 septembrie 1940, România a devenit stat național legionar, 
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iar Horia Sima a devenit Vicepreședintele Consiliului de miniștri. În noul guvern, 

legionarii au primit patru ministere
206

. Legionarii au impus prefecți și primari din 

rândurile lor în toată țara. Generalul Ion Antonescu a guvernat alături de legionari 

până pe 21 ianuarie 1941, când aceștia din urmă s-au răzvrătit împotriva armatei. În 

timpul rebeliunii legionare la Galați, legionarii au luat ostatici un număr de 60 de 

evrei, pentru ca ceilalți să rămână liniștiți
207

.  

În perioada 1941–1944, generalul Ion Antonescu a impus un regim de 

dictatură militară și a implicat România în cel de-al Doilea Război Mondial de 

partea Germaniei. Armata română a luptat pe teritoriul U.R.S.S.-ului, eliberând 

Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, provincii pierdute de România în 1940, 

apoi a cucerit Odessa și a participat la luptele din Crimeea, Caucaz, Cotul Donului și 

Stepa Calmucă. După înfrângerea suferită de trupele Axei la Stalingrad (1943), 

politicienii români au hotărât ca România să părăsească Axa și să treacă în tabăra 

Aliaților. Pe 20 iunie 1944 s-a înființat Blocul Național Democrat, alcătuit din PNȚ 

(Iuliu Maniu), PNL (Constantin I.C. Brătianu), PSD (Constantin Titel Petrescu) și 

Partidul Comunist Român (PCR) (Emil Bodnăraș, Lucrețiu Pătrășcanu). Ofensiva 

sovietică i-a determinat pe reprezentanții Blocului Național Democrat sprijiniți de 

Regele Mihai I, să-l aresteze pe mareșalul Ion Antonescu pe 23 august 1944, iar 

armata română a primit ordin să treacă de partea Aliaților. Prin Convenția de 

armistițiu din 13 septembrie 1944, România a oferit Aliaților (URSS, SUA și Marea 

Britanie) 12 divizii de infanterie și a permis trecerea liberă a armatei sovietice pe 

teritoriul ei. Totodată s-a înființat o Comisie Aliată de Control, aflată sub 

conducerea Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), acționând în numele Puterilor 

Aliate
208

. Guvernele Sănătescu și Rădescu au realizat tranziția spre un guvern impus 

de Moscova, dominat de social democrați și comuniști constituiți în Frontul Național 

Democrat (FND)
209

.  

 

Succesul forțelor comuniste în 1946. Reorganizări postbelice 

La 15 octombrie 1944, a avut loc la Galați o manifestație, unde s-a cerut 

împroprietărirea țăranilor și guvern FND. Tot atunci s-a înființat FND la Galați. La 

19 octombrie 1944, Comitetul județean Covurlui al PCR îndemna țăranii să se 

organizeze în comitete și să pună stăpânire pe pământul moșierilor. Astfel, s-au 

înființat 43 de comitete țărănești, care au devenit organizații ale Frontului Plugarilor. 

                                                           
206

 Armin Heinen, op. cit., pp. 402–403.  
207

 Roland Clark, Sfîntă tinerețe legionară: Activismul fascist în România interbelică, 

traducere de Marius–Adrian Hazaparu, Editura Polirom, Iași, 2015, pp. 235–236, 241.  
208

 Dennis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu–Dej și statul polițienesc, 

1948–1965, traducere de Lucian Leuștean, Polirom, Iași, 2001, pp. 40–41, 53–54.  
209

 Ibidem, p. 61.  



DANUBIUS XXXVIII   389 

La 19 noiembrie 1944, s-a înființat Comitetul județean al Frontului Plugarilor
210

. 

Până la sfârșitul anului 1944, prefectul județului Covurlui Gică Simionescu a fost 

înlăturat și înlocuit cu un reprezentant FND, iar în comuna Foltești, primarul și 

ajutorul de primar au fost destituiți și în locul lor au fost numiți reprezentanți ai 

FND, membri ai organizației Frontului Plugarilor. La 24 februarie și 5 martie 1945, 

au avut loc la Galați manifestații, unde s-a cerut guvern democratic și reformă 

agrară
211

.       

Guvernul dr. Petru Groza, instalat pe 6 martie 1945, cu sprijinul lui Andrei 

Ianuarievici Vîșinski, ministrul adjunct sovietic al Afacerilor Externe, emisarul 

Moscovei, a dus la subordonarea forțelor de ordine
212

, terorizarea categoriilor sociale 

dependente de bugetul de stat, purificarea administrației publice conform Decretului 

Lege numărul 217/1945, o nouă reformă electorală și la înfăptuirea reformei 

agrare
213

. 

Pe fondul epurării personalului din Ministerul Afacerilor Interne, Chestura 

Poliției Municipiului Galați a adresat un comunicat de presă în luna aprilie 1945, 

ziarelor „Desrobireaˮ, „Ecoulˮ și „Voceaˮ în care se menționa că 11 ofițeri și 13 

agenți erau disponibilizați. Totodată, cadrele vechi din Poliție trebuiau să se 

adapteze noului spirit, iar cei care erau proaspăt angajați erau educați să se identifice 

cu postul lor, la școala înființată în cadrul Inspectoratului Regional Galați (1945)
214

. 

În ce privește purificarea aparatului de stat, comuniștii preconizau în anii 

1944-1945, ca aceasta să se desfășoare sub controlul muncitorilor, iar organizațiile 

sindicale și patriotice să cerceteze pe fasciști, legionari și oameni de afaceri. În anul 

1945, s-a înființat pe lângă prefectură, un Consiliu politic județean alcătuit din 

membrii grupărilor politice care colaborau cu guvernul dr. Petru Groza, fiind condus 

de prefectul județului. Scopul acestuia era de a pune la dispoziția prefectului un 
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organ de consultare, format din grupările politice democratice din județ și de a 

asigura prefectului legătura cu populația județului
215

.   

Industria și economia orașului Galați au fost grav afectate în anii 1944–

1945, de retragerea trupelor germane, bombardamentele sovietice și anglo-

americane și de jafurile armatei sovietice, iar în județul Covurlui agricultura a avut 

de suferit de pe urma secetei din anii 1945–1946
216

. Campania electorală din 1946, 

găsea populația județului Covurlui extrem de nemulțumită. 

La 27 ianuarie 1946, a avut loc întrunirea PSD, unde Jean Arhip, secretarul 

regionalei Moldovei de sud a partidului, declara printre altele: „Pe plan intern, d-sa 

arată că în curând vor avea loc alegeri. PSD trebue să se prezinte la această 

consultare a masselor într-un tot unitar”
217

. La sfârșitul lunii ianuarie 1946, s-a 

transmis un ordin radio-telegrafic cu măsurile pe care trebuia să le aplice Poliția cu 

ocazia întrunirilor sau manifestațiilor electorale. Astfel, întrunirile în săli închise 

erau permise fără autorizație, dar monitorizate prin intermediul informatorilor. 

Manifestațiile de stradă erau permise cu autorizație din partea Poliției. În cadrul 

manifestațiilor nu era indicat să se aducă insulte la adresa armatei sovietice și a 

guvernului
218

. 

Pe 2 februarie 1946, ziarul local „Vocea”, cotidian de informație și luptă 

socialistă, relata că alegerile parlamentare urmau să se desfășoare în cursul lunii 

august, iar până atunci cercurile politice aveau să se preocupe de legea electorală. 

Legea electorală urma să promoveze sistemul monocameral, vârsta de 21 de ani 

pentru alegători și eliminarea primei majoritare
219

.  

La 13 februarie 1946, „Vocea” menționa că la București avusese loc ședința 

comitetului central al PSD, sub președinția lui Constantin Titel Petrescu, unde în 

urma dezbaterilor s-au depus două moțiuni. Prima a fost cea a lui Ștefan Voitec, 

Ministrul Educației Naționale, prin care PSD urma să meargă în alegeri într-un front 

comun, și cea de a doua a lui Șerban Voinea, prin care PSD să meargă singur în 

alegeri. Prima a întrunit 19 voturi, cea de a doua 10 voturi. Comitetul central al PSD 

a convocat pentru 10 martie 1946 congresul general al partidului spre a se pronunța 

asupra acestei moțiuni
220

.  

Și la nivel local PSD era în activitate intensă. Pe 20 februarie 1946, „Vocea” 

relata că a avut loc în sala „Aro” adunarea generală a PSD în prezența ministrului 

Ion Bursă. Ședința a fost deschisă de către Gheorghe Mușetescu, președintele 
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organizației Covurlui. Cu această ocazie au fost aleși în noul comitet de conducere al 

secției Galați: Gheorghe Mușetescu, Jean Arhip, Aurelia Mușetescu, Constantin 

Butur, avocatul L. Chetreanu, Ștefan Zaharia, doctorul N. Ciofu, Petrică Stanciu, 

profesorul Gheorghe Olaru, Izu P. Fichman, Iurașcu Caranfil, Gheorghe Năsărâmbă, 

Simion Grandubureac, Țiculescu Docuri, Constantin Buclea. Supleanți erau A. 

Damachiner, Gavrilă Crăciun, Pale Gaser, Ion Hoden, A. Kahane. Cenzori: avocatul 

S. Weinberg, Alexandru Bosard, Petrică Subotici, iar supleanți: Gheorghe Tacu și 

Ghiță Teodor.  

În comitetul județean erau aleși: Gheorghe Mușetescu, Jean Arhip, Neculai 

Ignat, avocatul Ion Crăciun Fostini, Ad. Sonnenfeld, Mihail Ciobanu, preotul David 

Portase, Aurel Ștefănescu, D. Băcanu, Alexandru Stoica, M. Dima, Ion Popescu și 

Virgil Corciovei. După încheierea acestor alegeri a luat cuvântul Neculai Ignat, 

prefectul județului Covurlui, care a spus: „că libertatea de astăzi, o datorim marilor 

noștri aliați, Uniunea Sovietică, Anglia și America. Datoria fiecăruia este de a lupta 

pentru triumfarea idealului socialist”
221

. Avocatul Ion Crăciun Fostini menționa că în 

toate satele erau organizații social democrate care numărau 4.889 de membri. La 

final cei prezenți au votat dintre cele două moțiuni privind alegerile pe cea depusă de 

Șerban Voinea, ca PSD să meargă singur în alegeri. La congresul general al PSD, 

care urma să aibă loc pe 10 martie 1946, la București au fost delegați următorii: 

Gheorghe Mușetescu, Jean Arhip, avocatul Ion Crăciun Fostini și Duiliu 

Vinograschi
222

.  

