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După retragerea trupelor franceze de ocupa-
ţie și instaurarea administraţiei românești 

pe cuprinsul judeţului Caraș-Severin, la sfârșitul 
lunii mai 1919, atenţia opiniei publice locale s-a 
îndreptat spre alegerile parlamentare anunţate de 
Consiliul Dirigent încă la sfârșitul anului 1918. 
Erau primele alegeri din România unită și urmau 
să se ţină pe baza votului universal.

La 11 decembrie 1918, regele Ferdinand a 
semnat Decretul 3613 prin care Consiliul Dirigent 
era însărcinat să întocmească un proiect de lege 

electorală bazat pe principiul universal. După dis-
cuţii aprinse, la 29 iulie 1919, Resortul Organizării 
condus de Ioan Suciu a prezentat Marelui Sfat 
Naţional întrunit la Sibiu proiectul noii legi elec-
torale1. Din el lipseau însă două din principiile 
adoptate la Alba Iulia: dreptul de vot pentru femei 
și reprezentarea proporţională2. Aceste omiteri au 

1 Gheorghe Iancu, Desfășurarea și rezultatele alegerilor 
parlamentare din noiembrie1919 în circumscripţiile Transil-
vaniei, în Studia, Series Historia, Cluj, fasc. 1, (1974), 104.
2 La punctul al treilea al Rezoluţiei Adunării Naţionale de la 
Alba Iulia se prevedea: „Înfăptuirea desăvârșită a unui regim 
curat democratic pe toate tărâmurile vieţii publice. Votul 
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1919 Parliamentary Elections in Caraş-Severin County
(Abstract)

] e aim of this study is to investigate the development of the November 1919 parliamentary elections in the 
districts of Caraş-Severin County. 

After the withdrawal of Serbian and French troops from the Banat and the establishment of the Romanian 
administration, two counties were set-up in the Banat area allocated to Romania after the Paris Peace Conference, 
namely Caraş-Severin and Timiş-Torontal. 

Caraş-Severin County had its capital in Lugoj and included most of the former Hungarian county with the 
same name.

According to the decisions of the National Assembly of Alba Iulia from 1 December 1918, the new county 
administration was subordinated to the Governing Council based in Sibiu at that time.

Both the domestic and international public observed the elections closely, which were announced at the 
beginning of 1919. ] ese were the  ̀rst parliamentary elections in Great Romania. 

] is study describes the new election law: the organization of electoral districts on the territory of the mentioned 
county; the disputes between the political parties that occurred during the preparation of the candidates lists for 
the Chamber of Deputies and Senate, the activity of the political parties based in this county; and the electoral 
tours of candidates in the districts’ villages and cities. 

] e study highlights that these elections were conducted during a state of siege and censorship, which 
represented a form of political aggression and a way to inc uence the electorate. Censorship was aimed mainly 
at the publications of opposition parties and independent publications, but also some electoral propaganda 
materials: brochures, leac ets, posters, c yers, etc., which played an important role in this electoral campaign. 
] us, at that time, the Lugoj newspaper Drapelul (the Flag) that appeared since the beginning of the century 
was considered one of the most important publications of the Romanian National Party. ] e most important 
publications of the opposition parties were Timişana and Banatul Românesc. 
Considering that the Romanian National Party was presented in the election campaign with a historical past and 
showing many times that it is the representative of the Romanian people from Transylvania and Banat, enjoying 
popularity among electors, and being supported by authorities through the mass-media that spread its electoral 
program, the party’s success in the 1919 elections in the districts of Caraş-Severin County seems only natural 

] e study concludes with a listing of the names of deputies and senators from Caraş-Severin that will be part 
of united Romania’s  ̀rst parliament.
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dus la protestul hotărât al unei mari părţi a opiniei 
publice ardelene și bănăţene. În ciuda acestor pro-
teste, proiectul a rămas totuși în forma iniţială și a 
fost votat cu puţine modi  ̀cări la 6 august de către 
membrii Marelui Sfat Naţional cu excepţia social-
democraţilor. Noua lege electorală însemna un pas 
înainte pe calea modernizării vieţii politice în com-
paraţie cu vechile stări de lucruri, dar și unul înapoi 
faţă de hotărârile de la Alba Iulia. Lipsa dreptu-
lui de vot pentru femei era motivată prin faptul 
că ea lipsea din legea electorală din Vechiul Regat 
precum și din interese de ordin naţional. Dar se 
promitea că se va milita în parlamentul României 
unite pentru împlinirea acestui deziderat. Legea 
urma să rămână în vigoare până când parlamentul 
român unit elabora o nouă lege electorală pentru 
întreg statul român. 

Potrivit noii legi, votarea avea loc numai dacă 
erau mai mulţi candidaţi. În cazul în care era 
înscrisă o singură persoană, votarea nu mai avea 
loc, candidatul unic sau candidaţii listei unice erau 
declaraţi aleși. În această situaţie birourile de votare 
nu mai aveau nici o activitate de îndeplinit. O 
persoană putea să-și depună candidatura în două 
circumscripţii electorale din același judeţ sau din 
judeţe diferite. În cazul în care era ales în ambele, 
trebuia să opteze pentru una din ele. 

Liniștea și ordinea în ziua alegerii urmau să  ̀e 
asigurate de trupe aparţinând Corpului VII Armată. 
La nevoie președintele biroului central electoral 
putea să ceară asistenţă militară și de la comanda-
mentele de garnizoană din capitalele de judeţ.

Resortul Organizării s-a preocupat și de stabili-
rea circumscripţiilor electorale care erau organizate 
pe secţii de votare. În localităţile în care numărul 
alegătorilor trecea de 1000 se amenajau două sau 
mai multe secţii de votare. Publicarea listei cu cir-
cumscripţiile electorale de votare a trebuit mult 
amânată pentru că în Banat nu era încă de  ̀nitivat 
teritoriul care urma să revină României.

În calitate de partid ac at la putere, Partidul 
Naţional Român se prezenta în faţa alegătorilor cu 
un trecut istoric în care dovedise că a fost mereu 
exponentul poporului român din Transilvania și 
Banat. Într-un Apel al Comitetului său executiv 
se sublinia: „Acest partid, oglinda vie a neamu-
lui, trăgând ultima consecinţă a credinţelor sale, a 
pregătit și organizat adunarea de la Alba Iulia la 1 
Decembrie 1918, când poporul nostru prin libera 
sa voinţă și-a hotărât unirea desăvârșită cu Regatul 

obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporţional, 
pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în 
comune, judeţe ori parlament”. Arhivele Statului București, 
fond Consiliul Dirigent, dosar 76/1918, f. 3 copie.

