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PROCESUL DE DESFIINŢARE A PARTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT 
STUDIU DE CAZ - JUDEŢUL BIHOR 

Procesul de desfiinţare a Partidului Social-Democrat s-a înscris ca o etapă importantă 
în desfăşurarea programului de consolidare a puterii comuniste instalate la guvernare. În 
opinia şcolii clujene de istorie, asimilarea prin absorbţie a mişcării socialiste româneşti ocupă 
poziţia a doua pe vectorul modelării societăţii autohtone în tiparele moscovitel, după 
evenimentul semnării Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală încheiat în 4 
februarie de ţara noastră cu U.R.S.S. Acţiunea s-a desfăşurat gradual, pe parcursul anilor 
1946- 1948, prin intermediul coaliţiei Frontului Unic Muncitoresc2• 

Declanşat în ianuarie 1946, la plenara C.C. al P.C.R., sub masca întăririi F.U.M., în 
vederea "unităţii P.CR. şi P.S.D. în alegeri", demersul comunist şi-a făcut simţite primele 
efecte în primăvara aceluiaşi an, la Congresul extraordinar din 1 0  martie al social
democraţilor. În cadrul acestui forum, facţiunea pro-comunistă din sânul conducerii P.S.D., 
reprezentată prin Lothar Rădăceanu şi Ştefan Voitec, a reuşit să deturneze cu 232 de voturi 
(29 contra şi 60 de abţineri)3 opţiunea "titelistă" a independenţei electorale. 

În legătură cu acest "succes", într-un interviu acordat cotidianului orădean "Crişana", 
Gheorghe Gheorghiu-Dej considera că " ... fără să negăm existenţa unor fricţiuni, pe cale de a 
dispare însă, tocmai datorită dorinţei şi efortului comun de a le lichida, am învăţat să ne 
cunoaştem. Socotesc ( . .) că nu poate exista o altă cale pentru cele două partide frăţeşti decât 
urmarea politicei de strânsă colaborare şi în viitor

,,4 şi, într-adevăr, fricţiunile au fost 
înlăturate în scurtă vreme prin eliminarea din viaţa politică a veritabilului lider socialist 
Constantin TiteI Petrescu. 

* 

Victoria Blocului Partidelor Democrate în alegerile din 19 noiembrie 1946 a asigurat 
prezenţa P.S.D.-ului la guvernare prin intermediul celor doi socialişti pro-comunişti, Ştefan 
Voitec la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Lothar Rădăceanu la Ministerul Muncii şi 
Asigurărilor Sociale alături de o serie de sub secretari de stat5, situaţie ce s-a regăsit şi pe plan 
local. În judeţul Bihor, organizaţia social-democraţilor deţinea în primăvara anului 1 947, nu 
mai puţin de 69 de posturi importante în structurile administraţiei publice (anexa nr. 1)6. 

Datorită poziţiei ocupate de partid pe eşichierul politic, conjugată cu presiunile 
exercitate de ministrul învăţământului, în lunile următoare a fost înregistrată o avalanşă de 
cereri de înscriere, formulate, în special, de un mare număr de aspiranţi din rândurile cadrelor 
didactice. Situaţia a fost analizată critic de către fruntaşul bihorean Horia Mureşan în eseul 
intitulat Un fel de oportunism ce trebuie să dispară. 

Pentru susţinerea celor semnalate a fost oferit exemplul unui profesor, care " ... încă 
nici nu iscălise bine adeziunea către una din organizaţiile politice şi deja a şi ţinut să afirme 
că în toamnă va fi inspector general. Iată scopul înscrierii ,,7. 

1 Apud Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997, p. 
65. 

2 Istoria României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1998, p. 491. 
3 Mişcarea muncitorească, socialistă, democratică, activitatea Partidului Comunist Român şi apărarea 

patriei la români, Editura Militară, Bucureşti, 1983, p. 626. 
4 Crişana, anul II, nr. 52/12 martie 1946, p. 1. 
5 Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României de la începuturi -1859 până în zi/ele noastre-1995, 

Editura Machiavelli, Bucureşti, 1995, p. 162-163. 
6 Arhivele Naţionale-Direcţia jud. Bihor,fond Comitetul Jud. Bihor al P.S.D., dos. 77/1947, f. 172-175. 
7 Idem, dosar 92/1947, f. 5-7 . 
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Primăvara anului 1947 a înregistrat un prim val al epurărilor operate de comunişti în 
rândurile membrilor P.S.D., acţiune mascată de programul de măsuri economice introdus de 
guvern, prin care s-a urmărit slăbirea social-democraţilor prin înlăturarea liderilor locali şi a 
opozanţilor, utilizându-se în acest scop aşa-zisele "comprimări din serviciu". În Bihor, 
sectorul economic cel mai afectat a fost C.F.R.-ul, care constituia şi fieful organizaţiei locale a 
P.S.D., după cum se poate observa în statistica următoare8: 

Nr. Compartimentul Membrii Membrii Fără 
crt PSD PCR apartenenţă 
1 Serviciul central -Secţia 25 8 -

1 

2 Serviciul central - Staţia 12 - 2 
1 

3 Depoul Oradea 169 70 -
4 Depoul Oradea - II 39 5 45 

T o t  a l  245 83 47 

Procesul epurărilor s-a intensificat după 24 mai, când a fost introdusă legea Oficiilor 
Economice, act normativ care conţinea pe lângă prevederile de strictă reglementare a 
activităţilor din sfera economiei naţionale şi o altă gamă de măsuri, "ca formă a controlului 
muncitoresc" în sectorul particular şi de stat, prin intermediul sindicatelor9• 

