AUTORII GENOCIDULUI: MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ
[sinteză Livia Dandara]
Parlament -Cronologie
1946
/ 29 mai'-13 iul.'46 :Legea electorală
Anunţată de Lucreţiu Pătrăşcanu (29 mai ), legea prevedea
desfiinţarea Senatului şi lărgirea dreptului de vot pentru anumite
categorii de cetăţeni .
Puteau fi aleşi cetăţeni de la 25 de ani ( bărbaţi, femei, militari
,funcţionari publici ).
În perioada următoare , paralel cu campania electorală ,se poartă vii
discuţii pe temă.
Erau privaţi de dreptul de a alege şi a fi aleşi :criminalii de război
;foştii primari şi prefecţi ai regimului Antonescu ;voluntarii împotriva
Naţiunilor Unite (vizaţi, spre ex., Mihalache şi Gh Brătianu ), legionarii
şi gogo-cuziştii , conducătorii Centralei Evreilor etc etc.
Prin desfiinţarea Senatului şi anularea prerogativelor regale de a
dizolva Parlamentul, se încălca Constituţia din 1923 ( pusă în
vigoare după 23 august '44 )
După polemicile duse în presă şi confruntările din guvern , legea a
fost votată în Consiliul de Miniştri la 13 iul.'46.
/ 2 iunie '46:Debutul campaniei electorale
Campania începe fără a fi fixată data alegerilor .
CC Electoral al BPD este alcătuit din :Mihail Ralea ( Frontul
Plugarilor ) ,I.G.Vântu ( PNL-Tătărăscu ) ,B.Solomon ( PSD ),Miron
Constantinescu ( PCR ),Mihail Dragomirescu (P N.P) ,Aurel Pop (
PNŢ-Alexandrescu ) ;Gh.Apostol ( CGM ) G.Bernachi ( FDF )
...Petru Groza, miting la Iaşi , deschide campania :< Regele nostru ,
biserica noastră ,proprietatea individuală ,sunt lucruri la care noi
ţinem .Nu facem colhozuri ,aşa cum vă sperie partidele istorice
[...]Noi nu numai că nu urmărim desfiinţarea proprietăţii
individuale , dar o întărim chiar [...] >
-14 iul :la o adunare electorală a PCR ( Arenele Romane ) Teohari
Georgescu pune pe seama PNL şi PNŢ violenţele din campanie:
organizaţi în "grupări teroriste şi diversioniste ", de
"conspiratori fascişti ", în rândurile cărora s-au operat arestări"
-18 iul.:Silviu Brucan : Ion Mihalache este "unul din principalii
căpitani ai bandelor care asaltează poziţiile cucerite de tânăra
democraţie " ( "Scânteia" , 18 iul )

/ 29 iul-23 aug.'46 :Ţinta "demascărilor" : partidele "istorice"
/Teohari Georgescu :ţăranul ,care nu înţelege aşa uşor ca
muncitorul , adevărata faţă a "partidelor istorice", este asigurat că
"PCR nu urmăreşte colectivizarea pământului , colhozuri "(
Piteşti , 28 iul ):
/ Ana Pauker :"Trebuie să ducem lupta pentru stârpirea resturilor
fasciste[...] pentru zdrobirea reacţiunii ieri aliate lui Antonescu ,iar
azi cu rămăşiţele fasciste antonesciene " (Bucureşti, stadionul PTT
, 30 iul'46 ) :
/Vasile Luca :"[...] poporul român trebuie să lichideze ultimele
rămăşiţe morale şi politice ale fascismului şi sprijinitorii acestor
rămăşiţe -clica reacţionară manisto-brătienistă " ( Bucureşti,
stadionul Giuleşti, 6 august '46)
/ Petru Groza : " [...] să-i culegem într-un mănunchi şi să-i dăm la o
parte,pentru ca să nu ne infecteze , cu hoitul gândurilor lor
reacţionare , huliganice [...] "
( Braşov, congresul tineretului BPD, 10 aug.'46 )
#Congresul PNL-Dinu Brătianu,nu se poate ţine, deoarece bande
de bătăuşi barează drumul delegaţilor spre sală ( Oradea,12
august'46 )
-Emil Bodnăraş:" Graniţele noastre la nord şi la răsărit sunt bine
stabilite în Convenţia de Armistiţiu .Asupra lor nici un fel de
discuţie sau de interpretare ."
(Iaşi, Piaţa Unirii , 15 aug.'46 )
-Comisia Centrală Electorală pentru a crea confuzie, atribuie
semnele electorale ale PNŢ şi PNL grupărilor dizidente,
componente ale BPD: grupării Anton Alexandrescu respectiv ,
Tătărăscu ( 16 august )
-PNŢ(Maniu ) -PSD ( I.Flueraş ) hotărăsc participarea pe liste
comune.( 16 aug.*46 )
Printr-o hotărâre de Guvern, PSDI va fi scos în afara legii
.(sept.'46 )
-Tudor Olaru :Dinu, Gheorghe şi Vintilă Brătianu ,prezentaţi ca
exponenţi ai trei generaţii ce au dus familia tot mai la fund, în
mlaştina dezgustătoare a fascismului trădător de patrie "
( Scânteia , 23 aug.'46 ).
/ 29 aug.- oct.'46 : 6.000 "indemnităţi electorale"
-Pe 29 aug.'46,Comunicatul Primăriei Capitalei precizează
decăderile din listele electorale :
cei puşi în interdicţie, cei declaraţi în faliment, cei condamnaţi
pentru crime de război sau distrugerea ţării, cei ce au făcut parte
din guv.Antonescu , voluntarii pe frontul de răsărit , foştii candidaţi

