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La 1 decembrie 2018 se împlinește un veac de la Marea Unire. Acest Centenar sus-
cită un interes fi resc, pentru noi restituiri istoriografi ce, care să se bazeze pe surse 
neexplorate și să se detașeze de infl uențele ideologice. O parte din istoriografi a româ-
nească a fost preocupată de contextul înfăptuirii actului întregitor din 1918, de Marele 
Sfat Național, din care s-a constituit Consiliului Dirigent, existând câteva contribuții 
importante. Istoria Consiliului Dirigent a cuprins un context intern și internațional 
complex, Consiliul fi ind înfi ințat chiar în 2 decembrie 1918. Prin instituirea Consiliului 
Diriguitor, cum s-a numit la început, ținuturilor transilvane li s-au creat, imediat după 
Unire, un regim special de drept public. Activitatea sa a durat numai doi ani, până la 
4 aprilie 1920. Tema activității sale legislative este fundamentală, deoarece unifi carea 
legislativă a constituit temelia juridică și politică a Statului român întregit. Unifi carea 
legislativă și administrativă a reprezentat un țel al mai multor state civilizate ale vre-
mii: Elveția, Anglia, Germania, Franța, dar, la fel ca acestea și în corelație cu ele, Statul 
român a fost nevoit să adapteze legislațiile diferite ale provinciilor, pentru a le integra. 
Pe de altă parte, tot Statul român a ținut cont de noile rigori ale dreptului internațio-
nal, de după Marele Război.1 

1 Camil Negrea, Evoluția legislației în Transilvania, dela 1918 până astăzi, Sibiu: Tipografi a 
„Cartea Românească”, 1943, p. 6; George Oprescu, „Factorul psihologic al unifi cării legilor”, 
în Curierul juridic, nr. 20, 20 mai 1921, pp. 1-2; V.M. Dimitriu, Ștefan Laday, „Contribuțiuni 
la unifi carea legilor”, în Ardealul juridic, an I, Cluj, 15, nr. 4, 15 septembrie 1921, pp. 1-4; 
Györke Zoltán, „Instituția prefecturii în perioada interbelică, (1923-1938). Proiecții legislati-
ve”, Revista Transilvană de Științe Administrative, 3 (27), 2010, pp. 79-96.
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Dintre cei care au abordat activitatea Consiliului Dirigent s-au numărat profesori și 
cercetători, dintre care amintim pe Ștefan Pascu2, Gheorghe Iancu,3 Dumitru Ogășanu4, 
Alexandru Baboș,5 Gheorghe Calcan,6 Ovidiu Sachelarie, Valentin Georgescu7 și alții. 
Arhiva Consiliului Dirigent oferă date, mai ales, despre chestiunile de administra-
ție publică și despre cele agricole, în vreme ce o parte dintre documentele originale 
s-au pierdut.8 Activitatea legislativă și numeroasele preocupări și probleme, ivite în 
Consiliul Dirigent au fost cuprinse în „Procesele-verbale”, ale acestuia, publicate în 
Gazeta ofi cială, de la Sibiu.9 O sursă importantă, pentru opera legislativă a Consiliului 
Dirigent a constituit-o articolele și studiile din revistele vremii („Ardealul juridic”10, 
„Curierul judiciar”, „Tribuna juridică”, „Pandectele Române”, „Revista Română 
de Drept”, „Gazeta Ofi cială”, „Monitorul Ofi cial”, „Glasul Ardealului”, „Patria”, 
„Tribuna”, „Drapelul”, „Gazeta de Duminică”, „Adevărul”, „Foaia poporului român” 
etc.). La acestea s-au adăugat o serie de mărturii, cuprinse în memoriile11, amintirile, 

2 Ștefan Pascu, Marea Adunare de la Alba-Iulia: încununarea ideii, a tendințelor și a luptelor de 
unitate a poporului român, Cluj, 1968; Idem, Făurirea statului național unitar român, vol. 1-2, 
București: Editura Academiei R.S.R., 1983-1984; Idem, „La proclamation du droit à l’auto-
determination des Roumains de Transylvanie”, Revue Roumaine d’Histoire, 7, 1969, nr. 6, pp. 
1037-1049; vol. colectiv: Desăvârșirea unifi cării Statului Național Român. Unirea Transilvaniei cu 
vechea Românie, București: Editura Academiei R.S.R., 1968. 

3 Gheorghe Iancu, Contribuția Consiliului Dirigent la consolidarea statului național unitar ro-
mân (1918-1920), Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1985; The Ruling Council. The Integration of 
Transylvania in Romania 1918-1919, Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane, 1995; Justiție 
românească în Transilvania, (1919), Cluj-Napoca: Editura Ecumenica Press, 2006; „Iuliu Maniu 
– unul din oamenii politici de seamă ai anului 1919”, în Societate și civilizație, Târgu-Mureș, 
2002, pp. 355-366.

4 Dumitru Ogășanu, Consiliul Dirigent al Trasnilvaniei. Activitatea legislativă, Oradea: Editura 
Universității din Oradea, 2002.

5 Alexandru Baboș, Consiliul Dirigent al Transilvaniei și apărarea Marii Uniri din 1 Decembrie 
1918, Sibiu: Editura Academiei Trupelor de Uscat, 1997; Idem, Consiliul Dirigent, ardelenii și 
apărarea Marii Uniri, Târgu-Jiu: Editura Spicon, 2000. 

6 Gheorghe Calcan, Unifi carea administrativă a României întregite (1918-1925). Integrarea 
Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei în structurile administrației românești, Cluj-Napoca: Editura 
Mega, 2016.

7 Ovidiu Sachelarie, Valentin Georgescu, „Unirea din 1918. Problema unifi cării legislației”, 
Studii. Revistă de Istorie, 21, nr. 6, 1968, pp. 1185-1198.

8 Ibidem. Gh. Iancu, „Preocupările Consiliului Dirigent în vederea organizării justiției în 
Transilvania (1918-1920)”, Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca, 1975, 18, 
pp. 213-228. 

9 Aurel Galea, Procesele verbale ale Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului și Ținuturilor 
românești din Ungaria, Târgu-Mureș, 1998.

10 În 1921, la inițiativa unor juriști, profesori și magistrați, a luat fi ință la Cluj revista „Ardealul 
juridic, Revistă de Drept și de unifi care legislativă, Doctrină, Jurisprudență, Legislație com-
parată”. Alte importante reviste de drept au fost: Tribuna juridică (1921) și, respectiv, Curierul 
judiciar (1921-1924).

11 Sextil Pușcariu, Memorii, ediție de Magdalena Vulpe, prefață de Ion Bulei, București: Editura 
Minerva, 1978; Alexandru, Vaida-Voevod, Memorii, prefață, ediție îngrijită, note și comen-
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monografi ile, fi lele de corespondență, ale unor contemporani ai Marii Uniri din 1918.12 
Pentru restituirea cuprinzătoare ale faptelor și fenomenelor politice și legislative, – ce 
au caracterizat anul 1918 și cei care au urmat – se impune sondarea unor surse politi-
ce, juridice, lingvistice. Dicționarul juridic româno-maghiar, maghiar-român, din 1921, al 
lui Traian Pop a fost o sursă importantă, a juriștilor ardeleni, pentru a putea compara 
vechea terminologie juridică austro-ungară, cu cea a Regatului României. Profesorul 
T. Pop a folosit o metodă ingenioasă, adunând și comparând expresiile juridice, din 
legile și operele științifi ce din Vechiul Regat, subliniind sensul lor exact și expresiile 
maghiare, cele mai potrivite, pentru acele noțiuni.13

O abordare complexă a contextului Unirii și a chestiunilor, legate de unifi care, im-
pune studierea lucrărilor de specialitate, realizate de o serie de juriști, profesori, isto-
rici, oameni politici, contemporani perioadei de activitate a Consiliului Dirigent. Este 
vorba de Iuliu Maniu, Romul Boilă, Victor Onișor14, Titu Onișor15, Camil Negrea16, Ion 

tarii de Alexandru Șerban, vol. 1-4, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1998; Victor Moldovan. 
Memoriile unui politician din perioada interbelică, editori: Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu. 
Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2013. 