Datorită dimensiunilor fenomenului şi a metodelor utilizate, conducerea organizaţiei 
P.S.D. din cadrul Depoului Oradea a înaintat pe 8 iulie 1947 o petiţie forurilor superioare ale 
partidului, în care se plânge de modul necinstit în care s-a derulat procesul de "comprimare" 
a efectivelor angajaţilor întreprinderii: "Din primele rezultate referitoare la comprimări prin 
Regionala VI CFR Oradea, constatăm că s-a lovit necruţător în membrii partidului nostru. 
Aceasta, pentru a ne slăbi poziţia în vederea alegerilor sindicale şi pentru a pune o stavilă 
prin intimidarea afluxului de membri CFR-işti în PSD. Se constată aceasta, prin faptul că au 
fost comprimaţi cu precădere membrii cei mai vechi din organizaţia noastră şi mai cu seamă 
acei care au un rol de conducere, fie în mişcarea sindicală, fie în organizaţia locaIă"lO. 

La nivelul Regionalei C.F.R. epurările atingeau următoarele valori: 

Nr. Compartimentul Comprimaţi definitiv Comprimaţi flotant 
crt 
1 Serviciul central-Secţia 1 43 7 
2 Depoul Oradea 461 40 
3 Depoul Satu Mare 222 18 
4 Depoul Jibou 83 16 
5 Depoul Sighet 88 11 
6 Depoul Şimleu 21 2 
7 Depoul Carei 29 ---

8 Secţiile II şi m 7 1 
T o t  a l  954 95 

Au fost aduse critici şi modului în care au fost constituite comisiile de epurare, precum 
şi felului în care au fost întocmite listele disponibilizaţilor. Este relatat faptul că "Comisiile de 
comprimări au fost formate numai din membrii fideli PCR şi tablourile de comprimări s-au 
discutat în cerc restrâns, la organizaţiile judeţene PCR., nici Frontul Unic Muncitoresc, nici 
sindicatele n-au fost consultate". 

8 Idem, dosar DT. 94/1947, p. 1-4. (în continuare citat prescurtat AN-DJBH) 
9 Colecţiune de Legi şi Regulamente 1947, <Legea llf. 189/24 mai 1947>, Editura de Stat, Bucureşti, 

1948, p. 419. 
10 AN-DJBH,[ond Comitetul jud. Bihor al P.S.D., dos. 94/1947, f. I-2. 
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Confruntat cu solidaritatea manifestată de colectivul muncitoresc al C.F.R. pentru 
apărarea cauzei colegilor epuraţi, P.C.R.-ul a întreprins o serie de acţiuni de intimidare, 
materializate prin arestarea liderilor de opinie din P.S.D. şi din sindicat. Iniţial a fost arestat 
mecanicul Benea Florian, pentru eliberarea căruia au intervenit fruntaşii P.S.D., Damian 
Gheorşhe şi N emeş Florian, dar care au fost la rândul lor arestaţi, sub acuzaţia de instigare la 
grevă1 

• 

Raportul comisiei de anchetă a scos în evidenţă starea de spirit tensionată creată de 
aceste evenimente, realitate care nu a influenţat însă decizia comuniştilor: "Arestarea tov. 
Benea Florian, mecanic în depoul Oradea, a creat tensiune în rândul personalului din 
această unitate. Dealtfel, solidaritatea mecanicilor este bine cunoscută. Intr-o şedinţă de 
breaslă, imediat după arestare, s-au ridicat voci care au cerut reprezentanţilor sindicatului 
să intervină cu toată energia pentru eliberarea numitului". În urma intervenţiei solicitate, 
situaţia s-a agravat şi mai mult datorită neinspiratei arestări a preşedintelui sindicatului, 
Gheorghe Damian, operată "la aproximativ o săptămână după aceasta", cu toate că, în ceea 
ce-l privea, "zvonul că va fi arestat s-a răspândit de a doua zi (..) chiar din sânul P. C.R., au 
venit tovarăşi care l-au sfătuit să plece din localitate, căci vafi arestat". 

Prin această demonstraţie de forţă, comuniştii au ţinut să-i pună în gardă pe confraţii 
social-democraţi în legătură cu limitele măsurilor la care erau dispuşi să recurgă în 
eventualitatea unor manifestări de nesupunere. După cum este punctat şi în raportul citat, 
liderului sindical nu i s-a putut reproşa nimic, în afara faptului că şi-a făcut datoria faţă de cei 
ce-l investiseră cu această calitate: "Vestea arestării tov. Damian Gheorghe a trecut ca un fier 
roşu prin inimile ceferiştilor. Om dintr-o bucată, de o corectitudine exemplară, gata în orice 
clipă să susţină în faţa oricui, cu toată fermitatea, justele revendicări ale tovarăşilor care I

au ales în sindicat ca vicepreşedinte, tov. Damian se bucura de o popularitate extraordinară, 
nu numai în rândurile ceferiştilor de la Oradea, ci în toată regionala şi indiferent de partid. 
Este omul care n-a cerut niciodată nimic pentru el

,
,12. 