Câteva cuvinte se cuvin despre liderii socialiști. Neculai Ignat (1902–1977) 

absolvise școala primară din Galați și din 1915 se angajase muncitor la Fabrica de 

cherestea Goetz. A intrat apoi în organizațiile sindicale din portul Galați, ajungând 

secretar al Sindicatului Gloria (1937–1938), secretar al Breslei Muncitorilor din 

Portul Galați (1938–1940), membru în Comitetul PSD – Secțiunea Galați, președinte 

al PSD Galați, membru al CC al PSD și prefect al județului Covurlui (1945–

1949)
223

.  

Pe 22 februarie 1946, Prefectura Covurlui, Secția Administrativă emitea un 

ordin prin care prefectul Ignat cerea pretorilor din județ să raporteze telefonic dacă 

în fiecare comună a fost înființat câte un comitet consultativ de coordonare și 

colaborare politică a tuturor organizațiilor și partidelor politice care colaborează cu 

guvernul Groza și câte ședințe a ținut. Chiar a doua zi pretorul Mihail Păunescu din 

Plasa Pechea comunica prefectului că în comunele din această plasă au fost înființate 
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comitetele consultative de coordonare și colaborare politică,, dar ședințe nu 

avuseseră loc. Și de la Pretura Plasei Berești se comunica prefectului că au fost 

înființate astfel de comitete consultative în toate primăriile, mai puțin în comunele 

Mălușteni și Țuțcani, iar ședințe au ținut câte una în comunele Gănești și Lupești. 

Pretura Plasei Independența raporta că sfaturile care constituiau organul de 

consultare a primarului în toate chestiunile de interes general și gospodăresc au fost 

completate și cu câte un reprezentant al organizațiilor și partidelor politice care 

colaborează cu guvernul Groza. Aceste sfaturi țineau ședințe în fiecare lună și ori de 

câte ori primarul avea nevoie de consultul lor în interesul general al comunei
224

.  

Pe 20 martie 1946, „Vocea” menționa o întrunire organizată la sediul PSD, 

la care participaseră mai mulți membri: muncitori, plugari și intelectuali. Adunarea 

fusese prezidată de Bălineanu, delegatul comitetului central. Au mai participat Cucu, 

noul secretar al regionalei Dunărea de Jos, primarul Brăilei Weinberg, și Claudian, 

delegatul Confederației Generale a Muncii. A luat cuvântul prefectul Ignat, care a 

îndemnat „membrii să urmeze disciplina de partid, atât de cunoscută în morala 

socialistă și închee printr-un călduros apel la unirea tuturor forțelor socialiste pentru 

promovarea ideii de dreptate, legalitate și libertate”
225

. Membrii prezenți au luat act 

de hotărârea congresului partidului care a avut loc la 10 martie 1946 la București, 

când majoritatea delegaților au votat pentru a merge în alegeri cu blocul democratic 

guvernamental. Gheorghe Mușetescu și Jean Arhip s-au supus hotărârilor 

congresului, la fel a procedat și întreaga adunare. La final s-a instalat o nouă comisie 

interimară a conducerii organizației în frunte cu prefectul Ignat
226

. 

Pe 21 martie 1946, „Vocea” consemna că la sediul PSD din Galați a avut loc 

ședința noului comitet de conducere al secției locale. În cadrul ședinței s-a constituit 

comitetul și au fost desemnați membrii PSD în Frontul Unic Muncitoresc. Comitetul 

secției Covurlui era constituit din următoarele persoane: Neculai Ignat, președinte, 

Alexandru Costescu și învățătorul Mihail Ciobanu, vicepreședinți, D. Băcanu, 

secretar județean, Mihail Dima și Alexandru Stoica, secretari adjuncți, avocatul L. 

Chetreanu, secretar municipal. Membrii aleși erau: Iurașcu Caranfil, Ep. 

Teodorescu, Ad. Sonenfeld, State Rosetti, Phoebus Lazăr, Izu P. Fichman, Panait 

Piperopol din oraș și Iorgu Tașcă, Achila Badiu, Constantin Portase, Stoica 

Alexandru și Mihail Dima din județ. Delegați aleși în Frontul Unic Muncitoresc 

erau: Ad. Sonenfeld, Mihail Ciobanu, Iurașcu Caranfil, Panait Piperopol, State 

Rosetti și Ep. Teodorescu, secretar, iar delegați aleși în FND erau: Ad. Sonenfeld, 

Alexandru Costescu și Mihail Ciobanu
227

. 
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Zilele următoare la Galați a ajuns inginerul Petre Bejan, Ministrul Industriei 

și Comerțului. Acesta a vizitat centrul și portul, alături de Neculai Ignat, prefectul 

județului, Ionel Dimitriu, inspector general comercial, Mihail Ghica, președintele 

Camerei de Comerț, Valeriu Crețu, prim secretar al Camerei de Comerț și Harry 

Grimberg, președintele Sindicatului comercianților. A urmat o consfătuire cu 

reprezentanții vieții comerciale și industriale în sala clubului elen, unde Mihail 

Ghica, președintele Camerei de Comerț, a vorbit despre situația grea în care se afla 

orașul. Tot el mulțumea ministerului care a repartizat Camerei de Comerț din Galați 

un fond de 20 de milioane lei pentru negustorii sinistrați. Victor Nicolau, secretarul 

general al Ministerului Industriei și Comerțului, asigura că ministerul sprijină 

financiar negustorii gălățeni, iar orașul Galați figura printre primele orașe ce urmau a 

fi refăcute cu ajutorul statului. La final, Ministrul Bejan, impresionat de starea în 

care se găsea orașul Galați, „a asigurat lumea negustorească gălățeană că situația de 

astăzi este tranzitorie și că în viitor comerțul se va bucura de deplină libertate. Va 

sprijini deasemenea opera de refacere a orașului, stimulând inițiativele 

particulare”
228

.  

La sfârșitul lunii martie 1946, Chestura Poliției Galați a înaintat Parchetului 

de pe lângă Curtea de Apel Galați spre a fi judecat un dosar de cercetare cu privire la 

anchetarea unor funcționari de la SNG, care erau acuzați că au împrăștiat manifeste 

anticomuniste, antisovietice și antiguvernamentale. Manifestele atacau FND-ul care 

promova o politică prosovietică și activitatea pe plan internațional a Partidului 

Comunist, prezentând unele abateri privitoare la metodele acestui partid în 

Ungaria
229

.    

Pe 27 aprilie 1946, Ziarul „Liberalul” menționa un episod de intimidare la 

care fusese supus Mihail Romniceanu, ministru de stat fără portofoliu din partea 

PNL în guvernul Groza. Aflat în drum spre Galați, Romniceanu a fost urmărit de 

agenți electorali ai FND într-un camion al PCR. Aceștia au oprit automobilul în care 

se afla ministrul, lângă comuna Găvești, lângă Galați. Romniceanu a fost molestat, 

iar unul din însoțitori, Ion Tohăneanu, a fost grav rănit
230

. O altă sursă menționa că 

Romniceanu a fost oprit de câțiva oameni aflați într-un camion, percheziționat și 

împiedicat să ajungă la Galați. Romniceanu a catalogat acest incident drept o 

agresiune, iar Ministerul de Interne doar o altercație între ocupanții unui camion și 

doi dintre însoțitorii ministrului, profesorul Ion Tohăneanu și Constantin Dimoftei, 

ambii fiind loviți
231

.  
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Un alt incident a avut loc în ajunul Floriilor, în locuința lui V. Ciorac, 

membru al PNL din Galați, unde avea loc o întrunire politică. În locuința liberalului 

au pătruns câteva persoane care l-au bătut pe V. Ciorac și pe preotul Chiculiță. 

Făptașii au fost identificați și convocați la Curtea Marțială, unde aceștia au depus o 

plângere împotriva persoanelor bătute și a profesorului Ion Tohăneanu, pe motiv că 

au insultat armata sovietică
232

.  

La nivel național, pe data de 17 mai 1946 s-a constituit Blocul Partidelor 

Democrate (BPD), format din PNL (Gheorghe Tătărescu), PNȚ (Anton 

Alexandrescu), Partidul Frontul Plugarilor (Petru Groza), PSD (T. Iordăchescu), 

PCR (Gheorghe Gheorghiu Dej) și Partidul Național Popular (profesor Eugen 

Neculcea)
233

. Aceste partide își păstrau ideologia și programul lor propriu. În 

vederea alegerilor parlamentare s-a înființat o CCE, formată din reprezentanții celor 

șase partide. Aceasta trebuia să centralizeze și să coordoneze activitatea BPD în 

campania electorală. Tot această comisie trebuia să dirijeze activitatea comisiilor 

electorale județene. BPD se prezenta la alegerile parlamentare pe o singură listă și cu 

un program comun, care trebuia să continue și să desăvârșească opera de refacere și 

democratizare a României începută la data de 6 martie 1945
234

.  

La 13 iulie 1946, guvernul Groza a adoptat legea electorală. În ziarul 

„Dreptatea” din 13 iulie 1946, Iuliu Maniu, președintele PNȚ, a criticat legea 

electorală, deoarece acest proiect nu avea asentimentul reprezentanților partidelor de 

opoziție. Maniu mai menționa că „Aceste proiecte nu pot să devină lege, deoarece 

ele vatămă adânc simțul de drept al Națiunii și nesocotesc deciziunile de la 

Moscova, care pretind ca legea electorală să facă posibilă libera manifestare a 

Poporului Român în alegeri libere și nemăsluite”
235

. Și Constantin I.C. Brătianu, 

președintele PNL, afirma că legea electorală era „o sfidare a celor mai elementare 

noțiuni de libertate și de drept și arată intenția vădită de a se falsifica voința 

națională”
236

. 

 

Propagandă politică și amestecul instituțiilor statului în mobilizarea 

electorală 

Perioada dinaintea alegerilor a fost marcă de o puternică mobilizare a 

reprezentanților BPD pentru preluarea puterii. Mai multe tipuri de acțiuni au fost 

avute în vedere pentru a diminua din rezistența opoziției. Jandarmeria, poliția și 

armata au fost utilizate din plin pentru a arăta cine deținea puterea și a-i reduce la 
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tăcere pe opozanți. Totodată, BPD a activat noi forțe politice aduse în prim plan de 

guvernul Groza: muncitorimea, grupările de femei și partidele minorităților 

naționale. În pregătirea alegerilor, toți aceștia trebuiau să demonstreze că puterea se 

bucura de o largă susținere în rândul opiniei publice. Vom prezenta, în paginile 

următoare, mai multe astfel de episoade care explică rezultatul alegerilor din 

noiembrie 1946. 

