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Cuvinte cheie: începutul instaurării regimului comunist în România, viața
politică românească (1944-1946), comuniști, partide istorice, alegerile din 1946,
județul Dâmbovița, pregătirea alegerilor și campania electorală (iulie-noiembrie
1946), desfășurarea și rezultatul alegerilor, falsificarea alegerilor, 19 noiembrie 1946.
Rezumat: După cum bine se cunoaște, lovitura de stat de la 23 august 1944 și
trecerea României în tabăra aliaților aveau să schimbe, în general, cursul celui de-al
doilea război mondial, dar mai ales cursul evenimentelor ulterioare și al țării.
Astfel, din luna septembrie 1944, în ciuda reglementărilor Convenției de
Armistițiu, statul român a ajuns repede la discreția U.R.S.S., sovieticii instaurând nu
numai o veritabilă ocupație, ei implicându-se în politica internă a României în
susținerea forțelor comuniste. Prezența Partidului Comunist Român (P.C.R.) în
evenimentele de la 23 august 1944 a ajuns astfel suficientă pentru impunerea sa în
viața politică a ţării, la început prin constituirea unei alianțe cu partidele și
organizațiile politice care au alcătuit Frontul Național Democrat (F.N.D.). După
septembrie 1944, comuniștii au declanșat, cum se știe, confruntarea cu partidele
istorice pentru acapararea puterii din România, înregistrând un prim succes în luna
martie 1945, când au reușit, ca urmare a intervenției directe a Moscovei, să impună un
guvern F.N.D. condus de Petru Groza, guvern în care comuniștii dețineau controlul
aproape total. Pe acest nou fundal, la protestul partidelor istorice, care cereau păstrarea
democrației, în luna decembrie 1945 a avut loc, la Moscova, Conferinţa ambasadorilor
puterilor aliate, care, evaluând situația, au hotărât să impună guvernului Petru Groza,
în luna ianuarie 1946, cu ocazia vizitei la București a unei delegații formată din
reprezentanții S.U.A., Marii Britanii și U.R.S.S., respectarea drepturilor și libertăților
democratice constituționale în România, prin lărgirea guvernului cu doi reprezentanți
ai partidelor istorice și organizarea de alegeri libere. După o perioadă de confruntări
permanente (ianuarie-noiembrie 1946), între P.C.R., pe de o parte, și Partidul Național
Liberal-Brătianu (P.N.L.- Brătianu) și Partidul Național Țărănesc - Maniu (P.N.Ț.Maniu), pe de altă parte, după ce au trecut, pas cu pas, la eliminarea opoziţiei, prin
politica guvernamentală, comuniștii au beneficiat de ocazia alegerilor pe care le-au
organizat minuțios, așa cum se cunoaște, după mai multe tergiversări, datorate
guvernului, în luna noiembrie 1946.
De fapt, comuniștii români, aflați sub tutela Moscovei, în drumul lor către
cucerirea totală a puterii politice din România, au văzut în alegeri instrumentul
asigurării legitimizării noului lor regim politic. Alcătuirea unei alianțe electorale, cum
a fost cazul Blocului Partidelor Democratice (B.P.D.), format în mai 1946 din Partidul
Comunist Român (P.C.R.), Partidul Social Democrat (P.S.D), Frontul Plugarilor
(F.P.), Partidul Naţional Liberal - Gheorghe Tătărescu (P.N.L.-Tătărescu), Partidul
Naţional Ţărănesc-Anton Alexandrescu (P.N.Ţ.-Alexandrescu) şi Partidul Naţional
Popular (P.N.P.). s-a dovedit vehiculul ideal pentru a se crea impresia unei forțe
politice covârșitoare, cu drept de a se pronunța în numele întregului public românesc.
Alianța respectivă avea la bază platforma-program elaborată de P.C.R., care
prevedea liste comune în alegeri și promisiuni absolut demagogice, în vreme ce
guvernul Groza trecea la anihilarea cu toate mijloacele a opoziției, adică a P.N.L.Brătianu, P.N.Ț.-Maniu și a P.S.D. Independent (Titel Petrescu), partide care au
trebuit să meargă pe liste separate în alegerile parlamentare.
4

Preocuparea dominantă a vieții politice românești din anul 1946 (ianuarie noiembrie) a ajuns astfel a fi problema alegerilor parlamentare.
Țelurile P.C.R. au vizat, de fapt, cu mult mai mult și anume începutul
transformării societății românești după modelul sovietic și asigurarea unui nou cadru
legislativ favorabil acestora, inclusiv prin noua lege electorală din iulie 1946. Ea
suprima Senatul şi adopta un sistem unicameral, dreptul de a vota se extindea asupra
femeilor, militarilor şi funcţionarilor publici, excluzându-se, totodată, din procesul
electoral, acei votanți declarați sau considerați vinovați de delicte politice. S-a
practicat de către guvern, în campanie, suspendarea aproape totală a presei opoziției,
folosirea întregului aparat de stat aservit comuniștilor, s-a recurs la șantaj, presiune și
propaganda electorală agresivă, dar și la acțiuni violente la adresa adversarilor politici,
ceea ce a timorat și terorizat populația.
Promisiunile electorale mincinoase, ajutorul și susținerea U.R.S.S. și în final
falsificarea alegerilor din România din 19 noiembrie 1946 au permis, până la urmă,
realizarea pasului decisiv în drumul către cucerirea puterii totale în România de către
P.C.R. Etapa aceasta crucială pentru țară avea să fie încheiată la sfârșitul anului 1947,
când, după eliminarea totală a partidelor istorice din viața politică românească,
comuniștii l-au forțat și pe regele Mihai să abdice și au instaurat regimul politic
comunist în România, regim care avea să dăinuie apoi până în anul 1989.
Demersul nostru îşi propune, în aceste condiții, să își concentreze atenția, în
general, asupra alegerilor din 1946 din România, primele alegeri care au avut loc
după al doilea război mondial -1939-1945 și după începutul instaurării guvernului
predominant comunist în anul 1945. În mod special, vom stărui asupra realizării unui
studiu de caz care să analizeze și prezinte, din toate punctele de vedere, în paralel cu
situația generală, alegerile din 1946 din județul Dâmbovița.
În acest scop, lucrarea noastră și tratarea subiectului în sine au făcut într-adevăr
necesară nu doar abordarea alegerilor din județul Dâmbovița din anul 1946, ci și a
altor aspecte, care să asigure înțelegerea în oglindă a întregului context istoric în care
au avut loc aceste alegeri concepute și susținute din București, fără de care aspectele
locale nu ar fi avut continuitate și substanță, ele fiind strâns legate, chiar de sfârșitul
celui de-al doilea război mondial și începutul acțiunilor vizând instaurarea regimului
comunist din România. Aspectele anterioare anului electoral le-am privit ca preludiile
întregii evoluții, de unde şi accentul pus de noi asupra vieții politice din România și
din județul Dâmbovița în perioada august 1944 - martie 1945. Tot în aceste preludii
am inclus și tensiunile politice din România și județul Dâmbovița în perioada martiedecembrie 1945, cu confruntările dintre comuniști și aliații lor politici, pe de o parte,
și partidele istorice, pe de altă parte. Este vorba despre acele confruntări decisive
pentru preluarea ulterioară sistematică de către comunişti a puterii politice în România
și, în acest amplu context, putere hotărâtoare pentru perioada imediat următoare, din
lunile ianuarie - iulie 1946.
Aceste etape explică cum, de fapt, a fost posibilă strategia confruntării pusă la
cale de către comuniști și aliații lor politici din cadrul F.N.D. și B.P.D. cu partidele
istorice din România, evenimente, care au condus, în final, la cucerirea totală a puterii
politice de către comunişti. În aceste condiţii, consultarea electoratului nu a mai fost
decât un mijloc de legitimare și consolidare politică a regimului comunist și nu de
salvare a democrației, cum părea să fie. Alegerile din anul 1946 din județul
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Dâmbovița nu au intrat până acum aproape deloc în atenția istoriografiei românești de
după anul 1989.
Lucrarea noastră încearcă, prin urmare, să acopere acest gol istoriografic,
alegerile respective fiind, de fapt, doar menționate în unele lucrări generale mai
recente, neconstituid încă rezultatul unei cercetării atente şi de amploarea pe care o
merită. Această abordare este cu atât mai de dorit cu cât istoria comunistă a beneficiat,
cum vom vedea, de abordări excesiv neobiective și triumfaliste, în dauna adevărului.
Ca metodă, lucrarea de faţă şi-a propus investigarea temei printr-o cercetare în
detaliu a istoriografiei existente, dar și valorificarea obiectivă a tuturor surselor inedite
și edite disponibile. Axarea pe studierea subiectului este astfel de natură să atragă în
circuitul istoriografic mai ales o serie de surse inedite, în vreme ce sursele edite, care,
deşi menţionate uneori în lucrările, studiile si articolele publicate de-a lungul timpului,
pot fi și ele cu folos valorificate ca punct de plecare al cercetării noastre.
De asemenea, subiectul fiind unul de istorie locală, va fi abordat din
perspectiva factorilor locali, a personalităților care au deținut inițiativa și controlul
evenimentelor, în strânsă concordanță cu istoria națională, realizându-se, în acest
context, așa cum am precizat mai sus, o paralelă permanentă între evenimentele care
au avut loc în România și cele ce s-au înregistrat în județul Dâmbovița în perioada 23
august 1944 - 15 iulie 1946. Accentul principal cade, desigur, asupra perioadei iulie noiembrie 1946, studiul nostru de caz fiind dedicat alegerilor din anul 1946 în județul
Dâmbovița. Baza documentară a lucrării noastre au constituit-o documentele inedite,
documentele edite (volume şi colecţiile de documente, monitorul oficial, presa),
lucrările generale precum și cele speciale.
Astfel, am cercetat şi folosit în lucrarea de faţă, în primul rând, pentru
lămurirea, prezentarea și analizarea obiectivă a aspectelor legate de alegerile din 1946
în județul Dâmbovița, o serie valoroasă și unică de documente inedite care au
supraviețuit epocii. Ele se află la Serviciul Judeţean Dâmboviţa al Arhivelor
Naţionale, prezente în Fondul Prefectura Judeţului Dâmboviţa (1946), Fondul
Primăria oraşului Târgovişte (1946), Fondul Comitetul Regional şi Judeţean al
Blocului Partidelor Democrate (B.P.D.) - 1946-1948, Fondul Frontul Naţional
Democrat (1944-1946). Nu trebuie uitat că avem de a face, în general, cu documente
reduse la număr, în condițiile în care frauda electorală a determinat distrugerea
documentelor electorale primare. În lucrarea pe care am realizat-o am folosit, de
asemenea, cum am mai specificat, şi mai multe surse edite, dintre care menţionăm, în
mod special, volumele de documente România. Viața politică în documente (1945,
1946),1 Monitorul Oficial (1945, 1946), dar şi presa ca sursă edită (ziarele Scânteia 1945-1946 şi Chemarea -1946).2
Revenim cu precizarea că, dacă din anul 1946 şi până în prezent au existat
1