12 Ion Clopoțel, Frămîntările unui an. 1918, Sibiu: Biroul de Imprimate „Cosînzeana”, 1919; 
Idem, Revoluția din 1918 și Unirea Ardealului cu România, Cluj: Editura Revistei „Societatea de 
Mâine”, 1926; Ștefan Cicio Pop, Unirea Ardealului și Banatului cu Patria Mamă. Conferință ținu-
tă la 22 ianuarie 1928 la Cernăuți, Cernăuți: Tipografi a Mitropolitul Silvestru, 1928; Gheorghe 
I. Brătianu, Formarea unității românești. Factorii istorici, București: Editura Fundației Culturale 
„Mihail Kogălniceanu”, 1940; Idem, Origines et formation de l’unité roumaine, Bucarest: Institut 
d’Histoire Universelle „N. Iorga”, 1943; Traian Mager, Contribuții la istoria Unirii 1918–1919, 
jurnal, Arad: Tiparul Tipografi ei Diecezane, 1939; Tiron Albani, Douăzeci de ani dela Unire. 
Monografi e comemorativă a unirii, vol. 1: Cum s-a făcut Unirea, Oradea: Grafi ca, 1938; Idem, 
Memorii. Din contribuția clasei muncitoare la desăvîrșirea statului național român unitar: 1 decem-
brie 1918, București: Editura Științifi că, 1969.

13 „Literatura juridică”, Ardealul juridic, Cluj, 1 iulie 1921, p. 17. 
14 Victor Onișor, „Raportul secției juridice”, Transilvania, Sibiu, nr. 1-8, 1931, pp. 37-38; Traian 

Pop și Ioan Papp au luat parte la elaborarea proiectelor de reforme judiciare ale Ministerului 
de Justiție al României (organizația judecătorească, legea corpului avocaților, Codul penal și 
Codul de procedură penală); Romul Boilă a publicat, împreună cu profesorii Paul Negulescu 
și George Alexianu, „Codul administrativ adnotat al României”; Victor Onișor a publicat 
ediția a II-a, complet refăcută, din „Tratatul de drept administrativ român”; Camil Negrea 
a publicat volumul IV al „Dreptului civil”, valabil în teritoriile ardelene, comparativ cu 
„Codul civil român”, fascicolul I. 

15 Titu Onișor, „Alba Iulia în lumina tehnicei juridice”, Revista de Drept Public, Organ al 
Institutului Regal de Științe Administrative ale Românilor și al Institutului de Filozofi e a Dreptului 
și de sociologie juridică, București: Institutul de Arte Grafi ce „E. Marvan”, an X, nr. 1-2, 1935, 
pp. 281-297; Titu Onișor, Opera legislativă a Consiliului Dirigent (extras din Revista de Drept 
Public, nr. 3, iulie-septembrie 1937), București: Institutul de Arte Grafi ce „Ardealul”și 
Editura „Marvan”, SAR, 1937.

16 Camil Negrea, Evoluția legislației în Transilvania, dela 1918 până astăzi, Sibiu: Tipografi a 
„Cartea Românească”, 1943.
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Mănescu17, Traian Ionașcu, George Sofronie18, Mihail Eliescu, Ștefan Laday19, Dimitrie 
Alexandrescu, George Alexianu, Ioan Lupaș,20 Silviu Dragomir,21 Alexandru Lapedatu, 
Onisifor Ghibu și alții. După 1918, în legătură cu necesitatea unifi cării legislative, cu 
centralizarea sau descentralizarea administrativă a României, a avut loc o dezbatere, 
la care au participat juriști, din toate provinciile românești: Anibal Teodorescu, Paul 
Negulescu, George Alexianu și Marin Văraru. Aceștia au defi nit conținutului noțiu-
nilor de centralizare, descentralizare administrativă, desconcentrare administrativă și 
tutelă administrativă.

Istoria Consiliului Dirigent nu poate fi  desprinsă de evenimentele precedente, cele 
din toamna anului 1918. Este vorba de excepționala activitate a Consiliului Național 
Român Central de la Arad, care a avut o activitate politică și administrativă pregă-
titoare și a hotărât consultarea națională. C.N.R.C. a fost cel care a convocat Marea 
Adunare Națională de la 1 decembrie 1918, iar membrii marcanți ai Consiliului au 
avut rol decisiv în realizarea Rezoluției naționale.22 Acum un veac, chiar pe fondul 
desfășurării Primului Război și al extinderii pericolului bolșevic, venit dinspre Rusia 
sovietică, s-au înfăptuit în viața românilor trei acte succesive de voință națională: uni-
rea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei, alături de Banat și Ținuturile românești 
din Ungaria cu Regatul României, în frunte cu Majestatea Sa Regele Ferdinand I.23 
Comparată cu Unirea Transilvaniei, în 1 decembrie 1918, Unirea Basarabiei24, în 27 

17 I. Mănescu, „Terminologia juridică (în Ardeal)”, Ardealul juridic, an I, nr. 2, Cluj, 1 august 
1921, pp. 1-4; Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România. 1917-1918. Documente, antologie de 
Ion Calafeteanu și Viorica-Pompilia Moisuc, Chișinău: Editura Hyperion, 1995, pp. 215-216. 

18 George Sofronie, L’autodétermination des Roumains de Transylvanie en 1918, comme fondement 
juridique de l’unité nationale, București, 1944.

19 Ștefan Ladayi, „Unifi carea legilor I-II”, Ardealul juridic, an I, nr. 1, Cluj, iulie 1921, pp. 2-4 și 
nr. 3, Cluj, 1 septembrie 1921, pp. 1-4. 

20 Ioan Lupaș, Importanța istorică a zilei de 1 Decemvrie 1918, Sibiu, 1944 (Extras din Anuarul 
Institutului de Istorie Națională din Cluj-Sibiu, vol. IX, 1944).

21 Silviu Dragomir, Adunarea națională a Unirii: 1 Decembrie 1918, 1929.
22 Marea Unire de la 1 decembrie 1918, București: Editura Dacia Traiană, 1943, p. 33; Consiliul 

Național Român din Blaj (noiembrie 1918-ianuarie 1919). Protocoale și acte, ediție îngrijită, studiu 
introductiv, indici și glosar de Viorica Lascu și Marcel Știrban, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 
1978-1980.

23 Vezi, Gheorghe Buzatu, Corneliu Bichineț (coord.), România sub imperiul haosului (1919-1989), 
vol. II, Iași: Tipografi a „Moldova”, 2011, pp. 13-20; Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, „Europa și 
România Mare între cele două războaie mondiale”, în vol. România Mare în ecuația păcii și răz-
boiului (1919-1947). Aspecte și controverse, coordonatori Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, Iași: 
Casa Editorială Demiurg, 2009, pp. 13-61.