O problemă importantă pe care autoritățile au avut-o în vedere ținea de 

nemulțumirile locuitorilor din județ, pe fondul problemelor economice și sociale de 

după război și mai ales al secetei din 1946. Nemulțumirile țărănimii, dincolo de 

faptul că puteau alimenta discursul opoziție, împiedica activități de propagandă ale 

guvernanților. Astfel că aceștia au acționat pentru limitarea lor. Pe 3 august 1946, o 

notă informativă a Inspectoratului de Poliție Galați menționa că populația din mediul 

rural manifesta nemulțumiri din cauza lipsurilor alimentare. Faptul se datora secetei 

care compromisese recolta de porumb și grâu. Comunele Vânători, Tulucești, 

Puțuchioaia, Băleni, Gănești și Cavadinești erau printre cele mai afectate. Țăranii 

acuzau autoritățile locale și guvernul pentru aceste lipsuri, iar Poliția admitea că în 

acest context propaganda și convingerea maselor nu mai dădea randamentul 

scontat
237

. 

La începutul lunii august 1946, au fost emise instrucțiuni secrete cu privire 

la alegeri, astfel, comuniștii urmau să verifice capacitatea profesională și loialitatea 

polițiștilor față de democrație, iar cei care nu îndeplineau condițiile erau propuși 

pentru disponibilizare în cursul aceleași luni. La 7 august 1946, Ministerul 

Informațiilor organizează o conferință de presă, având ca temă centrală organizarea 

alegerilor, unde au participat ziariști din regiunea Galați. În cadrul acesteia se 

menționa că presa trebuie să prezinte reportaje despre campania electorală, 

Platforma Program, realizările BPD, iar opoziția să fie defăimată
238

.   

Echipele de propagandiști acționau și pentru a agita lumea satelor. Pe 9 

august 1946, C.I. Dimitriu, pretorul Plasei Foltești, semnala prefectului că în timpul 

vizitelor efectuate de echipe de propagandă la fiecare sărbătoare în comunele din 

plasă se desfășurau anchete printre săteni cu privire la funcționarii statului. La cea 

mai mică vină semnalată de către săteni, echipele de propagandă, aflate deseori în 

stare de ebrietate, adresau cuvinte jignitoare funcționarilor și-i amenințau cu 

destituirea. Tot acești propagandiști îndemnau sătenii să nu achite impozitele, să taie 

stuf și papură din bălțile statului gratis, să nu dea uium la moară. Pretorul semnala și 

un incident din 28 iulie 1946: în comuna Măstăcani, membrii unei echipe de 

propagandă discutaseră cu sătenii despre reforma agrară. La un moment dat a 

intervenit un sătean care „a spus că de ce s-a lăsat fermă la Foltești și că asta a făcut-
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o pretorul, atunci un domn medic Ciofu a început să vocifereze <<dacă un neisprăvit 

de pretor a făcut aceasta, veți vedea că în două săptămâni nu mai stă acolo și când 

vin îl schimbăm>>, apoi l-a luat la rost și pe primar și restul funcționarilor din 

comună”
239

. În finalul raportului, Dimitriu semnala că în decursul lunii iulie 1946 

sătenii nemulțumiți puseseră la cale să-i dea afară pe funcționarii comunali, de stat și 

pe primarul din Măstăcani
240

. 

Pe 20 august 1946, prefectul Ignat semnala PCR un incident grav, raportat 

de Comandantul Legiunii de Jandarmi Covurlui, petrecut în comuna Drăgușeni. 

Conform raportului, membrii FND care se deplasaseră cu mașina, pe 28 iulie 1946, 

în comuna Drăgușeni în scop propagandistic, au avut un schimb violent de cuvinte 

cu sătenii, instigați de fostul primar Gavriliță Oprea, președintele organizației 

comuniste din localitate. La plecare, membrii FND au fost huiduiți și alungați cu 

bolovani
241

. În noaptea de 7/8 septembrie 1946, în comuna Foltești, mai mulți tineri 

au scris pe garduri și ziduri lozinci precum: „Înapoi, că vine Maniu după voi!”, „Jos 

Groza!”, „Foaie verde pelicanu’, vine și moșu’ Brătianu!”
242

. 

Inspectoratul General al Jandarmeriei difuza în județ, pe 9 septembrie 1946, 

un ordin circular în care se specifica ca jandarmii să țină legătură cu populația, astfel 

încât să se bucure de autoritate, respect și simpatie din partea cetățenilor. Instituția 

trebuia să impulsioneze activitățile de contra-propagandă în regiunile unde situația 

era dificilă sau confuză pentru BPD, pentru a lămuri populația asupra realizărilor 

guvernului și a programului de viitor, contracarând zvonurile tendențioase lansate de 

partidele de opoziție și agenții reacțiunii
243

.   

Pe 18 septembrie 1946, „Vocea” discredita în ochii cititorilor partidele de 

opoziție. Astfel, pe prima pagină ataca pe liderii locali ai grupărilor conduse de 

Maniu și Brătianu, numiți „micii satrapi maniști și brătieniști din județul nostru”
244

, 

și că apelaseră la ciomege și răngi pentru a convinge electoratul. În comuna Vârlezi 

propagandiștii îi convinseseră pe plugarii Ion M. Stoica și Ghiță Totolici să voteze, 

dar argumentele lor ar fi dus la internarea în spital a celor doi cu răni grave. Doar 

forțele democrației grupate în BPD vegheau ca libertatea de propagandă să nu 

folosească partidelor de opoziție „la săvârșirea actelor de siluire a conștiințelor și de 

terorizare a cetățenilor”
245

.  

În coloanele aceluiași ziar se relata la 15 septembrie 1946, reprezentanții 

BPD au participat la întruniri în comunele Șendreni, Braniștea, Vasile Alexandri, 
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Stoicani, Puțichioaia, Umbrărești, Vârlezi, Moscu și Băneasa, unde au vorbit 

sătenilor despre acțiunea guvernului de a combate efectele secetei, legea electorală și 

alegerile parlamentare. La finalul articolului se sublinia faptul că sătenii au 

„manifestat pentru guvernul democratic dr. Petru Groza, dând adeziunea entuziastă 

pentru Blocul Partidelor Democrate”
246

.  

În dorința de a câștiga simpatiile și voturile sătenilor, secția economică a 

comitetului electoral județean al BPD a intervenit pentru colectarea grâului necesar 

pentru însămânțările de toamnă. Astfel, din județul Olt s-a colectat cantitatea de 

45.000 kilograme de grâu, care a fost transportată în județul Covurlui. Grâul a fost 

repartizat în plasa Berești
247

.  

Și pregătirea alegerilor continua. Pe 12 august 1946, Prefectura Covurlui 

înainta către pretori și primarii de comune ordinul de a completa registrele electorale 

și de a elibera cărțile de alegător. Registrele electorale se completau până la 16 

septembrie 1946 și se afișau în copie pe ușa primăriei timp de 20 de zile. În Covurlui 

au fost trimise 87 de registre electorale, dintre care 25 au revenit primăriei Galați, iar 

restul au fost distribuite primăriilor din județ.  

În zilele de 18, 19 și 20 septembrie 1946 a avut loc în plasa Foltești, în 

prezența sătenilor, deschiderea celor zece case de alegători. Cu această ocazie au 

luat cuvântul: Bacalum Gheorghe (PSD), Haralambie Ionescu (PNL – Tătărescu), 

Ioncea Neculai (PCR), plutonier major șef Barbu în numele armatei, Lungu 

Alexandru și Gheorghe Mistrianu din comitetul județean al BPD. Aceștia „au 

asigurat guvernul că vor lupta fără șovăire ca democrația să biruie în alegeri, iar 

platforma program să fie realizată”
248

. 

Prin legea electorală, guvernul Groza urmărea excluderea de la vot a 

numeroși opozanți politici, pe motiv că erau vinovați de dezastrul țării sau de crime 

de război, că îndepliniseră diferite funcții politice în perioada 6 septembrie 1940 – 

23 august 1944 sau că fuseseră candidați ai grupărilor legionare. Erau vizați și 

membrii organelor de conducere și reprezentanții în Parlament ai organizațiilor de 

tip fascist din timpul ocupației ungare a Transilvaniei de Nord
249

.  

În tot acest timp partidele istorice încercau să se replieze. Comitetul 

județean de conducere al PNL Brătianu era format din: Mihail Romniceanu, N. 

Gamulea, Ion Tohăneanu, Gheorghe Petrescu Dâmbovița, Scarlat Rădulescu, 

doctorul Constantin Pațica, preotul Spiru Chiculiță. Organizația PNȚ Maniu era 

condusă de avocatul Gică Simionescu. Vicepreședinte era Petre Vârtosu, iar 

                                                                                                                                                      
245

 Ibidem.  
246

 Ibidem, p. 4.  
247

 Ibidem.  
248

 Ibidem, Numărul 7.313, 23 septembrie 1946, p. 1. 
249

 SJANG, Fond Prefectura Județului Covurlui, dosar 153/1946, f. 2, 2 verso, 3, 12.  



  DANUBIUS XXXVIII 398 

secretari C. Mihăileanu și G. Stoenescu. Principalele modalități de activitate 

electorală ale celor două partide politice erau propaganda de la om la om, întruniri în 

mod tacit și restrâns, participarea la întrunirile BPD cu scop de a le întrerupe prin 

comentarii împotriva guvernului
250

. 

Manifestele electorale ale PNȚ Maniu erau mai echilibrate și ponderate, ca 

de exemplu: „Voi, care credeți în Dumnezeu, voi, care vă iubiți Regele și Patria, voi 

toți care ați rămas buni români: veniți cu noi; Votați pentru Libertate, Dreptate și 

Credință; Votați P.N.Ț.!”
251

, iar câteva din dezideratele pe care filiala din Covurlui 

le propunea electoratului erau: „vrem să trăim în pace și dreaptă înțelegere cu toți 

marii noștri aliați și cu toate popoarele vecine, îndeosebi cu Uniunea Republicilor 

sovietice; vrem o țărănime înstărită, liberă, conștientă și luminată; vrem ca 

muncitorii de la orașe să ajungă liberi, să gândească și să simtă românește în deplină 

libertate să-și rostuiască dreptul la asociere pentru impunerea revendicărilor lor 

omenești; vrem egalitate de drepturi pentru femeile române”
252

.   

Pe 19 septembrie 1946, „Vocea” menționa că disensiunile din organizația 

PNȚ Maniu au provocat „destrămarea maniștilor și trecerea lor în bloc în partidul lui 

Anton Alexandrescu”
253

. Cu o zi înainte, organizația manistă din comuna Pechea, în 

frunte cu președintele Oană Frunză, demisionase. Aceștia au optat pentru înscrierea 

în PNȚ condus de Anton Alexandrescu, parte din BPD
254

. Organizații ale 

minorităților și femeilor s-au mobilizat pentru a-și exprima susținerea politică. Pe 21 

septembrie 1946, în localul organizației Sioniste din Strada General Berthelot a avut 

loc o întrunire a organizațiilor politice evreiești Betar Ajerden, Menora, N.O.S. și 

Brit Haovdin, prezidată de F. Pomerantz. Cu acest prilej au luat cuvântul mai mulți 

lideri ai evreilor. Iosef Grimberg a menționat că datoria fiecărui evreu era de a 

sprijini BPD. La final s-a votat o moțiune, prin care organizațiile evreiești urmau să 

susțină guvernul în alegerile parlamentare pentru a distruge fascismul
255

. Pe 2 

octombrie 1946, „Vocea” relata că femeile care primiseră drept de vot conform noii 

legi electorale susțineau BPD la alegerile parlamentare
256

.   