România. Viața politică în documente. 1945, culegere de documente întocmită de Tudor Bucur, Marin Radu
Mocanu, Ioana Alexandra Negreanu, Silvia Popovici, Ioan Scurtu, Natalia Tampa, Lidia Brânceanu, traducere
Doina Brebeanu, Mărguța Dumitrescu, redactor Ioana Alexandra Negreanu, coordonator Ioan Scurtu, București,
1994; România. Viața politică în documente. 1946, culegere întocmită de Constantin Aioanei, Lidia Brânceanu,
Tudor Bucur, Veronica Iliescu, Ioana Alexandra Negreanu, Silvia Popovici, Ioan Scurtu, Natalia Tampa, Marian
Tunăreanu, traducere de Margareta Mihaela Chiva, redactor Lidia Brânceanu, coordonator Ioan Scurtu,
București, 1998.
2
Toate numerele cercetate și folosite din ziarul Scânteia și Chemarea se regăsesc redate la bibliografia lucrării
noaste.
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unele preocupări ale istoriografiei românești pentru studiul acestor acestor alegeri
parlamentare din România (primele după al doilea război mondial și după instaurarea
regimului comunist în anul 1945), aceste preocupări s-au derulat, în mod evident, pe
două segmente cronologice clare: înainte de anul 1989 şi după anul 1989.
Desigur că lucrările generale, dar și studiile speciale apărute înaintea anului
1989 au abordat alegerile din anul 1946 în România în mod larg, la nivelul întregii
țări, şi în acest context există inerent și câteva referințe la alegerile derulate în anul
1946 în judeţul Dâmboviţa. Toate aceste lucrări generale reprezintă însă punctul de
vedere al istoriografiei comuniste, care nu amintesc nimic realmente despre cum au
decurs alegerile și despre falsul electoral din anul 1946, lăudând doar victoria forțelor
„democrate” împotriva celor „reacționare”. Sunt cunoscute, în acest sens, ca și studii
speciale dedicate alegerilor din anul 1946, mai ales lucrările lui Mihai Fătu, 3 titluri
publicate în perioada regimului comunist din România.
Studiile şi articolele speciale apărute până în anul 1989, mai ales în perioada
1969-1979, dedicate contextului instaurării autorităților comuniste și luptei acestora
pentru cucerirea totală a puterii pe plan local (1944-1947), precum şi problematicii de
ansamblu a alegerilor din anul 1946 în judeţul Dâmboviţa4 au fost cele elaborate și
publicate de către Gheorghe Ionescu-Râmnic, Gheorghe T. Ionescu, Pârvan Dobrin.5
Totuși, referitor la istoriografia românească locală din perioada comunistă,
până în anul 1989, privind alegerile din județul Dâmboviţa din anul 1946, este necesar
să facem și alte câteva precizări. Este neîndoielnic, în prezent, că a existat un interes
deosebit de a prezenta aceste alegeri ca o mare victorie a forţelor politice aliate în
cadrul Blocului Partidelor Democrate (B.P.D.) şi, în acest context, a Partidului
Comunist Român (P.C.R.), şi a comuniştilor. Astfel, o serie de autori au prezentat în
studiile şi articolele publicate doar activitatea comuniştilor din judeţul Dâmboviţa în
perioada 1944-1947, pe acest fundal menționându-se și alegerile din anul 1946. Cel
mai semnificativ caz dintre acestea poate fi socotit articolul lui Gheorghe T. Ionescu
(apărut în anul 1972 la Târgoviște), care face o trecere în revistă a principalelor
evenimente din judeţul Dâmboviţa în anul 1946, autorul limitându-se însă numai la
implicarea comuniştilor în victoria alegerilor Blocului Partidelor Democrate din
noiembrie 1946. Este, de altfel, vorba despre singurul articol mai consistent apărut pe
3

Mihai Fătu, Un vot decisiv (noiembrie ‘46), Institutul de Studii Istorice și Social - Politice de pe lângă C.C. al
P.C.R., București, 1972; Idem, Sfârșit fară glorie. Patidul Național-Țărănesc (Maniu) și Partidul Național
Liberal (Brătianu) în anii 1944-1947, Editura Științifică, București, 1972.
4
Înainte de anul 1989 au apărut în România, la nivel local, câteva studii și articole care doar menționează
alegerile din anul 1946 în județul Dâmbovița (în contextul instaurării regimului comunist din România în anii
1945-1947), dar acestea reprezintă punctul de vedere al istoriografiei comuniste, care prezentau aceste alegeri ca
o mare victorie a partidelor care alcătuiau Blocul Partidelor Democrate, mai ales a Partidului Comunist Român.
5
Gheorghe Ionescu-Râmnic, Lupta pentru instalarea autorităţilor democratice în judeţul Dâmboviţa după
insurecţia victoriei armate în „Valachica. Studii şi materiale de istorie şi istoria culturii”, Târgovişte, 1969, p.
151-157; Gheorghe T. Ionescu, Activitatea organizaţiilor de masă din judeţul Dâmboviţa, conduse de Partidul
Comunist, în perioada 1944-1946, în „Scripta Valachica. Studii şi materiale de istorie şi istorie a culturii”, IV,
Târgovişte, 1972, p. 15-21; Idem, Activitatea comuniştilor din judeţul Dâmboviţa pentru organizarea ţărănimii
în perioada 23 august 1944 - 6 martie 1945, în „Documenta Valachica. Studii şi materiale de istorie a culturii”,
VI, Târgovişte, 1974, p. 15-20; Pârvan Dobrin, Lupta maselor populare din judeţul Dâmboviţa, conduse de
comuniști, pentru înfăptuiri democratice în perioada 23 august 1944-30 decembrie 1947 în „Valachica. Studii şi
materiale de istorie şi istorie a culturii”, IX, Târgovişte, 1977, p. 295-304; Gheorghe T. Ionescu, Date
cronologice importante (1944-1947), în „Valachica. Studii şi cercetări de Istorie”, nr. 10-11, Târgovişte, 19781979, p. 383-384.
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tema alegerilor din 1946, pe plan local, până în anul 1989.6
Cum menționam în privinţa subiectului abordat și tratat, al alegerilor din
judeţul Dâmboviţa din anul 1946, nici după anul 1989 nu există, practic, contribuţii
notabile care să fixeze nişte repere speciale mai utile și mai obiective studiului nostru.7
În absența unor studii speciale, o pondere importantă în cercetarea înteprinsă
mai ales pentru înțelegerea contextului istoric (1944-1947), în care au avut loc aceste
alegeri din 1946 la nivel național dar și la nivel local, au avut-o lucrările generale
apărute după anul 1989, lucrări care au fost frecvent folosite în teza noastră de
doctorat.8 Dintre aceste lucrări generale amintim aici pe cele datorate lui Ioan Scurtu,9