Cu toate că litigiul nu a fost aplanat, ci din contră, a fost în continuare alimentat prin 
arestarea celuilalt fruntaş socialist, Nemeş Florian, "de pe peronul gării, când se pregătea să 
plece la Bucureşti" şi care "În aceeaşi seară, (..) a adunat membrii P.S.D. din gruparea 
C.F.R. şi a redactat o telegramă pe care a trimis-o tov. Ministru Rădăceanu 

,,13, a avut totuşi 
darul de a sensibiliza forurile superioare ale partidului, care au intervenit pentru punerea în 
libertate a celor reţinuţi. 

Pe data de 25 iulie 1 947, ministrul Lothar Rădăceanu a fost prezent la Oradea, unde a 
prezidat şedinţa organizaţiei judeţene a P.S.D., în cadrul căreia a analizat principalele trei 
probleme cu care s-a confruntat partidul în ultima vreme, mai precis arestările efectuate în 
rândurile social-democraţilor, "comprimările din serviciu" şi alegerile sindicale, fiecare 
dintre acestea constituind motiv de fricţiune în relaţiile cu P.C.R., atât la nivel central, cât şi în 
teritoriu. 

În ce priveşte problema arestărilor, ministrul a recunoscut, ce-i drept voalat, abuzul 
comunist, exprimându-se că este "0 chestiune foarte delicată, care nu putea fi adusă public, 
prin nici un mijloc, fără a prejudicia situaţia guvernului

,,14, însă, când a fost abordat 
fenomenul "comprimărilor", a dat dovadă de un surprinzător curaj. După ce a prezentat 
dimensiunile procesului de epurare la nivel naţional, care indicau cifra de "2660 social
democraţi, iar dintre aceştia, aproximativ 800 membri marcanţi, activişti ai partidului 
nostru", Rădăceanu şi-a manifestat speranţa ajungerii la o înţelegere cu principalul partener 
de coaliţie sub rezerva disponibilităţii comunicate "Partidului Comunist şi apoi Primului 

11 Idem, dos. 92/1947, f. 17-18. 
12 Ibidem 
13 Ibidem 
14 Idem, dos. 87/1947, f. 76-78. / 
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ministru că, dacă nu vom fi ascultaţi şi satisfăcuţi, va trebui să examinăm dacă mai putem 
rămâne în guvern ,,15. 

Lothar Rădăceanu a mai revenit la Oradea pe data de 6 septembrie, când a adus cu el 
mesajul partidului în legătură cu pregătirea delegaţiei care va participa la Congresul al XVIII
lea al P.S.D., programat a se desfăşura în perioada 4-9 octombrie 1947, la care urmau a fi 

stabilite măsurile practice de realizare a Partidului Unic Muncitoresc. Până la momentul 
întrunirii forumului, social-democraţilor li se recomanda "să încerce să ajungă la un acord cu 
tovii comunişti, dar dacă totuşi acest acord nu este posibil, ei trebuie să susţină cu fermitate, 
în comisie, membrii partidului nostru" 16. 

Lucrările congresului s-au desfăşurat cu participarea unui număr de 378 de delegaţi ai 
organizaţiilor din judeţe, în prezenţa primului ministru şi a nucleului conducerii P.C.R., în 
calitate de invitaţi17• Secretariatul general al partidului a transmis apoi în teritoriu Circulara 
74/22 octombrie 1947, care statua noua orientare a P.S.D. în condiţiile iminentei fuzionării cu 
P.c.R., în conţinutul căreia era făcută precizarea că "nu este vorba de o lichidare sau 
desfiinţare a partidului, ci de crearea unei forme superioare de organizare a clasei 
muncitoare, deci de un progres, la care, noi, social-democraţii trebuie să ne dăm toată 
contribuţia ,,18. Până la elaborarea normelor tehnice menite să transpună în viaţă hotărârea în 
cauză, se impunea ca "nici o iniţiativă sau atitudine izolată nu poate fi luată de organizaţiile 
sau de membrii partidului. Mai mult ca oricând e nevoie astăzi de absoluta unitate de acţiune 
şi disciplină în partidul nostru .... ". 

* 

Anul 1948 a debutat cu şedinţa din 4 ianuarie a Comitetului Central al Frontului Unic 
Muncitoresc, care a hotărât alcătuirea unei Comisii Centrale de organizare a Congresului 
Partidului Unic Muncitoresc. În componenţa acestui organism intrau Ana Pauker, Ştefan 
Voitec, 1 Chişinevschi, B. Solomon, 1 Rangheţ, Mişa Levin, C-tin Pârvulescu, A. Manea, Al. 
Moghioroş şi Vasile Ionescu. Conform instrucţiunilor emise, în judeţe trebuiau organizate 
comisii similare care aveau sarcina să pregătească alegerea delegaţilor pentru congresul de 
unificare programat iniţial a se desfăşura în zilele de 7-8 februarie, după următoarea schemă19: 

• în unităţile economice sau instituţiile cu peste 100 de membri de partid, 
comitetele P.U.M. trebuiau să fie formate din 9-15 membri, care îşi alegeau din 
rândul lor câte un birou alcătuit din 5-7 membri; 

• următoarea etapă viza organizarea celulelor de partid la nivelul secţiilor, atelierelor 
şi a altor compartimente; 

• Comisiile mixte judeţene urmau să stabilească, în colaborare cu comisiile 
compartimentelor, numărul candidaţilor, cu respectarea proporţiei de 80% 

muncitori în cadrul delegaţiilor, respectiv 60-70% în judeţele cu activitate 
preponderent agricolă; 