În sala „23 August” din Strada Sfântul Neculai a avut loc deschiderea 

campaniei electorale a armatei, organizată de Cercul teritorial Covurlui. În 

numeroasa audiență au fost remarcați prefectul Neculai Ignat, precum și lideri 

importanți ai militarilor. Au rostit cuvântări locotenent colonel Mândru, plutonierul 

Botez și sergentul Buzurca. Aceștia au afirmat: „Armata a ales a merge pe drumul 
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deschis la 23 August, drum trasat de M.S. Regele Mihai I, și este alături de acei 

cărora Regele țării le-a încredințat la 6 Martie conducerea acestui popor”
257

. 

Într-un alt articol se menționa că Ad. Sonenfeld și inginerul Alexandru 

Albulescu, reprezentanți ai BPD Covurlui, au participat la București la o conferință 

pe tema măsurilor de combatere a secetei, unde au constatat grija guvernului care a 

trimis în județul Covurlui un număr de 67 de vagoane de grâu pentru însămânțarea 

ogoarelor și a alocat un credit de 100 de miliarde lei pentru cumpărarea vitelor
258

. Pe 

29 septembrie 1946, în prezența unui public numeros, a avut loc inaugurarea 

sediului organizației de centru a PCR circumscripția I Galați. Cu această ocazie Jean 

Fris, Beraru și dr. H. Mendelsohn au trasat sarcini privind combaterea efectelor 

secetei și desfășurarea campaniei electorale
259

. 

Echipe formate din membri ai BPD au vizitat comunele Tulucești, Cuca, 

Vânători și Măcișeni pentru a continua opera de lămurire a sătenilor în vederea 

alegerilor parlamentare. În comuna Tulucești, în fața a sute de țărani, a vorbit 

profesorul Sârbu (Frontul Plugarilor) despre realizările guvernului și le-a cerut 

acestora să aibă încredere în măsurile demarate de guvern privind combaterea 

secetei. Locotenentul Dragomir a arătat că armata nu mai era în slujba moșierilor și 

că aceasta a trecut de partea poporului muncitor. Andone de la Frontul Plugarilor a 

vorbit despre dreptul de vot acordat femeilor și reforma agrară, iar I. Moraru de la 

PCR a denunțat uneltirile partidelor de opoziție și a spus că guvernul asigură și 

întărește proprietatea individuală. În comuna Cuca au vorbit Gheorghe Bumbaru 

(PSD) despre platforma program, Trandafiridis (Frontul Plugarilor) despre uneltirile 

partidelor de opoziție, Ecaterina Părășcanu (Federația Democrată a Femeilor din 

România) despre rolul femeii în politică, iar N. Gheorghiu (PCR) despre legea 

electorală. Maiorul Bălteanu a îndemnat țăranii să nu se lase înșelați de promisiunile 

partidelor de opoziție și să sprijine în alegerile parlamentare BPD. În comuna 

Vânători au vorbit N. Lazăr (PSD), locotenent Mihail Romulus, Caragea (Partidul 

Național Popular), Iani Teodorescu (Frontul Plugarilor) despre realizările guvernului 

și datoria țăranilor de a lupta pentru victoria BPD în alegerile parlamentare. În 

comuna Măcișeni au vorbit C. Panait (PSD), plutonier major Chihaia, Grozea 

Claudia și Dănilă Constanța despre legea electorală
260

.  

Pe 5 octombrie 1946, în ziarul „Vocea” se relata că la sediul BPD, din 

Strada General Berthelot, a avut loc o ședință prezidată de Ad. Sonenfeld, 

președintele comitetului județean electoral. Sonenfeld a deschis ședința vorbind de o 
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fază finală înaintea alegerilor parlamentare, fază importantă din punct de vedere al 

propagandei electorale și care urma să asigure reușita BPD în alegeri. Tudose 

Vasiliu, președintele Sindicatelor Unite, a arătat că în orașul Galați s-au înscris până 

la acea dată în listele electorale un număr de 41.631 de cetățeni. Haralamb 

Șerbănescu a prezentat un raport privind situația politică din județ, unde se specifica 

că majoritatea organizațiilor PNȚ Maniu s-au înscris în PNȚ condus de Anton 

Alexandrescu. 

Alexandru Maxim (PCR), Chiriac (PNȚ – Anton Alexandrescu) și doctorul 

H. Mendelsohn au prezentat rapoarte de activitate, unde se specifica că era necesară 

o muncă temeinică pentru lămurirea maselor populare. Inginerul Alexandru 

Albulescu, secretarul general al comitetului electoral, a vorbit despre conferința pe 

țară a președinților și secretarilor generali ai BPD din București și a dat instrucțiuni 

pentru ultima fază electorală. La final Sonenfeld a arătat măsurile guvernului și a 

BPD pentru aprovizionarea regiunilor afectate de secetă, astfel grâul care a sosit în 

județul Covurlui pentru însămânțări a fost distribuit țăranilor cu titlul gratuit. 

BPD a lansat cu ajutorul ziarului „Vocea” numeroase sloganuri electorale. 

Acestea erau îndreptate în special împotriva partidelor de opoziție: „Nici un vot 

pentru netoții maniști, brătieniști și hoți, care așteaptă să vă ia ogoarele, plugul și 

coșarele. Cu credință’n viitor. Pentru țară și popor. Votați numai Soarele”
261

, 

„Plugari! Votând Soarele, vă apărați pământul de reacționarii care vor să vi-l ia!”
262

, 

iar altele îndemnau locuitorii județului Covurlui să voteze semnul electoral al BPD, 

Soarele, în alegerile parlamentare: „Cetățeni! Votați pentru înfrățire și pace. Votați 

pentru politica Blocului Partidelor Democrate!”
263

, „Femei! Pentru viitorul copiilor 

voștri, pentru fericirea familiei voastre, votați Soarele”
264

.  

Pe 13 octombrie 1946, BPD a apelat și la activități culturale pentru a 

convinge electoratul din județ. Astfel, patru echipe culturale formate din C.F.R., 

filatura „Atlantic”, „Titan” și SRT au susținut spectacole artistice în comunele 

Frumușița, Șendreni, Fârțănești și Braniștea. În comuna Frumușița au distribuit 

gratuit țăranilor grâu pentru însămânțări
265

. Aceștia au stabilit pentru ziua alegerilor: 

paza strictă a secțiilor de votare, arestarea membrilor opoziției și înlocuirea urnelor 

cu altele, umplute cu buletine de vot ștampilate.  
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Listele de candidați 

Pe 17 octombrie 1946, la Tribunalul județului Covurlui s-au depus listele cu 

candidați pentru alegerile parlamentare. BPD a depus lista numărul 1 (semn electoral 

Soarele), cu următorii candidați: Miron Constantinescu, Bernard Solomon, 

Constantin Câmpeanu, avocatul Constantin Ignat, Neculai Acatrinei, Tudor Șerban. 

Partidul Țărănesc Democrat (doctorul Lupu) a depus lista numărul 2 (semn electoral 

două cercuri). Pe listă figurau avocatul Grigore Vêja, avocatul Avram Marcovici, 

Ioana Ungureanu, avocatul Petre Sfetea, Toader Dobre, C. Racoviță. Lista numărul 3 

independentă (fără semn electoral) a propus următorii candidați: Petrică Pârvu, 

Marin Negulescu, Ghiță Dumitrescu, Anton Neculai, Gheorghe Costache, Costică 

Rădulescu. Lista numărul 4 independentă (fără semn electoral) a propus următorii 

candidați: Apostol Dimitriu, Gheorghe Mocanu, Neculai Buzdugan, Jaques 

Nathansohn, Th Buruiană., Ionel Vasilescu. Lista numărul 5 independentă (fără 

semn electoral) a propus următorii candidați: Toma Dragomir, Vasile Popa, Petre 

Donea, Ilie Iacob, Iosif Mielu, Vasile Lepădatu
266

. 

La 18 octombrie 1946, ziarul „Vocea” relata că s-a înființat BEJ al 

circumscripției electorale Covurlui: președinte Sterian Cazacu, președintele 

Tribunalului județului Covurlui Secția a II-a, judecător Pantelimon Coteață, în 

calitate de asesor și grefier Ioan Dumitriu, în calitate de secretar. Sediul biroului 

electoral era în orașul Galați, la Palatul de Justiție
267

. La 24 octombrie 1946, în ziarul 

„Vocea” erau oferite publicului detalii despre candidații BPD în alegerile 

parlamentare din județul Covurlui. Primii trei candidați erau descriși mai detaliat: 

Miron Constantinescu, membru în Biroul Politic al Comitetului Central al PCR 

„intelectual de frunte și luptător neînfricat pentru cauza, celor mulți și necăjiți pentru 

care a luptat și suferit”
268

, avocatul Bernard Solomon, secretar general adjunct al 

PSD din România „un iubit fiu al Galaților, vechi luptător socialist. Al treilea 

candidat este Constantin Câmpeanu, un entuziast fiu al clasei muncitoare și fruntaș 

iubit de întreaga muncitorime gălățeană”
269

. La ultimii trei candidați era menționată 

doar ocupația acestora: plugarul Neculai Acatrinei, avocatul Constantin Ignat și 

muncitorul de port Șerban Tudor
270

.  

Miron Constantinescu (1917–1974) a frecventat cursurile Liceului „Moise 

NicoarăˮF din Arad. A absolvit Facultatea de Litere și Filosofie din București 

(1938). În 1936 a fost înregimentat în PCR, fiind unul dintre liderii Frontului 

Studențesc Democrat, secțiunea București. A fost secretar al Comitetului Central al 
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Uniunii Tineretului Comunist (1940)
271

. În 1940 a primit sarcina de a reorganiza 

regionala comunistă din Galați, sub numele conspirativ Vasile. Activitatea acestuia a 

constat în pregătirea materialelor de propagandă (manifeste, broșuri), ce urmau să fie 

răspândite pe străzi, la celulele înființate la Atelierele C.F.R. sau la Șantierele 

Navale etc. A fost arestat în 1941, pe când îndeplinea funcția de instructor al 

Comitetului Central în cadrul Regionalei comuniste „Dunărea de Jos” și a fost 

condamnat de Tribunalul Militar al Corpului III Armată la zece ani de muncă silnică 

și zece ani de degradare civică
272

.   