Român. Partidul Naţional își desfășoară înainte 
munca sa în temeiul principiilor fundamentale 
de la Alba Iulia. Partidul Naţional lucrează pentru 
consolidarea internă a vieţii de stat având ca ţintă 
nivelarea cât mai grabnică și cât mai deplină a nea-
mului nostru integral”3. 

Principalul partid de opoziţie pentru Partidul 
Naţional Român îl constituia Partidul Social 
Democrat, devenit din septembrie 1919 Partidul 
Socialist din Transilvania și Banat. În calitate de 
exponent al proletariatului, acesta dispunea de secţii 
bine organizate în majoritatea centrelor industriale 
din Transilvania și Banatul care revenise României. 
În august 1919 încetase colaborarea temporară cu 
Partidul Naţional Român prin retragerea reprezen-
tanţilor săi atât din Marele Sfat Naţional cât și din 
Consiliul Dirigent. Pentru stabilirea atitudinii faţă 
de alegeri, Comitetul Executiv a convocat pentru 
ziua de 7 septembrie 1919 la Sibiu Conferinţa 
partidului. În Rezoluţia prezentată de bănăţeanul 
Iosif Jumanca se propunea participarea la alegeri. 
În condiţiile în care era menţinută starea de asediu 
și cenzura, mai mulţi participanţi s-au pronunţat 
pentru abţinerea de la vot. După discuţii contra-
dictorii, Rezoluţia propusă a fost adoptată cu 42 de 
voturi. Împotrivă s-au pronunţat 13 participanţi. 
Cu acest prilej s-a elaborat și Programul electoral 
al partidului. Acesta prevedea printre altele: votul 
universal, direct, egal, secret, pe comune, cu repre-
zentarea proporţională pentru toţi cetăţenii în 
vârstă de 18 ani, de ambele sexe; libertatea deplină 
a presei, a asocierii şi a întrunirii; largi drepturi 
politice, economice și culturale pentru naţionali-
tăţile conlocuitoare; sprijinul statului acordat celor 
săraci în domeniul învăţământului de toate gradele; 
despărţirea bisericii de stat, reforma agrară; sociali-
zarea întreprinderilor industriale și a celor de trans-
port; recunoașterea sindicatelor ca reprezentante 
legale ale muncitorimii, ziua de muncă de 8 ore. 
Prevederile Ordonanţei nr.  14004 referitoare la 
alegeri au fost considerate ca insu  ̀ciente de majo-
ritatea liderilor partidului. În asemenea condiţii 
s-a apreciat ca ţinuta de  ̀nitivă faţă de alegeri să 
se decidă de comun acord cu Partidul Socialist din 
Vechea Românie, în cadrul unui congres extraordi-
nar. El s-a desfășurat în zilele de 13–14 octombrie 
la București, delegaţii prezenţi analizând realităţile 
politice interne au hotărât în unanimitate abţine-
rea partidului de la alegerile generale4.

3 Banatul, I, nr. 36, din 29 octombrie 1919.
4 Gheorghe Iancu, Campania electorală pentru alegerile 
parlamentare din 1919 în circumscripţiile Transilvaniei, 
în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Series Historia, Cluj, 
fasc. 1/1973, 117. 
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O grupare politică de opoziţie nou constitu-
ită a fost Uniunea Naţională. Ea s-a format prin 
desprinderea din rândurile Partidului Naţional a 
mai multor intelectuali care s-au grupat în jurul 
publicaţiei periodice Banatul românesc care apărea 
la Timișoara. Această formaţiune politică avea 
în frunte pe dr. Avram Imbroane o personalitate 
binecunoscută în zonă. Acesta provenea din locali-
tatea Coștei și după ce absolvise cursurile Facultăţii 
de teologie și  ̀lozo  ̀e a Universităţii din Cernăuţi 
fusese numit diacon la Lugoj. În calitate de redac-
tor și colaborator al gazetei Drapelul desfășurase 
o bogată activitate pe tărâm cultural și naţional. 
Fiind monitorizat atent de către autorităţile aus-
tro-ungare, el se refugiase încă de la începutul pri-
mului război mondial în România. Aici a participat 
activ la campania de propagandă pentru intrarea 
ţării în război alături de puterile Antantei. În anul 
1917 Marele Cartier General al armatei romane l-a 
trimis să recruteze voluntari din rândurile prizoni-
erilor ardeleni, bănăţeni și bucovineni care căzu-
seră prizonieri în Rusia. În primăvara anului 1919 
se alăturase grupului de intelectuali bănăţeni care 
se deplasaseră la Paris pentru susţinerea intereselor 
României la Conferinţa de pace ce urmase războ-
iului. Reîntors în Banat pune bazele publicaţiei 
periodice Banatul care va apare mai întâi la Lugoj 
iar după instaurarea administraţiei românești în 
judeţul Timiș-Torontal la Timișoara. Publicaţia își 
va schimba numele în Banatul românesc. 

Intrarea formaţiunii sale politice în competiţia 
electorală a fost anunţată o  ̀cial destul de târziu, 
prin intermediul publicaţiei mai sus menţionate, 
la 23 octombrie 1919. Apelul de constituire era 
semnat alături de fondatorul Avram Imbroane și de: 
Cornel Bojincă, Ion Vidu, Trifon Laţia, Constantin 
Murariu, Ioan Imbroane, Nicolae Imbroane, Avram 
Corcea, Teodor Petrică, Cassian R. Munteanu, Iosif 
Nemoianu, Nicolae Cornean, Petru Nemoianu și 
Victor Vlad. Programul său electoral cuprindea 
12 puncte: intransigenţă în chestiunea Banatului; 
unirea fără condiţii a tuturor provinciilor transilvă-
nene; largi libertăţi pentru naţionalităţi; rezolvarea 
problemei agrare; organizarea și ocrotirea muncii; 
armonizarea intereselor de clasă care să asigure 
bunăstarea tuturor și excluderea oricărei exploatări; 
naţionalizarea industriei și comerţului; uni  ̀carea 
celor două biserici într-o biserică naţională română 
în frunte cu un patriarh român5.

Uniunea Naţională se considera exponenta în 
primul rând a bănăţenilor. În Chemarea prin care 
se cerea alegătorilor să voteze candidaţii săi se evi-
denţiau două obiective principale, pentru a căror 
5 Ibidem, 110.