pe listele partidelor "Totul ptr Ţară " şi P.Naţional Creştin ,
conducătorii Centralei Evreilor,epuraţii , membrii Asociaţiilor
Româno-germane şi Maghiaro-germane .
-18 sept :Primăria Capitalei publică lista "nedemnilor" de a vota
.Printre cele 6.000 nume, figurează :Ion Mihalache, Gh.Brătianu,
Ion Gigurtu ş.a.ş.a
-Tudor Olaru ,"demascatorul", publică trunchiat scrisoarea lui
I.Mihalache ( 23 iun.'41 ) prin care cerea M.St.M să dispună
"mobilizarea sa la eliberarea Basarabiei" , la una din unităţile
combatante (Scânteia )
/ 4 oct.'46 :Judecătoria de Ocol din Topoloveni
îl declară pe Ion Mihalache <nedemn de a vota > ,deoarece <a
cerut de bună voie să lupte pe frontul de răsărit > ( 4 oct.'46 )
În com.Drăgaşani ,Horezu şi Pietrari ( jud.Vâlcea ) ,ţăranii
protestează pentru abuzul făcut lui Ion Mihalache( 5 oct ) Tribunalul
Muscel respinge ca "nefondat " recursul introdus de Mihalache
împotriva hotărârii judecătoriei Topoloveni : el rămâne "definitiv
nedemn electoral "
/ 23 oct :"Mihalache trebuie scos din viaţa politică " ( în aşteptarea
pronunţării hotărârii Tribunalului de la Câmpulung asupra demnităţii
vicepreşed. PNŢ ) ( Scânteia, 23 oct '46 )
-6 nov.: Comisia Centrală Electorală dispune " ştergerea d-lui Ion
Mihalache din lista de candidaţi nr.6 înregistrată la biroul electoral
al jud.Muscel la nr 20069-946 ca fiind nedemn de a fi ales în
conformitate cu dispoziţiunile art.7 aliniat f din legea electorală ."
/ 13 nov.'46:candid. BPD
Bucureşti :Gh.Gheorghiu -Dej ( PCR ) , Petre Bejan ( PNLTătărăscu ) ,Ana Pauker ( PCR )
,g-ral C. Răşcanu ,D.Pop şi Aron Braşter ( PSD ) , M.Sadoveanu şi
C.Dumitru ( PNP ) ,Neagu Andrei ( PCR ), Mişa Levin ( PSD ) .
Oameni de cultură : Sadoveanu ( Bucureşti ) , George Enescu (
Dorohoi ) ,George Călinescu ( Botoşani ) , Gala Galaction ( Vâlcea ) (
"Scânteia ", 13 nov.'46 )
/ 22 oct-18 nov.'46:propagandă electorală
-24 oct.:Gh.Gheorghiu -Dej, la conferinţa pe ţară a candidaţilor
BPD,cerea intensificarea muncii de lămurire pentru acea parte a
opiniei publice care "este încă influenţată de partidele istorice"
- 26 oct :Manifestul către ţară al opoziţiei naţionale :PNŢ, PNL Brătianu şi PSDI.
Silviu Brucan :"este destinat străinătăţii " ; are un "aspect ridicol

" , conferit de "trei jalnice grupări " (Scânteia ,26 oct.'46 )Leonte
Răutu :"Adevăratele partide democratice sunt cele din BPD, ele
garantând o reală suveranitate şi democraţie."
/ 18 sept. -21 oct'46 :6.000 "decăderi electorale"
[LD: grav este că printr-un fals conceptual ( o translare de termeni )
comis de la apariţia mişcării comuniste şi exacerbat în interbelic ,se
produce în limbajul politic al epocii o confiscare ( o inversare ) de
termeni privind doctrinele şi principiile partidelor. Pe când PCR şi
celelalte partide satelit sunt prezentate ca autentic democratice ,
partidele democratice sunt caracterizate drept reacţionare ,
fasciste,trădătoare,exploatatoare,etc etc. Cum aceste etichetări
au fost perpetuate în România o jumătate de secol,atât în
documentele "de linie" ale PCR ,cât şi în producţia istoriografică
sau culturală , nu ar trebui să mire pe nimeni cât de la îndemână a
fost relansarea lor , după 1989 ]
-18 sept :Primăria Capitalei publică lista "nedemnilor" de a vota
.Printre cele 6.000 nume, figurează :Ion Mihalache, Gh.Brătianu,
Ion Gigurtu ş.a.ş.a
...Tudor Olaru ,"demascatorul", publică trunchiat scrisoarea lui
I.Mihalache ( 23 iun.'41 ) prin care cerea M.St.M să dispună
"mobilizarea sa la eliberarea Basarabiei" , la una din unităţile
combatante
...Judecătoria de Ocol din Topoloveni îl declară pe Ion Mihalache
"nedemn de a vota " ,deoarece a cerut "de bună voie să lupte pe
frontul de răsărit " ( 4 oct.'46 )În com.Drăgaşani ,Horezu şi Pietrari (
jud.Vâlcea ) ,ţăranii protestează pentru abuzul făcut lui Ion
Mihalache( 5 oct )
...Tribunalul Muscel respinge ca "nefondat " recursul introdus de
Mihalache împotriva hotărârii judecătoriei Topoloveni : el rămâne
"definitiv nedemn electoral "
/ 14-17 nov.'46 :teroare în toată ţara
-14 nov. Maniu :în ultimele zile au fost arestaţi zeci de candidaţi
fără altă vină decât a candidaturii pe listele opoziţiei .
-14 nov.C.Titel-Petrescu :Candidaţi de-ai noştri au fost arestaţi în
mod arbitrar şi zac în închisorile Curţii Marţiale .
-15 nov.Dinu Brătianu :candidaţi liberali arestaţi (în
jud.Brăila,Tulcea, Alba,Cluj, Dolj,Severin )
sau percheziţionaţi la domiciliu ( Gh.Brătianu, Al Donescu )
-15 nov :Ion Mihalache - agresat la Bacău ;atentat asupra lui la
Topoloveni .
-17 nov.:Miting PNŢ în Pţa Teatrului Naţional , peste 30.000 de