În penitenciarul din Galați a organizat o celulă de partid care era formată 

dintr-un muncitor și trei intelectuali, două celule de tineret formate din patru 

muncitori și patru intelectuali, precum și un comitet pe închisoare. A predat cursuri 

de economie, politică, geografie economică, aritmetică, geometrie, limba română, 

algebră, tehnologia metalelor, istoria literaturii și istoria lumii, împreună cu 

Blitzstein, Zucman, Niky, Mendelsohn și Bercovici la școala de partid înființată în 

închisoare. În penitenciarul de la Caransebeș (1941–1942) a fost secretar de SC și 

membru al prezidiului colectivului. A lucrat sub îndrumarea tovarășilor Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, Teohari Georgescu și Ioșca Roitman [Iosif Chișinevschi]. În 

penitenciarul din Lugoj (1942–1944) a pus bazele celulei de partid (aproximativ 100 

de tovarăși) și a fost secretar al acesteia
273

.  

Miron Constantinescu a fost eliberat la 25 august 1944 din penitenciarul 

Lugoj și a ajutat Comitetul județean Lugoj al PCR să intre în legalitate. A fost 

redactor-șef la ziarul „Scânteia” (1945), șeful organizației județene Ilfov, membru în 

Comitetul Central al PCR, membru al Biroului Politic al Comitetului Central, 

responsabil al resortului organizatoric al Comitetului Central al PCR și secretar al 

Comitetului Central Electoral al BPD
274

.  

La alegerile parlamentare din 1946 a candidat la Galați, pentru un loc de 

deputat și a organizat campania electorală alături vechii tovarăși: Alexandru Maxim, 

Constantin Câmpeanu, Ion Mogâldeanu, dr. Tuchman (Zucman) și dr. Mendelsohn.  

Ulterior a fost deputat de Covurlui, secretar general al Comisiei de 

Stabilizare Monetară și Redresare Economică, subsecretar de stat la Ministerul 

Educației Naționale, ministru al minelor și petrolului, membru al Biroului Politic, 

membru al Biroului Organizatoric, membru al Secretariatului CC al Partidului 

Muncitoresc Român, președinte al Comitetului de Stat al Planificării, vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri, director al Institutului de Cercetări Economice al 
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Academiei Republicii Populare Române, director al Institutului de Istorie a 

Partidului, șef de secție la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, ministru-adjunct al 

învățământului, ministru al învățământului, președinte al Academiei de Științe 

Sociale și Politice, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președinte al Consiliului 

Economic, președinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității 

Economice și Sociale, președinte al Marii Adunări Naționale și membru al 

Academiei Republicii Socialiste Române
275

.   

Pe 30 octombrie 1946, ziarul „Vocea” relata că prefectul județului, însoțit de 

candidați și membri ai BPD, au împărțit titlurile de împroprietărire țăranilor din 

județul Covurlui. Cu această ocazie prefectul Ignat a spus: „Este sărbătoarea 

țărănimii harnice care ani de a rândul a dus o viață de prigoană și obidă din partea 

ciocoilor maniști și brătieniști. Conducătorii celor două partide reacționare, au 

elaborat legi așa fel ca, țăranii împroprietăriți în 1920 să fie deposedați din nou de 

pământul lor. A trebuit să vină guvernul dr. Petru Groza, ca să facă dreptate 

țăranilor”
276

. Ignat a mai vorbit despre legea electorală elaborată de guvern, 

legăturile cu Uniunea Sovietică, în urma cărora au sosit în România cantități mari de 

cereale și bumbac și a fost redobândit Ardealul. La finalul discursului a solicitat 

țăranilor să sprijine guvernul Groza.  

Constantin Câmpeanu, secretarul regional al PCR, a vorbit despre „luptele 

duse în trecut de muncitorime și țărănime începând din 1859 și până la 6 martie 

1945 data venirii la cârma statului a guvernului dr. Petru Groza, și martirajul la care 

au fost supuși acești luptători. Spre a demonstra cum maniștii, prin legea d-lui 

Mihalache încurajau pe moșieri, d-sa arată că venirea d-rului Groza la putere se mai 

găseau 17.000 de săteni în proces cu moșierii, deși trecuse 25 ani dela 

împroprietărirea lor”
277

. În continuare a precizat că prigoana din trecut a fost 

îndepărtată de BPD alcătuit din: muncitori, plugari, intelectuali, funcționari, 

învățători și preoți, care luptă împotriva reacțiunii pentru un trai fericit. La finalul 

discursului a îndemnat pe țărani să voteze pe data de 19 noiembrie semnul electoral 

Soarele al BPD.  

Avocatul Constantin Ignat, în numele PNL (Gheorghe Tătărescu), 

„Înfierează metodele bătrânilor reacționari Maniu și Brătianu și stărue ca nimeni să 

nu dea crezare șoaptelor veninoase și calomniatoare ale acestor trăpăduși politici”
278

. 

La finalul discursului a cerut voturile pentru guvernul Groza. Haralamb Șerbănescu, 

președintele PNȚ (Anton Alexandrescu), „arată că Maniu și Mihalache 

îndepărtându-se dela linia programului din 1927, a dat naștere la o dihonie în acest 
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partid, fapt care duce zilnic la destrămarea lui. Dovada peremptorie este că 39 

organizații maniste au trecut sub conducerea d-lui Anton Alexandrescu”
279

. În 

continuare i-a acuzat pe Maniu și Mihalache că nu au grijă de popor, deoarece 

cheltuiesc pe zi, cât un sat pe o lună de iarnă. La finalul discursului a cerut țăranilor 

să voteze BPD.  

Avocatul Bernard Solomon a vorbit despre BPD care „reprezintă voința 

poporului ca să guverneze cu dragostea prin popor și pentru popor. Noi nu venim 

odată la 4 ani, cum făceau reprezentanții poporului în trecut, noi vom veni des în 

mijlocul poporului să cerem sfatul și să-i dăm socoteală de activitatea noastră”
280

. 

Miron Constantinescu arată că „prin lupta plugărimii și muncitorimii susținută de 

guvernul dr. Groza s-au expropriat în Covurlui 175 moșii în suprafață de 21.000 ha 

și au fost împroprietăriți aproape 1.500 țărani”
281

. În continuare a vorbit despre 

realizările guvernului Groza: reforma agrară, legea electorală, reducerea stagiului 

militar, iar la finalul discursului a cerut sprijinul țăranilor în alegerile parlamentare 

pentru BPD
282

.  

În județul Covurlui, prin aplicarea reformei agrare au fost expropriați 210 

proprietari cu 336 de proprietăți, care însuma o suprafață de 32.565 ha. Din aceasta a 

fost expropriată suprafața de 26.683 ha, din care 18.338 ha au fost împărțite la 

14.780 de țărani, iar restul a constituit rezerva statului. Din cele 336 de proprietăți au 

fost expropriate în întregime 117, iar la restul de 219 proprietăți s-a lăsat 

proprietarilor cota legală de 50 ha. Odată cu pământul s-au confiscat 14 conace, 20 

de tractoare, 18 locomobile, 26 de batoze, 323 de mașini și unelte agricole. Reforma 

agrară a vizat în primul rând împroprietărirea celor care au luptat pe front împotriva 

germanilor, a văduvelor și invalizilor de război. Militarii distinși în război cu ordine 

și medalii au primit câte 210 ha. Au fost împroprietăriți peste 14.000 de țărani, dar 

situația acestora continua să fie una precară. Comitetele comunale de reformă agrară 

au nemulțumit sătenii din comunele Corni, Cuca, Foltești și Frumușița, deoarece au 

favorizat marii proprietari sau și-au alocat pământ în plus. Un alt incident s-a 

semnalat în comuna Regele Ferdinand (astăzi Suhurlui), unde Balog, omul de 

încredere al moșierului Ștefănescu, a amenințat țăranii care expropriau moșia cu 

venirea nemților
283

.    

Pe 28 octombrie 1946 a avut loc ședința comună a comitetelor centrale a 

PCR și PSD, unde Miron Constantinescu, primul candidat pe lista BPD în județul 

Covurlui, a vorbit despre Parlamentul României care trebuia să fie alcătuit din 
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reprezentanți ai muncitorilor, plugarilor și intelectualilor, partidele de opoziție care 

criticau măsurile guvernului Groza, cantitățile mari de grâu și suma de un miliard lei 

alocate pentru județul Covurlui, iar la final despre industria metalurgică, unde se 

preconiza înființarea Ofier, ca societate anonimă care trebuia să alcătuiască planurile 

de programare a producției și repartiție a producției conform directivelor 

Ministerului Industriei și Comerțului
284

.  

La 1 noiembrie 1946, în „Vocea” se menționa că au avut loc întruniri pentru 

lămurirea țăranilor din comunele Băleni, Jorăști, Smulți și Măcișeni, unde au vorbit 

Neculai Ignat, prefectul județului, Constantin Câmpeanu, secretar al Regionalei 

„Dunărea de Jos” a PCR și candidat pe lista BPD în județul Covurlui, învățătorul 

Mihail Ciobanu, preotul D. Portase, preotul A. Tăune, Haralamb Șerbănescu, Didina 

Mârza, Constantin Mârza, primarul orașului Galați, T. Bașchir, secretarul județenei 

Covurlui a PCR. Vorbitorii au fost aplaudați de către țăranii „care și-au arătat 

dragostea pentru cei care au luptat pentru reforma agrară și eliberarea poporului de 

sub jugul fascist”
285

.  

Pe 4 noiembrie 1946 erau criticate aspru guvernările partidelor de opoziție 

ca „guvernări cu stări de asediu și teroare, mizerie pentru oamenii munci, pentru 

căpătuirea clicilor de profitori. Căci membrii partidelor istorice care vin azi să ceară 

votul, sunt aceeași oameni care au înșelat poporul ani de-a rândul, aceeași al căror 

trecut este pătat cu jafuri și crime”
286

. Membrii marcanți ai partidelor de opoziție din 

județul Covurlui erau ironizați astfel: „Gigică Simionescu politician dubios și 

moșierul care a jecmănit ani îndelungați pe țărani, I. Tohăneanu, bătrân afacerist, 

Romniceanu, părintele <<cocoșeilor>> și al speculanților”
287

.   