6

Gheorghe T. Ionescu, Contribuţia forţelor democratice din judeţul Dâmboviţa conduse de P.C.R. la victoria
B.P.D., în „Acta Valachica. Studii şi materiale de istorie şi istoria culturii”, Târgovişte, 1972, p. 71-77. Desigur
că acest articol publicat în revista „Valachica”, de către Gheorghe T. Ionescu, reprezintă punctul de vedere al
unui istoric comunist care nu putea să trateze evenimentele anului 1946 la nivel local altfel decât prin prisma
marii lupte a comuniștilor și aliaților lor din cadrul B.P.D. împotriva „burghezilor” și a „reacțiunii”. Astfel,
autorul a prezentat în acest articol „lupta” dusă pe plan politic și economic de comuniști din județul Dâmbovița
mai ales după 6 martie 1945, insistând asupra victoriei partidelor aliate din cadrul B.P.D. în alegerile
parlamentare din anul 1946, asupra inițiativelor deosebite ale P.C.R. pe plan local, aducând totodată în prim plan
eforturile de organizare ale comuniștilor pentru câștigarea alegerilor, cu primirea de noi membrii în partidul
Comunist, creșterea influenței partidului în rândul clasei muncitoare și a țăranilor (care erau exploatați de
„reacționari și moșieri”), demascarea speculanților, ajutorarea populației de către comuniști (Ibidem, p. 71-72).
În acest mod, propaganda electorală comunistă a fost asimilitată drept adevăr istoric cert. O mare realizare, care
a sporit prestigiul comuniștilor mai ales în lumea satelor a fost, conform autorului mai sus menționat,
exproprierea moșierilor și acordarea titlurilor de proprietate țăranilor. Muncitorii, țăranii și chiar intelectualitatea
dâmbovițeană participau acum (în anul 1946) cu „elan” la democratizarea țării, la susținerea comuniștilor în
toate localitățile județului Dâmbovița așa cum informa pe cititorii săi ziarul „Scânteia”. Iar în privinţa alegerilor
„libere”, autorul susținea că muncitorii şi ţăranii îşi puneau mari speranţe că acestea aveau să îşi spună
cuvântul, ele fiind deosebit de importante, chiar cruciale, pentru „democratizarea ţării” (Ibidem, p. 73-74).
„Lupta de clasă” nu putea fi condusă, în acest context, decât de P.C.R. care a ținut, prin reprezentanți săi, o
serie de întruniri electorale în județul Dâmbovița, în care au prezentat programul electoral al B.P.D. Astfel, după
cum apreciază Gheorghe T. Ionescu, cu un prestigiu sporit și cu noi aderenți, comuniști se pregăteau în anul
1946 de „bătălia finală”, bătălie care avea să fie dată la 19 noiembrie 1946 (Ibidem, p. 75). Aparatul
propagandistic al B.P.D. folosit în timpul campaniei electorale (iulie-noiembrie 1946), era și el, conform opiniei
autorului invocat, destul de eficient în acest sens. Pe lângă afişe, lozinci, broşuri, fluturaşi, fuseseră pregătiţi
peste 100 de electori permanenţi, zeci de propagandişti speciali, și se deschiseseră 170 de case ale alegătorilor.
În cele patru luni de campania electorală fuseseră trimise din Târgoviște, Găești și Pucioasa, în satele şi oraşele
judeţului Dâmboviţa, în diverse instituții și întreprinderi, 18 echipe de teatru, 37 echipe artistice, 2 caravane
cinematografice şi astfel „forţele democratice” pătrundeau în toate instituţiile din oraşe şi sate, fiind organizate
în perioada august-octombrie 1946, 370 întruniri electorale la care au participat peste 280.000 de cetăţeni.
(Ibidem, p. 76). P.C.R. s-a afirmat, în consecință, ca singura forţă politică principală din judeţ numărând în
noiembrie 1946, conform unor surse ale istoriografiei comuniste, 18.000 de membrii, având cei mai mulţi
aderenţi şi câştigând cei mai mulţi dintre alegători (Ibidem, p. 76-77.) Gheorghe T. Ionescu nu uita să precizeze
astfel că cel mai mare număr de voturi la nivel local, în județul Dâmbovița, îl obţinuseră comunistul trimis de la
centru Constantin Pârvulescu, iar această „victoria strălucită” a forţelor democrate din judeţul Dâmboviţa
confirma că „cetăţenii dâmboviţeni erau pentru progres, pentru o Românie nouă” (Ibidem, p. 77).
7
Mențiuni despre viața politică din județul Dâmbovița și instaurarea regimului comunist la nivel local (19441947), respectiv alegerile din anul 1946 în județul Dâmbovița, apar într-o singură lucrare publicată după anul
1989 (Marian Curculescu, Politică şi istorie în Dâmboviţa interbelică.Restituiri, Editura Times, Bucureşti,
1996). Alte câteva informații sunt oferite pentru aceași perioadă, a anilor 1944-1947, de o enciclopedie locală
(Enciclopedia orașului Târgoviște, Ediția a II-a, coordonatori Gabriel Boriga, Honorius Moțoc, Editura
Bibliotheca, Târgoviște, 2012).
8
Dintre autorii acestor lucrări generale apărute după anul 1989 care au tratat perioada 1944-1947, respectiv
alegerile din România din anul 1946, menționăm aici în mod special pe Dinu C. Giurescu și Serban Rădulescu
Zöner.
9
Ioan Scurtu, Iuliu Maniu. Activitatea politică, Editura Enciclopedică, București, 1995; Istoria Românilor, vol.
VIII, România Întregită (1918-1940), coordonator Ioan Scurtu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.
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Dinu C. Giurescu,10 Keith Hitchins,11 Stelian Neagoe,12 Șerban Rădulescu Zöner,
Daniela Bușe, Beatrice Marinescu,13 și Dennis Deletant.14
Dintre lucrările dedicate strict alegerilor din România din anul 1946 folosite
desigur și în lucrarea noastră o mențiune specială merită lucrarea lui Dinu C. Giurescu
(Falsificatorii. „Alegerile”din 1946, RAO International Publishing Company,
București, 2007),15 iar pentru alegerile din 1946 în județul Dâmbovița lucrarea lui
Marian Curculescu (Politică şi istorie în Dâmboviţa interbelică. Restituiri, Editura
Times, Bucureşti, 1996).16
Din aceeași categorie a lucrărilor speciale, privind aceleaşi alegeri din 1946 din
punct de vedere local, judeţean, similare studiului nostru, și care au constituit un
model de lucru, fac parte şi câteva articole publicate după anul 1989, în care a fost
abordată de unii autori problematica alegerilor din anul 1946 în alte judeţe ale
României, în Covurlui, Vâlcea, Alba, Ialomița, Cluj. Menţionăm, în acest sens,
contribuţiile lui Florian Banu,17 Carol Terteci,18 Dorin Giurgiu,19 și Ioana Maria
Cozma.20 Desigur că aici am menționat și prezentat pe scurt unele repere mai vizibile
ale istoriografiei românești (referitoare la contextul istoric din anii 1944-1947,
respectiv la alegerilor din anul 1946 din România și din județul Dâmbovița) folosite
de noi, restul acestora regăsindu-se însă la bibliografía lucrării noastre.
Teza de faţă a fost structurată pe patru mari capitole și mai multe subcapitole
care au abordat: Viața politică românească în perioada 23 august 1944 - 15 iulie
1946: declanșarea luptei pentru instaurarea regimului comunist în România 10