24 În anul 1917, în Basarabia s-au creat premise interne și externe, care au determinat struc-
turarea instituțiilor supreme de conducere prin formarea „Sfatului Țării” și a „Consiliului 
Directorilor Generali”. Consiliul Directorilor Generali, al Sfatului Țării, al Sovietului 
Miniștrilor al Republicii Populare Moldovenești (1917-martie 1918), Fond 199, înglobează re-
gistrele cu deciziile Consiliului Directorilor Generali; materialele incluse în Dosarul nr. 2, vi-
zează anarhia declanșată de bolșevici în teritoriul Basarabiei. Vitalie N. Ciobanu, Militarii ba-
sarabeni 1917-1918. Studiu și documente, Chișinău: Muzeul Armatei Române, 2010, pp. 18-19.
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martie 1918, apoi a Bucovinei25, în 27 octombrie 1918, ocupă un spațiu tot mai extins 
în preocupările istoriografi ei române, în acțiunile centenare, care au ca scop memoriei 
istorice a națiunii. Dar, acțiunile de unire și unifi care au multe punți, presupun acțiuni 
solidare, care arată uriașa concentrare de forțe naționale, politice, militare, culturale, 
economice- care au stat la baza Marii Uniri din 1918. 

Drumul spre unire și unificare. Unirea Basarabiei

În primăvara anului 1918, în plin Război Basarabia își avea ostașii risipiți pe fron-
turi. Pe această situație s-a creat o stare de spirit românească. Cele două sute de mii de 
soldați moldoveni, presărați în trupele din Galiția, până la Marea Neagră, descopereau 
și mai mult, prin meritul cărturarilor ei, că făceau parte dintr-o națiune românească. Pe 
de altă parte, prizonierii ardeleni și bucovineni, precum și refugiații civili, au răspân-
dit, pe unde au trecut, semințele de conștiință românească. Studenții basarabeni de la 
Odessa și de la Kiev au luat contact cu cărturarii din celelalte provincii și din Regatul 
României, dar nenorocirile Războiului i-au purtat în pribegie sau au căzut în captivi-
tate militară. Un întins curent de propagandă românească a început să circule printre 
basarabeni, culminând cu grupările de la Chișinău, din jurul gazetelor „Luminătorul” 
și „Cuvânt moldovenesc”. Pătura cărturărească și cadrele militare s-au organizat în-
tr-un Partid Național Democrat Moldovenesc, încă din primăvara anului 1917. Ochii 
românilor basarabeni s-au întors spre realitățile interioare ale Basarabiei, cerând auto-
nomia administrativă, eclesiastică, intelectuală și economică, cu întrebuințarea limbii 
românești în toate instituțiile țării. Această autonomie o cerea, mai întâi, Congresul 
cooperativelor sătești, desfășurat la Chișinău, în 20 aprilie la 1917. Apoi la 1 mai 1917, 
a avut loc o întrunire basarabeană la Odessa, la care au participat peste 10.000 de mol-
doveni, de toate condițiile sociale: soldați, proprietari, studenți, profesori și preoți. A 
doua și a treia zi a avut loc Congresul preoților, la Chișinău și la 28 mai, Congresul în-
vățătorilor. Această mobilizare anunța consolidarea unei largi solidarități românești.26 
Însă manifestația cea mai însemnată și hotărâtoare, a rămas „meetingul” soldățesc de 
la Odessa, organizat de maiorul de Stat Major Emanoil Cately (1883-1943), unde s-a 
hotărât autonomia Basarabiei, cu oaste, școală, justiție și biserică moldovenească. Au 
participat, din partea Partidului Național Moldovenesc, Pantelimon Halippa (1883-
1979)27 și Vladimir Herța (1868-1924).28

25 Organele provizorii ale Bucovinei au fost Consiliului Național Român și Secretariatele. 
26 Ion Nistor, Istoria Basarabiei, Cernăuți, 1923, retipărită în Chișinău: Editura: Cartea Moldo-

venească, 1991, pp. 176-279.
27 Ion Constantin, Ion Negrei, Pantelimon Halippa – tribun al Basarabiei, București: Editura 

Biblioteca Bucureștilor, 2009, pp. 107-108; Ion Constantin, Pantelimon Halippa neînfricat 
pentru Basarabia, București: Editura Biblioteca Bucureștilor, 2009, p. 26; Andrei Cemârtan, 
„Contribuția lui Pantelimon Halippa la mișcarea națională din Basarabia”, I, Revista Română, 
nr. 2 (68) / 2012, pp. 17-18. 

28 A fost președintele Zemstvei jud. Orhei, primul președinte al Comisiei Școlare Moldovenești. 
și primar al Chișinăului, în 1918-1919. Vezi, Iurie Colesnic, „Vladimir Hertz a”, Curierul cul-
tural, nr. 1, 1996.
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Marele Congres ostășesc de la Chișinău, de la 2-9 
noiembrie 1917, ținut cu participarea a 989 deputați, 
ofițeri și soldați, reprezentând peste 300.000 basara-
beni, mobilizați pe toate fronturile, au proclamat au-
tonomia politică și teritorială a Basarabiei. Primul pas 
a fost făcut! Basarabia se desprindea, astfel, de trupul 
Rusiei. Un batalion din legiunile ardelenești, în trea-
căt, de la Kiev spre Iași, a transformat Congresul într-o 
adevărată sărbătoare a unității românești, desfășurând 
tricolorul cu inscripțiile „Trăiască România Mare!” și 
cântând imnurile naționale. Atmosfera a fost pregăti-
toare pentru hotărârile decisive din „Sfatul Țării”.29 

„Sfatul Țării” s-a deschis la 21 noiembrie/4 decem-
brie 1917, după ce episcopul Gavrilă al Akermanului 
și arhimandritul Gurie, împreună cu douăzeci de pre-
oți și diaconi moldoveni, au oficiat în Catedrala Chișinăului serviciul divin în limba 
română. Și tot cu acest prilej s-a sfințit primul steag național, primind defilarea ce-
lui dintâi regiment moldovenesc. Alcătuit din 120 de membri, aleși prin vot indirect, 
„Sfatul Țării” cuprindea în afară de reprezentanții moldovenilor, ai țărănimii și ai 
breslelor, toate minoritățile, aflătoare pe teritoriul Basarabiei, în proporția lor nume-
rică, adică: 84 deputați moldoveni, și 36 minoritari: ruși, ruteni, bulgari, evrei, polo-
nezi etc. „Sfatul” a ales ca președinte, cu unanimitate de voturi, pe Ion Inculeț (1884-
1940). La 7 decembrie 1917 a fost creat Consiliul Directorilor Generali al Basarabiei, 
din componența lui făcând parte 8 directori generali. Primul președinte al Consiliului 
Directorilor Generali a fost ales Pantelimon Erhan. Director general responsabil pen-
tru Afacerile Străine a fost Ion Pelivan; Director general responsabil pentru proble-
me privind Afacerile Interne a fost Vladimir Cristi; Director general de Război și 
Marină a fost Teodor Cojocaru și Gherman Pintea; Director general responsabil pentru 
Finanțe a fost Teofi l Ioncu; Director general responsabil pentru Căile Ferate, Poște, 
Telegraf și Telefon a fost Nicolae Bosie-Codreanu; Director general responsabil pentru 
Instrucțiunea Publică a fost Ștefan Ciobanu și Pantelion Erhan; Director general res-
ponsabil pentru probleme de Justiție și Culte a fost Mihail Savenco. 