BPD era prezentat ca o cale spre progres, iar candidații BPD în alegerile 

parlamentare din județul Covurlui erau numiți reprezentanți autentici ai poporului: 

„Miron Constantinescu, unul din conducătorul forțelor muncitorești antifasciste din 

Galați în 1940–1941, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
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luat o serie de măsuri pe loc pentru a urgenta expedierea grâului de sămânță. La întoarcerea 

în București am fost informat că a și dat ordin ca 40 de vagoane din județul Olt și 30 de 

vagoane din județul Severin să fie trimise spre Covurlui. Mai sunt programate 40 vagoane 

din Sălaj. Deasemeni a stabilit cu autoritățile din județul Olt ca acestea să completeze până la 

200 de vagoane, cota Covurluiului, și să continue, în săptămânile ce va urma, trimiterea 

grâului de sămânță, spre acest județ”.  
285
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avocat Solomon, fiu al Galaților, secretar adjunct al Partidului Social Democrat, 

vechi luptător socialist, Constantin Câmpeanu, unul din organizatorul forțelor 

antifasciste din regiunea noastră în 1939–1941, actualul secretar al Regionalei 

<<Dunărea de Jos>> a Partidului Comunist Român, avocat Constantin Ignat, bine 

cunoscut în Galați și județ, plugarul Vieru Gheorghe harnic gospodar din Măstăcani 

și muncitorul de port Tudor Șerban”
288

. 

În ziarul „Vocea” din 6 noiembrie 1946 se menționa pe prima pagină că la 3 

noiembrie 1946, a avut loc o reuniune a reprezentanților presei locale și din 

București la sediul PSD, unde avocat Bernard Solomon, secretarul general adjunct al 

PSD și al doilea candidat pe lista BPD din județul Covurlui, a vorbit despre 

platforma program care conținea angajamentele pentru ridicarea standardului moral 

și material al muncitorilor, țăranilor, funcționarilor, meseriașilor, intelectualilor, 

guvernările partidelor de opoziție care au dus la un număr mare de analfabeți, lipsa 

drumurilor, un aparat administrativ care nu era în slujba poporului, o dictatură 

ticăloasă și un război nedrept terminat cu mii de victime și ruine, precum și victoria 

în alegerile parlamentare a BPD
289

. 

În ziarul „Vocea” din aceiași dată se mai relata că la 3 noiembrie 1946 a 

avut loc în sala teatrului „Odeon” o întrunire a meseriașilor și funcționarilor publici 

din localitate organizată de BPD. La această întrunire a vorbit avocatul Constantin 

Ignat, din partea PNL Tătărescu și candidat pe lista BPD din județul Covurlui, 

despre evenimentele care au dus la instalarea guvernului Groza. La finalul 

discursului a arătat că pe listele BPD pentru alegerile parlamentare din 19 noiembrie 

era tot ce România avea mai democrat și mai muncitor.  

Constantin Câmpeanu, membru în CC al PCR, și candidat pe lista BPD din 

județul Covurlui, a vorbit despre platforma program care venea în sprijinul 

funcționarilor publici prin combaterea corupției și a meseriașilor prin procurarea 

materiilor prime, a uneltelor și procurarea creditelor de la Banca Națională prin 

naționalizarea acesteia. Avocatul Bernard Solomon, secretar general adjunct al PSD 

și al doilea candidat al BPD din Covurlui
 
a vorbit despre partidele democrate care 

trebui să mențină tot timpul legătura cu cetățenii și legea electorală care excludea 

prima majoritară și acorda dreptul de vot cetățenilor de la vârsta de 21 de ani
290

.  

Discursul lui Miron Constantinescu, membru în CC al PCR și primul 

candidat al BPD din județul Covurlui, de la întrunirea funcționarilor publici și 

meseriașilor a apărut în ziarul „Vocea” la 7 noiembrie 1946. La început acesta a 

vorbit despre programul guvernului care a dus războiul până la înfrângerea 

Germaniei, alături de armata sovietică, a realipit Ardealul, a înfăptuit reforma agrară, 
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a luat măsuri pentru întoarcerea prizonierilor și îndepărtarea fasciștilor din 

întreprinderi, a pedepsit criminalii de război, a încheiat acorduri cu statele vecine. 

După care a continuat cu o critică la adresa partidelor de opoziție care se opun 

reformei agrare, naționalizării Băncii Naționale și reorganizării O.D.S.F.R.-ului, 

dezvoltarea industriei ca un pilon de bază a platformei program, planul de 

reconstrucție propus de ministrul Gheorghe Gheorghiu Dej pentru orașul Galați, care 

urma să devină în câțiva ani un oraș înfloritor, iar funcționarilor publici le-a promis 

o încadrare corectă prin accesul copiilor lor la școli înalte și naționalizarea Băncii 

Naționale. La finalul discursului a cerut votul funcționarilor și meseriașilor pentru 

lista BPD
291

. 

Spre sfârșitul campaniei electorale, candidații și membrii BPD au vizitat 

comunele Independența, Pechea, Cudalbi și Foltești, pentru lămurirea deplină a 

țăranilor. În comunele Pechea și Independența au avut loc întruniri cu țăranii, unde 

au vorbit Miron Constantinescu și Neculai Ignat, prefectul județului. Primul a vorbit 

despre partidele de opoziție care s-au opus reformei agrare și a cerut votul țăranilor 

pentru victoria în alegeri a BPD. La întrunirea cu țăranii din comuna Cudalbi au 

vorbit Constantin Câmpeanu și prefectul Ignat, iar în numele țăranilor au vorbit 

învățătorul Corciobă și preotul Petrică, care au arătat că țăranii erau de partea 

BPD
292

. O altă întrunire cu țăranii a avut loc în comuna Foltești, unde au vorbit 

Alexandru Maxim (PCR), Petre Arghirescu (PSD), Ioan Ionescu (Partidul Național 

Popular) și învățătoarea Achilina Hudreș (Federația Democrată a Femeilor din 

România). În toate comunele menționate se preciza că țăranii erau de partea BPD în 

alegerile parlamentare
293

. 

În data de 13 noiembrie 1946, ziarul „Vocea” relata că a avut loc în sala 

teatrului „Olimpic” un miting organizat de Federația Democrată a Femeilor din 

România. În fața unui public numeros, Didina Mârza, membră în comitetul 

federației, a vorbit despre lupta femeilor democrate pentru realizarea unui regim 

liber în România. Constantin Câmpeanu a vorbit despre rolul femeii în viața socială, 

suferințele din trecut ale acestora și lupta guvernului care pusese femeile pe picior de 

egalitate cu bărbații. La finalul discursului a cerut ca pe 19 noiembrie să fie 

înlăturați dușmanii poporului.  

Locotenent colonel Mândru din partea armatei a vorbit despre contribuția 

armatei la instalarea regimului democrat și lupta dusă alături de armata sovietică 

contra hitlerismului. Domnișoara Elena Patriche, secretara Uniuni Femeilor 

Muncitoare, în numele federației a vorbit despre dreptul la vot acordat femeilor de 

guvernul Groza. Avocatul Bernard Solomon, secretarul general adjunct al PSD, 
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membru în CC al BPD și al doilea candidat pe lista Blocului în județul Covurlui, a 

vorbit despre specula inițiată de partidele „istorice“, naționalizarea Băncii Naționale 

a României, scutirea de impozite a regiunilor afectate de secetă, opera de 

culturalizare a maselor prin care 300.000 de oameni au învățat să citească, reforma 

agrară, libertatea credinței garantată prin platforma program a BPD, colaborarea 

bună dintre rege, guvern și popor, iar la finalul discursului a cerut votul pentru lista 

BPD
294

.  

Pe 11 noiembrie 1946, Gică Simionescu, președintele PNȚ Maniu comunica 

președintelui BEJ Covurlui, faptul că pe multe cărți de alegător nu s-au înscris 

profesia, adresa și secția de votare, apărând astfel posibilitatea unor falsuri. În plus, 

distribuirea cărților de alegător era întârziată pentru persoanele înscrise în sindicate, 

militari, funcționari publici, membrii partidelor de opoziție
295

. Pe 15 noiembrie 

1946, Primăria Galați comunica cetățenilor că erau așteptați la oficiul primăriei în 

zilele de 14, 15, 16, 17 și 18 noiembrie toți alegătorii înscriși în listele electorale, 

care nu au ridicat cărțile de alegător, deoarece s-au prezentat foarte puține 

persoane
296

.  

Pe 16 noiembrie 1946 a avut loc în sala teatrului „Olimpic” o întrunire a 

armatei, în prezența ministrului subsecretar de stat al armatei de uscat, general 

adjutant Dămăceanu. Primul a luat cuvântul prefectul Neculai Ignat, care a declarat 

că armata era alături de popor și la 19 noiembrie aceasta trebuia să consolideze 

democrația. Plutonierul Bontaș, în numele subofițerilor, și sergentul Barzuca din 

partea soldaților din garnizoana locală, au arătat că armata era de partea BPD. 

Constantin Mârza, primarul orașului Galați, a salutat în numele municipiului pe 

generalul Dămăceanu, care a apărat în cadrul Conferinței de Pace de la Paris cauza 

României. Constanța Mândru, soția locotenentului colonel Mândru, a îndemnat toate 

femeile să sprijine guvernul și BPD. Generalul Dămăceanu a declarat că armata 

„face politica țării și a poporului așa cum a hotărât M.S. Regele la 23 August 1944. 

După ce a spulberat svonurile pe care le aruncă reacțiunea că guvernul actual ar fi 

contra proprietăței și a monarhiei, generalul Dămăceanu, a arătat atașamentul 

guvernului democrat față de Regele țării. Deaceia întreaga armată va merge pe calea 

deschisă de acest guvern, care este cea mai dreaptă cale și pe care merg uniți, 

Regele, guvernul, țara și poporul, adică noi toți”
297

.  

Ziarul „Vocea” din 17 noiembrie 1946, relata că BPD a organizat un miting 

în sala cinematografului „Miron”, unde au fost prezente toate organizațiile evreiești. 

La această manifestare politică au participat muncitori, meseriași, medici, avocați, 
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profesori, ingineri. Întrunirea a fost prezidată de dr. Lack, medicul șef al Spitalului 

„Israelit”, care a îndemnat evreii să voteze lista BPD în alegerile parlamentare din 

19 noiembrie.  

Ad. Sonenfeld, președintele județean al BPD a vorbit despre instalarea 

guvernului Groza la 6 martie 1945 și populația evreiască care sub regimul de 

dictatură antonescian a fost umilită, deposedată de bunuri, privată de libertăți 

cetățenești, torturată, închisă în lagăre, exterminată la Iași, Wapniarka. La finalul 

discursului a îndemnat evreii să voteze Soarele, simbolul electoral al BPD. Doctorul 

Herșcovici, președintele Comunității Evreilor, a vorbit despre PNL care a restrâns 

libertățile politice și cetățenești ale evreilor, PNȚ care prin legea lui Aurel Vlad a 

distrus Comunitățile evreiești, colaborarea celor două partide menționate cu 

„cuziștii”, legionarii și cu regimul dictaturii antonesciene, de pe urma căruia au 

suferit evreii și românii. La finalul discursului a îndemnat evreii să voteze lista BPD.  

