
Studiu introductiv 

Reconstituirea trecutului Ialomiței interbelice (formată în cea mai 

mare parte din actualele județe Ialomița și Călărași) necesită studierea unor 

aspecte diverse, sociale, economice, culturale, politice etc. Activitatea 

politică a contribuit, în mare măsură, la evoluția județului, deoarece 

reprezentanții partidelor politice, ajunși în Parlamentul țării și în funcțiile de 

conducere la nivel local, s-au implicat în rezolvarea problemelor importante. 

Însă, până să ajungă în funcțiile de conducere, liderii politici locali au fost 

nevoiți să solicite votul și încrederea alegătorilor, prin participarea la 

campaniile electorale. Introducerea votului universal, în anul 1918, a permis 

participarea unui număr cât mai mare de cetățeni la procesul electoral, fapt 

care a dinamizat viața politică, dar și alegerile parlamentare, la nivelul 

întregii țări.  

Istoriografia problemei nu este foarte bogată pentru tema și zona de 

care ne ocupăm, deoarece, înainte de anul 1989, din motive lesne de 

înțeles, lucrările despre procesul electoral interbelic au fost puține, iar 

cele care au văzut lumina tiparului au surprins doar anumite aspecte, în 

spiritul epocii în care au fost scrise și acceptate de regim. Dintre acestea, 

amintim contribuțiile istoricilor: Gheorghe I. Florescu1, Mihail Florescu2, 

Ion Saizu și Leon Eșanu3, Ioan Scurtu4. Tot referitor la alegerile 

parlamentare, organizate între cele două războaie mondiale, de un real 

folos sunt și analizele statistice tipărite, în perioada interbelică, în 

                                                 
1 Gheorghe, I., Florescu, Partidele politice în alegerile parlamentare din 1919. În: 
„Anuarul Institutului de Istorie <<A.D. Xenopol>>”, Iași, nr. IX, 1972, p. 313-332. 
2 Mihail, Florescu, Alegerile parlamentare în lumina cifrelor și faptelor (1918-1937), 
[București], Editura Partidului Comunist Român, 1946. 
3 Ion, Saizu, Leon, Eșanu, Momente din istoria regimului electoral din România(1922-
1928). În: „Analele de istorie”, An XVI, nr. 3, 1970, p. 84-94. 
4 Ioan, Scurtu, Lupta partidelor politice în alegerile parlamentare din 1937. În: „Revista 
de Istorie”, tom 20, nr. 1, 1967, p. 145-162. 
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publicațiile: „Analele Statistice și Economice”5, „Buletinul Statistic al 

României”6 și „Sociologie Românească”7. Anterior preocupărilor 

institutelor statistice ale statului, pentru colectarea, interpretarea și 

prezentarea rezultatelor alegerilor generale, un studiu detaliat al 

rezultatelor campaniilor electorale, desfășurate în perioada 1919-1932, l-a 

publicat Marcel Ivan8. 

Posibilitatea cercetării unui material documentar cât mai vast, în 

condițiile democratizării societății românești, prin deschiderea unor 

arhive, fonduri personale, publicarea unor jurnale și memorii, lucrările și 

studiile despre organizarea și desfășurarea procesului electoral s-au 

înmulțit considerabil. Evoluției legislației electorale românești, din 

perioada interbelică și a Parlamentului, i-au fost dedicate unele lucrări, 

dintre care amintim, pe următorii autori: Vasile Budrigă9, Cristian 

Preda10, Florin Tănăsescu11 și Mattei Dogan12. Lectura studiilor enumerate 

mai sus ne creează o imagine clară asupra prevederilor legislative în 

domeniul electoral, dar și a implicațiile pe care acestea le-au avut asupra 

evoluției și structurii interne a partidelor politice românești, în perioada 

interbelică. 

