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ALEGERILE PARLAMENTARE DIN ANUL 1919 
ÎN JUDEŢUL VÂLCEA 

România, aliată cu Antanta a obţinut victoria în primul război mondial, dar această 
victorie a fost doar începutul unei noi etape în evoluţia ţării. O etapă care, cel puţin din 
punct de vedere politic, avea să difere în mod semnificativ de ceea ce se întâmplase înainte 
de 1916. Legiferarea votului universal a avut ca rezultat şi apariţia unor partide noi care s
au înscris în cursele electorale, aceasta făcând ca primele alegeri parlamentare din perioada 
interbelică, cele din noiembrie 1919, să aibă o înfăţişare aparte, necunoscută anterior. 

Un element important care a marcat viaţa politică românească la începutul 
perioadei interbelice a fost instabilitatea guvernamentală. La sfârşitul lui noiembrie 1918, 
după ce forţele germane s-au retras, Ion 1. C. Brătianu a fost numit prim-ministm. 

După preluarea puterii, liberalii au trecut la punerea în practică a reformelor 
electorală şi agrară, promise încă din timpul războiului. Dar România era încă în război 
contra Ungariei. Situaţia economică foarte dificilă de până în vara anului 1919 şi agitatorii 
comunişti veniţi din Rusia sovietică au determinat apariţia unor mişcări sociale. În aceste 
condiţii guvernul liberal a menţinut cenzura şi starea de asediu şi a amânat alegerile 
generale. 

Spre sfârşitul verii anului 1919, liberalii au realizat că alegerile, deja amânate de 
şase ori, nu mai puteau fi amânate din nou datorită presiunilor opiniei publice, a celorlalte 
partide politice, dar şi din motive externe-delegaţia română la Conferinţa de Pace de la 
Paris considera efectuarea alegerilor era necesară pentm a oferi Conferinţei şi opiniei 
publice internaţionale un argument forte pentm ca statul român nou format să fie 
recunoscut ca atare pe plan internaţional. Problema legată de alegeri, menţionată anterior, 
şi faptul că Ion 1. C. Brătianu dorea să semneze tratatul cu Austria, i-a făcut pe liberali să 
se gândească să se retragă de la guvernare. Planul lor viza crearea unui guvern nou, în 
aparenţă neutm, dar care să păstreze aparatul administrativ liberal, un guvern care să 
organizeze alegeri noi. Acestea, sperau liberalii, aveau să fie câştigate de ei, iar astfel s-ar 
fi creat impresia că au fost readuşi la guvernare din dorinţa popomlui 1. Astfel că, în 
dimineaţa zilei de 12 septembrie 1919, Ion 1. C. Brătianu a demisionat din funcţia de 
premIer. 

După demisia cabinetului liberal, regele a trebuit să se oprească asupra unui guvern 
"fără caracter de partid, care să facă alegeri libere,,2. Iar suveranul a ales pentm conducerea 
acestui guvern pe fostul ministm de interne din precedentul cabinet liberal, generalul 
Arthur Văitoianu, numirea noului preşedinte al Consiliului de Miniştri având loc în data de 
27 septembrie 1919. Principala misiune a noului cabinet a fost de a organiza primele 
alegeri generale din istoria României bazate pe votul universal. Guvernul a menţinut 
vechile autorităţi locale, care de regulă "făceau alegerile", iar aceste autorităţi erau în speţă 
liberale. Generalul Văitoianu declarase la instalarea sa ca premier că era străin de luptele 
politice şi că avea să prezideze alegerile "Într-un spirit de libertate, de nepărtinire şi de 

I Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, Viaţa politică În România: 191.8-1921. Editura Politică, Bucureşti, 
1976, p. 108. 

2 Nicolae Iorga, Supt trei regi./storie a unei lupte pentru un ideal moral şi naţional, Ediţia a-III-a, 
Bucureşti, 1932, p. 319. 

" 



140 ADRIAN SIMION 

ordine, pentru ca rezultatul lor să exprime întreaga, libera şi nesilita voinţă a ţării
,,
3. În data 

de 2 octombrie 1919 guvernul a stabilit zilele în care aveau să se desfăşoare viitoarele 
alegeri: 2, 3 şi 4 noiembrie 1919 pentru Adunarea Deputaţilor şi 7 şi 8 noiembrie 1919 
pentru Senat4. . 

În judeţul Vâlcea vestea a fost bine primită. Totuşi, s-a considerat de către unele 
autorităţi locale că alegerile au fost anunţate prea devreme, existând riscul ca listele 
electorale să nu poată fi completate la timp şi în totalitate. Totodată, se mai putea întâmpla 
ca unele partide să nu îşi poată extinde campania electorală atât cât ar fi dorit, iar toate 
acestea, coroborate cu lipsurile pe care le îndura populaţia, au creat o oarecare stare de 
tensiune5. În pofida acestor lucruri, în timpul cât a mai rămas până la alegeri, campania 
electorală a partidelor politice din judeţ a intrat în linie dreaptă, devenind din ce în ce mai 
intensă. De organizarea şi desfăşurarea alegerilor s-a ocupat secretarul general de la 
Ministerul de Interne, colonelul Manolescu6• 

Autorităţile au luat măsuri speciale pentru desfăşurarea în ordine a campaniei 
electorale şi a alegerilor, mai ales că pe timpul verii intraseră în ţară agitatori comunişti7, 
care în condiţiile confruntărilor electorale ar fi putut crea dezordine. Prefectul judeţului 
Vâlcea, Ioan Niculescu, a avut grijă chiar să controleze modul de apariţie al ziarelor din 
judeţ, astfel încât ele să nu conţină articole care să instige la dezordine8. Totodată, prefectul 
s-a deplasat în teritoriu pentru a observa personal modul în care autorităţile locale aflate în 
subordinea sa aveau grijă să menţină ordinea. 

Campania electorală din judeţ, aşa cum am arătat, a fost atent supravegheată de 
către autorităţi. Dar ea nu a început, de fapt, în octombrie 1919, ci, am putea spune, încă de 
pe la sfârşitul lui 1918, când guvernul liberal de atunci anunţase alegeri pentru primăvara 
anului 1919, alegeri pe care însă avea să le amâne. 

De exemplu, socialiştii, deşi aveau să nu participe la alegeri în judeţul Vâlcea, îşi 
începuseră campania electorală încă de la începutul anului 1919, organizând întruniri cu 
muncitorii din judeţ. Încă din vara lui 1919, pe fondul unor probleme iscate de comunişti 
infiltraţi din Ungaria şi Rusia sovietică, prefectul Ioan Niculescu primise ordin de la 
Bucureşti să ia măsurile de rigoare în cazul în care muncitorii, la îndemnul socialiştilor sau 
agitatorilor comunişti, ar face greve şi ar tulbura liniştea publică. Totodată, prefectul avea 
şi sarcina de a supraveghea activitatea sindicatelor socialiste din judeţ şi de a comunica la 
Bucureşti orice fel de agitaţii în rândul muncitorilor şi ţăranilor9. Teama autorităţilor de 
greve şi manifestaţii care să genereze dezordine, era, se pare, foarte mare, telegramele 

3 Apud Gh. 1. Florescu, 1. Saizu, Alegerile parlamentare din România între anii 1919-1922, în 
Cercetări istorice (Serie Nouă), IV, Iaşi, 1973, p. 314. 