oameni .Provocatori comunişti tulbură adunarea.Poliţia intervine ,
se trag focuri de armă .Sunt răniţi .
/ 19 nov.'46:Alegeri parlamentare
/ 15 oct.'46 :decret-lege de convocare la urne ( M.O.nr.239 bis )
Alegeri pe 19 nov.Convocarea Parlamentului -1 decembrie
/19 nov.:ziua /noaptea alegerilor .
[LD:nu uita ! broşura "Votul decisiv" , a lui Mihai Fătu Astfel se scria
istoria înainte de 1989 :
Forţele democratice obţin o mare victorie electorală :79,86% din
voturi ;378 mandate din 414 Victoria consfinţeşte izolarea completă
a PNŢ şi PNL în viaţa politică a României .
[LD:În realitate: ilegalităţi ,provocări , bătăi, furtul urnelor
,crime,spargeri de sedii, ocupări de primării şi prefecturi .În final,
inversarea rezultatelor .
Şi-a luat numele de Marea Adunare Naţională .Cu obedienţă şi
sârg, parlamentarii comunişti au iniţiat şi legitimat cu votul lor
toate legile represive venite de la guvern , de la diverse ministere
(mai ales de la cel al Justiţiei şi Ministerul de Interne ) de la organele
de securitate, ş.a.
...deputaţi BPD/PCR
[LD: este prima "legitimare" prin vot a "garniturii " de început a
"revoluţiei bolşevice " din România , cu care , chiar după dispariţia
unora , se va garanta firul de continuitate.
În ea au intrat principalii "ilegalişti" din interbelic ;tinerele "speranţe"
care-şi dovediseră calităţile în cei doi ani de luptă pentru cucerirea
puterii . Această garnitură "parlamentară " va da legitimitate
"legiferată" tuturor actelor deja înfăptuite şi a celor ulterioare, va da
Constituţie şi legi organice noului regim ]
Gh.Apostol(preşed.CGM, exponent principal în metamorfozarea
bolşevică a sindicatelor ),
Emil Bodnăraş( dezertorul din armata română , devenit principal
epurator al acesteia ),
Nicolae Ceauşescu( "antifascistul "utecist aureolat de închisoarea
făcută ),
Iosif Chişinevski ,Miron Constantinescu (devenit indispensabil în
frontul intelectualilor ) ,Constanţa Crăciun,Mihai Dalea,Alexandru
Drăghici ,Teohari Georgescu (ministrul de interne devenit creierul şi
braţul represiunii ) ,Gheorghiu- Dej ( ceferistul luptător devenit
primul secretar general al PCR în legalitate , executant al ordinelor
Kremlinului ),Vasile Luca, Constantin Daicoviciu , Vasile Maciu,(
deveniţi istorici "de linie", la Cluj şi Bucureşti ), I.Gh.Maurer,

C Prvulescu ,Lucreţiu Pătrăşcanu ( intelectualul "de stânga" ,
cominternistul supravieţuitor al garniturilor comuniste internaţionaliste
din anii ' 37 ) ,Ana Pauker ("tovarăşa" revenită în ţară pe tancurile
sovietice ) , Alex.Sencovici , Alexandra Sidorovici ( procuroracuzator în procese de "trădare naţională " ), Gh.Vasilichi ,Pantiuşa
Bodnarenko ( care-l ucisese în '46 ,din ordinul lui Dej , pe
"tov"Şt.Foriş ) ,etc etc .
...parlament "democratic", "naţional "
/După compoziţia economico-socială :77 muncitori , 56 plugari , 202
intelectuali ,12 meseriaşi , 11 comercianţi , 11 funcţionari , 2
industriaşi , 7 militari activi .
/Populaţia maghiară .MADOSZ :900.000 membri ; liste în 17 judeţe ;
29 mandate .
Kurko Gyarfas (preşed. ) declară că deputaţii "vor colabora cu
lealitate " vor sprijini "forţele democratice româneşti " .
...contestarea alegerilor de către opoziţie
Dinu Brătianu (PNL ), Iuliu Maniu (PNŢ ) , C.Titel -Petrescu (PSDI )
,semnează o Declaraţie comună ,în care consideră alegerile "ca
lipsite de orice temei de drept şi prin aceasta , nule şi neavenite
[....]guvernul Groza şi-a ticluit prin fraudă şi teroare rezultatele
[...] "
Încurajaţi şi de presiunile-fără succes- pe care guvernul american le
face în acelaşi sens.
...Mihail Ralea :respinge acuzaţiile Marshall
/4 ian.'47:proaspăt ministrul plenipotenţiar al României în SUA ,
respinge acuzaţiile guvernului american - prezentate de şeful
Departamentului de Stat ,George Marshall -că alegerile din
România s-ar fi desfăşurat prin încălcarea spiritului şi literei
acordurilor de la Yalta şi Moscova .
/ 1 dec.'46:Deschiderea Parlamentului
Regele -citeşte Mesajul Regal ;Groza citeşte Răspunsul la Mesaj;
miniştrii se instalează la Ministere ; procesele şi represiunile
continuă
/ Pe 18 dec., festivitatea prezentării Răspunsului la Mesaj -de
Delegaţia parlamentară .
/ 30 ian.'47 :numirea noilor prefecţi
La Ministerul de Interne are loc o Conferinţă la care se stabilesc
prefecţii