• apoi în cadrul unor adunări generale erau desemnaţi delegaţii pentru congres - ei 
trebuiau să aibă o vechime de cel puţin un în partid şi trebuiau verificaţi fiind 
excluşi: foştii legionari, imredişti, salasişti, membrii grupului etnic german şi 
sioniştii; 

• până la congres, erau interzise noile primiri în P. C.R. şi P.S.D. 
În paralel cu instrucţiunile C.C. al P.U.M., partidul comunist a transmis organizaţiilor 

sale de bază un alt set de instrucţiuni în legătură cu alegerea delegaţilor, care li se adresau în 
exclusivitate. Conform acestora: 

15 Ibidem 
16 Idem, dos. 83/1947, f. 8. 
17 Victor Frunză, Istoria stalinismului în România, Bucureşti, 1990, p. 343. 
18 AN-DJBH,[ond Comitetul jud. Bihor al P.S.D., dos. 83/1947, f. 49. 
19 Idem, fond Comitetul jud Bihor al P. C.R. , dos. 242/1948, f. 15. 
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• în zilele de 1-3 februarie 1948, în toată ţara trebuiau ţinute adunări ale activului 
P.C.R. ''pentru instalarea comitetelor judeţene P UM"; 

• înainte de convocarea activului, delegaţii din partea Comisiei Centrale urmau să 
organizeze şedinţe cu comisiile mixte judeţene, în care trebuiau să fie selecţionaţi 
membrii social-democraţi care vor intra în comitetele judeţene ale P.U.M.; 

• apoi se trecea la verificarea activiştilor P.S.D.; 
• după constituirea comitetului judeţean al P.U.M., comisiile mixte unnau a fi 

dizolvate2o• 
Complexitatea operaţiunilor premergătoare congresului au detenninat amânarea 

începerii acestuia şi stabilirea unui nou tennen pentru data de 14-15 februarie. Până atunci, 
odată cu consumarea momentului fonnării comitetelor judeţene P.U.M., aceste noi organisme 
erau investite cu îndeplinirea următoarelor sarcini: 

• completarea comitetelor de plase şi de sectoare cu "un număr de tovarăşi social
democraţi ( . .) având grijă să nu intre elemente chiabure, legionare şi 
speculante "; 

• pe 1 O februarie 1948, trebuiau înaintate Comisiei Centrale evidenţe nominale cu 
componenţa comitetelor locale de plase şi de sectoare, ai căror membri vor fi 
confinnaţi ulterior de această comisie. 

În ce priveşte tratamentul aplicat organizaţiilor social-democraţilor din mediul rural, 
sarcinile erau oarecum diferite, întrucât se urmărea excluderea acestora de la actul unificării în 
scopul lărgirii prezenţei Frontului Plugarilor21: 

• conducerile organizaţiilor P.C.R. se vor transfonna în conduceri ale P.U.M. 
"urmând ca în această conducere să fie atrase cele mai bune elemente social

democrate"; 
• Comitetele judeţene vor organiza adunări în între�rinderi, instituţii şi sate în zilele 

de 14-15 februarie "când va avea loc congresul,,2 . 
Organizare structurilor provizorii amintite a constituit un bun prilej pentru aplicarea 

unei noi acţiuni de epurare a membrilor P.S.D., cu precădere a celor cu funcţii de conducere, 
aşa cum cereau indicaţiile transmise de la Bucureşti pe 17 ianuarie (Circulara llf. 90), care 
prevedeau "desemnarea în ordinea preferinţei a acelor tovarăşi, care vor intra eventual în 
alcătuirea viitoarelor comitete judeţene de P. UM, întrucât, nu toţi actualii membri ai 
comitetelor judeţene social-democrate vor intra în comitetele judeţene de P. UM Cei propuşi 
nu trebuie să facă parte neapărat din actualul comitet judeţean PSD ,.23. 

Organizaţia judeţului Bihor a fost vitregită de prezenţa unui număr de 13 membri 
marcanţi, toţi având poziţii importante în Comitetul Executiv al partidului. Printre aceştia 
puteau fi întâlniţi şi cei doi lideri ai sindicatului C.F.R. implicaţi în evenimentele din anul 
194724• A fost întocmită şi o evidenţă care nominaliza 9 membri dezirabili, la selecţionarea 
cărora era utilizat şi criteriul oportunităţii participării lor la congresul de unificare25• 

După rezolvarea problemelor legate de compoziţia comisiilor, s-a trecut la etapa 
practică de aplicare a hotărârilor C.C. al F.U.M. În cursul lunii ianuarie a fost prelucrată 
platfonna P.U.M. în toate întreprinderile şi instituţiile din judeţ, după care s-a trecut la 
organizarea alegerilor delegaţilor pe parcursul a 10 adunări în provincie şi 102 în Oradea cu o 
participare de 2-4 mii de oameni. 