La 15 decembrie 1917, adunarea „Sfatului” a proclamat Republica Democratică 
Moldovenească, „o șubredă și grabnică alcătuire, ținând cu greu piept primejdiilor din 
afară și desordinelor dinăuntru”.30 

În perioada activității „Sfatului Țării”au funcționat trei guverne ale Basarabiei con-
duse de Pantelimon Erhan, Dr. Daniel Ciugureanu și dr. Petre Cazacu. „Sfatul Țării” 
s-a întrunit în două sesiuni (cu 83 de ședințe plenare și două ședințe particulare). Prima 
sesiune a fost pregătită de Biroul de organizare al „Sfatului Țării” și s-a desfășurat în 

29 Cartea Unirii, alcătuită de Cezar Petrescu, București: Editura „Luceafărul”, 1929, p. 54. 
30 Ibidem.

Pantelimon Halippa



27

perioada 21 noiembrie 1917–28 mai 1918, iar cea de-a 
doua sesiune, a fost convocată prin Înalt Decret Regal. 
Chiar la cea de a doua ședință a „Sfatului Țării”, din 22 
noiembrie 1917, au fost alese primele comisii de lucru 
ale legislativului, printre care și Comisia de validare, 
care prelua din numeroasele competențe ale Biroului 
de Organizare, pe cele legate de examinarea mandate-
lor de deputat. Prin votul întregii asistențe, membrii 
ai acestei comisii au fost aleși deputații V. Prahnițchi, 
N. Bosie-Codreanu, V. Chiorescu, D. Carauș, P. 
Poliatînciuk, S. Botnariuk, P. Sinadino, Gr. Kirkorov, 
A. Novakov și Domusci. Președinte al Comisiei a fost 
ales inginerul N.N. Bosie-Codreanu. Una dintre dato-
riile Comisiei era să asigure permanent completarea 
grupurilor de deputați din partea tuturor formațiuni-
lor, organizațiilor, etniilor etc., prevăzute în schema elaborată de Biroul de Organizare 
a „Sfatului Țării”, să primească și să satisfacă cererile de reprezentare ce veneau de la 
noi factori cu important impact public. Mandatele pretendenților la statutul de depu-
tat erau examinate în Comisie cu multă atenție. Până la ședința solemnă din 27 martie 
1918 „Sfatul”, comitetele ținuturilor din Bălți, Soroca, și Orhei au fost consultate în 
privința Unirii cu Regatul României. În ședința din 29 decembrie 1917, la care era dis-
cutată chestiunea trimiterii unei delegații la Conferința de Pace de la Brest, P. Erhan, 
președintele Consiliului Directorilor Generali, observa, într-o amplă cuvântare, ținută 
cu acest prilej în „Sfatul Țării”, că „Declarația noastră trebuie să declare că noi nu vom 
admite amestecul în treburile noastre, deoarece nu este cu putință să fi e realizate din-
tr-odată interesele general umane și mondiale, lăsând în urmă interesele naționale”.31

Una dintre cele mai grele sarcini ale „Sfatului” a fost aceea de a înlătura anarhia 
în țară. La 6 ianuarie 1918, guvernul basarabean s-a văzut nevoit să ceară Regatului 
României sprijinul militar, pentru a apăra liniile ferate și depozitele de aprovizionare, 
amenințate de anarhicele trupe bolșevice, afl ate în treacăt. După lupte răzlețe, cu soar-
ta schimbătoare, în sfârșit, două Divizii românești de Infanterie și două de Cavalerie au 
pășit hotarul Prutului, ca „să aducă ordinea și să măture pacostea bolșevică. Zidurile 
Chișinăului, care nu mai văzuseră steag de oaste moldovenească, de pe vremea lui 
Vasile Lupu și Istrate Dabija, primesc intrarea Armatei românești, pe două bariere cu 

31 I. Nistor, Istoria Basarabiei, București: Editura Humanitas, 1991, pp. 278-290; Ștefan Ciobanu, 
Unirea Basarabiei. Studiu și documente cu privire la mișcarea națională din Basarabia în anii 
1917-1918, ediția a 2-a, Chișinău, 1993, pp. 1617; I. Țurcanu, Unirea Basarabiei cu România 
în 1918, Chișinău, 1998, pp. 88-89, 197; Iurie Colesnic, Sfatul Țării: enciclopedie, Chișinău: 
Editura Museum, 1998; Ion Țurcanu, „Sfatul Țării – un vector decisiv al procesului unionist
(19171918)”, [online] htt ps://www.punctulcritic.ro/ion-turcanu-sfatul-tarii-un-vector-decisiv-
al-procesului-unionist-1917%E2%80%911918.html, accesat în 12 martie 2017.
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fanfarele în frunte. La Nistru, trupele bolșevice treceau apa cu zor părăsind trenuri 
și munițiuni, dar lăsând în urma lor satele pârjol”.32 În ziua de 9 aprilie 1918, „Sfatul 
Țării”, a proclamat Unirea, considerată o reparare a unei nedreptăți istorice, săvârșită 
din ziua „răpirii” Basarabiei, în 25 mai 1812. Textul hotărârii de unire a fost următorul: 
„În numele poporului Basarabiei, Sfatul Tării declară: Republica democratică moldo-
venească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechi-
le granițe cu Austria, Ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani, din trupul vechei 
Moldove, În puterea dreptului istoric și dreptul de neam, Pe baza principiului că no-
roadele singure să-și hotărască soarta lor, De azi înainte și pentru totdeauna Se unește 
cu mama sa România”.33 Unirea a fost votată cu 86 de voturi, din care trei voturi de 
împotrivire, unul bulgar și doi ucraineeni și cu 36 de abțineri, ale reprezentanților mi-
noritari, care nu aveau mandat să se pronunțe. În lumina declarării Unirii de la 1 de-
cembrie 1918 cu Transilvania, adunarea „Sfatului Țării” s-a întrunit din nou în ședință 
specială, la 26 noiembrie/9 decembrie 1918, a votat unirea necondiționată și a adoptat 
în fi ne Legea agrară, care rezolva o problemă extrem de sensibilă a țăranilor basara-
beni. La data de 27 noiembrie/10 decembrie 1918, „Sfatul Țării” s-a autodizolvat.

Unirea Bucovinei

Mare parte din cărturarii bucovineni au pribegit în țara liberă, să poarte cuvânt 
de îndemn național, alături de Nicolae Filipescu, Octavian Goga, Barbu Ștefănescu 
Delavrancea. În Parlamentul austriac activau 14 deputați, din partea Bucovinei, aleși 
încă în 1911, dintre care 6 erau de naționalitate română. Deși aceștia reprezentau di-
ferite partide, în Parlamentul de la Viena erau uniți în Clubul parlamentar român. La 4 
octombrie 1918 în Camera Superioară a Parlamentului de la Viena s-au pus în discuție 
cele 14 puncte ale președintelui american Woodrow Wilson. Unul din aceste puncte 
prevedea că popoarele din Monarhia Austro-Ungară aveau dreptul să se organizeze 
autonom. Cehii, polonezii, maghiarii și slavii, din sudul Monarhiei Austro-Ungare, 
nu mai acceptau o reorganizare politică a imperiului și optau pentru deplina inde-
pendență față de autoritățile de la Viena. La 16 octombrie 1918, împăratul Carol I 
de Habsburg a lansat proclamația „Către popoarele mele”, în încercarea de a salva 
Monarhia Austro-Ungară și a o reorganiza pe principii federative. 