Dinu C. Giurescu, Guvernarea Nicolae Rădescu, Editura All, București, 1996; Idem, Imposibila încercare.
Greva regală, 1945. Documente diplomatice, selecție, traducere, note și studiu introductiv de Dinu C. Giurescu,
Editura Enciclopedică, București, 1999; Istoria Românilor, vol. IX, coordonator Dinu C. Giurescu, Editura
Enciclopedică, București, 2013.
11
Keith Hitchins, România (1866-1947), traducere din engleză de George Potra și Delia Răzdolescu, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1996.
12
Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României. De la începuturi -1859 până în zilele noastre- 1999, Editura
Machiavelli, București, 1999.
13
Șerban Rădulescu Zoner, Daniela Bușe, Beatrice Marinescu, Instaurarea totalitarismului comunist în
România, Editura Cavallioti, București, 2002.
14
Dennis Deletant, România sub regimul comunist, ediţia a II-a revăzută, editor Romulus Rusan, în româneşte
de Delia Răzdolescu, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2006.
15
Menționăm aici că lucrarea lui Dinu C. Giurescu, abordează dintr-o nouă perspectivă, pe parcursul a 26 de
capitole, printr-o analiză minuțioasă și bazată pe o serie de surse disponibile după anul 1990, alegerile din
România, prezentând o serie de aspecte care demonstrează clar falsificarea voturilor alegătorilor români la 19
noiembrie 1946. O serie de aspecte din această lucrare, referitoare la alegerile din anul 1946 sunt reluate, pe
scurt, în Istoria Românilor, vol. IX, coordonator Dinu C. Giurescu, Editura Enciclopedică, București, 2013.
16
Lucrarea lui Marian Curculescu își îndreaptă atenția pe parcursul câtorva pagini de la finalul ei, în contextul
prezentării vieții politice dâmbovițene din anii 1944-1947, și asupra alegerilor din 19 noiembrie 1946 la nivelul
județului Dâmbovița, aceasta fiind așa cum am mai precizat (în afara mențiunilor și înterpretărilor istoriografiei
comuniste locale amintite de noi anterior), singura lucrare care abordează subiectul.
17
Florian Banu, Alegerile din 1946. Strategii şi propagandă electorală în judeţul Covurlui, în „Analele
Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi”, Serie Istorie, 1, 2002, p. 103-118.
18
Carol Terteci, Alegerile din 1946 în documente de arhivă vâlcene în „Buridava. Studii şi Materiale”, VI,
Râmnicu Vâlcea, 2008, p. 173-176.
19
Dorin Giurgiu, Alegerile parlamentare din noiembrie 1946 în judeţul Alba în Apulum, XLIV, Alba Iulia,
2007, p. 587- 604.
20
Ioana Maria Cozma, Forme ale propagandei comuniste în campaniile electorale din anii 1946-1948. Studiu
de caz: județul Cluj în „Analele Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi”, Serie Istorie, 19, tom VIII, 2009, p.
151-166.
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Începuturile confruntărilor între comuniști și partidele istorice pentru cucerirea puterii
politice în stat (23 august 1944 - 6 martie 1945), Luptele politice dintre P.C.R. și
aliații lor cu partidelor istorice în contextul dominării guvernării de către F.N.D. (6
martie - 31 decembrie 1945), Lansarea „bătăliei” electorale în condițiile supremației
categorice a propagandei comuniste (1 ianuarie - 15 iulie 1946) - capitolul I; De la
centru în teritoriu: aspecte ale vieții politice din județul Dâmbovița (23 august 1944
- 15 iulie 1946) - Acțiunile comuniștilor de destabilizare a situației locale și începutul
luptei lor cu partidele istorice (23 august 1944 - 6 martie 1945), Aspecte ale vieții
politice din județul Dâmbovița în perioada 6 martie - 31 decembrie 1945, Lupta
preelectorală la nivel local în intervalul 1 ianuarie - 15 iulie 1946 - capitolul II;
Pregătirea alegerilor și campania electorală din 1946 în județul Dâmbovița (iulienoiembrie 1946) - Tabloul succint al forțelor politice din județul Dâmbovița implicate
în câștigarea „bătăliei” alegerilor (iulie-noiembrie 1946), Cursul evenimentelor pe
parcursul pregătirii alegerilor din anul 1946 în judeţul Dâmboviţa (iulie-noiembrie).
Strategiile și tacticile electorale, Campania electorală din județul Dâmbovița și
reflectarea ei în presa locală a B.P.D. Aria promisiunilor electorale (iulie-noiembrie
1946). Adevăr și falsitate în limbajul electoral - capitolul III; Desfășurarea și
rezultatul alegerilor în județul Dâmbovița (19 noiembrie 1946) - Evenimente, din
timpul votului, pe plan local: proteste ale alegătorilor împotriva falsificării voturilor de
către comuniști și aliați lor din B.P.D. Confruntări cu autoritățile, Rezultatul alegerilor
din 1946 în județul Dâmbovița. Triumful demagogiei fără limite și rezultate electorale
fără documente oficiale - capitolul IV. Aceste capitole și subcapitole sunt însoțite de
o scurtă Introducere, Concluzii, Bibliografie și Anexe, elemente care completează în
mod firesc orice lucrare. Anexele lucrări noastre au fost realizate pentru a degreva
textul, iar o parte a presei locale și a documentelor de arhivă din perioada 1945-1946
folosite pentru județul Dâmbovița, sunt redate pentru ineditul lor.
Alegerile organizate şi câştigate de P.C.R. şi aliaţii lui politici, din noiembrie
1946, au marcat, în general, un moment de cotitură în istoria contemporană a
României, implicit şi pentru trecutul judeţului Dâmboviţa. Ocazia oferită de alegeri
P.C.R.-ului şi planurilor lui de comunizare a României a survenit ca urmare a
factorilor politici externi care, unanimi în nevoia unui scrutin electoral care să
limpezească situaţia politică din România după anul 1944, au acţionat în mod diferit.
În vreme ce S.U.A. şi Marea Britanie au sperat într-un rezultat favorabil forţelor
politice pro-occidentale, dar nici nu aveau intenţia şi nici posibilitatea asigurării
alegerilor libere, U.R.S.S. s-a aflat într-o situaţie favorabilă acestuia din toate punctele
de vedere. Dispunând de trupe de ocupaţie în ţară, Moscova avea şi mijloacele şi
forţele dispuse să asigure o victorie electorală categorică, în stare să legitimeze pe
deplin puterea politică dominată de comunişti prin guvernul Petru Groza, abia instalat
la Bucureşti în primăvara anului 1945. Din această perspectivă, ocazia alegerilor
parlamentare a grăbit, practic, cucerirea puterii politice totale de către comunişti în
România, grăbind odată cu aceasta şi procesul comunizării ţării.
În afara existenţei forţei politice a P.C.R., care putea acţiona la faţa locului în
vederea câştigării alegerilor parlamentare, dintre mijloacele pe care Moscova le-a avut
la dispoziţie în fructificarea ocaziei oferite de alegerile parlamentare din România, a
făcut parte şi arsenalul propagandistic şi de metode de acţiune deja existent şi verificat
în țară înainte de a alegeri, în perioada august 1944 - vara anului 1946.
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Din acest punct de vedere, alegerile din noiembrie 1946 au fost clar precedate
şi pregătite, se poate spune, de întreaga desfăşurare a evenimentelor regizate de P.C.R.
pentru destabilizarea regimului politic instalat după 23 august 1944, pentru instaurarea
unei guvernări a Frontului Național Democrat (martie 1945) dominată de comunişti şi
pentru demararea comunizării ţării, prin măsurile iniţiate de această guvernare.
Pornind de la aceste realităţi, documentate istoric şi analizate istoriografic mai
ales după 1989, am prezentat, în paralel, etapele ce se pot sesiza în acţiunea politică a
P.C.R. pe plan naţional, fundal pe care s-au încadrat şi evoluţiile politice din judeţul
Dâmboviţa. Se constată că, pe plan judeţean, cursul evenimentelor politice, deşi a
păstrat componentele locale, reprezentate de oamenii, forţele şi mijloacele judeţului,
au urmat etapele, obiectivele strategia şi chiar conceptul propagandistic inspirat de
P.C.R., forţa politică dominantă şi cea mai dinamică a acelor ani.
Înainte de alegerile din 1946, din desfăşurarea vieţii politice dâmboviţene,
utilizând sursele inedite ce au supravieţuit epocii, ca materialele de propagandă ale
comuniştilor şi aliaţilor lor politici din perioada 1944-1946, se degajă modul în care sa creat, a evoluat şi s-a înstăpânit în viaţa locală limbajul politic nou, mai eficient, al
falsificării realităţii. În spatele acestui limbaj, realităţile au putut fi mascate,
perceperea lor manipulată şi, în final, alegerile au putut fi falsificate şi în Dâmboviţa.
Rezultă, de fapt, că falsificarea rezultatelor la urne a urmat, în judeţ, falsificarea
limbajului politic utilizat, în umbra căruia libertatea de manifestare a opoziţiei a fost
aproape lichidată, iar terorizarea masei populaţiei s-a făcut treptat, prin confuzie,
teamă şi un limbaj ameninţător la adresa opozanţilor politici. Sprijinul permanent, mai
mult sau mai puţin voalat acordat de guvern forţelor politice absorbite în B.P.D., a
sporit nesiguranţa forţelor politice locale de opoziție, le-a redus spaţiul de acţiune
politică în judeţ şi, în final, le-a exclus, aproape, din procesul electoral, controlat total
de comunişti şi de guvernul Groza.
Alegerile organizate în Dâmbovița pun în lumină întreaga arhitectură a
aparatului local creat şi mobilizat de comunişti pentru regizarea victoriei electorale din
judeţ, în noiembrie 1946, inclusiv persoanele care au organizat, pe plan local, întregul
proces al falsificării alegerilor prin abuzuri, ilegalităţi şi minciuni.
Investigarea surselor dezvăluite succesiv modul vicios în care s-a realizat în
judeţul Dâmbovița campania electorală (iulie-noiembrie 1946) prin propaganda
„Scânteii” şi mai ales a ziarului local „Chemarea”, prin organizarea alegerilor,
excuderea forţelor de opoziţie, prin blamarea, ostracizarea, urmărirea şi agresarea lor.
În ciuda acestor realităţi, opoziţia anticomunistă dâmboviţeană s-a manifestat
impunându-se atenției adversarilor ei, rămânând memorabile rezultatele înregistrate în
comunele Izvoarele, Poiana de Jos, Pitaru, Dobra, Băleni, Mănești. Aceste rezultate au
rămas înscrise în rapoartele oficialilor vremii, dar şi în memoria istorică, recuperată
după 1989. În această privinţă, judeţul Dâmboviţa s-a remarcat între cele unde
rezistenţa s-a dovedit, în 1946, la alegeri, foarte activă, chiar dacă, după rezultatele
oficiale, a fost înfrântă prin fals electoral.
În raport cu aceste realităţi, care transpar chiar şi din puţinele surse oficiale ce
au scăpat neeliminate din arhive, se constată şi modul grosolan în care istoriografia
anterioară anului 1989 a preluat drept exacte, ca realităţi istorice, enunţurile
demagogiei electorale din 1946. De asemenea, se remarcă uşurinţa cu care aceeaşi
istoriografie a trecut peste ceea ce a însemnat opoziţia politică la 1946, scoasă cu totul
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din analele falsificate ale istoriei alegerilor ce s-au ţinut atunci.
Într-adevăr, cum reiese din documentele puterii de la Bucureşti, în alegerile din
anul 1946, opoziția, aproape înăbușită în campania electorală, a reuşit să reziste cu
tărie propagandei comuniste deosebit de amplă şi de abile în falsitatea ei, iar la alegeri
a creat mari şi neaşteptate problemele oficialităţilor locale. Cu toate mijloacele
mobilizate de acestea din urmă, în ciuda loialității și zelului arătate de ele, sfidând
fatalitatea situaţiei în care fusese plasată România, opoziţia din judeţul Dâmboviţa, ca
şi aceea din alte județe ale ţării, a dovedit forţă şi determinare.
În faţa istoriei, în ciuda falsificării alegerilor şi a mistificării ce au suferit-o
chiar și în documentele vremii, ultima bătălie electorală în susţinerea libertăţii de a
alege s-a purtat, și în judeţul Dâmboviţa, în condiţii vitrege, dar cu o demnitate ce se
vede că nu a lipsit.
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Informaţii personale
Nume / Prenume