înfăptuire promiteau că vor lupta în parlamentul 
român: încetarea autonomiei proprii și apărarea 
intereselor Banatului. 

O altă formaţiune politică tot nou constituită 
o reprezenta Partidul Tărănesc. Curentul de opinii 
care a dus la constituirea Partidului Ţărănesc în 
vechea Românie s-a manifestat și în viaţa politică 
a Transilvaniei și Banatului. Iniţiativa constituirii 
unui partid ţărănesc ardelean și bănăţean a apar-
ţinut unor ţărani din Maramureș. Deviza sa era 
„prin noi înșine spre mai bine”6. La 21 septem-
brie 1919 iniţiatorii săi reușesc să editeze primul 
număr al publicaţiei periodice Ţărănimea ca organ 
propriu de presă al noului partid. În contextul 
stării de asediu și a cenzurii care se menţineau și 
pe cuprinsul judeţului Caraș-Severin, Comitetul 
pentru organizarea partidului s-a adresat unor 
intelectuali dispuși să adere la programul propus, 
ca din proprie iniţiativă să pună bazele în  ̀ecare 
circumscripţie electorală a unui comitet electoral, 
format din câte un membru din  ̀ecare comună, 
ales dintre ţăranii care aderau la partid. Comitetele 
astfel constituite urmau să desemneze candi-
daţii pentru circumscripţiile respective pe care 
să-i con  ̀rme apoi Biroul Central al partidului. 
Recomandarea era ca majoritatea celor propuși să 
provină din mediul rural.

O altă formaţiune politică de opoziţie apărută 
acum a fost cea condusă de Amos Frâncu. La 5 
octombrie 1919, gazeta Drapelul făcea cunoscut 
cititorilor săi că: „Partidul naţional radical al ţăra-
nilor și muncitorilor s-a constituit de  ̀nitiv sub 
președinţia domnului dr. Amos Frâncu, având ca 
bază un program de primenire și dreptate socială 
din cele mai avansate. În curând acest partid radical 
își va  ̀xa candidaturile pentru alegerile viitoare”7. 
Într-adevăr, întruniţi la Cluj în ziua de 10 septem-
brie 1919, mai mulţi adepţi ai opiniilor formulate 
de dr. Amos Frâncu și Petru Babeu puseseră bazele 
noului partid. Trebuie subliniat faptul că cei doi 
lideri ai săi se ac au de mai mult timp în conc ict cu 
mai mulţi fruntași ai Partidului Naţional. Numărul 
mic al aderenţilor acestei formaţiuni politice 
precum și lipsa unui organ propriu de presă a făcut 
ca ea să nu se poată impune ca o forţă de care să se 
ţină seama în disputa electorală.

La începutul lunii august s-a dat startul campa-
niei electorale. Liderii Partidului Naţional Român 
erau ferm hotărâţi să câștige detașat alegerile. În 
acest sens, în zilele de 9 și 10 august 1919, cu ocazia 
întrunirii Marelui Sfat Naţional au fost trecute în 
revistă toate problemele legate de reorganizarea 

6 Ibidem, 106.
7 Drapelul, XIX, nr. 102, din 5 octombrie 1919.
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partidului și participarea la alegeri. Cu acest prilej 
s-a constituit o comisie electorală centrală, alcătuită 
din zece membri, care avea sarcina de a coordona 
întreaga activitate electorală a partidului. Totodată 
au fost desemnaţi și reprezentanţii care urmau să 
coordoneze la nivelul judeţelor atât reorganizarea 
partidului cât și activitatea electorală8.

Conform mandatului primit, Anton Mocioni 
s-a deplast la Lugoj și a convocat la o reuniune 
pentru ziua de 25 august pe toţi fruntașii Partidului 
Naţional Român din judeţul Caraș-Severin. 
Întruniţi în sala mare a Prefecturii, la propunerea 
lui Ioan Sârbu aceștia au luat hotărârea să alegă câte 
doi delegaţi care să de  ̀nitiveze organizarea partidu-
lui în  ̀ecare circumscripţie electorală. Trecându-se 
la desemnarea persoanelor care să candideze s-au 
iscat discuţii contradictorii. În calitate de președinte 
a organizaţiei judeţene a partidului, dr. Gheorghe 
Popovici a propus ca acest drept să  ̀e lăsat adună-
rilor populare a alegatorilor din ̀  ecare circumscrip-
ţie. Anton Mocioni a protestat vehement sublini-
ind că s-a stabilit ca evaluarea și desemnarea can-
didaţilor să  ̀e făcută de către Comitetul Central 
al partidului. Într-o atmosferă tensionată o mare 
parte a celor prezenţi au părăsit întrunirea9.

În această situaţie, peste câteva zile, Anton 
Mocioni a publicat în presa locală o nouă 
Convocare în care făcea cunoscut că „neputând 
îndeplini în întregime misiunea mea în ce pri-
vește organizarea Partidului Naţional Român din 
judeţul Caraș-Severin în conferinţa ţinută în acest 
scop la Lugoj la 25 curent invit pe calea aceasta 
din  ̀ecare cerc pe cei doi delegaţi aleși de delegaţii 
singuraticelor comune, pe ziua de 4 septembrie la 
orele 11 a. m. în sala mare a palatului Prefecturii. 
In scopul acesta invit toate cercurile electorale a 
se constitui de urgenţă, investind cu credenţional 
necesar pe delegaţii care îi vor exmite”10. 