Prefectul Ignat a vorbit despre unitatea organizațiilor evreiești, care a 

rezultat din suferințele la care a fost supus poporul evreu. La finalul discursului a 

îndemnat evreii să voteze lista BPD. Marcu Schwartz în numele Comitetului 

Democrat Evreiesc a vorbit despre suferințele poporului evreu, candidații BPD din 

județul Covurlui, care luptă pentru libertate și dreptate, iar la finalul discursului a 

cerut evreilor să voteze Soarele, simbolul electoral al BPD. Domnișoara Schild, 

directoarea Școlii „Lumina” a cerut voturile femeilor evreice pentru BPD.  

Avocatul Rozenkrantz din partea Comitetului Central Democrat Evreiesc 

București a vorbit la început despre suferințele poporului evreu și politica evreilor 

care ținea seama de situația geopolitică. A continuat cu realizările guvernului Groza: 

sprijinul material în valoare de 4.700.000.000 lei acordat pentru Comunitățile 

evreiești, redarea proprietăților și drepturile politice și cetățenești. A adus omagii 

Armatei Roșii și Generalisimului Stalin, care prin victoria contra hitlerismului a 

salvat de la moarte 1 milion de evrei din Europa. Discursul l-a încheiat cu 

următoarea precizare: „La 19 Noembrie se joacă o carte mare a existenței noastre. 

Ori învingem ori murim”
298

.  

Constantin Câmpeanu a vorbit despre suferințele poporului evreu și român 

astfel: „Nu de mult Ion Mihalache a ținut un discurs prin care îndeamnă la ura de 

rasă, iar Iuliu Maniu a strâns mâna călăului Antonescu, din cauza căreia au murit 

450.000 evrei, iar peste 600.000 români au fost trimiși să moară în războiul de 

cotropire contra Uniunii Sovietice. Iată cine sunt dușmanii poporului. Închee 

strigând: Trăiască prietenia între poporul român și poporul evreu care luptă pentru 

democrație”
299

.  
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Avocatul Bernard Solomon, secretarul general adjunct al PSD din România 

și candidat pe lista BPD din județul Covurlui a spus: „Poporul evreu care a îndurat 

un lanț întreg de suferințe, va ști să răspundă cu însuflețire în fața urnelor, pentru 

distrugerea rămășițelor fasciste a partidelor istorice și consolidarea democrației 

românești”
300

. 

Ziarul „Vocea” din 20 noiembrie 1946, menționa că BPD a încheiat 

campania electorală cu un miting desfășurat în Piața „Olimpic”, la care au participat 

muncitori, plugari și ostași. Primul a luat cuvântul Constantin Mârza, primarul 

Municipiului Galați, care a îndemnat cetățenii să voteze semnul electoral Soarele al 

BPD. Tudor Șerban, muncitor de port și candidat pe lista BPD, a vorbit despre 

promisiunile neonorate ale regimurilor trecute și grija guvernului Groza față de 

muncitorii de port, astfel muncitorii de port votează cu BPD. Maiorul Șoldea a arătat 

că armata era de partea poporului, iar exemplul dat de către M.S. Regele Mihai I 

care și-a dat votul pentru democrație, conferind primului ministru Groza, cea mai 

importantă decorație, să fie urmat de cetățeni care pe data de 19 noiembrie să voteze 

lista BPD
301

. 

Constantin Câmpeanu a vorbit despre forțele trecutului reprezentate de 

„bancherul Mihail Romniceanu care s-a dus în Germania să vândă economia țării, 

alături de el moșierul Gică Simionescu cel cu moșia de 600 ha de la Ghibărțeni, 

castel și vie care ar dori astăzi să-și reia din nou pământul ce ia fost expropriat”
302

, 

care distrug prin provocări realizările guvernului în județ „asvârlind butoaiele de 

rachiu la Cudalbi, Șendreni”
303

 și forțele viitorului reprezentate de candidații BPD în 

frunte cu Miron Constantinescu „care nu vine cu butoaie de vin și nu asvârle cu 

milioanele prin sate ci vine cu trecutul său de luptă și aduce banii pentru școli, 

pentru biserici, pentru popor nu pentru banchete și băutură”
304

. La finalul discursului 

cerea poporului să aleagă viitorul votând lista BPD. Avocatul Bernard Solomon a 

vorbit despre guvernul Groza care a realizat o țară liberă și independentă, iar la 19 

noiembrie îndemna electoratul să voteze lista BPD.  

Miron Constantinescu a vorbit la început despre „Readucerea țării în folosul 

norodului, noi vrem să răsară în această țară mii de fabrici care să producă mașini și 

produse alimentare. Aceste fabrici să producă tractoare ca să nu mai fie nevoit 

plugarul să lucreze cu pluguri de lemn, țara noastră să nu mai producă 800 kg. la ha 

ci 2.500 kg. la ha ca în alte țări. Noi vrem belșugul satelor să fie împărțit cu orașele, 
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iar orașele să trimită mărfurile lor produse în fabrici satelor”
305

. Mai departe a vorbit 

despre naționalizarea Băncii Naționale a României, refacerea orașului Galați, o mai 

bună aprovizionare cu alimente, plugarii din județul Covurlui rămași 

neîmproprietăriți, care urmau să primească pământ din rezerva de stat, iar la finalul 

discursului a cerut votul pentru lista BPD
306

.  

La 18 noiembrie 1946, au fost repartizate de către BPD pentru a 

preîntâmpina eventualele fraude electorale gărzi militare formate din efective ale 

Jandarmeriei și ale diviziilor „Tudor Vladimirescu” și „Horia, Cloșca și Crișan” 

(12–15 soldați bine înarmați), aflate sub comanda unui subofițer sau ofițer, la cele 

28 de secții de votare din județul Covurlui și 24 de secții de votare din orașul 

Galați
307

. În ziua alegerilor au existat incidente în comuna Fârțănești, unde un 

avocat, membru al PNȚ Maniu, a fost arestat sub acuzația de instigare la revoltă, iar 

în comuna Cudalbi țăranii s-au manifestat violent în curtea secției de votare cerând 

deschiderea urnei, deoarece se considera că a fost umplută cu voturi pentru BPD 

înainte de a începe votarea
308

.  

În cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Galați, nu am găsit 

dosare de arhivă cu rezultatele alegerilor parlamentare din județul Covurlui din anul 

1946. În schimb am descoperit mesaje electorale din 1946, inscripționate cu vopsea 

roșie de susținătorii Frontului Democrat Popular pe o clădire din orașul Galați. 

Aceasta aparține Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă, C.F.R. Marfă 

S.A. Sucursala Galați. Pe fațada clădirii dinspre Strada Universității este 

inscripționat mesajul „TRĂIASCĂ VICTORIA ÎN ALEGERI F.D.P.”, iar pe fațada 

din Strada Domnească se mai pot observa, dar mai puțin lizibil, alte mesaje 

electorale din 1946. 

 

Rezultate  

„Vocea” din 23 noiembrie 1946 consemna rezultatele alegerilor 

parlamentare din județul Covurlui. Erau înscriși în listele electorale 107.346 

alegători, dintre care au votat 91.267, iar 1.093 de voturi au fost anulate. Alegerile 

situau pe primul loc BPD cu 62.781 voturi, urmat la mare distanță de PNL Brătianu 

cu 11.475 voturi și PNȚ Maniu cu 10.935 voturi. Rezultate mai modeste obțineau 

Partidul Țărănesc Democrat (Lupu) cu 2.134 voturi, Partidul Social Democrat 

Independent (Constantin Titel Petrescu) cu 860 voturi și independenții cu 1.989 

voturi
309

. O altă sursă oferea date apropiate, conform cărora BPD obținea 5 mandate 
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de deputat, iar PNL Brătianu unul
310

. Responsabilii comuniști din județ au 

comunicat oficial rezultate de fapt falsificate, astfel procentajul din „Învățăminte” 

întocmit de aceștia pentru BPD era majorat la 60 %, iar pentru partidele de opoziție 

era diminuat astfel: PNȚ Maniu la 12,1 % și PNL Brătianu la 12,5 %
311

.   

Pe 25 noiembrie 1946, Uniunea Patriotică Ellenă E.A.M. saluta victoria 

BPD în alegerile parlamentare și transmitea lui Constantin Câmpeanu, deputat de 

Covurlui, următorul mesaj: „Uniunea Patriotică Ellenă E.A.M. Secția Galați, 

exprimă întreaga simpatie a populației Ellene Galați pentru alegerea dumneavoastră 

în primul parlament democratic al țărei, ca o încoronare a luptei pentru descătușarea 

din ghiarele oligarhiei a clasei muncitoare, intrată astăzi pe făgașul libertății, 

demnității și prosperității la care a năzuit multe decenii”
312

. 

Tot în noiembrie 1946, organizația regională Galați a Frontului Plugarilor, a 

trimis Regionalei P.C.R. „Dunărea de Josˮ, un raport prin care arăta că o parte din 

oamenii de răspundere s-au alăturat „reacțiuniiˮ și au votat cu aceasta. În timpul 

alegerilor parlamentare, „reacțiuneaˮ a fost mai puternică în județe precum Putna, 

Tecuci și Covurlui
313

. 

După alegerile parlamentare, reprezentanți ai partidelor de opoziție au 

colectat cărți de alegător de la persoanele care au fost împiedicate să voteze de către 

autoritățile locale, gărzi militare sau activiști ai BPD, pentru a fi anexate contestației 

care urma să fie depusă la BEJ. Prefectul Ignat raporta Ministerului Afacerilor 

Interne la 26 noiembrie 1946, trei cazuri din comunele Fârțănești, Scânteești și 

Ijdileni, unde membri ai opoziției au colectat cărți de alegător de la țărani
314

. 

O notă informativă din 30 noiembrie 1946, menționa pe larg cele trei cazuri. 

În comuna Fârțănești, locuitorul C. Dragomir, din partea PNȚ Maniu, a colectat cărți 

de alegător de la țăranii care au fost împiedicați din diferite motive să voteze. În 

comuna Scânteești, avocatul Aurel Dragomir, membru al PNȚ Maniu și doctorul 

Constantin Pațica, membru al PNL Brătianu, au întocmit tabele cu date din cărțile de 

alegător ale țăranilor care au fost împiedicați să voteze la alegeri, pentru a depune 

contestație. Pe acest tabel figurau 12 membri ai partidelor de opoziție. În satul 

Ijdileni, comuna Frumușița, Victor Dimitriu din orașul Galați, Strada Domnească 82, 
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opoziționist, a completat un tabel cu ajutorul cărților de alegător ale țăranilor 

împiedicați să voteze. Pe tabel figurau șase persoane. Se preciza că țăranii care au 

apărut în tabel erau de fapt membrii PNL Tătărescu și au crezut că Victor Dimitriu 

era de fapt membru în BPD și aceste date le erau cerute de forurile superioare. În 

comuna Scânteești, locuitorul Marin Spânu din PNL Brătianu a fost prins de 

autorități când colecta cărți de alegător de la țărani. La înscrierea în tabele în satul 

Ijdileni și comuna Scânteești, membrii partidelor de opoziție au promis țăranilor 

porumb pentru hrană. Autoritățile locale au decis ca membrii partidelor de opoziție 

care au întreprins aceste acțiuni, considerate provocări contra guvernului, să fie 

urmăriți și să li se întocmească acte de trimitere în judecată
315

. 