Prin acest manifest, împăratul propunea reorganizarea Austro-Ungariei într-un fel 
de federație de șase state „independente” – austriac, ungar, ceh, iugoslav, polonez și 
ucrainean, Transilvania rămânând în continuare, în componența Ungariei. Carol a lăsat 
să se înțeleagă că, în orice caz, soarta Bucovinei va rămâne direct legată de Guvernul 
central. Deputații români din Reichstatul vienez au protestat împotriva acestei pre-
tenții, ca și împotriva pretențiilor ucrainiene asupra Bucovinei. La 22 octombrie 1918, 
în ședința Parlamentului austriac s-au organizat dezbateri, privind manifestul emis 

32 Cartea Unirii, pp. 54-55.
33 Ibidem; Lucian Jora, „Unirea Basarabiei cu România …”, Revista de Științe Politice și Relații 

Internaționale, XV, 1, București, 2018, pp. 140-151.
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de împărat. În acea ședință, deputatul Isopescu-Grecul a cerut, pentru românii din 
Bucovina și Ungaria, dreptul de a se organiza într-un stat propriu, în cadrul noii con-
federații de state din Austria. Paralel cu această luptă, în cadrul parlamentar, cărturarii 
români, adunați în jurul ziarului „Glasul Bucovinei”, au răspândit ideea că, față de 
noua stare de lucruri, problema Bucovinei nu se mai putea stabili, decât în cadrul ro-
mânismului. Ziua de 22 octombrie 1918 a fost ultima dată, când deputații bucovineni 
au luat cuvântul în Parlamentul Austriei. Ultima ședință a Parlamentului de la Viena 
a avut loc la 28 octombrie 1918. La ea au participat doi deputați români din Bucovina 
(Constantin Isopescu-Grecul și Teofi l Simionovici), fără a lua cuvântul. La 3 noiembrie 
1918, Austro-Ungaria a cerut semnarea unui armistițiu și încheierea ostilităților mili-
tare, iar la 11 noiembrie și Germania a semnat un armistițiu de încetare a Războiului. 
La 11 noiembrie 1918, împăratul Carol I de Habsburg a abdicat și practic s-a desfi ințat 
Monarhia Austro-Ungară și a fost proclamată Republica.34

Încă de la 27 octombrie 1918, reprezentanții partidelor politice au convocat la 
Cernăuți Adunarea deputaților români din Parlamentul de la Viena, pe foștii deputați 
ai Dietei provinciale, primarii români din Bucovina și cărturarii de frunte. Adunarea 
s-a proclamat Adunare Constituantă și a ales un Consiliu Național, alcătuit din 50 de 
membri, pentru a conduce poporul românesc din Bucovina, a trata – în numele lui – și 
a face legătura cu toți românii de pretutindeni, declarând, în același timp, că hotă-
răște Unirea Bucovinei cu celelalte țări românești într-un stat național independent. 
Bucovinenii au dorit să lucreze, în acest scop, alături și în deplină înțelegere cu ro-
mânii din Transilvania și Ungaria. Comitetul executiv, delegat de Consiliul Național, 
în frunte Iancu Flondor (1865-1924)35, a stabilit să ia asupra sa guvernul Bucovinei. 
Practic, la 28 octombrie 1918, Iancu Flondor, împreună cu Gheorghe Sârbu și Dori 
Popovici, s-au prezentat la Palatul guvernamental și au cerut guvernatorului Joseph 
Etz dorf să predea puterea către Consiliul Național Român din Bucovina. Etz dorf a 
refuzat solicitarea, iar situația a scăpat de sub control. Pentru a restabili ordinea în 
Bucovina, Iancu Flondor a solicitat sprijinul Guvernului român. În acest scop, încă la 
2 noiembrie 1918 a fost trimis la Iași Vasile Bodnărescu.36 Dar, trupele ucrainiene și 
prizonierii eliberați se dedau la dezordine, violențe, reclamau dreptul să guverneze 
partea nordică a Provinciei.

Ca și în Basarabia a fost nevoie de trupele românești din Regatul României, pentru 
a restabili ordinea. La 11 noiembrie 1918, Detașamentul românesc „Dragoș” a intrat 
în Cernăuți, sub comanda generalului Iacob Zadic (1867-1970). Un alt detașament, 

34 Cartea Unirii, pp. 55-56; Constantin Ungureanu, „Unirea Bucovinei cu României 1918”, 
Revista de Istorie a Moldovei, 1918, pp. 38-39, [online] htt ps://ibn.idsi.md/sites/default/fi les/
imag_fi le/Unirea%20Bucovinei%20cu%20Romania%20%C3%AEn%201918.pdf, accesat în 2 
ianuarie 2017.

35 Ștefan Purici, „Iancu Flondor (1865-1924). O viață în slujba dreptății”, Codrul Cosminului, nr. 
10, 2004, pp. 259-270.

36 C. Ungureanu, op.cit., pp. 41-42.
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„Alexandru cel Bun”, a străbătut orașul, spre bariera 
nordică, punând pe fugă pe legionarii ucrainieni, care 
au fost nevoiți să se retragă dincolo de Prut. Guvernul 
provizoriu al Bucovinei s-a constituit, sub președinția 
lui Iancu Flondor. Dar, sarcina sa a fost destul de ane-
voioasă, fiindcă trebuia să pregătească o proclamație 
de unire, cu adeziunea tuturor minorităților conlocu-
itoare și într-o formă care să pecetluiască marele act. 

Cărturarii bucovineni, refugiați în România, au 
sosit la Cernăuți, în frunte cu academicianul Teodor 
V. Ștefanelli și cu profesorul universitar Ioan Nistor, 
întovărășiți de o delegație basarabeană, condusă de 
Pantelimon Halippa. Marele act istoric s-a desfășu-
rat în ziua de 28 noiembrie 1918, în sala Sinodală a 
Palatului Metropolitan, sub președinția lui Iancu 
Flondor și în asistența reprezentanților minoritari din 
Bucovina. Actul Unirii Bucovinei cu Regatul României a înlăturat orice clauză condi-
țională. Textul a fost următorul: „Astăzi, când după sforțări, sacrificii și jertfe uriașe din 
partea României și a puternicilor și nobililor ei aliați s-au întronat în lume principiile de drept 
și umanitate pentru toate neamurile și când, în urma loviturilor sdrobitoare, monarhia aus-
tro-ungară s-a sguduit din temeliile ei și s-a prăbușit și când toate neamurile încătușate în 
cuprinsul ei și-au câștigat dreptul de liberă hotărâre de sine, cel dintâi gând al Bucovinei des-
robite se îndreaptă spre Regatul României, de care întotdeauna am legat nădejdea dezrobirii 
nostre. Drept aceia Noi, Congresul național al Bucovinei întrupând suprema putere a țării și 
fiind investit singur cu puteri legiuitoare, în numele Suveranității Naționale, Hotărâm: Unirea 
necondiționată și pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și 
Nistru cu Regatul României. Stanislas Kwiatowski delegatul consiliului general al polonezi-
lor din Bucovina, citește o însuflețită declarație prin care recunoaște în numele poporului său 
drepturile imprescriptibile ale României asupra teritoriilor de la sud de Nistru în general și în 
special asupra Bucovinei. Iar Alois Lebouton, în numele Consiliului național al Germanilor 
din Bucovina se pronunță pentru unirea Bucovinei cu Regatul României, încheind cu strigătul 
„Trăiască România ! Trăiască M.S. Regele Ferdinand !” (subl.n.)37. Declarația de Unire a 
fost primită cu entuziasm și de către Consiliul de Miniștri ai României, în frunte cu 
Alexandru Marghiloman.

Pe parcursul a peste un veac și jumătate de stăpânire austriacă, în Bucovina s-au pro-
dus schimbări demografi ce, social-economice, etno-demografi ce, politice și culturale, 
cu consecințe, pentru populația din acest ținut, unit cu Regatul. La 12 noiembrie 1918, 
în ședința Consiliului Național Român s-a votat legea fundamentală provizorie asupra 
puterilor în Țara Bucovinei. În aceeași zi s-a constituit Guvernul Bucovinei, în frunte 

37 Cartea Unirii, pp. 55-60.
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cu Iancu Flondor (președinte și interimar la Justiție) 
și 11 membri, care erau responsabili pentru diferite 
Secretariate: Sextil Pușcariu la Externe, Dori Popovici 
la Interne, Nicu Flondor la Finanțe și interimar la 
Apărarea Națională, Gheorghe Sârbu la Agricultură, 
Radu Sbiera la Instrucție, Ipolit Tarnavschi la Culte, 
Max Hacman la Comerț și Industrie, Vasile Marcu la 
Afaceri Sociale și Alimentație Publică, Aurel Țurcan la 
Lucrări Publice, Cornel Tarnoviețchi la Comunicații, 
Poștă și Telegraf și Octavian Gheorghian la Salubritate 
Publică. Actul Unirii, din 28 noiembrie 1918 a fost con-
fi rmat prin Decretul-lege nr. 3744/1918, semnat la 18 de-
cembrie 1918. Tot atunci a fost emis Decretul-lege nr. 
3745/1918, pentru administrația Bucovinei. Au fost nu-
miți Iancu Flondor și Ion Nistor, în funcții de miniștri 
secretari de stat, fără portofolii, pentru Bucovina, primul cu reședința la Cernăuți, iar 
al doilea la București. Toate aceste decizii au intrat în vigoare la 2 ianuarie 1919, odată 
cu publicarea în „Monitorul Ofi cial”.38