Reuniţi într-o nouă ședinţă, reprezentanţii 
Partidului Naţional au trecut la alegerea conducerii 
organizaţiei judeţene a partidului. Dr. Gheorghe 
Popovici a fost recon  ̀rmat în funcţia de preșe-
dinte, dr. Aurel Vălean și Andrei Ghidiu au fost 
aleși ca vicepreședinţi, dr. Ioan Jucu și dr. Ioan 
Stoican ca secretari, iar A.  Lupu ca secretar. Au 
fost propuși apoi pentru comitetul judeţean câte 
doi delegaţi din  ̀ecare cerc electoral, urmând ca în 
zilele următoare numărul acestora să  ̀e completat 
cu noi membri. Prezent de această dată la lucră-
rile conferinţei, dr.Valeriu Braniște a făcut cunos-
cut că alegerile au fost  ̀xate pentru zilele de 5, 6 

8 Gheorghe Iancu, op. cit., 92. 
9 Drapelul, XIX, nr. 84, din 27 august 1919.
10 Ibidem, nr. 85, din 30 august 1919.

și 7 octombrie. Legat de desemnarea celor 24 de 
deputaţi și 7 senatori el a comunicat celor prezenţi 
că va  ̀ asigurată cea mai largă libertate la alegeri, 
conducerea partidului va ţine seama de voinţa 
alegătorilor din  ̀ecare circumscripţie electorală. 
Primind aceste asigurări, dr. Gheorghe Popovici 
a ţinut să precizeze că dacă aceste principii vor  ̀ 
respectate, disensiunile trebuiesc considerate depă-
șite. S-a trecut apoi la recomandarea candidaţilor 
pe cercuri. În circumscripţia Reșiţa Montana a 
fost propus dr. Eugen Muntean, secretar de stat în 
cadrul Resortului Industrie din cadrul Consiliului 
Dirigent, la Armeniș dr. Cornel Cornean, secre-
tar consistorial, la Jidiovin avocatul dr. Caius 
Brediceanu, la Crassova avocatul orăviţean dr. Ioan 
Nedelcu, la Oraviţa avocatul dr. Petru Cornean, la 
Racășdia Antoniu Mocioni latifundiar în Bulci, la 
Birchiș dr. I. Hadan și dr. I. Marta. Pentru Senat 
au fost făcute doua propuneri, în circumscrip-
ţia Caransebeș protopopul Andrei Ghidiu iar la 
Orșova dr. Traian Bădescu din Caransebeș. Pentru 
celelalte cercuri candidaţii urmau să  ̀e nominali-
zaţi în zilele următoare11. 

Periodic presa locală a publicat știri referitoare 
la organizarea partidului la nivelul circumscripţii-
lor electorale ale judeţului. Astfel, după constitui-
rea și alegerea conducerii partidului în localităţile 
din împrejurimile Birchișului, la care au participat 
delegaţi din 24 comune, gazeta lugojeană Drapelul 
consemna la 20 septembrie date despre întrunirea 
de la Făget care l-a desemnat în calitate de preșe-
dinte pe protopopul Sebastian Olariu12. 

Între timp a fost dat publicităţii Decretul lege 
referitor la alegeri. După cum subliniase dr. Valeriu 
Braniște, judeţul Caraș-Severin era împărţit în 
24 circumscripţii electorale din care 17 pentru 
Camera Deputaţilor și 7 pentru Senat. Totodată 
erau consemnate și localităţile unde locuitorii ̀  ecă-
rei comunităţi urmau să-și exprime voinţa13. La 20 
septembrie s-a adus la cunoștinţa opiniei publice 
ordinul circular adresat tuturor subprefecţilor din 
judeţele Transilvaniei și Banatului în vederea con-
stituirii birourilor electorale judeţene și modul de 
pregătire a alegerilor.

In postura de partid ac at la putere, sprijinit de 
toate structurile statului Partidul Naţional a trecut 
la o intensă activitate de propaganda electorală. 
Partidul era prezentat ca „singurul depozitar al prin-
cipiilor care au biruit acum realizând incomensu-
rabil mai mult decât a gândit, reorganizat în zilele 

11 Ibidem, nr. 88, din 6 septembrie 1918.
12 Ibidem, nr. 89, din 9 septembrie 1919 și nr. 95, din 2o 
septembrie 1919.
13 Ibidem, nr. 90–91, din septembrie 1919.
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trecute a desfășurat cel dintâi stindardul tricolor, 
invitând poporul românesc să-l urmeze cu aceeași 
credinţă, cu aceeași tărie, cu aceeași însuc eţire, cu 
care l-a urmat și până acum. Programul partidu-
lui este atât de mult cuprinzător, înglobând în sine 
toate nevoile, toate dorinţele și ţintele neamului 
nostru românesc, încât în cadrele acestui program își 
găsește  ̀ștecare român idealul său în întregime”14.

În spatele acestor cuvinte, între fruntașii parti-
dului a început o luptă surdă cu ocazia de  ̀nitivă-
rii listelor de candidaţi. Pentru potolirea spiritelor 
tot mai încinse, Comitetul Central al partidului 
a publicat mai multe comunicate în care sublinia 
faptul că a decretat că lista de  ̀nitivă pentru can-
didaţii de deputaţi atât în Cameră cât și în Senat 
va  ̀  ̀xată prin Comitetul Executiv Central și va  ̀ 
obligatorie pentru toţi membrii de partid15.

În faza de de  ̀nitivare a listei de candidaţi, situ-
aţia s-a tensionat și datorită intervenţiei unor frun-
tași ardeleni și bănăţeni care se stabiliseră cu ani în 
urma în Vechiul Regat și care cereau să  ̀e trecuţi 
pe liste în calitate de candidaţi o  ̀ciali. Conducerea 
partidului a refuzat categoric, cu motivaţia ca toţi 
cei care au solicitat acest lucru erau membri ai altor 
partide. Constituiţi în Cercul românilor de peste 
munţi, aceștia au ales o delegaţie care s-a deplasat 
la Sibiu pentru a discuta cu Iuliu Maniu problema 
acestor candidări. Răspunsul a fost negativ cu pre-
cizarea că ei își vor putea depune candidatura în 
circumscripţiile Transilvaniei, dar nu în calitate de 
candidaţi o  ̀ciali al Partidului Naţional. Legat de 
acest refuz, gazata lugojeană Timișeana consemna 
la 24 septembrie că „Dintre multele greșeli săvâr-
șite de Consiliul Dirigent cea mai neiertată gre-
șeală a făcut-o în privinţa candidaţilor din vechea 
Românie”16. În aceste condiţii, în circumscripţia 
electorală Teregova și-a prezentat declaraţia de 
candidatură Traian Lalescu, profesor universitar în 
București, originar din satul Bănia. Deși declaraţia 
era semnată de 50 de alegatori conform legii, preșe-
dintele biroului electoral nu a acceptat candidatura 
pe motiv că declaraţia nu avea și semnătura secre-
tarului comunal ci numai a primarului. În circum-
scripţia Jidovin profesorul Virgil Popescu stabilit 
tot la București a reușit să-și depună candidatura. 