La adunarea generală de organizare a P.U.M. judeţean, desfăşurată în 25 ianuarie 
1948, au participat 105 delegaţi (3 absenţi motivaţi) şi 500 de invitaţi. Din partea Comisiei 

20 Ibidem, f. 13. 
21 Victor Frunză, op.cit., p. 349. 
22 AN-DJBH, fond Comitetul jud Bihor al P. C.R. , dos. 242/1948, f. 13. 
23 Idem, fond Comitetul jud. Bihor al P.S.D. , dos. 97/1948, f. 8. 
24 Idem, fond Comitetul jud. Bihor al P.C.R., dos. 242/1948, f. 43. 
25 Ibidem. 
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Mixte Centrale de organizare a P.U.M. au fost prezenţi Dr. Mihai Macavescu şi Farcaş 
Alexandru, instructori ai c.e. Pentru realizarea unui cadru sărbătoresc, la amiază au fost 
mobilizaţi 12- 13 mii de muncitori sindicali şti în faţa sediului P.c.R. pentru a-şi manifesta 
adeziunea26• 

Pe 2 februarie în prezenţa "tovi/or" Bughici Simion şi Cinghiţă Emil, delegaţi ai 
Comisiei Centrale, s-a făcut instalarea Comitetului judeţean al P.U.M., compusă din 31 de 
membri, care până la I O a instalat noile comitete de sectoare (3 sectoare+sectorul CFR) şi cel 
12 de plase,.după ce în " ... toţi tovii propuşi au fost în prealabil verificaţi mtocmindu-li-se 
dosare cu caracterizări care aufost transpuse ee ,,27 (anexa nr. 4). 

* 

Congresul de unificare s-a desfăşurat în zilele de 21-23 februarie, sub preşedinţia 
secretarului general al P.C.R., Gheorghe Gheorghiu-Dej, care în debutul alocuţiunii sale a 
subliniat necesitatea înfăptuirii acestui deziderat, calificat ca "stat major al clasei 
muncitoare". În continuare, a trecut la expunerea pe larg a principiilor ce se vor statua la baza 
organizării şi funcţionării Partidului Muncitoresc Român: 

• Principialitatea de clasă - aceasta însemnând punerea de acord, pe tărâm ideologic 
a celor două partide muncitoreşti şi eliminarea social-democraţiei de dreapta, 
capitol la care au fost rememorate dificultăţile depăşite în relaţiile cu "Social
democraţii de dreapta, - care -fideli instrucţiunilor şi sugestii/or primite din afară, 
urmăreau să izoleze P.S.D. de restul forţelor democratice şi în primul rând de 
p.eR. şi să transforme P.S.D. într-un instrument al claselor posedante". 

• Principiul unităţii organice - conform căruia "Nu se putea merge pe linia creării 
unui partid de tip laburist, alcătuit din diferite organisme autonome şi eterogene. 
Nu se putea înfăptui o unitate formală, care să lase câmp liber existenţei a tot felul 
de grupuri şi grupuleţe în interiorul partidului ,,28. 

Liderul comunist a prezentat în continuare proiectul statutului P .M.R., inedit prin 
elementele novatoare introduse: 

• PMR este definit "partid de luptă revoluţionară (. .. ) detaşamentul de avangardă a 
proletariatului a cărui menire este să se ridice deasupra intereselor de moment ale 
proletariatului şi să ridice massele la nivelul intereselor de clasă ale 
proletariatului" - cu alte cuvinte, partidul este detaşat de marea masă a populaţiei, 
se află în avangardă, nu reprezintă interesele acesteia ci pe cele ale ideologiei pe 
care o promovează; el nu-şi propune să răspundă cerinţelor electoratului ci să-I 
pregătească pe acesta pentru înţelegerea sau acceptarea măsurilor preconizate a fi 
aplicate; 

• în statut era prevăzută interdicţia primirii elementelor de origine burgheză: 
"elementele aparţinând claselor exploatatoare nu pot fi membri ai partidului" -

în acest fel P .M.R. promova exclusivismul; 
• Erau prevăzute măsuri restrictive şi în ce priveşte înscrierile în partid a elementelor 

proletare, era introdus "un stagiu de candidat de 6 luni (...) trebuie verificată 
situaţia fiecăruia, trecutul lui, activitatea şi devotamentul lui", în vederea păstrării 
purităţii P .M.R.-ului, condiţii inexistente în perioada bătăliei pentru putere; 

• principiul organizatoric al P.M.R. adoptat a fost centralismul democratic -

"Partidul este unitatea de voinţă şi acţiune (...) datoria sfântă a membrului de 
partid este de a păstra cu stricteţe disciplina de partid şi să apere cu străşnicie 
unitatea partidului împotriva tuturor celor ce ar ameninţa-o ( ... ) nici un fel de 

26 Idem, dos. 241/1948, f. 1. 
27 Ibidem, f. 12-14. 
28 Raportul politic general făcut de tovarăşul Gheorghe Gheorghiu Dej la Congresul Partidului 

Muncitoresc Român din 21-23 februarie 1948, Bucureşti, 1948, p. 32-33. 
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fracţiuni şi grupuleţe nu pot fi admise în partidul revoluţionar al 
proletariatului ,,29. 

La sate, operaţiunile au decurs mai dificil datorită lipsei disciplinei de partid care se 
manifesta pregnant aici. Cu toate că au fost încadraţi 193 1 de noi membri de partid, comisiile 
- relatează raportul - au întâmpinat "Greutăţi în această direcţie sunt pentru că unii care se 
pretind ca membrii ai fostului Partid Social Democrat nu au nici adeziune, nici carnet de 
membru" şi datorită comportamentului infracţional al unor membri. Ca atare " ... s-a început 
excluderea pe bazele Statutului P.MR. a unor foşti P.S.D.-işti, care sunt compromişi şi cari 
la indicare au fost încadraţi în partid". Sunt oferite exemplele instructorului judeţean Rerlea 
Ioan, exclus din partid pentru furt în plasa Beliu şi al delegatei judeţene, Valunga Marieta, 
membră şi în Comitetul judeţean care a fost suspendată pe timpul cercetărilor, pentru nereguli 
financiare constatate în gestiunea încredinţată3o• 