TOMŞA LUIZA

Adresă

Comuna Răzvad, Judeţul Dâmboviţa

Telefon

0722.405.778

E-mail

l_tomsa@yahoo.com

Naţionalitate

română

Data naşterii

30.07.1976

Sex
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

F
Director adjunct – Autoritatea Electorală Permanentă Filiala SudMuntenia
08 mai 2013 – prezent
Director adjunct
Controlul finanțării partidelor politice, Îndrumare şi control electoral

Numele şi adresa angajatorului

Autoritatea Electorală Permanentă-Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Partide politice, Prefecturi, SPCLEP, BJABD, Judecătorii, Primării
Consilier parlamentar - Autoritatea Electorală Permanentă Filiala SudMuntenia

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

25 februarie 2008- 07 mai 2013
Consilier parlamentar
Controlul finanțării partidelor politice, Îndrumare şi control electoral

Numele şi adresa angajatorului

Autoritatea Electorală Permanentă-Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Partide politice, Prefecturi, SPCLEP, BJABD, Judecătorii, Primării
Inspector de specialitate - Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate
Dâmboviţa

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

1999-februarie 2008
Inspector de specialitate
Evidenta, urmarire, colectare
Contractare, acreditare, decontare servicii medicale

Numele şi adresa angajatorului

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Asigurari sociale de sănătate

Educaţie şi formare

Doctorand - Ştiințe Umaniste, Istorie

Perioada 2011 - prezent
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Şcoala Doctorală de Ştiințe Economice și
învăţământ / furnizorului de formare Umaniste
Program de perfecționare-trainer
Perioada

Aprilie 2010
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Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Certificat de absolvire formator
Realizarea actvităţilor de formare, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de
formare, marketing-ul formării şi proiectarea programelor de formare.
S.C. Schultz Consulting S.R.L, Ministerul Muncii, familiei şi egalităţii de şanse
şi Ministerul educaţiei, cercetării şi tineretului.
Masterat în „ Administrație Publică Europeană ”

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

2005-2006
Diplomă de absolvire în Administraţie Publică Europeană
Drept comunitar, Contencios internaţional şi european, Politici publice pentru
integrare europeană, Organizarea administraţiei publice locale în statele UE,
Sisteme şi regimuri politice în Uniunea Europeană.
Universitatea „Valahia” din Târgovişte
Program de perfectionare „Inspector resurse umane’’

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Iulie 2005
Certificat de absolvire în ocupația „Inspector resurse umane’’
Întocmirea si gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;
Organizarea recrutării si selecţiei personalului;
Întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului angajat;
Întocmirea dosarului de pensionare;
Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat;
Întocmirea şi depunerea declaratiilor privind contribuţiile la bugetul de stat;
Dezvoltarea profesională;
Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului, utilizând PC-ul.
Asociaţia de Sprijin a Şomerilor Târgovişte
Studii postuniversitare de specializare – Managementul serviciilor publice

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

2003-2004
Diplomă de absolvire în Managementul serviciilor publice
Management, Drept, Legislatia romanească a funcţionarului public, Economie
urbană, Marketing, Informatică
Universitatea „Valahia” din Târgovişte
Facultatea de Ştiințe Economice, specializarea – Contabilitate şi
Informatică de Gestiune

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de formare

1994-1998
Diplomă de licenţă- ASE Bucureşti
Management, Contabilitate, Drept, Finanţe, Marketing, Informatică de gestiune
Universitatea „Valahia” din Târgovişte
Liceul Economic, Târgovişte

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

1990-1994
Diplomă bacalaureat
Matematica, Limba romana, Contabilitate, Fizica, Chimie
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Numele şi tipul instituţiei de Liceul Economic, Târgovişte
învăţământ
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza
Înţelegere

Autoevaluare

Vorbire
Scriere

Ascultare
Bine

Engleza

Citire

Participare la
conversaţie

Bine

Bine

Discurs Exprimare
oral scrisă
Bine

Bine

-organizarea, coordonarea şi controlul activităţii desfăşurate la A.E.P. Filiala SudCompetenţe şi aptitudini organizatorice Muntenia
-asigurarea aplicării unitare a dispoziţiilor legale în materie electorală pe raza
judeţelor arondate filialei, a activităţii de control a finanţării partidelor politice şi a
campaniilor electorale;
-verificarea modului în care autoritătile administraţiei publice locale si Instituţiile
Prefectului asigură aplicarea unitară a prevederilor legale specifice, în intervalul de
timp între două perioade electorale şi a da îndrumări cu privire la modul de
îndeplinire a atribuţiilor ce revin acestora, potrivit legilor în vigoare;
-organizarea, raţionalizarea şi simplificarea muncii prin generalizarea prelucrării
informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul;
-capacitatea de a lucra în echipă;
- capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate de la structura condusă.
Competenţe şi abilităţi sociale -consiliere şi comunicare;
-abilităţi in domeniul instruirii personalului;
-capacitate de îndrumare.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere

Sistem de operare Windows, Suita Microsoft Office, Procesare baze de date,
Navigare pe internet
Bun organizator, ambiţioasă, putere de muncă, putere de concentrare in situaţii
limită, fermitate, spirit de echipă, spirit de initiaţivă, loialitate faţă de interesele
instituţiei, capacitate de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite,
asumarea responsabilităţii, adaptabilitate la situaţiile create, capacitatea de a
delega competenţele, capacitatea de mediere, competenţă decizională.
Categoria B

Informaţii suplimentare
Participari la sesiuni de comunicări știinţifice
Listă de publicații
Participari la sesiuni de comunicări știinţifice