4 Gh. 1. Florescu, Partidele politice în alegerile parlamentare din 1919, în Anuarul Institutului de 
Istorie pA. D. Xenopol", IX, 1972, Iaşi, p. 320. 

5 S. Cutişteanu, Gh. Ioniţă, Electoratul din România în anii interbelici, Editura Dacia, Cluj Napoca, 
1981, p. 15. 

6 Nicolae Iorga, op. cit., p. 323. 
7 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Vâlcea, fond Pretura PIăşii Dănicei, dosar nr. 4/1919, f. 

22. Ordinul circular nr. 3304841 1919 al Ministerului de Interne către prefecţii de judeţe (în continuare se va 
cita: Pretura Pretura PIăşii Dănicei). 

8 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Vâlcea, fond Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar nr. 31/ 
1919, f.1. Adresa nr. 4760 din 20 iunie 1919 a prefectului judeţului Vâlcea către directorul ziarului Glasul 
Adevărului, din Râmnicu Vâlcea (în continuare se va cita Prefectura Judeţului Vâlcea). 

9 Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar nr.l 1 1919, ff. 163, 180-181, 188. Telegramele nr. 194 din 17 
iunie 1919, 45 din 4 iunie 1919 şi, respectiv, 144 din 10 iulie 1919 ale Ministerului de Interne către 

. 

prefectului judeţului Vâlcea. 
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Ministerului de Interne către prefectul judeţului Vâlcea, în care acesta primea ordin să 
cenzureze manifestele şi ziarele care publicau articole instigatoare şi să supravegheze cu 
mare atenţie întruniri le socialiştilor, fiind relativ numeroaselO• 

Din octombrie 1919 intensitatea acestui tip de acţiuni ale autorităţilor cunoaşte o 
oarecare stabilizare, şi asta pentru că la jumătatea acelei luni socialiştii au hotărât oficial să 
îşi retragă candidaţii din cursa electorală, deşi pe timpul anului 1 919 desfăşuraseră în judeţ, 
ca de altfel şi în întreaga ţară, o activitate destul de intensă. Liderii socialişti au avut 
discuţii cu lideri ai Ligii Poporului pentru ca şi candidaţii averescani să se retragă din cursa 
electorală şi împreună să boicoteze alegerile. În final, în Vâlcea, pe lista Ligii Poporului, 
avea să mai candideze doar generalul Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul. Demersurile Ligii 
Poporului de a se abţine de la alegeri au fost sprijinite şi de Partidul Conservator Democrat, 
chiar dacă şi acesta se pregătise, iniţial, pentru alegeri. 

Autorităţile au luat măsuri încă din vara anului 1919 pentru a controla orice 
întruniri politice. Prefectul judeţului Vâlcea primise în acest sens din partea Ministerului de 
Interne o telegramă în care se specifica: "Autorizarea întrunirilor rămâne la aprecierea 
dumneavoastră şi a autorităţilor militare cu care de comun acord veţi decide dacă nici un 
interes al ordinei şi siguranţei statului nu se opune la ţinerea întrunirei. Cerem însă ca o 
măsură egală să existe pentru toate partidele sau grupările politice, iar în ce priveşte 
consfătuirile sindicatelor le veti da autorizare dacă în acele consfătuiri se dezbat numai 
chestiuni cu caracter pur profesional şi interesând administraţia sindicatelor"ll. 

Pe tot parcursul campaniei electorale Partidul Naţional Liberal a încercat să 
fructifice avantajul de a dispune în teritoriu de o administraţie proprie care a facilitat 
propaganda agenţilor liberali, o propagandă prin care fostul partid de guvernământ a 
încercat atât să îşi prezinte programul, cât şi să atace Opoziţia Unită (Liga Poporului şi 
Partidul Conservator Democrat) şi Partidul Socialist pentru neparticiparea în alegeri, 
acuzându-Ie că le e frică de confruntarea cu electoratul. Programul liberal a pus accent pe 
prevederi cal2: vot universal, impozit progresiv pe venit, refonnă agrară, adoptarea unei 
noi Constituţii, măsuri de protecţie socială, ş.a. Acest program a fost răspândit în judeţ, mai 
ales că în Vâlcea liberalii îşi începuseră propaganda electorală încă de la sfârşitul anului 
1918, când guvernul de atunci anunţase alegeri pentru luna martie a anului 1919, iar 
Prefectura Judeţului Vâlcea a pus la disRoziţie agenţilor electorali mijloace de transport 
pentru deplasarea în teritoriul judeţului 3. Dintre metodele folosite de liberali în judeţ 
pentru atragerea electoratului, metode folosite şi în alte zone ale ţăriil4, amintim: turnee de 
propagandă electorală, ameninţări la adresa alegătorilor, mese comune cu participarea 
autorităţilor locale, ş.a. Totodată, în timpul campaniei electorale, liberalii au marşat mult 
pe refuzul lui Ion 1. C. Brătianu de a semna tratatul cu Austria, acest refuz fiind prezentat 

10 Ibidem, ff. 212, 215-216. Telegramele nr. 282 din 18 iulie 1919 şi, respectiv, 315 din 20 iulie 
1919 ale Ministerului de Interne către prefectul judeţului Vâlcea. 

\1 Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar nr. 11/1919, ff. 172-174. Telegrama nr. 33 din 3 iulie 1919 a 
Ministerului de Interne către prefectul judeţului Vâlcea. 

12 Ion Agrigoroaie, Observaţii privind programul Partidului Naţional Liberal din perioada1918-
1921 în Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. 1. Cuza" din Iaşi (Serie Nouă), Secţiunea II I, a. Istorie, tom 
XVI, 1970, fasc. 1, p. 97. 

13 Unirea, anul 1, nr. 5, 23  decembrie 1918. 
14 Constantin 1. Stan, Partidele politice şi alegerile parlamentare din noiembrie 1919 din zona 

Buzăului, în Mousaios, Buzău, 1981, p . 92 . 
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ca un act de profund patriotism. Tema tratatului s-a dovedit însă a fi una "cam subtilă 
pentru un corp electoral chemat atunci abia să-şi exprime voinţa,,15. 

Pentru conservatorii conduşi de Alexandru Marghiloman campania electorală avea 
să se desfăşoare în condiţii deosebite. Şi aceasta pentru că prin acordarea votului universal 
privilegiile lor electorale fuseseră desfiinţate, iar în rândul alegătorilor nu aveau prea mulţi 
susţinători, aceştia concentrându-se mai ales în capitala judeţului, la Râmnicu Vâlcea, unde 
exista un club conservator. În încercarea de a se apropia de alegători partidul a adoptat, în 
octombrie 1919, o nouă denumire, Partidul Conservator Progresist, şi un nou program. În 
noul program 16 conservatorii au Înscris diverse prevederi: "împroprietărirea ruralilor" şi 
crearea unei ţărănimi "cuprinse şi rezistente

", îmbunătăţirea situaţiei muncitorilor, 
reformarea sistemului de impozite, vot universal ş.a. Cu toate acestea influenţa partidului 
s-a limitat la cercuri ale marilor proprietari din judeţ, dar şi la unele cercuri ale burgheziei 
mici şi mijlocii. 