Un alt aspect cercetat de istoricii români, privitor la alegerile 

parlamentare organizate în perioada interbelică, este legat de implicarea 

                                                 
5 Ion, Teodorescu, Considerațiuni statistice asupra rezultatelor alegerilor pentru 
Adunarea Deputaților, din 25 mai 1926, pe baza noi legi electorale. În: „Analele 
Statistice și Economice”, An IX, nr. 7-8, iulie-august 1926, p. 1-17. 
6 Idem, Alegerile din 7 iulie pentru Camera Deputaților – studiu statistic. În: 
„Buletinul Statistic al României”, nr. 3, iulie-septembrie 1927, p. 3-19. 
7 Constantin, Enescu, Semnificația alegerilor din decemvrie 1937 în evoluția politică a 
neamului românesc. În: „Sociologie Românească”, An II, nr. 11-12, noiembrie-
decembrie 1937, p. 512-526. 
8 Marcel, Ivan, Evoluția partidelor noastre politice în cifre și grafice(1919-1932). Studiu 
comparat al rezultatelor oficiale de alegeri pentru Camera Deputaților din anii 1919-
1932, Sibiu, Editura Krafft & Drotleff, 1933. 
9 Vasile, Budrigă, Sistemul electoral din România în anii 1918-1940, București, Editura 
Planeta, 1991. 
10 Cristian, Preda, România postcomunistă și România interbelică, București, Editura 
Meridiane, 2002. 
11 Florin, Tănăsescu, Parlamentul și viața parlamentară din România(1930-1940), 
București, Editura Lumina Lex, 2000. 
12 Mattei, Dogan, Dansul electoral în România interbelică. În: „Revista de Cercetări 
Sociale”, An II, nr. 4, 1995. 
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cetățenilor în procesul electoral, dar și de structura membrilor partidelor 

politice. Cele mai importante și documentate studii despre rolul, 

structura și evoluția corpului electoral românesc le-au publicat: Sorin 

Radu13 și Florin Müller14. Prima lucrare reprezintă un studiu amplu al 

implicării cetățenilor României în procesul electoral și analizează rolul 

avut de aceștia în desfășurarea alegerilor parlamentare. Cea de-a doua 

lucrare, coordonată de profesorul Florin Müller, este prima de acest fel, 

care prezintă, la un loc, campaniile electorale organizate între anii  

1919-1937, în România, accentul cercetării fiind orientat către „istoria 

intelectuală, a interogațiilor din sfera istoriei sociale și a politologiei”. 

Autorii studiilor din ultimul volum menționat prezintă detaliat 

campaniile electorale organizate în perioada interbelică și modul cum 

acestea s-au desfășurat la nivelul României. De asemenea, unele studii 

analizează procesul electoral din anumite zone ale țării, accentuând 

particularitățile vieții politice locale. Cel mai recent studiu dedicat 

procesului electoral, din perioada interbelică, este coordonat de Bogdan 

Murgescu și Andrei-Florin Sora și prezintă „la firul ierbi” alegerile 

parlamentare din 191915. Volumul prezintă detaliat modul cum s-au 

desfășurat primele alegeri parlamentare, din perioada interbelică, în baza 

votului universal, pe provincii, fiind studii pentru fiecare județ în parte. 

Detalii despre organizarea alegerilor din perioada interbelică, în 

Ialomița, sunt puține. Studiul „Din viața partidelor ialomițene în perioada 

interbelică – limbajul ca expresia al disputelor politice”16, publicat în anul 

2000, analizează activitatea partidelor politice din Ialomița, pe baza 

informațiilor oferite de presa locală a vremii. Nicolae Petrescu17 a publicat 

un memoriu al fruntașilor locali ai Partidului Poporului în care este 

                                                 
13 Sorin, Radu, Electoratul din România în anii democrației parlamentare (1919-1937), 
Iași, Institutul European, 2004. 
14 Florin, Muller, coord., Elite parlamentare si dinamică electorală în România 1919-
1937, București, Editura Universității din București, 2009. 
15 Bogdan, Murgescu, Andrei-Florin, Sora, Coord. România Mare votează: alegerile 
parlamentare din 1919 „le firul ierbii”, Iași, Editura Polirom, 2019. 
16 Stoica, Lascu, Din viața partidelor ialomițene în perioada interbelică – limbajul ca 
expresie al disputelor politice. În: „Ialomița III. Studii și comunicări de istorie, 
arheologie și etnografie”, Slobozia, Tipografia „TIGRIS COM” SRL, 2000, p. 225 – 240. 
17 Nicolae, Petrescu, The 1926 local elections in Călărași. În: „Muzeul Național”, nr. 19, 
2001, p. 237-242. 
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prezentat modul cum a decurs alegerea parțială din septembrie 1926, 