1947
/ TRATATUL DE PACE ,Paris ,10 febr.'47
[LD:în istoriografia comunistă nu se spunea nimic despre pierderea
Basarabiei ,a Nordului Bucovinei, a Herţei .Aşa se scria istoria înainte
de 1989 .]
-31 ian:În şedinţă de guvern, se fixează Delegaţia :Gh.Tătărăscu(
Afaceri Externe ) ,Ştefan Voitec (Educaţie Naţional ) ,g-ral
Dămăceanu ( Apărare Naţională ) ,Lucreţiu Pătrăşcanu ( Justiţie ) .
/ 20 febr.'47 :ACORDUL ECONOMIC româno -sovietic
-Moscova:Delegaţia română condusă de Gheorghiu Dej ,încheie
acordul economic.
...Gheorghi-Dej:"Uniunea Sovietică nu caută să îngrădească
dezvoltarea economiei româneşti , ci , dimpotrivă ,să ne ajute pentru
ca economia noastră să devină independentă "
( "Grai Nou ", 1 martie'47 )
...Costin Murgescu :"datorită concepţiilor politice ce stau la baza
atitudinii URSS faţă de toate popoarele, România a reuşit să
transforme un acord economic într-un pilon al dezvoltării
independenţei sale naţionale" ( Scânteia, 5 mart.'47 )
/ 19 mart.'47 :Legea Jandarmeriei
Este votată de Cameră .Jandarmeria trece în subordinea MAI ,
condus de Teohari Georgescu, devenind o jandarmerie politică .
/ 8 mai'47 :Legea de organizare a bisericii
Votată de MAN , dă putinţa parlamentarilor de a-şi spune cuvântul
în alegerea înalţilor ierarhi .
/ 24 mai'47 :Lege: Oficiile Industriale
Fixează îndrumarea ,controlul ,supravegherea activităţii
economice în sectorul de stat şi privat .
-Tudor Savin :Legea face "din intervenţia statului , o realitate " ,
iar în conducerea lor vor fi pe lângă industriaşi ,"reprezentanţi ai
muncitorilor " cuvântul hotărîtor avându-l "statul democrat "
,deoarece oficiile industriale vor îngădui "un control strict al întregii
activităţi industriale , al întregului proces de producţie, de la materia
primă pînă la produsul finit "( Scânteia ,14 febr.'47 )
-Industriaşii au considerat proiectul ca "o expropriere de fapt " (
Liberalul, 28 martie '47 )
-24 mai :Parlamentul votează legea .S-au constituit 14 oficii
industriale care cuprindeau 750 întreprinderi .

/ 5 iunie 1947 :lege: reforma agrară din 1945 ="act de
guvernământ "
Este declarată prin lege "act de guvernământ ".În art.unic se arăta
:" Lucrările pentru înfăptuirea reformei agrare săvârşite de
organele prevăzute prin legea din 23 martie 1945,regulamentul ei şi
deciziile complementare ,ale Ministerului Agriculturii şi Domeniilor
sunt acte de guvernământ şi nu pot fi atacate de justiţie pe nici o
cale."
/ 10 iun.'47 : Lege:organizarea Ministerului Apărării Naţionale
Se votează în Parlament.
/ 14-30 iulie '47:LICHIDAREA PNŢ
[LD:Parcurgând documentele comuniste de "linie" prin care PNŢ a
fost lichidat, avem dovezile indubitabile pentru a argumenta că
regimul comunist, prin toate instituţiile sale - guvern, parlament,
justiţie,poliţie, siguranţă ,presă - prin toţi conducătorii acelor
instituţii -Petru Groza,Gheorghiu -Dej,Teohari Georgescu
,Lucreţiu Pătrăşcanu ş.a -poartă întreaga răspundere pentru
represiunile şi genocidul ce a urmat .
...Moţiunile Adunării Deputaţilor
...15 iul.'47 :Ridicarea imunităţii parlamentare
Moţiunea depusă de 33 deputaţi este aprobată de Comisia legislativă
.Se ridică imunitatea parlamentară ptr. 6 deputaţii PNŢ: Iuliu Maniu
,Gr.Niculescu -Buzeşti, Ilie Lazăr, Aurel Leucuţia , Vasile Serdici ,Emil
Ghilezan .În Raportul comisiei se spune <Este o mare cinste pentru
Parlamentul nostru că are posibilitatea să înlăture din rândurile
sale pe cei care întrebuinţează calitatea lor de deputaţi pentru a
complota împotriva intereselor ţării >
...18 iul. Moţiune ptr dizolvarea PNŢ şi judecarea trădătorilor
Ad.Deput.cere instituirea unor tribunale populare pentru judecarea
trădătorilor , dizolvarea PNŢ .Eduard Mezincescu citeşte moţiunea
:< Ne luăm angajamentul să luptăm cu toate forţele până la
nimicirea definitivă a clicilor reacţionare a lui Maniu, Brătianu şi
Titel Petrescu >
...29 iul.Votarea legii în Cameră
29 iul.'47.Teohari Georgescu prezintă "şirul de crime şi trădări ale
PNŢ "
Camera votează pr. de lege de dizolvare a PNŢ