La 25 septembrie a fost dată publicităţii prima 
listă cu candidaţii Partidului Naţional propuși în 
cercurile electorale ale judeţului Caraș-Severin. 
Pentru Camera Deputaţilor erau înscriși: în cercul 
electoral Birchiș Antoniu Mocioni, proprietar 
în Bulci; la Făget avocatul dr. George Gârda; la 

14 Ibidem, nr. 93, din 16 septembrie 1919.
15 Ibidem, nr. 95, din 20 septembrie 1919.
16 Timișeana, I, nr. 1, din 19 septembrie 1919.

Balinţ avocatul dr. Ioan Jucu; la Lugoj publicis-
tul dr. Valeriu Braniște; la Sacu învăţătorul Ion 
Vidu; la Caransebeș profesorul dr. Petru Barbu; la 
Armeniș dr. Cornel Cornean secretar consistorial; 
la Teregova avocatul dr. Aurel Vălean; la Bozovici 
preotul dr. Ion Sârbu; la Orșova Ion Gligorie; la 
Moldova Ionel Mocioni proprietar în Căpâlnaș; 
la Răcășdia inginerul dr. Traian Vuia; la Oraviţa 
avocatul dr. Ioan Nedelcu; la Crassova avocatul dr. 
Liviu Cigărean; la Jidovin dr. Caius Brediceanu; 
la Reșiţa Eugen Muntean; la Bocșa dr. Tiberiu 
Brediceanu. Pentru cercurile electorale referitoare la 
Senat erau propuși: la Făget protopopul Sebastian 
Olariu; la Lugoj protopopul dr. George Popovici; la 
Bocșa generalul Nicolae Cena; la Oraviţa avocatul 
dr. Petru Cornean; la Răcășdia învăţătorul pensi-
onar Ioan Marcu; la Caransebeș protopoul Andei 
Ghidiu iar la Orșova dr. Traian Badescu.

La 5 octombrie opinia publică era informată 
de faptul că alegerile au fost amânate pentru zilele 
la 2–3 și 4 noiembrie pentru Cameră iar pentru 
Senat la 7 și 8 noiembrie. Declaraţiile de candida-
tură puteau  ̀ depuse până la 24 octombrie17.

La începutul lunii octombrie conducerea 
Partidului Naţional făcea cunoscut că a operat 
schimbări în lista candidaţilor săi o  ̀ciali, astfel 
în cercul Făget, George Gârda fusese schimbat 
cu dr. G. Marta, la Caransebeș în locul lui Petru 
Barbu fusese numit Andrei Ghidiu iar la Senat în 
locul lui Andrei Ghidiu generalul Nicolae Cena, 
la Bocșa pentru Senat locul generalului Nicolae 
Cena fusese luat de Ioan Marcu iar la Racășdia în 
locul lui Traian Vuia candida avocatul dr. Aurel 
Novac. Legat de aceste schimbări gazeta Drapelul 
însera ironic „Înţelegem dreptul Comitetului 
Central de a face schimbări dar, nu înţelegem 
schimbarea de la Caransebeș știut  ̀ind că ale-
gătorii s-au grupat unanim în jurul candidatu-
rii pentru Cameră a domnului dr. Petru Barbu 
pentru care l-au și candidat iar dânsul a și primit 
această candidatură”18.

La protestele formulate de alegătorii din mai 
multe zone ale Transilvaniei și Banatului în noua 
listă de deputaţi referitoare la judeţul Caraș-
Severin, dată publicităţii la 29 octombrie se face 
cunoscut că George Gârda rămăsese candidat 
o  ̀cial la Făget, Andrei Ghidiu luase locul lui 
dr. Petru Barbu la Caransebeș, la Sacul dr. Petru 
Barbu îl înlocuise pe Ion Vidu, la Oraviţa dr. Liviu 
Cigărean îl înlocuise pe dr. Ioan Nedelcu avocat în 
Oravita, la Crassova dr. Ioan Nedelcu îl înlocuise 
pe dr. Liviu Cigărean. 

17 Drapelul, XIX, nr. 103, din 7 octombrie 1919.
18 Ibidem, nr. 116, din 22 octombrie 1919.
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La Senat dr. George Popovici fusese înlocuit cu 
dr. Aurel Vălean, la Bocșa Ioan Marcu îl înlocuise 
pe generalul Nicolae Cena, la Răcășdia dr. Aurel 
Novac îl înlocuise pe Ioan Marcu iar la Caransebeș 
generalul Nicolae Cena l-a înlocuit pe Andrei 
Ghidiu19. Lista  ̀nală a candidaţilor publicată chiar 
în ziua alegerilor mai consemna o ultimă schim-
bare, în circumscripţia Caransebeș pentru Senat, 
Filaret Musta luase locul generalului Cena20.

La 26 octombrie 1919, dr. Gheorghe Popovici 
a anunţat că refuză categoric să prezideze mitingul 
la care dr. Valeriu Braniște urma să-și ţină cuvân-
tarea program cu motivaţia că alegătorii Lugojului 
prin intermediul bărbaţilor de încredere i-au oferit 
candidatura lui Avram Imbroane. Comisia electo-
rală centrală a partidului socotind această poziţie 
drept o ţinută direct dușmănoasă, necompatibilă 
cu disciplina de partid a decis după cum am văzut 
mai sus, ștergerea sa din listele candidaţilor o  ̀ciali 
și excluderea din partid. Aceasta excludere surve-
nea după o activitate de 33 de ani pe tărâmul vieţii 
politice naţionale.

Într-un comunicat o  ̀cial, Comitetul Central 
al partidului făcea cunoscut că „Dovedind dl. 
dr. George Popovici, ca prezident al Partidului 
Naţional judeţean Caraș-Severin, o ţinută direct 
dușmănoasă necompatibilă cu disciplina de partid, 
și aptă a promova în sânul partidului naţional din 
acel judeţ acţiunea de subminare iniţiată și susţi-
nută în mod iresponsabil de niște oameni, cari nu 
vreau ori nu pot să-și dee seama de consecinţele 
dezastruoase ale faptelor lor, comitetul central al 
partidului naţional român a decis ștergerea domniei 
sale din lista candidaţilor o  ̀ciali, nemaiputându-l 
considera de membru al acestui partid”21.