-

participare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Comportamentul electoral la români: de la votul
cenzitar la votul universal”, cu comunicările Alegerile din 19 noiembrie 1946 şi ecoul lor în capitalele
europene; Importanţa exercitarii responsabile a dreptului de vot, Târgovişte, 2 februarie 2012.
participare la Sesiunea de Comunicări a studenților și cadrelor didactice „Istorie și Arheologie în
spațiul românesc”, cu comunicarea O viziune comunistă asupra alegerilor din 1946 în județul
Dâmbovița, Târgovişte, 27 mai 2013.
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Articole publicate:
Brojboiu (Tomșa) Luiza, Aspecte ale vieții politice din județul Dâmbovița (23 august
1944 - 6 martie 1945): acțiunile comuniștilor de preluare a puterii pe plan local, în „Oltenia.
Studii şi comunicări. Arheologie-Istorie”, vol. XXV/2018, Craiova, 2018, p. 351-358.
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Summary: As it is well known, the coup d'etat of August 23, 1944 and the
passage of Romania into the camp of allies would generally change the course of
World War II, but especially the course of subsequent events and of the country.
Thus, since September 1944, despite the regulations of the Armistice
Convention, the Romanian state has quickly come to the discretion of the U.S.S.R.,
the Soviets not only establishing a real occupation, they were involved in the internal
politics of Romania in support of communist forces. The presence of the Romanian
Communist Party (R.C.P.) in the events of August 23, 1944 thus became sufficient for
its imposition in the political life of the country, initially by establishing an alliance
with the political parties and organizations that made up the National Democratic
Front (N.D.F.). After September 1944, the Communists started, as it is known, the
confrontation with the historical parties for the seizure of power in Romania,
registering a first success in March 1945, when they succeeded, following the direct
intervention of Moscow, to impose a N.D.F. led by Petru Groza, a government in
which the communists had almost total control. On this new background, in protest of
the historical parties, which demanded the preservation of democracy, in December
1945, the Conference of Ambassadors of the Allied Powers took place in Moscow,
which, evaluating the situation, decided to impose on the government of Petru Groza,
in January 1946, with occasion of the visit to Bucharest of a delegation made up of
representatives of the United States, Great Britain and USSR, respecting the
constitutional democratic rights and freedoms in Romania, by enlarging the
government with two representatives of the historical parties and organizing free
elections. After a period of permanent confrontations (January-November 1946),
between the R.C.P., on the one hand, and the National Liberal Party-Brătianu (N.L.P.Brătianu) and the Peasant National Party - Maniu (P.N.P.- Maniu), on the other , after
passing, step by step, to the elimination of the opposition, through the government
policy, the communists benefited from the occasion of the elections that they
organized meticulously, as it is known, after several delays, due to the government, in
November 1946.
In fact, the Romanian communists, under the tutelage of Moscow, on their way
to the total conquest of the political power in Romania, saw in the elections the
instrument of ensuring the legitimization of their new political regime. The
establishment of an electoral alliance, as it was the case with the Block of Democratic
Parties (B.D.P.), formed in May 1946 from the Romanian Communist Party (R.C.P.),
the Social Democratic Party (S.D.P.), the Ploughmen's Front (P.F.), the National
Liberal Party - Gheorghe Tătărescu (N.L.P.- Tătărescu), the Peasant National Party Anton Alexandrescu (P.N.P.- Alexandrescu) and the National People's Party (N.P.P.).
proved the ideal vehicle to create the impression of an overwhelming political force,
with the right to speak on behalf of the entire Romanian public.
The alliance was based on the program-platform elaborated by the R.C.P.,
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which provided common lists in elections and absolutely demagogic promises, while
the Groza government was going to annihilate the opposition by all means, namely
N.L.P.-Brătianu, P.N.P.-Maniu and the Independent S.D.P. (Titel Petrescu), parties
that had to go on separate lists in parliamentary elections.
The dominant preoccupation of the Romanian political life since 1946 (January
- November) has thus become the issue of the parliamentary elections.
The goals of R.C.P. aimed, in fact, at much more, namely the beginning of the
transformation of the Romanian society according to the Soviet model and the
provision of a new legislative framework favorable to them, including by the new
electoral law of July 1946. It suppressed the Senate and adopted a unicameral system,
the right to vote extended to women, the military and civil servants, excluding, at the
same time, from the electoral process, those voters declared or considered guilty of
political crimes. In the campaign, the government practiced almost complete
suspension of the opposition press, use of the entire state apparatus served by the
communists, resorted to blackmail, pressure and aggressive electoral propaganda, but
also to violent actions against political opponents, which frightened and terrorized the
population. Lying electoral promises, the help and support of the U.S.S.R. and finally
the falsification of the Romanian elections of November 19, 1946 finally allowed the
decisive step on the road to the conquest of the total power in Romania by the R.C.P.
This crucial stage for the country was to be completed at the end of 1947, when, after
the total elimination of the historical parties from the Romanian political life, the
communists forced King Mihai to abdicate and set up the communist political regime
in Romania, which was to last until 1989.
In this context, our aim is to focus generally on the 1946 elections in Romania,
the first elections that took place after the World War II -1939-1945 and after the
beginning of the establishment of the predominant communist government in 1945. In
particular, we will focus on conducting a case study that analyzes and presents, from
all points of view, in parallel with the general situation, the 1946 elections in
Dâmbovița county.
To this end, our work and the treatment of the subject itself have made it
necessary not only to approach the elections in Dâmbovița county in 1946, but also to
other aspects, which will ensure the mirror understanding of the whole historical
context in which these elections took place, conceived and sustained in Bucharest,
without which the local aspects would not have had continuity and substance, they
being closely linked, even to the end of the Second World War and the beginning of
the actions aimed at establishing the communist regime in Romania. We looked at the
aspects prior to the election year as preludes to the whole evolution, hence the
emphasis we placed on the political life in Romania and in Dâmbovița county between
August 1944 - March 1945. In these preludes we also included the political tensions in
Romania and in the Dâmbovița county during the March - December 1945 period,
with the clashes between the Communists and their political allies, on the one hand,
and the historical parties, on the other hand. These are the decisive confrontations for
the subsequent systematic take over by the communists of the political power in
Romania and, in this broad context, deciding power for the next period, from January
to July 1946. These stages explain, in fact, how the confrontation strategy put in place
by the communists and their political allies within the N.D.F. and B.D.P. with the
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historical parties in Romania was possible, events that ultimately led to the total
conquest of political power by the communists. In these circumstances, the
consultation of the electorate was only a means of legitimizing and political
consolidation of the communist regime and not to save democracy, as it seemed to be.
The elections of 1946 from Dâmbovița county have almost not at all come to the
attention of Romanian historiography after 1989, until today.
Therefore, our work tries to cover this historiographical gap, the respective
elections being, in fact, only mentioned in some more recent general works, not yet
constituting the result of a careful research of the magnitude that it deserves. This
approach is all the more desirable as Communist history has benefited, as we shall see,
from excessively non-objective and triumphalist approaches, to the detriment of the
truth. As a method, the present paper aimed to investigate the theme through a detailed
research of the existing historiography, but also the objective use of all the
unpublished and published sources available. Focusing on studying the subject is such
that it attracts a number of unique sources in the historiographic circuit, while the
published sources, which, although sometimes mentioned in the works, studies and
articles published over time, they can also be of use as a starting point for our
research. Also, the subject being one of local history, it will be approached from the
perspective of the local factors, of the personalities who held the initiative and the
control of the events, in close accordance with the national history, being realized, in
this context, as mentioned above, a permanent parallel between the events that took
place in Romania and those recorded in Dâmbovița county between August 23rd, 1944
- July 15th, 1946. The main focus falls, of course, on the period July - November 1946,
our case study being dedicated to the elections in 1946 in Dâmbovița county. The
documentary basis of our work was the new documents, the published documents
(volumes and collections of documents, the official monitor, the press), the general
works and the special ones.
Thus, we researched and used in the present work, first of all, for the
clarification, presentation and objective analysis of the issues related to the 1946
elections in Dâmbovița county, a valuable and unique series of unique documents that
survived the ages. They are at the Dâmboviţa County Service of the National
Archives, present in the Dâmboviţa County Prefecture Fund (1946), the Târgovişte
City Hall Fund (1946), the Fund of the Regional and County Committee of the Block
of Democratic Parties (B.D.P.) - 1946-1948, the Fund National Democratic Front
(1944-1946). We must not forget that we have to deal with documents generally
reduced in number, when the electoral fraud has caused the destruction of the primary
electoral documents. In the work we have done, we have also used, as we have
specified, several published sources, out of which we mention, in particular, the