Constantin Pațica a fost medic al spitalului Dăbuleni-Romanați (1914-

1915), medic al Circ. Clejan-Vlașca, iar din 1926 al Circ. Băleni, județul Covurlui. 

A fost transferat provizoriu, ca medic al spitalului și Circ. Dăimănești-Roman în 

1918, apoi la spitalul Câmpina-Prahova în 1919, la spitalul Pechea-Covurlui și la 

spitalul Bujor-Covurlui în 1920. A fost transferat definitiv ca medic șef la Spitalul 

„Izolareaˮ din Galați, unde a deținut și funcția de director
316

.  

Fiica acestuia Cornelia își amintea într-o scrisoare intitulată „Recurs la 

memorie – alegeri în județul Covurluiˮ publicată în anul 1997, de alegerile 

parlamentare din 1946. Ea consemna că ministrul Mihail Romniceanu a fost prezent 

în casa părinților ei pe durata campaniei electorale din județul Covurlui, iar pe 

profesorul Gheorghe Tohăneanu (era vorba de fapt despre profesorul Ion 

Tohăneanu) l-a văzut bandajat în urma bătăilor aranjate de comuniști la întrunirile 

opoziției. Tatăl ei a fost delegat din partea PNL la alegerile din comuna Foltești, iar 

ea și mama ei, care locuiau în comuna Băleni l-au găzduit pe delegatul PNL din 

comună
317

.  

Delegatul PNL i-a povestit cum în comuna Băleni, sătenii au votat în mare 

parte cu PNL, dar șeful comisiei care era membru PCR, a luat în considerare la 

numărătoarea voturilor, faptul că ștampila VOTAT aplicată pe PNL, se putea 

distinge și pe contrapagină, unde era „Soareleˮ simbol electoral al BPD. Astfel, 

voturile erau declarate pentru BPD. Delegatul PNL a încercat să protesteze, dar fără 

a fi luat în seamă, iar când s-a deplasat la Galați, pentru a depune contestație, 

rezultatele erau deja publicate. În comuna Foltești tatăl ei în calitate de delegat PNL 

a observat frauda de la urne și a strâns buletinele de vot (mai degrabă erau cărțile de 

alegător) și cu ajutorul sătenilor a trecut de jandarmi și a plecat la Galați. Acestea au 

fost duse de fiica lui la București și predate lui Mihail Romniceanu, care la rândul 
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lui le-a dus legației americane. Prin intermediul unui polițist, a ajuns la doctorul C. 

Pațica o dispoziție a comuniștilor din campania electorală, în care aceștia cereau 

recrutarea elementelor legionare pentru rolul de „bătăușiˮ, cărora în schimb li se 

garanta reabilitarea, pe care a trimis-o lui Mihail Romniceanu. Comuniștii s-au 

răzbunat ulterior pe Mihail Romniceanu și Ion Tohăneanu, care au fost întemnițați, 

iar doctorul C. Pațica a fost deposedat de pământ, slujbă și pensie
318

.  

„Vocea” din 4 decembrie 1946, relata că a avut loc o întrunire a membrilor 

sindicatului salariaților comunali în sala de ședințe a Primăriei. Primul a luat 

cuvântul Vasilescu, președintele sindicatului, care a vorbit despre semnificația 

victoriei BPD în alegerile parlamentare. Alexandru Costescu, ajutor de primar, a 

vorbit despre lupta poporului muncitor pentru realizarea democrației în România și a 

prezentat rezultatul alegerilor parlamentare drept cea mai desăvârșită exprimare a 

voinței poporului. Constantin Mârza, primarul municipiului, „a scos în evidență 

munca depusă de membrii sindicatului pentru desăvârșirea operațiunilor în legătură 

cu alegerile arătând apoi că victoria BPD-ului în alegeri înseamnă realizarea păcii și 

a reconstrucției”
319

. 

Tot în decembrie 1946, o notă informativă cu numărul 7.778 menționa că în 

noaptea de 15/16 decembrie 1946, propagandiști neidentificați au răspândit 

manifeste în orașul Galați, din partea PNL Brătianu, cu următorul conținut: 

„Români! În numele Partidului Național Liberal, țin să mulțumesc din suflet tuturor 

celor ce și-au făcut cu atâta dârzenie și patriotism datoria lor cetățenească în ziua 

alegerilor. Dacă rezultatul oficial anunțat de Guvern, nu oglindește decât în mică 

parte adevărata și întreaga voință a poporului, aceasta se datorește numai măsluirii 

voturilor cetățenilor. Această necinstită acțiune a organelor guvernului nu trebuie să 

frângă hotărârea noastră de a duce mai departe lupta începută pentru Țară și Rege și 

nici să slăbească cerbicia cu care a fost purtată în ziua de 19 noiembrie. Înainte deci 

fără șovăire pentru biruirea Adevărului și a Dreptății! Președintele Partidului 

Național Liberal, Organizația Județeană Covurlui, Mihail Romniceanu”
320

. La 

finalul notei informative se preciza că membrii partidelor de opoziție, discută pe 

ascuns despre noi alegeri parlamentare care urmau să se desfășoare în primăvara 

anului 1947
321

.  

BPD s-a situat pe primul loc în alegerile parlamentare din anul 1946, prin 

falsificarea rezultatelor. PCR la adăpostul legitimității oferite de „alegerile libere” s-

a instalat la conducerea țării și a zdrobit treptat orice formă de rezistență în următorii 

ani. 
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Concluzii 

Viața politică după Primul Război Mondial a fost dominată în județul 

Covurlui de PNL, condus de Mihail G. Orleanu. În campania electorală din județul 

Covurlui pentru alegerile parlamentare din 1922, PNL a fost acuzat în presa locală 

de abuzuri și minciuni. PP a cerut voturile gălățenilor în numele sacrificiilor 

generalului Averescu pentru țară, iar PCP a scos în evidență realizările lor, care au 

dus la îmbunătățirea situației orașului Galați și județului Covurlui. Alegerile 

parlamentare din 1922 au fost organizate de către guvernul liberal condus de Ion I.C. 

Brătianu, iar PNL cu sprijinul guvernului și al autorităților locale s-a clasat pe 

primul loc la nivel național și local. Dominația liberală a luat sfârșit odată cu 

alegerile parlamentare din 1928, organizate de guvernul național țărănist condus de 

Iuliu Maniu care a câștigat alegerile la nivel național. În campania electorală din 

județul Covurlui, PNȚ condus la nivel local de Ion Măgură a reușit să mobilizeze 

electoratul gălățean. Astfel, a învins PNL și a câștigat alegerile în județul Covurlui. 

Alegerile parlamentare din 1922 și 1928 demonstrau că partidul care organiza 

alegerile avea să le și câștige. Elitele politice indiferent de culoarea lor politică au 

fost implicate atât în dezvoltarea economică, cât și în viața culturală a urbei.  

La alegerile parlamentare din 1937, PNL condus la nivel local de Victor 

Slăvescu și PNȚ condus la nivel local de Grigore Gafencu, au dus o amplă campanie 

electorală în județul Covurlui. PNL s-a impus la nivel local în alegerile 

parlamentare, cu ajutorul guvernului liberal condus de Gheorghe Tătărescu și al 

autorităților locale, care au sprijinit intens campania electorală. La nivel național, 

PNL s-a clasat pe primul loc, dar nu a fost suficient pentru a obține prima electorală. 

Astfel, la 28 decembrie 1937, regele Carol al II-lea a încredințat mandatul de a 

forma noul guvern lui Octavian Goga (PNC). La cererea regelui Carol al II-lea o 

parte a grupării de centru a părăsit PNȚ intrând în noul guvern. La 10 februarie 

1938, regele Carol al II-lea a instaurat un regim monarhic autoritar, profitând de 

deruta creată și de incapacitatea marilor partide de a-i opune rezistență. 

În anul 1946, alegerile parlamentare au fost organizate de guvernul Groza 

care a apelat la metode brutale pentru a intimida partidele de opoziție. Membrii BPD 

format din PNL (Gheorghe Tătărescu), PNȚ (Anton Alexandrescu), Partidul Frontul 

Plugarilor (dr. Petru Groza), PSD (T. Iordăchescu), PCR (Gheorghe Gheorghiu Dej) 

și Partidul Național Popular (profesor Eugen Neculcea) au criticat vehement 

partidele „istorice” și au promovat intens măsurile guvernului Groza (reforma 

agrară, legea electorală etc.) în campania electorală. Autoritățile locale au sprijinit 

membrii BPD pe toată durata campaniei electorale din județul Covurlui, unde au 

promis o aprovizionare mai eficientă și reconstrucția orașului, fie au împărțit titluri 

de proprietate, grâu și bani țăranilor. Metodele folosite în campania electorală din 
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județul Covurlui pentru câștigarea alegerilor parlamentare din 1946, de către BPD, 

gen minciuna, promisiunea, mita electorală, forța sau abuzul, nu diferă cu nimic de 

metodele folosite de PNL în campaniile electorale pentru alegerile parlamentare din 

anii 1922 și 1937.  

PNL Brătianu condus la nivel local de Mihail Romniceanu și PNȚ Maniu 

condus la nivel local de Gică Simionescu au fost împiedicate să-și desfășoare 

campania electorală. Oameni politici consacrați ai județului Covurlui din perioada 

interbelică, precum liberalul Constantin Ignat, fost deputat și prefect de Covurlui, a 

intrat în componența BPD din partea PNL (Gheorghe Tătărescu) și înfiera metodele 

bătrânilor „reacționari” Iuliu Maniu și Constantin I.C. Brătianu, în campania 

electorală din județul Covurlui. La fel stă cazul și în privința naționalist țărănistului 

Haralamb Șerbănescu, fost prefect, deputat și senator de Covurlui, care a intrat în 

componența BPD din partea PNȚ (Anton Alexandrescu) și care aducea acuze grave 

la adresa lui Iuliu Maniu și Ion Mihalache. BPD a falsificat rezultatul alegerilor 

parlamentare din 1946 la nivel local și național și s-a clasat pe primul loc. 

Ascensiunea la putere s-a desfășurat și de această dată după un scenariu clasic, 

conform căruia se spunea că cine organizează alegerile le și câștigă. 

 