/ 7 august.'47 : Legea nr.291 :pedepsirea vinovaţilor de crime de
război .
[LD:ar trebui să se observe că Legea 312 ( 21 apr.'45 ) rămâne
mereu valabilă , ceea ce se schimbă este doar instanţa de judecată
.După desfiinţarea Tribunalului Poporului ,trecuse în competenţa
Tribunalului Capitalei ,Secţia I Penală. Acum trece în competenţa
Curţilor de Apel.]
Adunarea Deputaţilor votează Legea 291 <de urmărire şi
sancţionare a celor vinovaţi de crime de război sau împotriva
păcii ori umanităţii >care prevedea ca judecarea faptelor prevăzute
în Legea 312 să se facă de secţiunile cu competenţă criminală ale
Curţii de Apel Bucureşti sau ale Curţii de Apel Cluj, mandatele de
arestare urmând a fi emise de procurorul general ( nu de Consiliul de
Miniştri )
/ 15 -21 aug.'47:Reforma monetară
/ Legea fusese pregătită la Ministerul Economiei Naţionale departamentul lui Gheoghiu -Dej - de către "experţi sovietici " .
/Pe 15 august, Adunarea Deputaţilor votează legea .În toată ţara ,
peste noapte , începe preschimbarea banilor :20.000 lei vechi pentru
1 leu nou .Sumele de bani ce puteau fi schimbate erau deliberat
limitate. Legea prevedea şi obligativitatea persoanelor particulare de
a preda BNR aurul şi valuta deţinută, ptr preschimbare la un curs
mic.
/ 23 aug.'47 RATIFICAREA TRATATULUI
Parlamentul român ratifică Tratatul de Pace .RaportorAlex.Drăghici .
/ 1-7 nov.'47 :Săptămâna prieteniei româno-sovietice
...Camera Deputaţilor :în prezenţa membrilor guvernului (
Groza,Gheorghiu-Dej, Teohari Georgescu ş.a ) iau cuvântul Mihail
Sadoveanu ( PSD ), Andrei Oţetea (PNP ),M.Ghelmegeanu (
Fr.Plug.) (M.O.5 nov. )
Guvern Petru Groza (III )
/ 3 nov.'47 :Moţiunea de neîncredere în miniştri liberali
Comisia afacerilor externe din Parlament - la propunerea lui Mihai
Dragomirescu , sub preşedinţia lui Miron Constantinescu - adoptă
o Moţiune de neîncredere în miniştrii liberali , pe care o transmite
Camerei şi Guvernului .

/ 5-7 nov.'47 :Demiterea miniştrilor liberali
-5-7 nov.'47.Bazat pe Moţiunile votate în Parlament, Guvernul
hotărăşte înlăturarea miniştrilor şi subsecretarilor de Stat
liberali:
/ 8-28 nov.'47:Justiţia populară -legea Pătrăşcanu
..."asesorii populari "=cuvânt hotărâtor
-18 nov.:Lucreţiu Pătrăşcanu (Justiţie ) prezintă pr.de lege în
Guvern şi MAN
-28 nov.Parlamentul votează legea.Pătrăşcanu ţine să
sublinieze:"prin prezenţa reprezentanţilor aleşi ai maselor
muncitoare de la oraşe şi sate care devin judecători cu drept
hotărîtor în Tribunale şi Curţi ,justiţia devine într-adevăr populară ."
/ 18 dec.'47:Legea avocaţilor -Lucr.Pătrăşcanu .
Camera votează legea.Cei ce au manifestat "atitudini
antidemocratice" ,nu vor mai fi înscrişi în Colegiile de avocaţi .
30 dec.'47.REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ
/ 30 dec.'47 Legea 363 : proclamarea RPR
(M.O.nr 300 bis / 30 decembrie 1947 )
"Art.1.Adunarea Deputaţilor ia act de abdicarea regelui Mihai I
pentru el şi urmaşii lui ..
Art.2.Constituţia din 1866,cu modificările din 29 martie 1923 şi
acelea din 1 sept.1944 şi următoarele se abrogă .
Art.3.România este Republică Populară .[.....]
Art.4.Puterea legislativă va fi exercitată de Adunarea Deputaţilor
pînă la dizolvarea ei şi până la constituirea unei adunări legislative
constituante [....]
Art .5 Adunarea Constituantă va hotărî asupra noii Constituţii a
Republicii Populare Române .
-30 dec.'47.MAN a adoptat Legea nr.360 , prin care statul român a
fost proclamat Republică Populară .A ales un Prezidiu (format din 5
membri ) , al cărui prim preşedinte a fost C.I.Parhon.
1948
/ 23 ian.'48 :Legea electorală
PRESA COMUNISTĂ -Cronologie
1944