Pe baza legitimităţii oferite de statutul partidului, pe întreg parcursul anilor 1948-1949 
au fost operate nUIileroase epurări, vârful acestor acţiuni fiind atins în luna martie 1948 
(înregistrările cele mai numeroase sunt datate pe 28 martie 1948 - n.n. A.Ţ.)31: 

EVIDENŢA SANCŢIUNILOR APLICATE ÎN ANUL 1948 

COMPOZIŢIA ETNICĂ A CELOR EXCLUŞI 
români unguri 

194 273 

Anexa nr.1 
Evidenta membrilor PSD care ocupă functii în administratie locală32 , , 

Nr. 
crt 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 

9 

Numele Funcţia Studii Data 
înscrierii în 

P.S.D. 
Vanea Dumitru Ajutor de primar 7 clase 07.01.1945 

Oradea secundare 
Henning Iosif Şeful economatului Contabil 28.01.1945 

primăriei autorizat 
Kuceric Ioan Şef de birou contabil Bacalaureat 28.12.1945 

Banyai Emeric Şef de birou percepţie Bacalaureat 09.11.1945 
Frater Iosif Şef de birou Bacalaureat 19.12.1945 
Paris Vilhelm Şeful contenciosului Licenţiat în 17.09.1946 

primăriei drept 
Bejan Dumitru Administratorul Licenţiat al 28.09.1945 

spitalului de stat Academiei 
- Comerciale 

Bucureşti 
Damian Şeful serviciului de Licenţiat în 17.09.1945 
Constantin ocrotiri sociale ştiinţe 

economice 
Leitner Carol Subnotar Licenţiat în 26.06.1945 

29 Ibidem, p. 34-36. 
30 AN-DJBH, fond Comitetul jud. Bihor al P. C:R. , dosar 241/1948, f. 22-24. 
31 Idem, dos. 482/1948-1949 passim. 

În ce partid a 
mai activat 

1918 
PSD 

-

Erd6lyi 
Magyar Part 

-

-
PSD 

PSD 

1928 
PSD 

-

32 AN-DJBH, fond Comitetul jud. Bihor al P.S.D. ,  dosar nr. 77/1947, f. 172-175, în Tablou despre 
membrii noştri, cari ocupăjuncţiuni din administraţia de Stat. 
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drept 
10 Clonda Inspector la Inspecţia Studii juridice 04.01.1946 PSD 

Alexandru muncii Rîmnicu 
Vâlcea 

11 Cimpoeru Ion Şef de birou la Bacalaureat şi 2 04.04.1946 Mişcarea 
Inspecţia muncii ani de drept "Mihail 

Stelescu" 
12 Halâsz Ştefan Preşedintele Camerei 4 clase 04.09.1945 PCR 

de muncă gimnaziale 
13 Dr. Mânyi Pretor la Prefectură Studii juridice 06.05.1945 1918 

Francisc PSD 
14 Şichet Traian Şef de serviciu la Licenţiat în 22.07.1946 -

Prefectură drept 
15 Codreanu Ioan Secretar la Parchet Licenţiat în 05.09.1945 -

drept 
16 Onaca Ioan Grefier la judecătorie Liceu 12.08.1946 -

17 Dr. Szab6 Şef de birou Doctorat în 01.11.1946 -
Emeric ştiinţe de stat 

18 Crăciun Vasile Ajutor-comisar de Liceu 01.04.1945 PSDArad 
poliţie 

19 Grad Vasile Comisar de poliţie Bacalaureat 31.10.1945 -
20 Zelovici Comisar de poliţie Studii de drept 08.04.1945 -

Alexandru 
21 Judea Pavel Agent de poliţie 6 clase primare 18.12.1945 -

22 Varadi Petru Impiegat-şef de birou 4 clase de liceu 01.08.1945 -

23 Tăbăcaru Ioan Ajutor-comisar de Curs primar 26.07.1945 -
politie 

24 Diaconu Comisar de poliţie 4 clase de liceu 09.08.1945 -

Constantin 
25 Matfeev Agent de poliţie 4 clase de liceu 07.08.1945 -

Alexandru 
26 Pagarini Comisar de poliţie Şcoala 16.01.1947 -

Gheorghe superioară de 
comerţ 

27 Stanciu Enea Secretar general CGM Academia 17.08.1945 -

Centrala Superioară comercială 
CFR 

28 Ing. Ciupercă Inspector CFR Diplomă de 01.04.1945 -

Nicolae inginer 
29 DoncaEugen Inspector-ajutor CFR Bacalaureat 01.05.1945 -

30 Ghiţescu Şef de birou control Academia 18.09.1946 -

Nicolae CFR comercială 
31 Negruţiu Gavril Şef de birou tehnic Şcoala medie 18.09.1946 -

CFR profesională 
32 Tordea Şef de birou CFR Şcoala 01.10.1946 -

Gheorghe superioară de 
comerţ 

33 Zibacinschi D. Şef control CFR Liceu 09.10.1946 -

34 Drăghici Mihai Şef de birou CFR Licenţiat în 25.09.1946 -

drept 
35 SIătineanu Şef control CFR Academia 23.05.1946 -

Alexandru comercială 
36 Oreste Ştefan Şef de birou CFR Academia 23.05.1946 -

comercială 
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37 Eredian Şef de birou CFR Liceu 15.06.1946 -
Gheorghe 