Alertat de cele petrecute în organizaţia judeţu-
lui Caraș-Severin, în calitate de președinte al par-
tidului, Iuliu Maniu însoţit de mai mulţi lideri ai 
partidului au sosit în dimineaţa zilei de 31 octom-
brie la Lugoj. După o scurtă vizită la Prefectură, 
delegaţia s-a deplasat la hotelul Concordia unde a 
avut loc întrunirea cu fruntașii locali ai partidului. 
Cu acest prilej au luat cuvântul dr. Aurel Vălean în 
calitate de vicepreședinte al partidului și dr. Valeriu 
Braniște șeful Resortului Cultelor și Instrucţiunii 
Publice din cadrul Consiliului Dirigent. În cuvân-
tul său, Iuliu Maniu a subliniat rolul lui Coriolan 
Brediceanu și Alexandru Mocioni în cadrul miș-
cării naţionale românești. Legat de acuzaţiile de 
separatism și neimplicare în apărarea interese-
lor Banatului el a precizat că: „Enunţ aici în faţa 

19 Ibidem, nr. 121, din 29 octombrie 1919.
20 Ibidem, nr. 125, din 2 noiembrie 1919.
21 Ibidem.

voastră, bănăţenilor că dorinţa Consiliului Dirigent 
este ca în curând să ne unim cu desăvârșire cu 
mama noastră România … O altă vorbă s-a lăţit: 
Consiliul Dirigent nu ar lupta destul pentru obţi-
nerea întregului Banat. Este un neadevăr. Zi de zi, 
bărbaţii noștri chemaţi lucrează din toate puterile 
lor, ca întreg Banatul să  ̀e al nostru. În acest sens 
căutăm să convingem și pe marii noștri aliaţi”22. In 
 ̀nal el a recomandat „alegătorilor pe dl. dr. Valeriu 

Braniște, relevând în frumoase cuvinte meritele 
nepieritoare ale acestui ilustru bărbat, încetăţenit 
cu desăvârșire pe acest pământ bănăţean”23. 

Uniunea Naţională și-a ̀  xat iniţial 6 candidaţi în 
7 circumscripţii electorale: Ion Vidu la Balinţ, Avram 
Imbroane la Lugoj și Gătaia (jud. Timiș-Torontal), 
Petru Nemoianu la Răcășdia, Trifon Laţia la Sacul, 
Cornel Bojincă la Bocșa Montană și Constantin 
Murariu la Belinţ (jud. Timiș Torontal)24.

Partidul Tărănesc a propus candidaţi pe Vasile 
Manzur la Birchiș, dr. Ioan Ţeicu la Răcășdia și 
Romul Molin la Crassova. 

În ziua de 2 noiembrie, din cele 17 circumscrip-
ţii electorale ale judeţului s-a votat în 12, în restul 
acestora  ̀ind înscris un singur candidat, conform 
legii, candidaţii au fost declaraţi aleși în unanimi-
tate. În trei circumscripţii s-a ajuns la balotaj, can-
didaţii victorioși  ̀ind desemnaţi după al doilea tur 
care a avut loc în ziua de 12 noiembrie.

În cercul electoral Birchiș, candidatul Partidului 
Naţional, Antoniu Mocioni a câștigat detașat con-
fruntarea cu Vasile Manzur care a candidat după 
cum am văzut din partea Partidului Ţărănesc.

În cercul electoral Balinţ, Partidul Naţional l-a 
propus iniţial pe cunoscutul învăţător și dirijor 
lugojean Ion Vidu, care după ce a aderat la Uniunea 
Naţională a comunicat că renunţă la candidatură. 
În această situaţie în locul său a fost desemnat dr. 
Ioan Jucu. Acesta însa a pierdut confruntarea cu 
independentul Victor Biberia, fost membru al 
Partidului Naţional din Vechiul Regat care se sta-
bilise la Lugoj. Parchetul judeţean a trimis o adresă 
Adunării Deputaţilor solicitând ridicarea imunită-
ţii sale parlamentare pe considerentul ca acesta ar 
 ̀ încălcat codul penal. Luând în dezbatere acuza-

ţiile formulate președintele camerei a dat câștig de 
cauză lui Victor Biberia.25

În cercul electoral Sacul candidatul Partidului 
Naţional dr. Petru Barbu s-a confruntat cu 
dr. Trifon Laţia reprezentantul Uniunii Naţionale. 
S-a ajuns la balotaj iar în turul al doilea organizat 

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Banatul românesc, I, nr. 78, din 23 octombrie 1919.
25 Gheorghe Iancu, op. cit., 119.
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în ziua din 12 noiembrie 1919 a ieșit învingător 
Trifon Laţia26.

În cercul electoral Teregova, dr. Aurel Vălean 
în calitate de reprezentant al Partidului Naţional 
a rămas fără adversar datorită faptului că declaraţia 
de candidatură a valorosului matematician Traian 
Lalescu a fost respinsă după cum am văzut mai 
sus. Împotriva acestei alegeri prin proclamare s-au 
adresat Biroului Camerei Deputaţilor mai multe 
contestaţii semnate de alegatori din circumscripţie. 
Deși comisia de validare a alegerilor care funcţiona 
la nivel judeţean a propus în ședinţa din 15 decem-
brie 1919 invalidarea alegerii, Biroul Camerei 
Deputaţilor a respins contestaţiile și l-a validat ca 
deputat pe dr. Aurel Vălean27.

În circumscripţia electorală Bozovici cunoscu-
tul istoric dr. Ioan Sârbu, preot în Rudăria candi-
dat din partea Partidului Naţional a ieșit învingă-
tor după o dispută acerbă cu Iancu Conciatu.

În circumscripţia electorală Orșova și-au anunţat 
candidatura trei candidaţi: Ioan Grigorie candidat 
o  ̀cial din partea Partidului Naţional, Ion Păsuică 
candidat neo  ̀cial și Petru Berar. La sfârșitul scruti-
nului cele mai multe voturi le-a întrunt Ion Păsuică. 
Cu toate acestea biroul electoral al circumscrip-
ţiei nu l-a declarat ales pe motivul că n-ar  ̀ fost 
înscris în listele electorale. Secţiunea a III-a Camerei 
Deputaţilor a propus însa validarea alegerii lui Ion 
Păsuică, lucru pe care plenul Camerei l-a acceptat28.