volumes of documents Romania. Political life in documents (1945, 1946),21 The
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Romania. Political Life in Documents. 1945, Collection of Documents Prepared by Tudor Bucur, Marin Radu
Mocanu, Ioana Alexandra Negreanu, Silvia Popovici, Ioan Scurtu, Natalia Tampa, Lidia Brânceanu, translation
Doina Brebeanu, Mărguța Dumitrescu, editor Ioana Alexandra Negreanu, coordinator Ioan Scurtu, Bucharest,
1994; Romania. Political Life in Documents. 1946, collection by Constantin Aioanei, Lidia Brânceanu, Tudor
Bucur, Veronica Iliescu, Ioana Alexandra Negreanu, Silvia Popovici, Ioan Scurtu, Natalia Tampa, Marian
Tunăreanu, translation by Margareta Mihaela Chiva, editor Lidia Brânceanu, coordinator Ioan Scurtu,
Bucharest, 1998.
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Official Gazette (1945, 1946), but also the press as a published source (Scânteia
newspapers -1945-1946 and Chemarea -1946).22
We come back with the indication that, since 1946 and until now, there have
been some concerns of Romanian historiography for the study of these parliamentary
elections in Romania (the first after World War II and after the establishment of the
communist regime in 1945), these concerns were carried out, obviously, on two clear
chronological segments: before 1989 and after 1989.
Of course, the general works, but also the special studies that appeared before
1989, widely addressed the elections of 1946 in Romania, at the level of the whole
country, and in this context, there are also some inherent references to the elections
held in 1946 in Dâmboviţa county. All these general works, however, represent the
point of view of communist historiography, which does not really mention anything
about how the elections and the false election of 1946 went, praising only the victory
of the "democratic" forces against the "reactionary" ones. In this sense, they are
known as special studies dedicated to the elections of 1946, especially the works of
Mihai Fătu,23 titles published during the communist regime in Romania.
The special studies and articles published up to 1989, especially in 1969-1979,
dedicated to the context of the establishment of the communist authorities and their
struggle for the total conquest of power at local level (1944-1947), as well as the
general issues of the 1946 elections in the county of Dâmboviţa 24 were the ones
elaborated and published by Gheorghe Ionescu-Râmnic, Gheorghe T. Ionescu, Pârvan
Dobrin.25
However, regarding the local Romanian historiography of the communist
period, until 1989, regarding the elections in Dâmboviţa county in 1946, it is
necessary to make some other notifications. It is doubtful, at present, that there was a
particular interest in presenting these elections as a great victory of the allied political
forces within the Block of Democratic Parties (B.D.P.) and, in this context, of the
Romanian Communist Party (R.C.P.), and of the Communists. Thus, a number of
authors presented in the studies and articles published only the activity of the
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All the numbers researched and used from the Scânteia and Chemarea newspapers can be found in the
bibliography of our work.
23
Mihai Fătu, A decisive vote (November '46), Bucharest, 1972; Idem, Endless glory. The National-Peasant
Party (Maniu) and the National Liberal Party (Brătianu) in 1944-1947, The Scientific Publishing House,
Bucharest, 1972.
24
Before 1989, a few studies and articles appeared in Romania, at local level, which only mention the elections
of 1946 in Dâmbovița county (in the context of the establishment of the communist regime in Romania in 19451947), but they represent the point of view of the Communist historiography which presented these elections as
a great victory of the parties that made up the Block of Democratic Parties, especially of the Romanian
Communist Party.
25
Gheorghe Ionescu-Râmnic, The Struggle for the Installation of Democratic Authorities in Dâmboviţa County
after the Insurrection of the Armed Victory in „Valachica. Studies and Materials of History and History of
Culture”, Târgovişte, 1969, p. 151-157; Gheorghe T. Ionescu, The Activity of Mass organizations from
Dâmboviţa County, Led by the Communist Party, Between 1944-1946, in „Scripta Valachica. Studies and
Materials of History and History of Culture”, IV, Târgovişte, 1972, p. 15-21; Idem, The Activity of the
Communists from Dâmboviţa County for Organizing the Peasantry Between August 23 rd, 1944 - March 6th,
1945, in „Documenta Valachica. Studies and Materials of Cultural History”, VI, Târgovişte, 1974, p. 15-20;
Pârvan Dobrin, The Struggle of the Masses in the Dâmboviţa County, Led by the Communists, for Democratic
Achievements During August 23rd, 1944-December 30th, 1947 in „Valachica. Studies and Materials of History
and History of Culture”, IX, Târgovişte, 1977, p. 295-304; Gheorghe T. Ionescu, Important Chronological Data
(1944-1947), in „Valachica. Historical Studies and Research”, nr. 10-11, Târgovişte, 1978-1979, p. 383-384.
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Communists from Dâmboviţa county during 1944-1947, on this background
mentioning the elections of 1946. The most significant case can be counted the article
of Gheorghe T. Ionescu (published in Târgoviște in 1972), which reviews the main
events in Dâmboviţa County in 1946, but the author, however, is confining himself
only to the involvement of the communists in the victory of the November 1946 Block
of Democratic Parties elections. It is, moreover, the only most consistent article on the
issue of elections in 1946, locally, until 1989.26
As we mentioned in regard to the subject addressed and treated, the elections in
Dâmboviţa county in 1946, even after 1989, there are practically no notable
contributions to set some special benchmarks more useful and objective for our
study.27 In the absence of special studies, an important weight in the research
undertaken especially for the understanding of the historical context (1944-1947), in
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Gheorghe T. Ionescu, The Contribution of the Democratic Forces from Dâmboviţa County Led by the R.C.P.
to the Victory of the B.D.P., in „Acta Valachica. Studies and materials of history and history of culture”,
Târgovişte, 1972, pp. 71-77. Of course, this article published in the magazine "Valachica", by Gheorghe T.
Ionescu, represents the point of view of a communist historian who could not deal with the events of 1946 at the
local level otherwise than through the great struggle of the communists and their allies within. B.D.P. against the
"bourgeois" and the "reaction". Thus, the author presented in this article the "fight" carried out politically and
economically by communists in Dâmbovița county, especially after March 6th, 1945, insisting on the victory of
the allied parties within the B.D.P. in the parliamentary elections of 1946, on the special initiatives of R.C.P.
locally, bringing to the fore the organizing efforts of the Communists to win the elections, with the reception of
new members in the Communist party, increasing the influence of the party among the working class and the
peasants (who were exploited by "reactionaries and landlords"), the unmasking speculators, the help of the
population by the communists (Ibidem, pp. 71-72). In this way, the communist electoral propaganda was
assimilated as a certain historical truth. A great achievement, which increased the prestige of the Communists
especially in the village world, was, according to the author mentioned above, the expropriation of the landlords
and the granting of property titles to the peasants. The workers, the peasants and even the Dâmbovița
intellectuals now participated (in 1946) with "ardor" in the democratization of the country, in supporting the
communists in all the localities of Dâmbovița county, as informed its readers the newspaper "Scânteia". And as
for the "free" elections, the author advocated that workers and peasants had high hopes that they would speak
out, as they were particularly important, even crucial, for "democratizing the country" (Ibidem, pp. 73-74). „The
class struggle” in this context, could only be led by the R.C.P. which held, through its representatives, a series
of electoral meetings in Dâmbovița county, in which they presented the electoral program of the B.D.P. Thus, as
appreciated by Gheorghe T. Ionescu, with increased prestige and new adherents, the Communists were
preparing in 1946 for the "final battle", a battle to be held on November 19th, 1946 (Ibidem, p. 75). The
propaganda machine of the B.o. D.P. used during the election campaign (July-November 1946), it was too, in
the opinion of the author invoked, quite effective in this regard. In addition to posters, slogans, brochures,
leaflets, over 100 permanent voters had been prepared, dozens of special propagandists, and 170 voters' houses
had been opened. In the four months of the election campaign there had been sent from Târgoviște, Găești and
Pucioasa, to the villages and towns of Dâmboviţa county, to various institutions and companies, 18 theater
teams, 37 artistic teams, 2 film caravans and thus the "democratic forces" penetrated in all the institutions in
cities and villages, between August and October 1946, 370 electoral meetings having been organized, attended
by over 280,000 citizens. (Ibidem, p. 76). The R.C.P. consequently, rose as the only main political force in the
county, counting in November 1946, according to sources of communist historiography, 18,000 members,
having most adherents and winning most voters (Ibidem, pp. 76-77.) Gheorghe T. Ionescu did not forget to
specify that the highest number of votes at local level, in Dâmbovița county, was obtained by the communist
sent from Constantin Pârvulescu center, and this "brilliant victory" of the democratic forces in Dâmboviţa
county confirmed that "The Citizens of Dâmboviţa Were for Progress, for a New Romania”(Ibidem, p. 77).
27
Mentions about the political life of Dâmbovița county and the establishment of the communist regime at the
local level (1944-1947), respectively the elections of 1946 in Dâmbovița county, appear in a single paper
published after 1989 (Marian Curculescu, Politics and History in the Inter-War Dâmboviţa. Restitutions, Times
Publishing House, Bucharest 1996). Some other information is provided for the same period, from 1944-1947,
by a local encyclopedia (Târgoviște City Encyclopedia, Second Edition, coordinators Gabriel Boriga, Honorius
Moțoc, Bibliotheca Publishing House, Târgoviște, 2012).
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which these elections from 1946 took place at the national level but also at the local
level, was that of the general works published after 1989, papers that were frequently
used in our doctoral thesis.28 Of these general works we mention here those due to