Conducerea centrală a Ligii Poporului hotărâse oficial, în octombrie 1919, ca 
respectiva formaţiune politică să nu participe la alegeri. Totuşi, în Vâlcea s-a menţinut 
candidatura generalului Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul, mai ales că în rândul ţăranilor 
popularitatea conducătorului Ligii Poporului, generalul Alexandru A verescu, era foarte 
mari. Liderul liberal I. Gh. Duca, candidat în Vâlcea, unde era fieful său electoral, sosit în 
judeţ în timpul campaniei electorale, a putut să observe că popularitatea lui A verescu era 
foarte mare: " . . .  era o mistică, o adevărată nevroză. Treceai cu automobilul pe şosea şi te 
pomeneai cu căruţaşii pe care îi întâlneai în drum, salutându-te după obicei, şi strigând: 
"Trăiască tata Averescu!". Până şi femeile îi pomeneau cu evlavie numele ( . . .  ). Ne aflam 
în plină nevroză colectivă şi asemenea lucruri, oamenii mi le spuneau mie, pe care mă 
cunoşteau bine, care le făcusem nenumărate servicii

" 17. Experienţa electorală a Ligii 
Poporului se reducea la o timidă campanie iniţiată cu ocazia alegerilor organizate de 
Partidul Conservator în vara anului 1918, când încă nu se legiferase votul universal. Dar în 
campania din 1919, simpatizanţii vâlceni ai Ligii s-au dovedit mult mai activi, mai ales că 
aveau şi un program pe care să îl prezinte alegătorilor, program care încerca să ofere 
impresia că Liga reprezenta toate clasele socialel8: vot universal, reformă agrară, 
descentralizarea administrativă, reformă financiară şi constituţională, drepturi pentru 
muncitori, ş.a. Deşi în timpul campaniei electorale din 1919 averescanii avut de înfruntat în 
unele comune din judeţ propaganda ţărănistă şi pe cea socialistă, aşa cum a fost cazul la 
Orleştil9, ei şi-au concentrat atacurile mai ales împotriva liberalilor, folosind în acest sens 
foarte mult ziarul local "Glasul Poporului

". Astfel, încă din vara lui 1919 respectivul ziar 
publica manifeste electorale de genul2o: 

"Săteni, soldaţi luptători şi toţi acei cari doriţi înnoirea şi îndreptarea acestei ţări! 
La viitoarele alegeri cereţi şi votaţi cu toată lista cu semnul « Steaua» a domnului 
general Alexandru Averescu", sau "În România de acum, două sunt partidele mari, cari 
stau faţă în faţă: unul - partidul liberal, plin de păcatele trecutului, altul - partidul 

15 1. G. Duca, Memorii, voI. IV, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1994, p. 231. 
16 Ioan Scurtu, Istoria României în anii 1918-1940. Evoluţia regimului politic de la democraţie la 

dictatură, Editura Didactică şi Pedagogică R. A., Bucureşti, 1996, p. 43. 
17 1. Gh. Duca, op. cit., p. 231. 
18 Zigu Omea, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea, Editura Eminesu, Bucureşti, 

1980, pp. 45-46. 
19 L. Deaconu, Noi date cu privire la propaganda socialistă În satele Olteniei în anii 1918-1921 în 

Analele Universităţii Craiova, Secţiile Istorie, Geografie, Filologie, anul II, 1973, p. 102. 
20 Glasul Poporului, anul 1, nr. 3, 27 iunie 1919. 
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averescan, plin de nădejdile curate ale viitorului. Între ele se dă o luptă crâncenă, fără 
cruţare. ( . . .  ) Partidul averescan luptă pentru a scăpa poporul de sub tirania pecinegei 
liberale; pentru a face să domnească pretutindeni munca, cinstea şi legea, pentru ca 
înaintea legii toţi să fie deopotrivă: boer şi ţăran, stăpân şi slugă, sărac şi bogat; pentru ca 
toţi slujbaşii să-şi facă numai datoria; pentru ca nimeni în ţara asta să nu mai fie năpăstuit, 
nimeni să nu mai fie nedreptăţit. ( . . .  ) Partidul averescan se înfăţişează ca un partid nou în 
formaţie, puternic nu prin legăturile de interese, ci prin covârşitoarea iubire a ţăranilor şi 
soldaţilor" . 

Remarcăm în aceste manifeste-program, şi mai ales în cel de al doilea, dorinţa 
liderilor Ligii Poporului ca electoratul să perceapă partidul pe care îl conduceau ca pe unul 
nou, total diferit de Partidul Naţional Liberal, "plin de toate păcatele trecutului". Totodată, 
alegătorii trebuiau să înţeleagă faptul că acest nou partid, "plin de nădejdile viitorului", era 
singurul care se opunea liberalilor şi lupta pentru binele ţării şi al locuitorilor ei, între cele 
două partide, liberal şi averescan, existând o competiţie totală. Manifestele electorale 
averescane se pare că au fost bine primite de alegătorii vâlceni care aveau să îl voteze Într
un număr destul de mare pe generalul Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul. 

Partidul Ţărănesc s-a prezentat în alegeri cu un program denumit: "Declaraţia de 
principii a Partidului Ţărănesc

,,21: colaborarea ţăranilor şi muncitorilor "pentru a dobândi 
partea de putere în stat cuvenită numărului, rostului şi însemnătăţii lor", preluarea de către 
stat a jumătate din preţul pământului expropriat şi destinat împroprietăriri ţăranilor, 
autonomie locală, înlocuirea jandarmeriei cu o "poliţie sătească", impozit progresiv pe 
venit, dezvoltarea sistemului educaţional şi a celui sanitar, drepturi şi libertăţi pentru 
muncitori, etatizarea Băncii Naţionale, desfiinţarea Senatului şi compunerea Parlamentului 
dintr-o singură cameră, Adunarea Deputaţilor, aleasă prin vot universal şi cu respectarea 
proporţională a minorităţilor, autonomia Bisericii faţă de stat, ş.a .. Putem observa că dintre 
toate programele electorale prezentate de partidele politice în campania electorală, cel 
ţărănist era cel mai dezvoltat, deşi avea şi unele prevederi maximale: desfiinţarea 
jandarmeriei şi a Senatului. Agenţii ţărănişti au străbătut judeţul şi au prezentat alegătorilor 
programul, încercând să înfiinţeze şi unele organizaţii ţărăniste noi. În general prin 
propaganda lor electorală ei au încercat să familiarizeze electoratul cu programul lor. În 
acest sens au folosit şi publicaţiile de care dispuneau, fie ele locale sau apărute în capitală, 
ca de exemplu "Soarele". De altfel, acest ziar a publicat şi articole-manifeste electorale ale 
ţărăniştilor. Un astfel de manifest a fost şi cel prin care candidatul ţărănist Ion Diaconescu
Bătăşani s-a adresat electoratului vâlcean22: 

"Scumpi şi iubiţi conjudeţeni, 
Împins de dorul multor prieteni vâlceni, şi mai cu seamă că este timpul ca şi noi, 

ţăranii, să ne manifestăm politiceşte ca să ne revendicăm drepturile uzurpate şi înghiţite de 
oligarhia putredă a ţărei noastre, mi-am pus candidatura ca să fiu ales şi să reprezint 
interesele săteni lor, muncitorilor şi ale tuturor proletarilor judeţului Vâlcea în viitoarele 
corpuri legiuitoare ale României Mari. 