38 Filipescu Conducătorul Academia de 13.03.1945 -

Mihail inspecţiei CFR drept 
39 Cioba Ignaţiu Inspector CFR Bacalaureat 07.04.1945 -

40 Ciupercă Şef de birou CFR Academia 05.09.1945 -

M.Radu comercială 
41 Ing. Luchian Subdirector CFR Politehnica 01.09.1946 -

Octavian 
42 Mariaş Anton Şef de birou CFR Bacalaureat Oct. 1946 -

43 Chiriban Ajutor-şef de gară Şcoala Oct. 1946 PSD 
Mihail comercială Jibou 

superioară 
44 Dr. Gorgan Inspector şef PTT Licenţiat în 01.04.1945 -

Vasile drept 
45 Bitang Inspector PTT Şcoala 22.05.1945 -

Alexandru superioară de 
comerţ 

46 Jana Alexandru Şef de gară 4 clase de liceu 25.09.1946 Crescut în 
spirit socialist 

47 Durgheu Primpretor - Tileagd Licenţiat în 1946 -
Teodor drept 

48 Benier Ştef an Subnotar - Aleşd Şcoala 30.06.1946 -
comercială 
superioară 

49 Balog Notar - Beiuş - ? -
Alexandru 

50 Spătaru Eugen Notar - Drăgăneşti - 17.08.1946 -

51 Opriş Iosif Notar - Finiş 8 clase de liceu 17.08.1946 -

52 OJ!fea Aurel Notar - Beiuşele - ? -

53 Balogh Notar - Buduslău - ? -
Ladislau 

54 Pop Vasile Notar - Cadea - ? -

55 Bordaş Primnotar - Salonta - ? -
Ladislau 

56 Cosma Gavril Notar - Bălaia 4 clase 02.09.1946 -

secundare 
57 Bradea Paul Notar -Sărand - ? -

58 Todinca Ioan Subnotar - Tăut - ? -

59 Coş Nicolae Notar principal - - ? -
Homorog 

60 MocanEugen Şef serviciu fmanţe - 01.04.1945 -
PIT 

61 Niţulescu Diriginte PTT 4 clase 15.07.1946 -
Alexandru secundare 

62 Nicu Anghel Inspector general - ? -
şcolar 

63 Dr. Avocatul statului Doctorat în Sept. 1946 -
Hălmăgianu drept 
Petru 

64 Osiac Avocat CFR Licenţiat în ? -
Gheorghe drept 

65 Neagu Cristea Inspector şcolar - ? -
judeţean 
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66 Berindeluliu Inspector şcolar pt. - ? -

sudul judeţului -
Beiuş 

67 Tuducloan Controlor superior Liceu 26.08.1945 -

P'IT 
68 Crişan Mihail Ajutor-comisar de - 12.06.1946 -

poliţie 
69 Văleanu Comisar de poliţie Bacalaureat 01.08.1945 -

Dumitru 

Anexa nr. 2 

Evidenţa social-democraţilor necooptaţi în forurile PUM, întocmită la 17 ianuarie 1948 de 
către sectia de cadre a judetenei peR Bihor33: , , 

Nr Numele Caracterizare 
crt 
1 Nemeş Florian Secretar şi membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Nu propunem 

la nici o muncă pentru că a fost legionar şi a avut legături cu maniştii. 
Aderent al lui TiteI Petrescu. 

2 Borbely Iuliu Responsabil cu propaganda şi membru în Executivul PSD. Nu 
propunem, pentru că a fost de nenumărate ori spărgător de grevă şi 
trădător. 

3 Doroftei Adrian Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Nu propunem, pentru că 
este un reactionar, a ţinut legătură strânsă cu maniştii. 

4 Kendi (Kohn) Deputat parlamentar din partea PSD-ului. Nu propunem pentru 
Ştefan nimica, pentru că a fost şi este un duşman al clasei muncitoare, fost 

spărgător de grevă, fost agent al siguranţei şi al fabricanţilor. 
5 Gazdag Coloman Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Nu propunem, pentru că 

este oportunist, spărgător de grevă şi duşman al Sovietelor. 

6 Sântimbreanu Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Nu propunem, pentru că 
Cornel este un om imoral, oportunist, afemeiat şi afacerist rară scrupule. 

7 Dr. Pisztiner Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Nu propunem, pentru că 
Avram este un burghez de clasa 1, oportunist, individualist, sionist, manierat. 

8 Silaghi Gheorghe Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Fără nici o manifestare 
politică, inactiv, necorespunzător. 

9 Crişan Gheorghe Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Pasiv, nehotărât, n-are 
simpatie, necorespunzător. 

10 Popa Alexandru Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Inactiv, oportunist, trecut 
obscur, necorespunzător. 

11 Juhâsz Carol Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Este şovinist, duşman al 
PCR. 

12 Szupkai Nicolae Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Viaţa particulară 
imorală, beţiv, cartofor. 

13 Damian Constantin Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Duşman al regimului 
actual. 

Anexa nr. 3 

Listă cu social-democratii propuşi pentru a îndeplinii functii în cadrul PUM: , , 

Nr Numele Caracterizare 
crt 

1 Stanciu Enea Secretar General al PSD-ului, organizaţia judeţeană Bihor. Este ales 
în comisia mixtă judeţeană a PUM-ului, totodată, delegat judetean. La 

33 AN-DJBH, fond Comitetul jud. Bihor al P.C.R., dosar nr. 242/1948, f.43. 
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congres nu propunem. 
2 MiIle Victor Secretar al organizaţiei judeţene PSD Bihor. Este ales ca delegat 

judeţean. La congres nu propunem. 
3 Nagy Adalbert Secretar organizatoric al PSD-ului, judeţul Bihor. Membru în comisia 

mixtă judeţeană a PUM-ului. Este ales ca delegat judeţean. Propunem 
ca delegat la congres. 