În circumscripţia Răcășdia conducerea 
Partidului Naţional l-a propus candidat pe cunos-
cutul inventator bănăţean Traian Vuia. Desigur 
că se avea în vedere activitatea deosebită des-
fășurată de acesta la Paris atât în anii primului 
război mondial cât mai ales în susţinerea intere-
selor României la Conferinţa de pace din capitala 
Franţei. Spre surprinderea multor fruntași români 
au fost voci din cadrul partidului care i-au contes-
tat activitatea pe tărâm naţional și i-au adus repro-
șuri legate de colaborarea cu socialiștii francezi. 
Dezamăgit, savantul bănăţean a făcut cunoscut că 
renunţă la candidatură. Într-o scrisoare datată 16 
octombrie 1919, el comunica bunului său prieten 
dr. Gheorghe Dobrin, prefectul judeţului Caraș-
Severin că: „La chestiunea candidării mele revin 
numai întrucât privește explicarea cum am ajuns 
să  ̀u socialist. Vă mulţumesc pentru încrederea 
ce aveţi în sentimentele mele patriotice, de cari nu 
Vă îndoiţi. Înainte de a ;  internaţionalist, trebuie să 
; m naţionaliști, este un adevăr elementar. Fiindcă 
acea ce s-a făcut, nu se poate schimba, mă vad silit 

26 Drapelul, I, nr. 134, din 14 noiembrie 1919.
27 Gheorghe Iancu, op. cit., 120.
28 Ibidem, 117.

a renunţa la candidatura pentru Constituantă29. 
In continuare el motivează pe larg legăturile sale 
cu liderul socialist francez Albert ] omas. „Am 
facut acest istoric – preciza el – pentru că ar  ̀ 
trist, daca s-ar pune la îndoială sentimentele mele 
românești, dar nu pentru ca să revenim asupra 
chestiunei. Eu mi-am pus candidatura la insis-
tenţele prietenilor, dar nu pentru că râvnesc la 
cinste. Incidentul acesta nu mă va împiedica, ca 
sa mă întorc la orice ceas în patrie, îndată ce voi 
lichida afacerile mele de aici”30. În acest cerc elec-
toral și-a depus candidatura și Petru Nemoianu 
din partea Uniunii Naţionale și primpretorul din 
Racășdia dr. Ioan Ţeicu cu programul Partidului 
Ţărănesc. Întrucât s-a ajuns la balotaj, în turul doi 
dr. Ioan Ţeicu a obţinut 3213 voturi față de 1878 
ale adversarului, el  ̀ind ales ca deputat în această 
circumscripţie31.

La Caransebeș protopopul Andrei Ghidiu can-
didatul o  ̀cial al Partidului Naţional a pierdut în 
faţa dr. Alexandru Murariu care a candidat în cali-
tate de reprezentant neo  ̀cial. 

În circumscripţia Bocșa, Partidul Naţional l-a 
propus candidat pe Tiberiu Brediceanu. Era  ̀ul 
lui Coriolan Brediceanu una din cele mai cunos-
cute personalităţi ale Lugojului. El s-a confruntat 
cu Cornel Bojincă candidat din partea Uniunii 
Naţionale. Primul candidat a obţinut 1541 voturi 
iar cel de al doilea 1036. Presa partizană Uniunii 
Naţionale a încercat să justi  ̀ce acest insucces 
prin faptul că în ultimul moment la această cir-
cumscripţie au fost alipite trei comune în care 
Cornel Bojincă nu a mai ajuns să facă campanie 
electorală32.

În circumscripţia Jidovin a candidat din partea 
Partidului Naţional dr. Caius Brediceanu. Ca și 
fratele său Tiberiu și el intrase încă din tinereţe 
în rândurile mișcării naţionale românești din 
Banat. După o dispută aprinsă, el a ieșit învingă-
tor în confruntarea cu Virgil Popescu din Vechiul 
Regat. Văzându-se înfrânt acesta a înaintat mai 
multe contestaţii împotriva lui Caius Brediceanu. 
Demersurile au fost respins însa de către Camera 
Deputaţilor astfel că alegerea lui Caius Brediceanu 
a rămas validată33.

În circumscripţia Crassova primul tur al alege-
rii s-a încheiat cu balotaj între dr. Ioan Nedelcu 
din partea Partidului Naţional și Romul Molin 
29 Elena Borugă, Activitatea lui Traian Vuia pentru Unire  
(1918–1919), Tibiscus, Timișoara, (1968), 362.
30 Ibidem, 363.
31 Drapelul, XIX, nr. 134, din 14 noiembrie 1919; Gheorghe 
Iancu, op. cit., 122.
32 Banatul romanesc, I, nr. 86, din 12 noiembrie 1919.
33 Gheorghe Iancu, op. cit., 118.
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Partidul Ţărănesc. În turul al doilea a câștigat 
Romul Molin34.

În circumscripţia Armeniș s-au confruntat doi 
reprezentanţi ai Partidului Naţional: candidat 
o  ̀cial dr. Cornel Cornean iar neo  ̀cial George 
Simu. Cele mai multe voturi le-a întrunit repre-
zentantul neo  ̀cial George Simu. 

În circumscripţiile Oraviţa, Reșiţa, Moldova, 
Teregova și Făget au fost aleși prin proclamare 
reprezentanţii Partidului Naţional dr. Liviu 
Cigărean, ing. Eugen Muntean, Ionel Mocioni, 
dr. Aurel Vălean și dr. George Gârda. 

Cea mai disputată luptă electorală din circum-
scripţiile judeţului Caraș-Severin a avut loc la Lugoj. 
În aceasta confruntare au fost antrenaţi dr. Valeriu 
Braniște șeful Resortului Cultelor și Instrucţiunii 
Publice din partea Partidului Naţional și Avram 
Imbroane din partea Uniunii Naţionale pentru 
Cameră și dr. Gheorghe Popovici independent, 
candidat iniţial din partea Partidului Naţional și 
avocatul lugojean dr. Aurel Vălean devenit candidat 
o  ̀cial al Partidului Naţional în ultimul moment 
pentru Senat. Din nefericire disputa dintre cele 
patru personalităţi ale vieţii politice românești 
a degenerat pe fondul unor atacuri suburbane. 
In lupa împotriva lui Braniște adepţii lui Avram 
Imbroane, Victor Biberia și Gheorghe Popovici au 
urmat o linie comună al cărei principal obiectiv a 
fost nu argumentarea propriilor principii progra-
matice, ci discreditarea cu orice mijloace a adver-
sarului. S-a mers până acolo încât acestuia i se con-
testa dreptul de a reprezenta Banatul în Consiliul 
Dirigent, de a-și  ̀ depus candidatura în circum-
scripţia Lugojului. Cei doi candidaţi ai Partidului 
Naţional au fost înfrânţi. Într-un articol de fond 
intitulat Pierderea Lugojului o  ̀ciosul local al par-
tidului consemna „Rămâne însă marea întrebare, 
dacă alegerea de duminică este de fapt expresia 
liberei voinţe a cercului Lugoj? Foist-a alegerea de 
duminică de fapt expresia cea adevărată a cercului? 
Trebuie să răspundem hotărât, că nu! Rezultatul de 
duminică este numai rezultatul unei colosale munci 
subterane, prin care s-a subminat cea mai marcantă 
persoană a vieţii noastre publice din urmă. Să ştie 
cine a iniţiat această muncă, cum, şi pentru ce. 
Absenţa din Lugoj a d-lui Branişte s-a folosit pentru 
al face imposibil. Aceasta a fost lozinca. Odată cu 
planul facut s-a şi pus în lucrare. S-au lansat cele 
mai proaste știri. I s-a pus în cârcă lipsa de sare, de 
petrol, de lemne. Dânsul e de vină, că oamenii n-au 
cultură şi unii n-au omenie. Tot ce a fost rău de la 
izbucnirea războiului de la dânsul a purces”35.