Consiliul Național Român Central și Gărzile naționale. Unirea Transilvaniei

În perioada Dualismului39 interesele națiunii române din Transilvania, Banat, 
Crișana, Maramureș și Bucovina au fost reprezentare de un Partidul Național, care 
a dorit, pe teren legal, obținerea următoarelor drepturi: recâștigarea autonomiei 
Transilvaniei, introducerea prin lege a folosirii limbi române, în toate ținuturile locuite 
de români, atât în administrație cât și în justiție; introducerea funcționarilor români 
în ținuturile locuite de aceștia, iar dintre neromâni numai din aceia, care știau vorbi și 
scrie românește și care cunoșteau moravurile poporului roman; revizuirea legii despre 
egala îndreptățire a naționalităților în favoarea românilor, loiala și reala executare a 
tuturor legilor din Imperiul austro-ungar, susținerea autonomiei bisericilor și școlilor 
confesionale. Programul național mai prevedea ca din visteria Statului să se aloce fon-
duri, pentru școlile române și alte institute de cultură națională, în proporție cu sacrifi -
ciile, pe care le făcea naționalitatea română pentru Patrie. O măsură importantă a fost 
și aceea care se referea la adoptarea unei legi electorale, pe baza sufragiului universal, 
sau cel puțin stabilirea ca fi ecare cetățean, care era supus la dare directă să fi e învestit 
cu drept de alegere. Foarte importantă a fost și menționarea necesității înlăturării legi-
lor și „ordinațiunilor”, care erau considerate contrare dezvoltării naționale românești. 
Programul Partidul Național Român din Banat și Ungaria susținea apărarea princi-
piilor de libertate și democrație, lupta împotriva legilor nedrepte ale compromisului 

38 C. Ungureanu, op.cit., pp. 43-45. 
39 Ioan Bolovan (coord.), Istoria României. Transilvania, vol. II, Cluj-Napoca: Editura „George 
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dualist, sprijinirea acțiunii pentru autonomia Transilvaniei. Preocupările bănățenilor, 
ca și cele ale ardelenilor și bucovinenilor, nu se rezumau doar la chestiunile locale, ci și 
asupra tuturor românilor din Imperiul austro-ungar.40

Situația se complicase în Transilvania din primul deceniu al veacului XX, iar miș-
carea politică și culturală românească s-a întețit. După intrarea României în Primul 
Război, în anul 1916 – după doi ani de neutralitate (1914-1916) – autoritățile ungu-
rești au luat în Transilvania măsuri, percepute ca un atac la identitatea românească: 
românilor li se refuza dreptul de a cumpăra pământ; în zonele de graniță, locuite 
de români au fost colonizați unguri și ceangăi, aduși tocmai din Moldova; legea 
electorală reducea procentajul votanților români; Appónyi a suprimat învățământul 
confesional autohton al școlilor române, a instituit comisari ai Guvernului, cu pu-
teri discreționare. Orașele și satele ardelenești au fost „golite de toți intelectualii și 
fruntașii”, cum avertiza presa românească. Constantin Kirițescu scria despre atmo-
sfera transilvană următoarele situații „convoaie întregi de români erau îndreptate 
spre locurile de deportare din pusta ungurească, sau umpleau temnițele ungurești. 
În doi ani, 1916-1918, numai în temnița din Cluj s-au perindat timp de doi ani 26.000 
români. O sută treizeci și doi de preoți au fost smulși de la altarele lor și din mijlocul 
credincioșilor, dintre aceștia, unsprezece nu s-au mai înapoiat, ci au îngroșat rândul 
mucenicilor neamului”.41 Din aproape 500.000 români mobilizați în Austro-Ungaria 
au fost trimiși în prima linie de foc 449.796. Au pierit pe câmpul de luptă 41.737, iar 
alți 11.275 au murit în spitale, în lagărele de prizonieri și în temnițe. La toți aceștia 
se adăugau cei 25.406 invalizi, cu 38.630 de văduve și cu 79.226 orfani de război.42 
Aceste lucruri au făcut ca starea de spirit să devină tensionată, ea agravându-se în 
anul 1918. Pe de altă parte, impulsul Guvernului de la București, condus de Ion I.C. 
Brătianu, de a aspira la teritoriile locuite de românii transilvăneni, s-a realizat în 
baza Convenției politice dintre România și Antanta, semnată la 4/17 august 1917. 
Atunci i s-a recunoscut Regatului României interesele în favoarea etnicilor români 
din Transilvania. Pe de altă parte, o dată cu intrarea României în Marele Război, 
prestigiul acestei acțiuni a crescut printre românii din Ardeal și o dată cu ea și ideea 
în favoarea unirii.43 La sfârșitul Primului Război Mondial, pe fondul destrămării 

40 Cartea Unirii, pp. 60-61; Ioan Scurtu, Din viața politică a României (1926-1947) – Studiu cri-
tic privind istoria Partidului Național-Țărănesc, București: Editura Științifi că și Pedagogică, 
1983, pp. 13-15; Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, Ioan Scurtu, Enciclopedia de istorie 
a României, București: Editura Meronia, 2000, p. 185; Marcel Știrban, „Consiliile naționale 
românești din toamna și iarna anului 1918 ca forme de solidaritate națională”, în Civilizație 
medievală și modernă românească, Cluj-Napoca: Dacia, 1985, pp. 368-379.

41 Constantin Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919, vol. II, București: 
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42 Cartea Uniri, pp. 51, 60.
43 Tiron Albani, Memorii: din contribuția clasei muncitoare la desăvîrșirea statului național român 

unitar, București: Editura Științifi că, pp. 48, 56; Keith Hitchins, România. 1866-1947, București: 
Editura Humanitas, 2013, pp. 48-50, 56, 322.



33

Imperiului țarist și austro-ungar, s-au creat premi-
sele pentru ca românii din Transilvania, Basarabia și 
Bucovina de Nord să-și hotărască propriul destin și 
să se unească la Patria mamă – România. Un prilej 
favorabil Unirii l-a constituit lansarea dreptului in-
ternațional al autodeterminării popoarelor, încă din 
ianuarie 1918. Acest principiu a fost proclamat la 
Congresul națiunilor din Imperiul austro-ungar, desfă-
șurat la Roma, în aprilie 1918.44 

Pe la începutul anului 1918, însă, fruntașii luptei 
românești din Ardeal erau risipiți. Cât timp durase 
Războiul orice ațâțare n-ar fi însemnat decât o provo-
care mai mult a represiunilor. Conducătorii Partidului 
Național așteptau și pregăteau, faptele se urzeau în 
tăcere și răbdare. Dar, când împrejurările au chemat 
toate popoarele din Ungaria să-și constituie guverne naționale, membrii Comitetului 
executiv al Partidului Național își aveau dinainte stabilită linia de acțiune. 