Aceasta n'am făcut'o împins de ambiţie şi de vanitate. Nu ci mai mult din dorul 
scump mie ca să văd desrobită clasa ţărănească şi muncitorimea ţărei şi s-o văd chemată să 
ia parte şi ea la conducerea Statului întru'cât la apărarea lui de vrăjmaş a fost în frunte, pe 
când oligarhia cu fiii ei s' a înfundat la părţile sedentare trăgând foloase materiale. ( . . .  ) Şi 

21 Ioan Scurtu, Din viaţa polttică a României. Întemeierea şi activitatea Partidului Ţărănesc (1918-
1926), Editura Litera, Bucureşti, 1975, pp. 23-26. 

22 Soarele, anul 1, nr. 3, 12 octombrie 1919. 
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când vă veţi prezenta la vot, veţi alege numai şi numai candidaţii ţărănimei muncitoare; 
căci ei sunt adevăraţii reprezentanţi ai intereselor dvs. ( . . .  ) Aşa să ne ajute Dumnezeu." 

Nu putem să nu observăm în acest articol-manifest câteva idei pe care ţărăniştii au 
pus mult accent în campania lor electorală: ei sunt singuri reprezentanţi adevăraţi ai 
ţărănimii; ţărănimea şi muncitorimea, deoarece au luptat eroic în primul război mondial, 
merită să acceadă la conducerea statului; oligarhia, în speţă liberalii şi conservatorii, trag 
foloase de pe urma ţăranilor. Acest tip de mesaj electoral se pare că a fost destul de bine 
primit în judeţul Vâlcea, şi mai ales la sate, Partidul Ţărănesc clasându-se în final pe locul 
al treilea în judeţ. 

Campania intensă pe care au desfăşurat-o partidele politice cu care liberalii se aflau 
în competiţie electorală directă a determinat autorităţile locale să ia unele măsuri pentru a 
combate propaganda electorală a respectivelor partide. Astfel, prefectul Nicolescu a dat 
ordin administraţiilor de plăşi, poliţiilor şi companiilor de jandarmi din judeţ să ia măsuri 
pentru ca socialiştii să nu mai împrăştie "manifeste aţâţătoare,,23. De asemenea, autorităţile 
au luat măsuri şi pentru a combate propaganda averescană. Primele astfel de măsuri 
fuseseră luate încă din vara lui 1919, când prefectul primise ordin în acest sens din partea 
Ministerului de Interne, dar cu o specificare foarte importantă: "Veţi duce această acţiune 
cu foarte mult tact şi discreţiune pentru a nu fi acuzaţi că facem acţiune de partid,,24. Nici 
campania Partidului Conservator nu a fost scăpată de sub observaţie, prefectul judeţului 
primind ordine exprese în acest sens. Totodată, guvernul a emis o ordonanţă care 
reglementa dreptul de întrunire pe timpul campaniei electorale hotărându-se că "orice 
întrunire publică va fi anunţată cu trei zile înainte la şeful poliţiei sau la comandamentul 
militar, care vor hotărî dacă acea întrunire se poate ţine sau nu,,25. 

Pe lângă monitorizarea desfăşurării campaniei electorale, autorităţile judeţului au 
avut grijă să afişeze listele electorale. Prefectul a dat mai întâi ordin autorităţilor aflate în 
subordinea lui să întocmească liste cu numărul de alegători din judeţ, iar din răspunsurile 
primite de prefect aflăm care era, aproximativ, numărul de alegători, comuna Horezu 
având, de exemplu 263 de alegători26. După întocmirea şi afişarea listelor electorale, Biroul 
Electoral Judeţean Vâlcea a stabilit secţiile de votare la care urmau să se prezinte alegătorii 
vâlceni pentru a-şi exprima opţiunile electorale, în acest demers al său Biroul, beneficiind 
şi de sprijinul Tribunalului Vâlcea, al cărui prim-procuror era S. Secureanu27. Secţiile de 
votare aveau să fie următoarele28: 

Secţia de votare nr. 1 - Judecătoria Ocolului Râmnicu Vâlcea 
Secţia de votare nr. 2 - Judecătoria Ocolului Brezoi 
Secţia de votare nr. 3 - Şcoala comunei Horezu 

23 Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar nr. 31/1919, f. 309. Circulara nr. 7801 din 1 octombrie 1919 a 
prefectului judeţului Vâlcea către administraţiile de plăşi companii de jandarmi din judeţ. 

24 Prefecturajudeţului Vâlcea, dosar nr. l/1919, ff. 194-198. Telegrama nr. 262 din 18 iulie 1919 a 
Ministerului de Interne către prefectul judeţului Vâlcea. 

25 Apud Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, voI. II, partea 1. 1918-1933, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 233. 

26 Prefectura judeţului Vâlcea, dosar nr. 22/1920, ff. 37-40. Adresă nedatată din octombrie 1919 a 
Primăriei Comunei Horezu către Prefectura Judeţului Vâlcea şi tablou cu alegători din comuna Horezu. 

27 Pretura PIăşii Dănicei, dosar nr. 4/1919, f. 60. Telegrama nr. 4463/1919 a Parchetului Râmnicu 
Vâlcea către Prefectura Judeţului Argeş. 

28 Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar nr. 28/1922, f. 82. Adresa nr. 511 din 5 februarie 1922 a 
prefectului judeţului Vâlcea către preşedintele Tribunalului Vâlcea. Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar nr. 
1920, ff. 160-175. Publicaţii ale Biroului Electoral Central Vâlcea, cuprinzând zilele de vot şi secţiile de 
votare. 
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Secţia de votare nr. 4 - Judecătoria Ocolului Sineşti 
Secţia de votare nr. 5 - Şcoala comunei Lădeşti 
Secţia de votare nr. 6 - Primăria oraşului Drăgăşani 
Secţia de votare nr. 7 - Judecătoria Ocolului Măciuca 
Sectia de votare nr. 8-9 - Primăria comunei Băbeni-Bistrta , , 
Secţia de votare nr. 10- Şcoala cătunului Ocniţa 
Sub secţia de votare nr. 1 - Primăria comunei Păuşeşti-Măglaşi 
Subsecţia de votare nr.2 - Şcoala comunei Zevideni 
Subsecţia de votare nr. 3 - Şcoala comunei Tomşani 
Subsecţia de votare nr. 4 - Şcoala comunei Pietroasa. 

145 

Pentru a vedea care era starea de spirit a populaţiei în preajma alegerilor, prefectul 
a cerut administratorilor de plăşi, primari lor şi comandanţilor de companii de jandarmi ca, 
în luna octombrie, în fiecare vineri să-i trimită, ,,în baza celor mai sigure cercetări şi 
informaţiuni", ragoarte în care să arate care era starea de spirit a locuitorilor judeţului 
înainte de alegeri 9. Din răspunsurile primite de prefect aflăm că în general starea de spirit 
a spirit a locuitorilor era bună30, excepţie făcând doar capitala judeţului. În Rârnnicu 
Vâlcea, la sfârşitul lunii septembrie 1919, populaţia, datorită faptului că trăia "prost şi 
nemulţumi tor" , era "pusă pe harţă". Dar la sfârşitul lunii octombrie 1919 se pare că 
lucrurile intraseră în normal, mai ales că autorităţile începuseră să distribuie provizii de 
alimente şi lemne pentru iarnă3!. 