4 Neagu Cristea Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Este ales ca delegat 
jude�an. La congres nu propunem. 

5 Vanea Dumitru Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Membru în comisia 
mixtă judeţeană a PUM-ului. Delegat judeţean. 

6 Valunga Marieta Membră în Comitetul Executiv al PSD-ului. Este aleasă ca delegat 
judeţean. Propunem ca delegat la congres. 

7 Drăghici Gheorghe Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Este ales ca delegat 
judeţean. La congres nu propunem. 

8 Barany Emeric Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Este ales ca delegat 
judeţean. Propunem pentru cooptarea la Sectorul I Oradea. 

9 Andrasi Iuliu Membru în Comitetul Executiv al PSD-ului. Este ales ca delegat 
judeţean. La congres nu propunem. 

Anexa nr. 4 

COMPOZITIA COMITETULUI JUDETEAN BIHOR AL p.M.R.34 
, , 

Nr Numele Etatea Anul Profesia Funcţia Şcoli 
crt înscrierii în politice 

PCR urmate 

1 ilie Jean 42 1944 Mecanic Secretar -
2 Szilagyi Francisc 34 1945 Zidar Secretar adj. Universitate 

maghiară 
3 Czibulak Gavril 24 1945 Zidar Secretar adj. Ştefan 

Gheorghiu 
4 Vâlcea Dumitru 30 1945 Lăcătuş Responsabil- Şcoala 

CFR organizatoric medie 
judeţeană 

5 Kiss Vasile 29 1945 Necalificat Responsabil- Şcoala de 
cadre cadre 

6 Moş Traian 31 1946 Funcţionar Responsabil- Şcoala 
propagandă Constanţa 

7 Mariţan Ioan 29 1945 Fotograf Responsabil- Şcoala 
administrativ Constanţa 

8 Lukacs Vasile 34 1945 Picher CFR Responsabil- Fără şcoală 
sindicate 

9 Mariaş Irina 31 1945 Rictuitor Responsabil- Fără şcoală 
UFDR 

10 Turcu Ioan 41 1945 Plugar Responsabil- Fără şcoală 
ţărănesc 

1 1  Szasz Andrei 34 1946 Lăcătuş Membru Fără şcoală 
CFR 

12 Raţa Iosif 48 1945 Lăcătuş Membru Fără şcoală 
CFR 

13 Vanţiu Ioan 37 1945 Lăcătuş Membru Fără şcoală 
14 Groza Ioan 39 1947 Lăcătuş Membru Fără şcoală 
15 Balo� Dumitru 46 1945 Cizmar Membru Fără şcoală 
16 B6lcsi Alexandru 39 1945 Pantofar Membru Fără şcoală 

34 AN-DJBH, fond Comitetul jud. Bihor al P.C.R., dosar llf. 242/1948-1949, f. 48. 
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17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 

25 

26 
27 

28 
29 
30 

Bârâny Emeric 35 1945 Tipograf 
Balâzs neana 37 1945 Muncitoare 

Baritec Ioan 25 1945 Brutar 
Litvin Florian 23 1946 Lăcătuş 

CFR 
Balai Andrei 30 1945 Strungar 
Muscă Elisabeta 23 1946 CaIfă-

comerţ 

Waldmann Ladislau 40 1934 Avocat 
Bam Ioan 37 1945 Mecanic 

CFR 
Weissmann 31 1946 Muncitor 
Alexandru 
Baros Ioan 48 1945 Pantofar 
Debelka Emeric 43 1945 Lăcătuş 

CFR 
J akabovics Amold 47 1932 Lăcătuş 
Molnar Ana 37 1948 Rictuitor 
Bonaţiu Florian ? ? Lăcătuş 
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Membru Fără şcoală 
Membru Şcoala 

medie 
judeţeană 

Membru Fără şcoală 
Membru Şcoala UTM 

Bucureşti 
Membru Fără şcoală 
Membru Şcoala 

medie 
judeţeană 

Membru Fără şcoală 
Membru Fără şcoală 

Membru Fără şcoală 

Membru Fără şcoală 
Membru Fără şcoală 

Membru Fără şcoală 
Membru Fără şcoală 
Membru Universitate 

MELANIA ŢĂRĂu 
Universitatea Oradea 

DERAUFLOSUNGSP ROZESS DER SOZIAL-DEMOKRATISCHEN PARTEI 
IM KR EIS BmOR 

ZUSAMMENFASSUNG 

Vorliegender Aufsatz schildert die Geschichte der Zweigstelle Bihor der 
Sozialdemokratischen Partei (P.S.D.) kurz vor ihrer Abschaffung. Nach den gefalschten Wahlen im 
Jahre 1946 durch die Kommunistische Partei, die die Fuhrung der Regierungskoalition innehatte, 
wurden eeinige Massnahmen zur Beseitigung der Fiihrung der Sozialisten getroffen. 

Diese politische Krise nahm dramatics zu, als die Kommunisten massiv Druck ausiibten, um 
die einzige fiihrende Partei zu werden. 
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