34 Drapelul, XIX, nr. 134, din 14 noiembrie 1919.
35 Ibidem, nr. 127, din 5 noiembrie1919.

Alegerile pentru Senat au avut loc la 12 
noiembrie și aici candidaţii Partidului Naţional 
având câștig de cauză cu excepţia circumscripţiei 
Lugojului.

Partidul Naţional a reușit să câștige alegerile 
din noiembrie 1919. Deși a depus liste numai în 
Transilvania și Banat el a reușit să obţină 169 de 
mandate de parlamentar, ceea ce l-a făcut cel mai 
important partid din România întregită.

Făcând un prim bilanţ al rezultatului obţinut 
la nivelul judeţului, o  ̀ciosul local al Partidului 
Naţional consemna în numărul din 6 noiembrie: 
„Prima campanie electorală purtată sub egida 
României Mari s-a terminat. Așteptările legate de 
această campanie s-au îndeplinit cu disparentele 
excepţii, cari nici nu pot intra în socoteală faţă de 
rezultatul general. Alegătorii români, acei, la cari 
am apelat înainte de alegeri și-au făcut datoria pre-
tutindeni. Stindardul partidului naţional român a 
ieșit biruitor din această luptă, după cum a fost de 
prevăzut. Disciplina de partid a fost pretutindeni 
observată. S-au ivit și unele abateri însă și în acele 
cazuri tot în favorul partidului naţional s-au făcut. 
Am avut adică de înregistrat cazuri unde alegătorii 
circumscripţiei nu au fost mulţumiţi de persoana 
candidatului o  ̀cial și au ridicat pe alt candidat dar 
din același partid. Judeţul nostru Caraș-Severin a 
trimis în Cameră până în prezent numai partizani 
de ai programului naţional cu excepţia Lugojului 
care de data aceasta a dezertat”36. 

Alături de ceilalţi deputaţi și senatori aleși și cei 
ai judeţului Caraș Severin au fost convocaţi la Sibiu 
pentru ziua de 17 noiembrie 1919, în vederea sta-
bilirii unei ţinute unitare în Corpurile legiuitoare. 
Cu acest prilej s-a hotărât constituirea Clubului 
parlamentar ardelean cu sediul la București având 
în frunte un comitet prezidial format din 9 membri 
și un Comitet executiv din 25 membri37. 

Deputaţii și senatorii aparţinând Uniunii 
Naţionale, independenţilor și Partidului Ţărănesc 
s-au constituit într-o grupare aparte în frunte cu 
senatorul lugojean dr. Gheorghe Popovici, propu-
nându-și printre altele să militeze pentru o cât mai 
rapidă uniformizare a vieţii de stat. 

După mai multe consultări, la 25 noiembrie 
a fost încheiat un acord între Partidul Naţional, 
Partidul Ţărănesc din Vechiul Regat, Partidul 
Naţionalist Democrat, Partidul Democrat al 

36 Ibidem, nr. 28, din 6 noiembrie 1919; În turul al doilea 
care a avut loc în ziua de 12 noiembrie în circumscripţiile 
Sacul, Răcășdia și Crassova candidaţii Partidului Naţional au 
pierdut confruntările cu adversarii.
37 Gheorghe Iancu, op. cit., 129; Banatul, I, nr. 46, din 23 
noiembrie 1919.



475

Unirii din Bucovina și Partidul Ţărănesc din 
Basarabia pentru constituirea unei majorităţi par-
lamentare. În această situaţie, Iuliu Maniu în cali-
tate de lider al Partidului Naţional a fost solicitat 
de regele Ferdinand să alcătuiască un nou guvern. 
El a declinat însă oferta, comunicând însă că par-
tidul său poate să ofere o altă personalitate pentru 
constituirea unui nou cabinet. S-a reușit astfel ca 
la 1 decembrie 1919 să se formeze un guvern pre-
zidat de Alexandru Vaida Voevod vicepreședinte 
al partidului, în care majoritatea posturilor erau 
deţinute de reprezentanţii Partidului Naţional. 
Era, desigur, semni  ̀cativ faptul ca la un an de la 
înfăptuirea Marii Uniri, președintele Consiliului 
de Miniștri al României era un ardelean. La 29 
decembrie 1919 noul parlament a votat legile 
prin care se rati  ̀ca unirea Basarabiei, Bucovinei 
și Transilvaniei cu România, pe baza voinţei liber 
exprimate de locuitorii români din provinciile 

respective. La 6 martie guvernul a aprobat un 
proiect radical de lege agrară pentru Vechiul 
Regat care a fost însa aspru criticat atât de con-
servatori cât și de liberali. La 14 ianuarie a fost 
ridicată starea de asediu și cenzura de pe terito-
riul Vechiului Regat. Guvernul a rezistat până în 
martie 1920 când șeful cabinetului a fost demis 
în urma manevrelor lui Ion I. C. Brătianu liderul 
Partidului Naţional Liberal și Alexandru Averescu 
conducătorul Ligii Poporului care au încheiat o 
înţelegere. Manipulat de cei doi oameni politici, 
suveranul a renunţat la serviciile lui Alexandru 
Vaida Voevod și l-a însărcinat la 13 martie 1920 
pe generalul Alexandru Averescu să formeze un 
nou guvern. În scurt timp, noul premier a soli-
citat dizolvarea parlamentului și organizarea de 
noi alegeri parlamentare. Parlamentul constituit 
în urma alegerilor din noiembrie 1919 și-a încetat 
astfel activitatea. 