Pe parcursul desfăşurării campaniei electorale autorităţile au luat tot mai multe 
măsuri pentru a menţine ordinea. Astfel, Comandamentul Corpului 1 Armată a emis, la 
jumătatea lunii octombrie 1919, o ordonanţă referitoare la acordarea libertăţii întrunirilor. 
În conformitate cu acea ordonanţă: toate întruniri le şi congresele erau permise, în diferite 
săli de întrunire, dar erau oprite procesiunile pe străzi şi manifestaţiile zgomotoase, iar 
orice tulburare a ordini publice urma a fi reprimată32. După ce a primit exemplare ale 
ordonanţei, prefectul le-a distribuit autorităţilor locale aflate în subordinea sa pentru a fi 
afişate şi, astfel, cunoscute de populaţie33. Prefectul Niculescu avea de ce să îşi facă griji 
deoarece, de exemplu, simpatizanţii generalului A verescu, fie ei din judeţ sau din afara lui 
făceau propagandă deşănţată agitând spiritele în rândul locuitorilor judeţului. Astfel, chiar 
şi pe vagoanele trenului care adusese în Râmnicu Vâlcea batalionul 1 Siret, trimis pentru a 
asigura ordinea în timpul alegerilor, existau Înscrise expresii de genul: "Sus A verescu, jos 
Brătianu!,,34. Un alt motiv de îngrijorare pentru autorităţii îl reprezenta faptul că în luna 
octombrie 1919 fuseseră chemaţi la Bucureşti locuitori din judeţ şi din restul ţării, pentru a 
participa la manifestaţii cu caracter politic, iar în această situaţie prefectul Niculescu a 

29 Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar nr. 31/ 1919, ff. 288-293. Telegramele nr. 7673-7679 ale 
prefectului judeţului Vâlcea către primării, adminisranţii de plăşii şi comandanţii companiilor de jandarmi din 
judeţ. 

30 Ibidem, ff.297-300, 302, 306, 315, 316, 342. Telegrame ale administratorilor de plăşi din judeţul 
Vâlcea către prefectul judeţului Vâlcea. 

31 Ibidem, ff. 305, 306. Adresele nr. 8273 din septembrie 1919 şi, respectiv, 9087 din 24 octombrie 
1919 ale Poliţiei Oraşului Râmnicu Vâlcea către prefectul judeţului Vâlcea. 

32 Ibidem, f. 378. Ordonanţa nr. 9 din IlS octombrie 1919 a Comandamentului Corpului 1 Armată, 
trimisă prefectului judeţului Vâlcea. 

33 Ibidem, f. 379. Circulara nr. 8587 din 21 octombrie 1919·11 prefectului judeţului Vâlcea către 
administraţiile de plăşi din judeţ. 

34 Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar nr. 1/1919, ff. 261-262. Telegrama nr. 8786 din 28 octombrie 
19 19 a prefectului judeţului Vâlcea către Ministerul de Interne. 
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primit ordin expres din partea premierului Văitoianu ca să ia toate măsurile pentru a-i 
convinge pe cetăţenii judeţului "să îşi manifeste ideile politice în deplină libertate acolo 
unde trăiesc", fără a se mai deplasa în capitala ţării "unde neputând găsi adăpost şi hrană, 
vor suferi şi poate se vor deda pe nesimţite la mişcări vătămătoare ordinei publice,,35. 
Prefectul, ajutat de celelalte autorităţi locale, ia măsuri în acest sens, iar lucrurile revin la 
normal, populaţia din Râmnicu Vâlcea, de exemplu, fiind preocupată la sfârşitul lunii 
octombrie 1919 mai mult de întrunirile politice din oraş, ţinute în vederea alegerilor, decât 
de a merge în capitală36. 

Datorită măsurilor luate de autorităţi, luna octombrie, ultima lună înaintea 
alegerilor, a fost, deci, relativ liniştită, propaganda electorală desfăşurându-se rară 
incidente majore. Totuşi, s-au semnalat şi unele abuzuri. Astfel, în timpul campaniei 
electorale, preşedintele secţiunii Ocnele Mari a primit plângeri cum că garda militară din 
oraş ar ti făcut propagandă electorală, deşi nu avea voie să facă acest lucru, iar preşedintele 
secţiunii Bălceşti a primit o plângere din partea candidatului Grigore Otetelişanu cum că 
notarul comunei FratiI - Vâlcea făcea propagandă electorală deşănţată în favoarea 
liberalilor37. De asemenea, referindu-ne la abuzurile autorităţilor locale, mai putem spune 
că acestea, pe de o parte au luat măsuri pentru a împiedica unele partide să-şi desfăşoare 
campania electorală, iar pe de altă parte au sprijinit pe liberali în campania lor în judeţ, aşa 
după cum am mai arătat şi anterior. Totodată, s-au luat măsuri pentru întărirea cenzurii şi 
limitarea libertăţii întrunirilor38, în unele zone nu s-au întocmit la timp listele electorale, iar 
unii alegători au fost omişi şi, de asemenea, în unele sate autorităţile locale au obligat 
sătenii să asiste la întrunirile organizate de liberali, toate acestea făcându-1 pe Alexandru 
Marghiloman să noteze, referindu-se ce-i drept la campania din întreaga ţară, următoarele: 
"Nimic, absolut nimic schimbat din vechile procedee frauduloase de altădată!,,39. 

În luna octombrie s-au stabilit şi candidaţii finali pentru judeţul Vâlcea şi listele pe 
care ei urmau să figureze. Aceştia erau: 

• pentru Adunarea Deputaţilor4o: 

Nr. Partidul Numele şi prenumele candidaţilor 
listei 

Partidul Ion Gh. Duca, Dumitru Drăghicescu, Mişu Mihălescu, econom P. 
1. Naţional Partenie, Al. T. Pârâianu, N. Budurescu, I. G. Fărcăşanu, C. 

. Liberal Constantinescu-Bărbăteşti 

Liga Poporului general Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul 
2. 

Partidul Iosif I. Constantinescu-Măciuceanu, Ion Diaconescu-Bătăşani 

3.  Ţărănesc 

35 Prefectura Jideţului Vâlcea, dosar nr. 31/1919, ff. 384-388. Ordinul secret nr. 68 din 21 octombrie 
1919 al primului ministru către prefectul judeţului Vâlcea. 

36 Ibidem, f. 425. Adresa nr. 9331 din 31 octombrie 1919 a Poliţiei Oraşului Râmnicu Vâlcea către 
prefectul judeţului Vâlcea. 