În Adunarea de la Oradea Mare, la 12 octombrie 1918, de față fiind Alexandru Vaida 
Voevod, Theodor Mihaly, Ștefan Cicio Pop, Aurel Vlad, Vasile Goldiș, Aurel Lazăr, 
Ioan Suciu și dr. Ioan Ciordaș, Comitetul executiv al P.N.R. a hotărât ca Alexandru 
Vaida Voevod să citească în Parlamentul unguresc, o „Rezoluțiune”. Acest act rezuma 
întreaga atitudine a poporului românesc față de Ungaria: „Organul național al națiu-
nii române din Ungaria și din Ardeal nu recunoaște îndreptățire acestui parlament și 
acestui guvern să se considere ca reprezentante ale națiunii române, ca să poată repre-
zenta la congresul general de pace interesele națiunei române din Ungaria și Ardeal, 
căci apărarea intereselor ei, națiunea română o poate încredința unui număr de factori 
designați de propria lor adunare națională. Afară de organele delegate de adunarea 
națională sau alese din mijlocul ei, așadar afară de comitetul executiv al partidului 
național român, nimeni nu poate fi îndreptățit să trateze și să hotărască în treburi care 
se raportă la situația politică a națiunii române. Toate deciziunile și învoielile cari s-ar 
face fără aprobarea noastră, le declarăm nule și fără valoare, care nu leagă întru nimic 
națiunea română. Națiunea română care trăiește în Monarhia Austro-Ungară, așteaptă 
și cere după multe suferințe de veacuri, afirmarea și valorizarea drepturilor nestrămu-
tate și inalienabile, la deplină viață națională”.45 

Pe de altă parte, Împăratul Carol I a publicat la 3/16 octombrie 1918 acel mani-
fest „Către popoarele mele credincioase”, prin care anunța că: „Austria va deveni, în 
sensul dorinței popoarelor ei, un stat federativ, în care fi ecare popor să formeze o co-

44 Jean Bérenger, Istoria Imperiului Habsburgilor (1273-1918), trad. N. Baltă, Editura Universitas, 
pp. 508-512; Drapelul, 18, nr. 106, Lugoj, 19 oct. 1918, p. 2. 

45 Cartea Unirii, pp. 60-61.
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munitate de stat proprie, în cuprinsul teritoriului său”.46 Acest stat avea dreptul „să 
conlucreze prin sfaturi naționale, compuse din parlamentul fi ecărei națiuni, care să 
reprezinte interesele popoarelor unul față de altul și față de guvernul meu”.47 La acest 
apel au răspuns românii ardeleni și bucovineni, refugiați la Iași, în 6/18 oct. 1918 decla-
rând: „Românii ardeleni și bucovineni, afl ați pe teritoriul Regatului român, în numele 
nostru și al fraților subjugați de acasă, a căror conștiință e siluită și deci în imposibilita-
te de a se manifesta liber, declarăm cele ce urmează: 1. Cerem să fi m liberi de sub jugul 
monarhiei austro-ungare și suntem hotărâți să luptăm prin toate mijloacele și pe toate 
căile, ca întreg neamul românesc să fi e constituit într-un singur stat național și liber. 
Nu recunoaștem monarhiei austro-ungare dreptul de a se ocupa de soarta românilor 
din Ardeal și Bucovina, deoarece veacuri de-a rândul ne-a ținut în cea mai rușinoasă 
robie. Toate încercările de federalizare ale Casei de Habsburg sunt gesturi disperate 
ale unei împărății osândite să se descompună și să piară”.48 Atitudinea militantă româ-
nească devenise tranșantă!

Toate încercările de a găsi împăcarea oferită de guvernul Károly Mihály, prin 
Oszkár Jászi, trimis la Arad, prin Bokány Dezsö, șef al social-democraților din 
Budapesta și prin Apáthy István, rectorul Universității din Cluj și președintele 
Consiliului Național Maghiar din Ardeal, s-au lovit de rezistența neclintită a reprezen-
tanților români. De altfel, în cursul evenimentelor din septembrie 1918, conducătorii 
socialiști au luat hotărârea de a conlucra cu Partidul Național Român, pentru orga-
nizarea mișcării unioniste a românilor din Transilvania și Banat. La începutul lunii 
octombrie 1918 a avut loc, la Budapesta, la hotelul „Jägerhom”, întâlnirea dintre repre-
zentanții celor două partide românești, care s-au pronunțat pentru colaborare în cadrul 
unui consiliu comun. La 17 octombrie 1918, deputații bucovineni din Parlamentul de 
la Viena au decis să facă uz de dreptul popoarelor la autodeterminare și s-au constituit 
în Consiliul Național Român din Austria (în care a intrat și deputatul social-democrat 
George Grigorovici), pentru realizarea unirii Bucovinei cu România. O semnifi cație 
aparte, în lupta românilor pentru unitate național-politică, a avut-o consfătuirea repre-
zentanților din Bucovina și Transilvania, desfășurată la 21 octombrie 1918 la Viena. La 
această consfătuire a participat și Iuliu Maniu, care în acel moment – întors de pe fron-
tul italian – se afl a la Viena și primise, din partea Comitetului Executiv al Partidului 
Național, misiunea de a se ocupa de problemele externe și militare ale Transilvaniei. 
Au mai participat la consfătuirea amintită Miron Cristea, episcop de Caransebeș, Teofi l 
Simionovici, deputat în Parlamentul austriac și Dieta Bucovinei și George Grigorovici, 
deputat în Parlamentul austriac. Cu acest prilej s-au dezbătut problemele românilor, 
din toate punctele de vedere, și s-a ajuns la hotărârea înfăptuirii unirii tuturor români-

46 Silviu Dragomir, Un sfert de veac de la unirea Transilvaniei, București, 1943, p. 23; Ioan Scurtu 
(coord.), România. Documentele Unirii. 1918, București: Editura Fundației Culturale Române, 
1993, p. 141. 

47 Apud Ion Nistor, Unirea Bucovinei, Cernăuți, 1923, pp. 78-79. 
48 Apud, Marea Unire de la 1 decembrie 1918, București: Societatea Astra, 1943, pp. 23-24. 
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lor într-un stat național. Pentru aceasta s-a recomandat coordonarea efi cientă a acțiu-
nilor bucovinenilor și transilvănenilor. Consfătuirea de la Viena a avut importanța sa 
în procesul de realizare a unității românești, deoarece a luat prima hotărâre comună 
de unire a Bucovinei și Transilvaniei cu România, decizie adoptată la 21 octombrie 
1918 la Hotelul „Residenz”. Iuliu Maniu a declarat ferm „că națiunea română vrea să-
și aibă statul său propriu și suveran, și că la toate discuțiile nu fac decât să arate mai 
bine cât de adânc este abisul între cele două concepții. Acest abis a declanșat o suită 
de devastări și orori, care au făcut și mai tensionate relațiile româno-maghiare. Oastea 
românească din țara liberă, organizată și disciplinată întârzie. Legăturile se fac greu, 
peste munții înzăpeziți, cu automobilele și cu avionul. Schimbul de scrisori și de dele-
gații aprind însuflețirea, dar nu pot curma oarba năpustire a maghiarilor. Fiecare zi de 
întârziere, dă răgaz ungurilor să organizeze proaspete gărzi, care transformă șesurile 
Ardealului într-un vast câmp de lupte și de răzbunări”.49 Între timp, misiunea română, 
trimisă de Guvernul de la Iași, a luat legătura cu Comitetul Național al Românilor din 
Transilvania. Înțelegerea a fost deplină. 