Ioan Scurtu,29 Dinu C. Giurescu,30 Keith Hitchins,31 Stelian Neagoe,32 Șerban
Rădulescu Zöner, Daniela Bușe, Beatrice Marinescu,33 and Dennis Deletant.34
Of the works strictly dedicated to the Romanian elections of 1946, used of
course in our work too, a special mention deserves the work of Dinu C. Giurescu
(Falsifiers. "The 1946 Elections", RAO International Publishing Company, Bucharest,
2007),35 and for the 1946 elections in Dâmbovița county the work of Marian
Curculescu (Politics and history in the inter-war Dâmboviţa. Restitutions, Times
Publishing House, Bucharest, 1996).36
Out of the same category of special works, regarding the same elections in
1946 from a local, county point of view, similar to our study, and which constituted a
working model, there are also some articles published after 1989, in which the issue of
elections in 1946 in other counties of Romania, Covurlui, Valcea, Alba, Ialomița, Cluj
was approached by some authors. We mention, in this regard, the contributions of
Florian Banu,37 Carol Terteci,38 Dorin Giurgiu,39 and Ioana Maria Cozma.40
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Of course, here we mentioned and presented briefly some more visible
landmarks of the Romanian historiography (referring to the historical context of the
years 1944-1947, respectively to the elections of 1946 from Romania and from
Dâmbovița county) used by us, but the rest of them can be found. to the bibliography
of our work.
The present thesis was structured on four major chapters and several subchapters that addressed: The Romanian political life between August 23rd, 1944 July 15th, 1946: the start of the struggle for the establishment of the communist
regime in Romania - The beginnings of the confrontations between the communists
and the historical parties for the conquest of the political power in the state (August
23rd, 1944 - March 6th, 1945), The political struggles between the R.C.P. and their
allies with historical parties in the context of N.D.F. (March 6th - December 31st,
1945), Launching of the electoral "battle" under the conditions of the categorical
supremacy of communist propaganda (January 1st - July 15th, 1946) - chapter I; From
the Center to the Territory: Aspects of Political Life in Dâmbovița County (August
23rd, 1944 - July 15th, 1946) - The actions of the Communists destabilizing the local
situation and the beginning of their struggle with the historical parties (August 23rd,
1944 - March 6th, 1945), Aspects of the political life in Dâmbovița County during
March 6th - December 31st, 1945, Pre-election fight at local level between January 1st July 15th, 1946 - chapter II; Preparation of Elections and the Election Campaign of
1946 in Dâmbovița County (July-November 1946) - The brief picture of the political
forces in Dâmbovița county involved in winning the "battle" of the elections (JulyNovember 1946), The course of events during the preparation of the 1946 elections in
Dâmboviţa county (July-November). Electoral strategies and tactics, the election
campaign in Dâmbovița county and its reflection in the local press of the B.D.P. The
area of electoral promises (July-November 1946). Truth and falsehood in the electoral
language - chapter III; Conduct and Result of the Elections in Dâmbovița County
(November 19th, 1946) - Events, during the vote, at local level: protests of voters
against falsification of votes by communists and their allies in the B.D.P.
Confrontations with the authorities, the result of the 1946 elections in Dâmbovița
county. The triumph of demagogy without limits and electoral results without official
documents - chapter IV. These chapters and sub-chapters are accompanied by a brief
Introduction, Conclusions, Bibliography and Annexes, elements that naturally
complement any work. The annexes of our work were made to relieve the text and,
part of the local press and archival documents from 1945-1946 used for Dâmbovița
county, are rendered for their virginity.
The elections organized and won by R.C.P. and its political allies, from
November 1946, marked, in general, a turning point in the contemporary history of
Romania, implicitly for the past of Dâmboviţa county. The occasion offered by the
elections to the R.C.P. and its plans for the communization of Romania arose as a
result of the external political factors which, unanimous in need of an electoral ballot
that would clarify the political situation in Romania after 1944, acted differently.
While the U.S.A. and the United Kingdom hoped for a favorable outcome for the proWestern political forces, but neither had the intention nor the possibility of securing
151-166.
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free elections, U.S.S.R. was in a favorable situation from all points of view. Having
occupation troops in the country, Moscow also had the means and forces ready to
ensure a categorical electoral victory, able to fully legitimize the political power
dominated by the communists through the government of Petru Groza, just installed in
Bucharest in the spring of 1945. From this perspective, the occasion of the
parliamentary elections hastened, practically, the conquest of the total political power
by the communists in Romania, also speeding with this the process of communizing
the country.
Apart from the existence of the political force of the R.C.P., which could act on
the spot in order to win the parliamentary elections, among the means that Moscow
had at its disposal to take advantage of the opportunity offered by the parliamentary
elections in Romania, it was also the propaganda and the action methods arsenal
already existing and verified in the country before the elections, during the August
1944 - summer 1946 period.
From this point of view, the elections of November 1946 were clearly preceded
and prepared, it may be said, by the whole unfolding of the events directed by R.C.P.
for the destabilization of the political regime installed after August 23rd, 1944, for the
establishment of a government of the Democratic National Front (March 1945)
dominated by the communists and for starting the communization of the country,
through the measures initiated by this government.
Starting from these realities, historically documented and historiographically
analyzed, especially after 1989, we presented, in parallel, the steps that can be noticed
in the political action of the R.C.P. on a national level, the background on which the
political evolutions from Dâmboviţa county were also included. It is noted that, at the
county level, the course of political events, although it retained the local components,
represented by the people, the forces and the means of the county, followed the stages,
the strategy objectives and even the propaganda concept inspired by the R.C.P., the
dominant and most dynamic political force of those years.
Before the elections of 1946, from the development of the political life of
Dâmbovița, using the unique sources that survived the ages, as the propaganda
materials of the communists and their political allies from 1944-1946, emerges the
way the new, more efficient political language of the falsification of reality was
created, evolved and mastered in local life. Behind this language, the realities could be
masked, their perception manipulated and, finally, the elections could be falsified in
Dâmboviţa.
It turns out, in fact, that the falsification of the results at the polls was followed,
in the county, by the falsification of the political language used, in the shadow of
which the freedom of expression of the opposition was almost liquidated, and the
terrorization of the population mass was made gradually, through confusion, fear and
a threatening language related to the political opponents. The permanent support,
more or less veiled by the government to the political forces absorbed in the B.D.P.,
increased the uncertainty of the local opposition political forces, reduced their political
action space in the county, and finally almost excluded them from the electoral
process, fully controlled by the communists and the Groza Government.
The elections organized in Dâmbovița bring to light the entire architecture of
the local apparatus created and mobilized by the Communists to organize the electoral
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victory in the county, in November 1946, including the people who organized, locally,
the whole process of falsifying elections through abuses, illegality and lies.
The investigation of the sources revealed successively the vicious way in which
the election campaign (July-November 1946) was carried out in the county of
Dâmbovița through the propaganda of "Scânteia" and especially of the local
newspaper "Chemarea", by organizing elections, excluding opposition forces, by
blaming, ostracizing, their pursuit and aggression. Despite these realities, the anticommunist opposition from Dâmboviţa has manifested itself by imposing to the
attention of its opponents, and the results recorded in Izvoarele, Poiana de Jos, Pitaru,
Dobra, Băleni, Mănești remained memorable. These results were included in the
reports of the officials of the time, but also in the historical memory, recovered after
1989. In this regard, the county of Dâmboviţa was noted among those where the
resistance proved very active in 1946, at the elections, even if, according to the
official results, it was defeated by electoral fraud.
In relation to these realities, which are transparent even from the few official
sources that have escaped undeleted from the archives, we can also see the crude way
in which the historiography prior to 1989 took as exact, as historical realities, the
statements of the electoral demagogy of 1946. Also, one can notice the ease with
which the same historiography went beyond what the political opposition meant in
1946, completely removed from the falsified annals of the history of the elections that
were held at that time.
Indeed, as evidenced by the documents of the power in Bucharest, in the
elections of 1946, the opposition, almost stifled in the election campaign, managed to
resist strongly the very broad and clever in its falsity communist propaganda, and at
the elections it created big and unexpected problems to the local authorities. With all
the means mobilized by the latter, despite the loyalty and zeal shown by them,
challenging the fatality of the situation in which Romania was placed, the opposition
from Dâmboviţa county, as well as from other counties of the country, proved strength
and determination.
In the face of the history, despite the falsification of the elections and the
mystification it has suffered even in the documents of the time, the last electoral battle
in support of the freedom to choose was also carried out in Dâmboviţa county, under
harsh conditions, but with a dignity that can be seen that was not missing.
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