37 Desbaterile Adunării Deputaţilor, nr. 6, şedinţa din 3 decembrie 1919, p. 47 (în continuare se va 
cita: D.A.D.). 

38 Vezi ordonanţa nr. 9 din 15 octombrie 1919 a Comandamentului Corpului 1 Armată. 
39 Alexandru Marghiloman, Note politice: 1897-1924, voI. IV, Institutul de Arte Grafice 

"Eminescu" S.A., Bucureşti, 1927, p. 409. 
40 Monitorul Oficial, nr. 164, 8 noiembrie 19 19, p. 9227 (în continuare se va cita Mo.). 
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Partidul Liberal- Ştefan Drăghicescu 
4. independet 

Independenţi dr. Gheorghe Sabin, preot T. Bălăşel, Nicu Manolescu, N. S. 
5. Ionescu, Adam Ionescu Vaideeni, Alexandru D. Popa, Dinu 

Simian, Grigore Otetelişanu 

Partidul general C. Iancovescu, Gheorghe Tănăsesccu-Govora, Nicolae 
6. Conservator Puricescu, Florian Stanciovici, Constantin Vlădescu, G. Luculescu, 

Progresist Eftimie Mărculescu, Gheorghe Mihăiescu 

• pentru Senat41: 

Nr. listei Partidul Numele şi prenumele candidaţilor 

1. Partidul Grigore Procopiu 
Naţional C. G. Dissescu 
Liberal Ion Popescu-Zătreni 

2. Liberal Ştefan Drăghicescu 
Independent 

3. Independenţi dr. Gheorghe Sabin 
Grigore Otetelişanu 

4. Conservator - Emil N. Lahovari 

! Filipescan 

5. Partidul general C. Iancovescu 
Conservator M. Bonciu 
Progresist D. Teodorescu 

Remarcăm între candidaţi şi unele personalităţi ca: liberalii 1. Gh. Duca, Dumitru 
Drăghicescu, Grigore Procopiu, averescanul Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul, pe Emil 
Lahovari ş.a.m.d .. 

Pe măsura apropierii primei zile a alegerilor, autorităţile au început să se preocupe 
ca alegerile să se desfăşoare în condiţii cât mai normale. Autorităţile locale au luat măsuri 
pentru a fi menţinută ordinea, s-au închis cârciumile, iar prefectul judeţului a primit ordin 
expres partea lui Eduard Ghica, directorul Siguranţei Generale, ca în fiecare zi de vot să-i 
comunice modul în care au decurs alegerile42. 

Alegerile au început în ziua de 2 noiembrie 1919 şi au durat până în data de 8 
noiembrie 1919, autorităţile fiind confruntate în această perioadă de început a lunii şi cu 
grevă declanşată de muncitorii tăbăcari din Râmnicu Vâlcea, aceştia fiind slujbaşii şi 
funcţionarii Tribunalului din Râmnicu Vâlcea, precum şi de cei ai judecătoriilor urbane din 
judeţ43. Această atmosferă destul de tensionată şi-a pus întrucâtva amprenta şi asupra 
modului de desfăşurare al alegerilor, unii alegători venind la vot de frica amenzii sau a 
altor sancţiuni pe care le-ar fi putut primi din partea autorităţilor, în multe cazuri ei 
necunoscând toate listele de candidaţi şi cerând să voteze lista Ligii Poporului. 1. Gh. Duca 
nota în memoriile sale: "Sate întregi veneau la vot cu secera, semnul ţărăniştilor, pusă în 
vârful unor prăjini şi urlând cu frenezie: "Trăiască Averescu!". Îmi aduc aminte că 

41Idem, nr. 165 , Il noiembrie 19 19, p. 9304. 
42 Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar nr. 1/ 19 19, ff. 263-264. Telegrama nr. 35 din 3 noiembrie 

19 19 a Siguranţei Generale către prefectul judeţului Vâlcea. 
43 Gheorghe Dumitraşcu, Mişcarea muncitorească şi socialistă din judeţul Vâlcea în primii ani de 

după Marea Unire (/918-1921), în Studii Vâlcene, nr. VI, Râmnicu Vâlcea, 1983, p. 62. 
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dimineaţa am mers lângă Râmnicu Vâlcea, la Păuşeşti-Măglaşi, să văd cum decurg 
alegerile. Abia sosit, am găsit pe prietenii noştri complect izolaţi şi mulţimea manifestând 
împotriva noastră

,,44. Totodată, pentru a se putea conforma ordinului primit din partea lui 
Eduard Ghica, prefectul Niculescu a cerut autorităţilor din judeţ ca să îi trimită rapoarte 
zilnice privind starea de spirit a populaţiei şi modul de desfăşurare al alegerilor. Din 
răspunsurile primite de prefect aflăm că, de exemplu, în capitala judeţului populaţia era 
relativ liniştită, dacă ne gândim la situaţia destul de tensionată din oraş45, şi discuta intens 
despre alegerile aflate în desfăşurare46. De asemenea, în cuprinsul plasei Cozia populaţia 
era calmă şi nu se dedase la acte de violenţă, exceptând unele mici incidente care avuseseră 
loc în comuna Păuşeşti-Măglaşi, dar care fuseseră aplanate şi nu avuseseră urmări. 

În timpul alegerilor pentru Senat au avut loc unele ingerinţe ale autorităţilor. Astfel, 
în unele comune primarii au adus pe alegători la vot îndemnându-i să voteze lista 
Partidului Naţional Liberal47. Incidente electorale au mai avut loc şi în comuna Zăvideni, 
dar fără urmări deosebite. Astfel, Biroul Electoral Central Vâlcea a primit o plângere din 
partea unor alegători care reclamau faptul că autorităţile ar fi făcut unele nereguli la 
subsecţia de votare din comuna respectivă. Totuşi, reclamaţiile lor au fost ulterior 
contrazise de şeful subsecţiei de votare Zevideni, care în procesele verbale încheiate în 
fiecare zi de vot a specificat că "a avut grijă ca votarea să se facă potrivit prescripţiilor 
legii şi că a luat toate măsurile de pază atât pentru camera de votare, a cărei uşă a fost 
sigilată în fiecare seară, cât şi pentru urnă, pe care a sigilat-o în fiecare seară după 
terminarea votărei şi pe care a găsit-o dimineţile în bună stare,,48. 

Interesante ar fi şi câteva date despre cheltuielile făcute de autorităţi, în diferite 
zone ale judeţului, în zilele de vot. Astfel, în Drăgăşani, de exemplu, cheltuielile cu masa 
membrilor biroului electoral din localitate s-au ridicat la 1936 de lei, iar costul lămpilor şi a 
altor accesorii de iluminat folosite în secţia de votare a fost de aproximativ 250 de lei49. 
Putem presupune că şi în alte zone ale judeţului cheltuielile au fost relativ mari, dacă luăm 
în consideraţie faptul că la alegerile din mai 1920, de exemplu, Ministerul Justiţiei l-a 
anunţat pe prefectul de atunci al judeţului că urma să nu mai plătească acest tip de 
cheltuieli, motivând această decizie cu suma pe care a plătit-o la alegerile din noiembrie 
19195°. 

După încheierea operaţiunilor de vot au fost numărate voturile. La nivelul judeţului, 
rezultatele candidaţilor pentru Parlament au fost următoarele51: 

• pentru Adunarea Deputaţilor: 

44 I. G. Duca, op. cit., pp. 231-232. 
45 Vezi grevele amintite anterior. 
46 Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar nr. 3I11919, f. 432. Adresa nr. 9857 din 7 noiembrie 1919 a 

Poliţiei Oraşului Râmnicu Vâlcea Către prefectul judeţului Vâlcea. 
47 Desbaterile Senatului, nr. 3, şedinţa din 28 noiembrie 1919. 
48 D.A.D., nr. 6, şedinţa din 3 decembrie 1919, p. 48. 
49 Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar nr. 2211920, ff. 8-10. Adresele nr. 173 din 1920 a prefectului 

judeţului Vâlcea către prim-preşedintele Tribunalului Vâlcea, şi, respectiv, 50 din 11 ianuarie 1920 a 
Primăriei Drăgăşani către prefectul jdeţului Vâlcea. 