pentru desemnarea unui deputat, în locul lăsat liber de Generalul 

Alexandru Averescu. În alt studiu dedicat vieții politice ialomițene 

interbelice, publicat de Emilia Vlad18, în anul 2004, se prezintă statistic și 

bine documentat evoluția participării la vot a electoratului ialomițean și 

rezultatele scrutin-urilor organizate până în anul 1937. Prin cercetările 

efectuate în timpul redactării tezei de doctorat, dar și prin descoperirea 

unor informații inedite am contribuit și noi la prezentarea activității 

electorale interbelice ialomițene, prin studiile susținute la sesiunile de 

comunicări de la Mediaș19 și Constanța20, care, ulterior, au fost publicate 

în volume de specialitate. 

În privința activității electorale, în lipsa presei locale, fondurile 

București, Ialomița și Călărași, din depozitele CNSAS, ne prezintă aspecte 

din campaniile electorale, rezultate generale sau din unele localități, ale 

majorității formațiunilor înscrise în cursa electorală. De multe ori, aceste 

informații sunt confirmate de dovezile descoperite în arhivele locale, de 

la Slobozia și Călărași. 

Studierea fondurilor deținute de Arhivele Naționale Istorice 

Centrale ne-a prilejuit evaluarea celor mai importante aspecte ale 

campaniilor electorale și alegerilor generale desfășurate în Ialomița, între 

anii 1919-1937. Fondurile Ministerului Justiției – Comisia Electorală 

Centrală și al Direcției Generale a Poliției au scos la iveală știri prețioase 

despre derularea procesului electoral în județ, referitoare la: rezultate, 

numărul alegătorilor, nereguli săvârșite în timpul campaniei electorale, 

candidați etc.  

Structurile județene ale Arhivelor Naționale, din Slobozia și 

Călărași, în urma studierii fondurilor Prefecturii, Preturilor, Legiunii de 

Jandarmi, ale poliției unor orașe, am descoperit dovezi importante ale 

                                                 
18 Emilia, Vlad, Pregătirea politică a electoratului ialomițean în perioada interbelică. 
În: „Ialomița. Studii și cercetări de arheologie, istorie, etnografie și muzeografie”, vol. 
IV, Slobozia, Editura STAR TIPP, 2003 – 2004, p. 445 – 452. 
19 Valentin, Gheorghe, Alegerile parlamentare din 1919 în județul Ialomița, În: 
„Colegium Mediense II, Comunicări științifice”, vol. XI, Mediaș, Editura Sfântul 
Ierarh Nicolae – Brăila, 2012, p. 146-154. 
20 Valentin, Gheorghe, Alegerea parțială, din 6 septembrie 1926, în județul Ialomița, În: 
„Analele Dobrogei”, Seria a treia, An I, Nr. 1, Constanța, 2019, p. 335-342. 
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implicării autorităților locale în evoluția grupărilor politice din Ialomița, 

dar și în „pregătirea și aranjarea” campaniilor electorale. Tipic perioadei 

interbelice, și nu numai, autoritățile locale erau aservite guvernului și 

luptau pentru acesta în campaniile electorale. Nu puține sunt cazurile 

când liderii opoziției locale au înfierat autoritățile de ajutorare a 

guvernului în alegeri. De asemenea, sursele enumerate anterior prezintă 

informații legate de organizarea procesului electoral, de către autoritățile 

locale, dar și unele afișe din campaniile electorale, sugestive, care descriu 

situația din epocă, la nivelul județului. 