Scânteia ,România Liberă .ş.a
/ 7 oct.'44 : contra academicienilor
Cere excluderea din Academie a scriitorilor Brătescu -Voineşti
,Rădulescu -Motru ,Tzigara-Samurcaş, Mircea Vulcănescu ,Radu
Tudoran ,ca "moaşte de care s-au slujit tâlharii fascişti (Scânteia ,7
oct.'44 ) "
/ 15 -16 nov.'44 : contra miniştrilor PNŢ, PNL din guv.Rădescu
Se înteţesc atacurile din Scânteia la adresa miniştrilor şi liderilor
PNŢ şi PNL.
Ţintă predilectă : Sănătescu, Penescu( "să fie arestat ca falsificator
şi vrăjmaş al poporului " ), Maniu ( Brucan: "strigoi în politica
românească " )
1945
/ 25 febr.-5 mart.'45 :contra guv.Rădescu
Campanie furibundă de presă , presiuni sovietice şi comuniste pentru
demiterea guv.Rădescu .Discursul lui Rădescu taxat ca "huliganic
şi antisemit " ; Brucan:Rădescu "un nou discipol al lui Himmler"(
Scânteia )
/ Rădescu şi "banda" să fie trimişi în faţa Tribunalului Poporului
(Miron Constantinescu ,Scânteia )
Judecata ta va fi cumplită, Călăule ( Grig.Preoteasa , Rom.Lib , 27
febr )
/ 30 mai -4 iun.'45:contra ziariştilor "criminali de război "
[LD: arestaţi la grămadă ,din presa de toate "culorile" , dar , mai
ales, cea naţionalistă ]
Râuri de cerneală înveninată , de mărturii demascatoare , curg în
presa aservită noului regim."Confraţi ziarişti" cu limbaj bolşevizat , se
întrec în a cere pedepsirea exemplară, chiar cu moartea .Se
organizează mitinguri de presiune , la care "cetăţeni indignaţi" cer
sancţionarea "ziariştilor fascişti " . Te întrebi şi astăzi : cum de a fost
posibil ?! ]
/Lotul este format din : Pamfil Şeicaru ( dispărut ) , Ionel
Dumitrescu , Stelian Popescu ( dispărut ) Romulus Dianu , Ilie
Rădulescu , Alex.Hodoş , Radu Dumitrescu -Gyr , Grigore
Manoilescu ( dispărut ) , Nichifor Crainic ( dispărut ) ş.a
/ În corul demascator se întrec :Miron Constantinescu , Scarlat
Callimachi, Şerban Voinea, George Macovescu ,George Ivaşcu ,
Miron Radu Paraschivescu , Gh Dinu , Radu Boureanu şi Mihai

Beniuc, Ion Pas, Ion Biberi şi mulţi alţii care , în interbelic , au
reprezentat aşa-numita "presă de stânga".
/ 16 oct.'45 :ziariştii epuraţi
Este dată publicităţii prima listă de ziarişti cărora li se ridică
dreptul de a publica :Pamfil Şeicaru , Stelian Popescu , Nichifor
Crainic ,Eugen Titeanu , ş.a Se cere suprimarea ziarului "Universul " "fortăreaţă a reacţiunii româneşti " (România liberă ,16 oct.'45 )
/ 20 nov.-15 dec.'45 :demascarea poziţiilor economice
/Scânteia porneşte o campanie de demascare a "poziţiilor cheie"
deţinute de reacţiune în viaţa economică :Banca Românească
(dir.George Cretzianu ) este acuzată de sabotaj economic
;Societatea "Letea" , editura "Cartea Românească " că au
colaborat cu nemţii ;"oamenii lui Brătianu " -Mircea Cancicov
,I.Manolescu-Strunga - că au vândut ţara nemţilor ; Iuliu Maniu ,de
"complicitate cu imperiul Habsburgic" , de" intenţia vânzării Ardealului
", " de complicitate cu Hitler şi Antonescu "
/Arestarea şi rearestarea pentru "sabotaj " a lui Nellu Mihăilescu (
proprietar de magazin ) devine un "caz" ,un exemplu de "linie" : <
Nici o milă şi nici un menajament pentru speculanţi. Ocna să fie
ocnă ,munca silnică să fie muncă silnică , temniţa să nu fie de
salon de recepţie. Pedeapsa dată să zguduie , să cutremure , iar
complicii şi susţinătorii speculanţilor să fie măturaţi fără cruţare
de oriunde s-ar găsi > (Scânteia , 2 dec.'45 )
1946
/ 21 febr-16 mart.'46: contra partidelor istorice
-Zaharia Stancu :<"Istoricii"[partidele ] sunt ultimii îndreptăţiţi din ţara
aceasta să se plângă de teroare > (România Liberă , 21 febr.'46 )
/ 26 febr.'46 :laude la adresa URSS
-Prof.dr ICParhon ( preşed.ARLUS ), prof Al.Rosetti ( rectorul
Univ.Bucureşti ,ex-senator în parlamentul carlist ) ,Victor Eftimiu ,
Andrei Oţetea ( rector univ.Iaşi ) ş.a. , la întoarcerea dintr-o vizită de
o lună în URSS , nu prididesc cu laudele vieţii ştiinţifice sovietice
(România Liberă ,26 febr. )
/ 16 mart.'46:contra universitarilor "fascişti "
-Miron Constantinescu(dir.Scânteia ):"Epuraţia din Universitate este
departe de a fi terminată.
Numai curăţind Universitatea de "cuibarele fasciste" ,reeducând şi