50 Ibidem, f. 147. Telegrama nr. 21650 din 12 mai 1920 a Ministerului de Justiţie către prefectul 
judeţului Vâlcea. 

51 Ma., nr. 164, 8 noiembrie 1919, p. 9227. Ma., nr. 165, Il noiembrie 1919, p. 9304. 



ALEGERILE PARLAMENTARE D IN ANUL 1919 ÎN mDEŢUL VÂLCEA 149 

Nr. listei Partidul Numele şi prenumele candidaţilor Nr. de voturi 
Partidul Ioan Gh. Duca 10.268 

1. Naţional Dumitru Drăghicescu 9.878 
Liberal Mişu Mihălescu 9.766 

econom P. Partenie 9.842 
Al. T. Pârâianu 9.596 
N. Budurescu 9.882 
I. G. Fărcăşanu 9.744 
C. Constantinescu-Bătăşani 9.712 

Liga Poporului general Gheorghe Cantacuzlno-Grăniceru 7.455 
2. 

Partidul Ţărănesc Iosif I. Constantinescu Măciuceanu 1.690 
3. Ion Diaconescu-Bătăşani 1.714 

Liberal- Ştefan Drăghicescu 585 
4. independent 

Independenţi dr. Gheorghe Sabin 3.434 
5. preot T. Bălăşel 3.054 

N. S. Ionescu 3.091 
Adam Ionescu Vaideeni 3.150 
Alexandru D. Popa 3.173 
Dinu Simian 3.229 
Nicu Manolescu 3.182 
Grigore Otetelişanu 3.144 

Partidul general C. Iancovescu 584 
6. I Conservator Nicolae Puricescu 370 

i Progresist Gheorghe Tănăsescu-Govora 364 
Florian Stanciovici 376 
Constantin VIădescu 339 
G. Luculescu 334 
Eftimie Mărculescu 351 
Gheorghe Mihăiescu 336 

• pentru Senat: 

Nr. listei Partidul Numele şi prenumele candidaţilor Nr de voturi 

1. Partidul Grigore Procopiu 8.813 
Naţional C. G. Dissescu 8.710 
Liberal Ion Popescu-Zătreni 8.540 

2. Liberal - Ştefan Drăghicescu 1.354 
independent 

3. Independenţi dr. Gheorghe Sabin 4.669 '" 
Grigore Otetelişanu 4.512 

4. Conservator - Emil N. Lahovari 1.512 
Filipescan 

5. Partidul general C. Iancovescu 487 
Conservator M. Bonciu 439 
Progresist D. Teodorescu 339 

Ar mai fi de adăugat faptul că participarea la vot a fost următoarea52: 

52 Ibidem. 
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Camera parlamentară Alegători Alegători Voturi Alegători votanţi în % 
înscrişi votanti anulate 

Adunarea Deputatilor 42.882':; 29.692 4.363 69,24 
Senat 21.492 18.068 1.949 84,06 

La nivelul partidelor rezultatele au fost următoarele54: 

Partidul Voturi în %, pentru Adunarea Deputaţilor Locul 
Partidul Naţional Liberal 66,35 
Liga Poporului 6,29 

I I  
Partidul Ţărănesc 2,87 

V 
Partidul Conservator Progresist 2,54 
Independenţi 21,95 

I 

În urma acestor rezultate au fost declaraţi aleşi următorii oameni politici55: pentru 
Adunarea Deputaţilor: Ioan Gh. Duca, N. Budurescu, Dumitru Drăghicescu, P. Partenie, 
Mişu Mihălescu, G. Fărcăşanu (toţi pe lista Partidului Naţional Liberal), dr. Gheorghe 
Sabin, Dinu Simian (ambii independenţi); pentru Senat: liberalii Grigore Procopiu, C. G. 
Dissescu şi Ion Popescu-Zătreni. 

În şedinţa Adunării Deputaţilor din 3 decembrie 1919, însă, şase deputaţi au 
contestat justeţea alegerilor din judeţul Vâlcea, pentru că, afirmau ei: ţăranii au fost aduşi 
la vot escortaţi de jandarmi; la secţia de votare Zevideni nu s-au dat alegătorilor creioane, 
astfel că votarea s-a făcut numai cu pecetea; la aceeaşi secţie de votare s-a permis agenţilor 
liberali să intre în cabinele de vot peste alegători pentru a-i forţa să voteze; agenţii liberali 
au dormit în timpul nopţi lor de 2, 3, şi 4 noiembrie în chiar sala de votare. 

Cererea a fost semnată de Cezar Spineanu, 1. Ciorănescu, E. Mirtos, ş.a .. 
Deputaţii opoziţiei au atacat modul de desfăşurare al alegătorilor din judeţul Vâlcea, 
considerându-Ie "cel puţin curioase". Dar majoritatea parlamentarilor a respins moţiunea, 
iar cei opt deputaţi declaraţi aleşi au fost validaţi împreună cu supleanţii lor56: pentru lista 
numărul 1 C. Constantinescu-Bătăşani şi Al. T. Pârâianu. Pentru lista numărul 5: Nicu 
Manolescu, Alexandru D. Popa, Adam Ionescu Vaideeni, Grigore Otetelişanu, N. S. 
Ionescu, preotul T. BăIăşel. 

Alegerile din noiembrie 1919 au marcat, în judeţul Vâlcea, un moment de început 
în viaţa politică interbelică a judeţului. Participarea la alegeri a unor partide noi -Partidul 
Ţărănesc, Liga Poporului- a avut cel puţin două consecinţe majore: pe de o parte, a dus la 
o rarâmiţare a vieţii politice, dar, pe de altă parte, a oferit alegătorilor posibilitatea de a 
vota candidaţi pe care îi simpatizau, de exemplu generalul Cantacuzino-Grănicerul, pentru 
că era "omul lui Averescu", sau candidaţi pe care îi considerau a fi mai înţelegători faţă de 
nevoile lor, de pildă candidaţii ţărănişti. 

Cu toate acestea, cele mai multe voturi au fost oferite candidaţilor liberali, atât 
datorită anumitor influenţe ale administraţiei, cât şi graţie forţei pe care liberalii o aveau în 
Vâlcea. Deşi la nivelul judeţului Vâlcea Partidul Naţional Liberal s-a clasat pe locul întâi, 
la nivel naţional a obţinut abia locul al doilea, obţinând mai puţine locuri în Parlament 

53 D.A.D., nr. 6, şedinţa din 3 decembrie 1919, p. 47. 
54 Marcel Ivan, Evoluţia partidelor noastre politice În cifre şi grafice: 1919-1932, Editura şi Tiparul 

Krafft et Drotleff, Sibiu, f.a., tabloul II. 
55 M.D., nr. 164, 8 noiembrie 1919, p. 9227. MD., nr. 165, Il noiembrie 1919, p. 9304. 
56 D. A. D., nr. 6, şedinţa din 3 decembrie 1919, pp. 48-50. 
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decât Partidul Naţional Român. Unele personalităţi ale P.N.L. vorbeau atunci chiar de o 
criză a partidului. Această criză s-a manifestat şi în Vâlcea, unde, în ciuda forţei lor, 
liberalii nu au reuşit să-şi adjudece toate cele opt locuri de deputaţi, fiind nevoiţi să cedeze 
două locuri unor candidaţi independenţi. I. Gh. Duca a caracterizat astfel rezultatele 
obţinute în judeţul Vâlcea: "La Vâlcea, prin autoritatea mea personală, am obţinut 
majoritatea voturilor, ( . . .  ) dar rezultatul alegerilor a reprezentat pentru noi o înfrângere"s7. 