Lucrarea „Alegerile parlamentare din România interbelică: 

județul Ialomița”, este a doua parte a tezei de doctorat, susținută în anul 

2013, cu titlul „Viața politică ialomițeană între anii 1918-1937 din perspectiva 

activității organizațiilor partidelor politice și a alegerilor parlamentare ” și 

continuă evoluția organizațiilor partidelor politice21, pe plan local, 

prezentând manifestațiile acestora, în cadrul luptei electorale, pentru 

obținerea mandatelor în Corpurile Legiuitoare ale țări. Numărul mare de 

formațiuni politice prezente în Ialomița, în perioada interbelică, au conferit 

un caracter dinamic desfășurării campaniilor electorale, dar au și consemnat 

„surprize”, la finalizarea procesului electoral, prin voturile obținute de unele 

formațiuni, aflate în opoziție, ale căror activități au fost obstrucționate de 

autorități. 

Pentru înțelegerea desfășurării procesului electoral, am considerat 

necesar să introducem un prim capitol „Scurtă privire asupra 

prevederilor legislației electorale românești din perioada 

interbelică”. În cadrul acestuia, am prezentat succint prevederile celor 

două legi electorale, adoptate după anul 1918, în România, în baza cărora 

a fost legiferat votul universal și s-a dat baza legală desemnării 

reprezentanților Parlamentului. Am tratat doar acele prevederi legislative 

care ne-au ajutat în descrierea obiectivă a procesului electoral și 

formularea unor opinii personale, legate de derularea campaniilor 

electorale, în județul Ialomița. 

                                                 
21 Lucrarea a fost publicată în anul 2018 – Valentin Gheorghe, Istoria organizațiilor 
locale ale partidelor politice din județul Ialomița (1918-1937), Târgoviște, Editura 
Cetatea de Scaun, 2018, 197 pag.  
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Subiectul propriu-zis al lucrării este atins în capitolele „Primele 

alegeri generale (1919-1922)” și „Alegerile parlamentare organizate în 

perioada 1926-1937”, în cadrul cărora am analizat fiecare scrutin electoral 

organizat. În prezentarea desfășurării alegerilor generale, am ținut cont 

de următoarele aspecte: situația internă a organizațiilor politice locale în 

preajma declanșării campaniei electorale; manifestațiile acestora în fața 

electoratului ialomițean; strategiile folosite pentru câștigarea unui număr 

cât mai mare de voturi; propaganda desfășurată prin împrăștierea de 

afișe, manifeste, broșuri și ziare în rândul locuitorilor județului; analiza 

numelor și influenței candidaților propuși votanților ialomițeni; concluzii 

personale la finalizarea procesului electoral, legate de succesul și 

insuccesul partidelor participante la alegeri. 

Delimitarea celor două capitole, în perioade distincte, am făcut-o 

ținând cont de prevederile legale după care s-au desfășurat alegerile 

parlamentare. Primele trei scrutinuri au fost organizate în anii 1919, 1920 

și 1922, în conformitate cu legea electorală, din noiembrie 1918, care s-a 

aplicat diferențiat la nivelul României, pe provincii istorice. Unele dintre 

prevederile acestei prime legiuiri electorale, coroborate cu lipsa de 

cultură politică a noilor îndreptățiți la vot, au făcut ca alegerile să se 

desfășoare greoi. 

Ultimul capitol prezintă alegerile generale, organizate între anii 

1926 și 1937, după legea electorală adoptată de guvernul liberal, în martie 

1926. Noua reglementare legislativă în domeniul electoral a avut ca 

rezultat dinamizarea activității partidelor politice în timpul desfășurării 

campaniilor electorale. Miza și condițiile sociale, economice și politice 

fiind altele, am considerat că este necesar să tratăm această perioadă 

separat, într-un subcapitol distinct. 

La finalul lucrării prezentăm concluziile, bibliografia consultată 

pentru realizarea acestui demers și anexe, documente inedite – 

corespondența liderilor organizațiilor locale cu fruntașii de la centru. 