îndrumând tineretul pe o cale nouă , democratică ."( Scânteia ,16
mart. )
/ 6 mai -1 iun.'46 :demascarea regimului antonescian
În timpul procesului mareşalului , presa şi radioul au ţinut "afişul"
cu titluri senzaţionale , cu relatări din proces-rechizitoriu-mărturii pledoarii -sentinţe ;cu dezvăluiri ,cu demascări ,cu incitări la
răzbunare .
Opinia publică (pe fondul unei confuzii panicate , determinată de
ocupaţia sovietică şi represiunile politice în curs ) s-a comportat ca în
faţa unui spectacol senzaţional ,cu reacţii surescitate emoţional,
amestecată cu agresivitate exacerbată.
1947
febr. -mai '47 :"Războiul" de presă =anticiparea loviturilor
-7 febr.Ştefan Voitec : PCR este în posesia unor documente cu
caracter senzaţional , care arată "gradul de decădere şi
descompunere politică " al partidelor istorice " transformate în
clici odioase de provocatori " (Scânteia ,art.Falsuri şi provocaţii
odioase )
-9 febr.Vasile Luca :"opoziţia manisto-brătienistă şi lacheii lor titelişti
" concentrează în jurul lor " toate rămăşiţele fascisto-legionare ,
conspiră, asasinează,calomniază şi provoacă " .
"Înglodaţi până-n gât în acţiunile lor antisosovietice , antisemite şi
şoviniste şi în conspiraţia împotriva democraţiei , ei uită că există şi
un art.5 al Tratatului de Pace "
(Ştefan Voitec ,Opoziţie sau bande de conspiratori fascistoreacţionari ? ,Scânteia ")
-14 febr.:După părerea lui V.Luca ,comuniştii nu cunosc noţiunea de
adversari , ci numai pe aceia de duşmani , care "trebuiesc distruşi ,
lichidaţi şi suprimaţi "( Liberalul, art.Adversari şi duşmani " )
-24 febr.Silviu Brucan :"măcelul din Piaţa Palatului organizat de
fugarul Rădescu, ajutat de Maniu şi Brătianu [ 24 febr.'45 ] ,de
complotul Sumanelor Negre şi al MNR-ului ,condus de Aldea ", a
avut drept scop de a transforma statul român "într-un stat de tip
fascist, unealtă servilă în mâna cercurilor reacţionare internaţionale "
( Scânteia, 24 febr '47 )
-26 febr.:"Tentativa lui Rădescu de a arunca ţara în război civil " ,
legăturile acestuia cu Iuliu Maniu ,cu alţi fruntaşi PNŢ şi PNL ,"au
fost indubitabil probate " ( L.Sărăţeanu, România Liberă , 26 febr.'47
)
/ 16 febr.'47:Comemorarea'33 =prilej de demascare

În Parlament, sunt comemorate luptele din febr.'33 .
-Gh.Apostol ( CGM ) :demască "rolul mârşav "al Parlamentului
naţional-ţărănesc din 1933 ,"reacţiunea manisto-brătienistă ", care a
făcut uz de "metodele fasciste" împotriva mişcării muncitoreşti şi
democratice .
-Gh.Vasilichi ( PCR ):poporul "şi-a dat seama că Maniu şi Brătianu
[...] acum ca şi atunci vor să arunce toate greutăţile dezastrului
provocat de ei ,pe spinarea celor mulţi " ( Scânteia , 17 febr.'47 )
/ 16 apr.-10 mai '47 : demascări şi instigaţii
-16 apr.:N.Carandino,dir. ziarului "Dreptatea" , suspendat din
sindicatul ziariştilor profesionişti ( semnează Ion Pas şi N.Moraru )
-21 apr:Silviu Brucan consideră Dreptatea"un ziar sută la sută
fascist " .
-26 apr.:Frontul Plugarilor comunică înlăturarea chiaburilor şi
reacţionarilor din rândurile sale -29 apr. Legiunea de Jandarmi din
Baia Mare cere tuturor unităţilor de jandarmi ,urmărirea ,
identificarea şi arestarea membrilor organizaţiei Mişcarea
Naţională Românească , care operează şi în jud.Suceava .
-1 mai .Lozincile CC al PCR ,cer, printre altele :Cerem tabere de
muncă pentru sabotori şi speculanţi ;Să fie judecaţi şi pedepsiţi
criminalii de război şi vinovaţii de dezastrul ţării ;Să întărim lupta
împotriva uneltelor reacţiunii internaţionale -maniştii şi brătieniştii
-duşmani ai celor ce muncesc şi ai păcii între popoare "
...Gheorghiu-Dej (prim secretar al CCPCR ) cere respingerea "nu
numai a regimurilor fasciste de tipul dictaturii lui Antonescu sau
a lui Horia Sima, ci şi a ruşinoaselor regimuri de
< democraţie istorică> dinainte de război."
...Gheorghe Apostol în cuvântarea rostită cere demascarea
reacţionarilor care "care trebuie toţi, dar absolut toţi ,să fie
judecaţi şi aspru condamnaţi [...] trimiţându-i la muncă obligatorie
în tabere de muncă , unde să înveţe cum trebuie să muncească "
(Scânteia , nr festiv, 1 mai 1947 ).
-7 mai .Silviu Brucan :" fără lichidarea politică a celor două sute de
familii <româneşti >din partidele <istorice >,a manevrelor şi
speculaţiilor ce le întreprind nu se poate consolida temeinic
democraţia şi înlătura în mod serios greutăţile de azi. "(Scânteia, 7
mai '47 )
-9 mai .Tudor Olaru :"ceasul unei largi epuraţii în învăţământul
universitar a sunat ". Enumeră profesori universitari "complici ai
dictatorilor fascişti " ,care au rămas "consecvenţi pe poziţiile
ideologiei fasciste " ,"ale huliganismului şi rasismului " : Istrate
Micescu ,Nichifor Crainic,M.Manoilescu ,Tr.Brăileanu ,I.Petrovici