Pentru ţărănişti aceste alegeri au fost un succes. Deşi s-au clasat pe locul patru atât 
la nivelul judeţului Vâlcea, cât şi la nivel naţional, ei fiind devansaţi de Partidul Naţional 
Român, Partidul Naţional Liberal şi Partidul Ţărănesc Basarabean, ţărăniştii au fost 
consacraţi definitiv ca fiind un partid. Mai trebuie să amintim faptul că în unele zone ale 
judeţului Vâlcea, succesul ţărăniştilor a fost facilitat de abţinerea generalului Averescu. I. 
Gh. Duca arăta în memoriile sale faptul că abţinerea generalului "a avut o înrâurire 
covârşitoare asupra vieţii noastre publice de după război, căci curentul pe care A verescu îl 
stâmise, negăsind posibilitatea să-şi manifeste voinţa în jurul �eneralului, a fost captat de 
singura grupare de opoziţie mai serioasă şi mai nouă: ţărăniştii" 8. 

Candidatul Ligii Poporului, generalul Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul, a fost, 
poate, cel care a câştigat cel mai mult de pe urma acestor alegeri, chiar dacă nu a fost 
desemnat deputat. Deşi a fost plecat din ţară în timpul zilelor de vot, iar în ultima parte a 
campaniei electorale agenţii electorali averescani ceruseră alegătorilor vâlceni să nu 
participe la votS9, generalul Cantacuzino-Grănicerul a obţinut 7455 de voturi: mai puţin cu 
doar 2141 de voturi decât cel mai mic număr de voturi obţinut de vreun candidat liberal, în 
condiţiile în care liberalii au beneficiat masiv de sprijinul autorităţilor, şi cu 4021 de voturi 
mai multe decât primul deputat independent declarat ales. Aceasta dovedeşte că generalul a 
profitat din plin de popularitatea de care se bucura şeful său pe linie de partid - generalul 
Alexandru A verescu. 

Partidul Conservator Progresist a obţinut rezultate slabe: locul al cincilea în judeţul 
Vâlcea şi abia locul al şaptelea la nivel naţional. Partidul se afla într-un proces de 
descompunere, lucru vizibil şi în Vâlcea, unde unii dintre membrii săi aveau să intre în alte 
partide în perioada următoare. 

În sfârşit, în judeţul Vâlcea un număr important de voturi le-au obţinut candidaţii 
independenţi. Aceasta dovedeşte faptul că alegătorii erau destul de dezorientaţi datorită 
boicotării alegerilor de către Partidul Socialist, Partidul Conservator Democrat, şi de Liga 
Poporului, dar şi faptul că alegătorii nu mai aveau încredere în vechile partide: Partidul 
Naţional Liberal şi, cu atât mai puţin, în Partidul Conservator, la acea dată acesta din urmă 
având şi titulatura de "Progresist". 

Participare la vot a fost destul de redusă în judeţul Vâlcea, doar 69,24% dintre cei 
înscrişi pe liste mergând la vot, şi aceasta în condiţiile în care votul era universal şi 
obligatoriu. Unul dintre motive ar fi boicotarea alegerilor de către cele trei partide mai sus 
amintite, dar şi apelul generalului A verescu faţă de alegători de a nu merge la vot sau de a
şi anula votul - dovadă şi numărul mare de voturi anulate: 4.363, deşi în acest caz s-ar 
putea invoca şi lipsa de experienţă electorală a majorităţii alegătorilor. De asemenea, un alt 
motiv al participării la vot reduse a alegătorilor vâlceni ar fi şi condiţiile de desfăşurare a 
alegerilor, şi ne gândim aici la măsurile luate de autorităţi pentru a se menţine ordinea: 
starea de asediu, ş.a.m.d. La acestea mai adăugăm şi ingerinţele autorităţilor. Şirul 

57 1. G. Duca, op. cit. , p.232 . . 
58 Ibidem, p. 230. 
59 Ibidem, p. 232. 
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abuzurilor ajunsese aşa de departe încât într-o telegramă a unor alegători din Râmnicu 
Vâlcea, adresată regelui se specifica: " .. . din nenorocire în loc de era nouă a votului 
universal, se pune în practică vechiul sistem pentru intimidarea alegătorilor şi candidaţilor, 
fapt ce ne obligă să ne abţinem de la vot,,60. Şi, nu în ultimul rând, un alt motiv l-a 
constituit distanţa până la secţiile de votare, alegători din mai multe sate fiind nevoiţi să 
meargă până la o anumită secţie de votare. Dovadă că la alegerile din mai-iunie 1920 şi 
martie 1922, autorităţile au luat măsuri pentru deplasarea alegătorilor până la secţiile, iar 
unii alegători au cerut prefecţilor de atunci să mărească numărul secţiilor de vot61. 

Organele de presă ale diferitelor partide au avut un rol important în campania 
electorală. După cum am arătat, ziarul averescan Glasul Poporului, cel conservator Unirea 
şi cel ţărănist Soarele, au fost alături de partidele care le patronau, publicându-Ie articole de 
laudă sau manifeste electorale, rezultatele bune obţinute de Liga Poporului şi Partidul 
Ţărănesc datorându-se şi modului în care şi-au făcut propagandă electorală prin publicaţiile 
lor. 

Alegerile din noiembrie 1919 au demonstrat schimbările care au avut loc în 
raporturile dintre partide, clasele sociale şi alegătorii din judeţ. Rezultatele la nivelul 
judeţului au dovedit o oarecare deplasare spre stânga a opţiunilor electoratului vâlcean, 
care, de exemplu, la următoarele două alegeri a contribuit, prin opţiunile sale, la dispariţia 
Partidului Conservator Progresist de pe scena politică românească. 
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THE PARLIAMENTARY ELECTIONS IN 1919 IN THE VÂLCEA COUNTY 

SUMMARY 

This article presents the parliamentary elections, which took place in 1919 in the Vâlcea 
County. Those elections were the first elections that took place in interwar Romania. The Vâlcea 
County held three seats in Senate and eight seats in the Deputies Assembly. For this seats had 
competed five parties and two independent groups. The National Liberal Party won aII the three 

seats in the Senate and six seats in the Deputies Assembly. Two independent candidates had won 
the other two seats. 

The parI iamentary elections that took place in 1919 in the Vâlcea County proved that in the 
interwar period the old parries would have been challenged strongly by the new parties. 

60 Apud Mircea Muşat, Unele consideraţii privind activitatea Partidului Naţional Liberal între anii 
1918 şi 1921, în Cumidava, III, Braşov, 1969, p. 309. 

61 Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar nr. 2211920, f. 134. Cererea nr. 557 din 30 aprilie 1920 a 
Primăriei Comunei Pietrari către prefectul judeţului Vâlcea. Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar nr. 28/1922, 
ff. 120-122. Telegrama nr. 9596 din 8 februarie 1922 a Ministerului de Interne către prefectul judeţului 
Vâlcea. 
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