,Gh.Strat , Gh.Brătianu , Victor Slăvescu .
/ 14-30 iulie '47:LICHIDAREA PNŢ
-18, 21 iul.Silviu Brucan :Toţi cei ce iau "drumul lui Horia Sima, a lui
Iaşinski ,a lui Gafencu şi Cretzeanu ,pentru a constitui peste
graniţă un focar de agitaţie " , trebuie nimiciţi.
Mihalache voia să ia contact cu "foştii diplomaţi antonescieni Gafencu
şi Creţianu " care acum erau "închiriaţi" de "cercurile reacţionare
apusene " , pentru a "unelti " împotriva păcii în Balcani , la ordinul "
incendiatorilor de război occidentali " (Scânteia, 18, 21 iul.'47 )
...Moţiuni de condamnare
30 iul. Scânteia şi România Liberă publică sute de "moţiuni
cetăţeneşti "care cer dizolvarea PNŢ, arestarea trădătorilor
;"mitinguri spontane" în întreprinderi cer să fie lichidaţi "vânzătorii
de ţară " ;Silviu Brucan titrează:"Falimentul PNŢ - o sentinţă a
istoriei "
/ 15 -21 aug.'47:Reforma monetară
...Silviu Brucan -specialistul în toate:"PNŢ, partidul speculanţilor a
complotat contra stabilizării " PNŢ şi PNL au încercat să frâneze
aplicarea propunerilor PCR din 14 iunie , de aceea "trebuie să
răspundă [...] pentru tot răul pe care l-au făcut ţării" ( Scânteia ,
18 aug.'47 )
/Pe 23 august au fost decoraţi cu înalte ordine şi medalii membrii
Comisiei interministeriale de reformă şi stabilizare monetară .Printre
ei, Gheorghiu -Dej,Ion Gh.Maurer,Aurel Vijoli, Alex.Bârlădeanu
,Nicolae Celac,Gogu Răduescu etc etc.(Scânteia, 23 aug.'47 )
/Pentru "sabotorii stabilizării", se organizează "instanţe de sabotaj "
, care judecă şi condamnă în regim de urgenţă.Pe 30 august , 6
sabotori ai stabilizării sunt condamnaţi la 8 ,respectiv 5 ani de
închisoare ; avocatul apărării din Bacău, este plimbat (de un grup de
muncitori ) pe străzile oraşului cu o placardă de gât pe care
scria:<Eu apăr pe sabotori>( Scânteia , 30 aug.'47 )
[LD:vezi pe tabele -speculanţii -victime ]
/ nov.'47 : Procesul PNŢ (lot I)
...2 nov.'47 Politica PNŢ -scria Sorin Toma - "nu era decât un
apendice al activităţii de trădare şi spionaj, şi o mască a crimei "
, deoarece membrii PNŢ erau "vânduţi cu trup şi suflet serviciilor
de spionaj ale SUA şi Angliei ", iar conducătorii lor " comit
asasinate,stârnesc vărsări de sânge , războaie civile " pentru a
da putinţă imperialismului străin" să subjuge ţara " (Scânteia , 2
nov.'47 )

/2070 moţiuni şi telegrame -pe adresa Tribunalului -în care "oamenii
muncii " ar fi cerut "aspra pedepsire a acuzaţilor Maniu şi
colaboratorilor săi "(Scânteia, 12 nov. )
/ 3 nov.'47 :PNL- Tătărăscu - înlăturat de la guvernare
-Sorin Toma - secondează propagandistic demersul - cerând ca
"putregaiul de la Ministerul de Externe să fie extirpat cu toată
hotărîrea şi cît mai repede " (Scânteia, 3 nov ) , deoarece se
comportă ca "un minister al guvernului de trădători în slujba
imperialiştilor anglo-americani " fiind astfel proiectat şi organizat
"de spionul Maniu şi complicii săi " ( Scânteia, 5 nov.)
...Ştefan Voicu conchide propagandistic :s-a pus capăt politicii
PNL-Tătărăscu ,care "folosind poziţiile guvernamentale ,sabota
opera de democratizare a ţării " , uneltind cu "agenţii
imperialismului anglo-americani ".(Scânteia, 7 nov.'47 ) ;
/ 8-28 nov.'47:Lege privind organizarea judecătorească
..."asesorii populari "=justiţie populară
-18 nov.:Lucreţiu Pătrăşcanu (Justiţie ) prezintă pr.de lege în
guvern.
-28 nov.Parlamentul votează legea. Pătrăşcanu ţine să
sublinieze:"prin prezenţa reprezentanţilor aleşi ai maselor
muncitoare de la oraşe şi sate care devin judecători cu drept
hotărîtor în Tribunale şi Curţi ,justiţia devine într-adevăr populară ."
-"Asesorul popular n-are nevoie să cunoască multă carte şi legi
multe .Astea le ştie judecătorul." El trebuie "să judece după mintea
şi conştiinţa lui " (Scânteia , 12 dec.'47 )
1948.
/ 7 iunie 1948. Decretul nr.1045 al Prezidiului MAN.
Regim represiv special.