Liderii naționali români trecuseră, deja, la acțiune. După o întâlnire la Budapesta a 
reprezentanților P.N.R., cu reprezentanții mișcării social-democrate din Transilvania 
s-a format în octombrie 1918 Consiliul Național Român Central (C.N.R.C.), având 
în componență șase naționali: Vasile Goldiș, Aurel Lazăr, Theodor Mihaly, Ștefan 
Cicio Pop, Alexandru Vaida Voevod și șase socialiști: Tiron Albani, Ion Flueraș, Enea 
Grapini, Iosif Jumanca, Iosif Renoiu și Baziliu Surdu. C.N.R.C. și-a început activitatea 
la Arad, la 2 noiembrie 1918, în casa lui Ștefan Cicio Pop, care a fost numit președintele 
Consiliului. La scurt timp a început formarea organizațiilor teritoriale, comitatense, 
cercuale și comunale, prin intermediul cărora C.N.R.C. a orientat, și a condus efectiv 
viața politică și publică din Transilvania.50

În 3 noiembrie 1918, deputatul Theodor Mihaly, președintele C.N.R.C. a trimis o 
circulară, către președinții organizaților române comitatense, prin care preciza că nați-
unea română avea dreptul de a-și hotărî singură soarta. Mihaly cerea românilor să se 
informeze, din presa românească, despre măsurile luate de C.N.R.C., precizând că in-
formațiile din presa maghiară erau, deseori, născocite. În document se mai preciza că 
membrii C.N.R.C., cu sediul la Arad – a căutat un moment prielnic, pentru ca „îndată 
ce vor găsi momentul potrivit, să convoace conferința națională, care va avea să se pro-
nunțe în înțelesul declarației, luând poziție în chestiunea privitoare la forma constitu-
ției, monarhie ori republică, a viitorului stat național român”.51 Theodor Mihaly a mai 
făcut o precizare și anume că noul înfi ințatul Consiliul Național Român nu era subor-
donat Consiliului Național Maghiar, ci reprezenta organizația echivalentă românească 

49 Ibidem, p. 62; Cf. Sorin Radu, Ion Flueraș (1882–1953) – Social-democrație și sindicalism, 
București: Editura Nemira & Co, 2007. 

50 Marea Unire de la 1 decembrie 1918, pp. 43, 49-51; Ioan Bolovan (coord.), op.cit., p. 633.
51 Apud Alexandru Roz, „Consiliul Național Român și Gărzile Naționale Române din Arad 

(1918-1919)”, Ziridava, 1987, pp. 182-183.
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a acestuia. Tot în octombrie 1918 națiunea maghiară, 
prin intermediul Consiliului Național Maghiar, și-a 
proclamat suveranitatea asupra Ungariei, prin se-
pararea de Austria, iar ulterior la 14 noiembrie 1918, 
Consiliul Național Maghiar a proclamat Republica, de 
sub președinția provizorie a lui Károlyi Mihály, care a 
format la Budapesta un Guvern de coaliție.52 Consiliul 
Național Român Central a simțit mersul lucrurilor și 
a procedat la crearea, în fi ecare localitate, a consiliilor 
locale și a Gărzilor Naționale, instituții prin care s-a 
făcut trecerea de la administrația ungurească la cea ro-
mânească. Mai precis, în 4 noiembrie 1918 a început 
formarea Gărzilor naționale, eveniment care a dus la 
preluarea treptată a instituțiilor administrative, de 
către C.N.R.C., lucru recunoscut și de Varjassy Lajos, 
comisarul guvernamental al Aradului, care rămăsese neputincios în fața deteriorării 
rapide a administrației locale.53 Din perspectiva Statului ungar și a intereselor aces-
tuia menținerea integrității teritoriale a Ungariei era un obiectiv la fel de important 
ca și dorința românilor de a se separa de Ungaria. Guvernul Károlyi nu avea nici un 
motiv să susțină o autonomie a Transilvaniei, ci dorea să mențină, în continuare, admi-
nistrația maghiară în Transilvania protejându-și proprii conaționali maghiari. În acest 
context difi cil, în care se afl a Ungaria, Guvernul Károlyi avea interesul să distanțeze 
Ungaria de pactul dualist, iar pe plan internațional să se prezinte ca un Guvern al unui 
stat neutru, care ar fi  dorit să i se garanteze frontierele. De aceea, a încercat abil o apro-
piere față de tabăra Antantei. Guvernul de la Budapesta a reușit să mențină o vreme 
integritatea teritorială a Statului maghiar, dar, C.N.R.C. a adoptat o strategie de forță! 
Situația românilor, la începutul lunii noiembrie 1918 a fost neliniștitoare, în condiții-
le concurenței între cele două Consilii Naționale, român și maghiar, care-și disputau 
legitimitatea în Transilvania, Banat și Ținuturile românești din Ungaria. Vasile Goldiș 
a declarat că autoritatea C.N.R.C. trebuia să ajungă, până la Kétegyháza, pentru că și 
acolo trăiau români. Acest lucru era prevăzut și în alianța României cu Antanta. Pe de 
altă parte, tot Goldiș i-a asigurat pe politicienii maghiari, că preluarea administrației, 
de către C.N.R.C., nu însemna că funcționarii, care lucrau în administrația publică, 
erau îndepărtați din locurile lor de muncă, pentru că, în această perioadă de tranziție, 
acest lucru nu era binevenit. Dar, administrația trebuia să devină românească.54

Pentru asigurarea ordinii publice Consiliul Național Român Central i-a încredințat 
lui Iuliu Maniu misiunea de a forma o armată românească, alcătuită din regimentele 

52 Ibidem, pp. 247-249.
53 Eugen Gagea, „Aradul, cetate a Marii Uniri”, Columna, nr. 3, 2014, pp. 359-360, 366-368; 

Idem, Vasile Goldiș și Românul, Arad: Editura „Vasile Goldiș” University Press 2008, pp. 168-
169, 225-247. 

54 Al. Roz, op.cit., p. 249.
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românești, cantonate la Viena și la Praga. Iuliu Maniu avea gradul de sublocotenent 
de artilerie. Împreună cu căpitanul Traian Popa au convocat pe toți ofi țerii români, 
cu propunerea de constituire a Sfatului soldaților români din Viena. Acest Sfat militar 
avea misiunea de a aduna toate celelalte regimente românești, de pe fronturile dezor-
ganizate ale Austro-Ungariei. La Viena aceste regimente, de mii de soldați, trebuiau 
să depună jurământul de credință sub drapel românesc. Consiliului Național Român 
Central a dorit, astfel, să evite, punerea regimentelor românești sub autoritatea unor 
armate străine, care se formau și organizau, în mod similar, pe teritoriul Monarhiei. 
Pericolul, mai venea și din posibila aderare a soldaților la cauza bolșevică. O adevărată 
bolșevizare cuprinsese trupele austriece de la Viena. În Ungaria Contele Tisza a fost 
ucis, chiar în prima zi de revoluție a Crizantemelor, la putere venind Mihály Károlyi.55

În 6 noiembrie 1918 C.N.R.C. a publicat Manifestul, adresat națiunii române, prin 
care îi chema pe români să se înroleze în gărzile naționale și să poarte simbolul uni-
tății naționale: tricolorul românesc. Se cerea soldaților români, întorși de pe front, 
să păstreze liniștea și ordinea publică și să intre în gărzile naționale. Fiecare soldat 
român trebuia să se simtă dezlegat de jurământul dat Împăratului, având cale liberă 
să se supună doar Consiliului Național Român. O măsură importantă a fost reapari-
ția ziarului „Românul”, la 7 noiembrie 1918, considerat ziarul ofi cial al Consiliului 
Național Român Central. Redacția ziarului „Românul”, condusă de Vasile Goldiș, a 
avut un rol important în mobilizarea populației, alături de Consiliu. În comunicatul 
ofi cial al C.N.R.C. din 9 noiembrie 1918, se arăta că scopul reapariției ziarului era 
de a aduce zilnic toate știrile, pe care Comitetul și Consiliul Național le considera 
folositoare cauzei.Se mai precizează că în presa din Transilvania circulau multe infor-
mații false și se cerea românilor să se aboneze la ziarul arădean, care avea rostul de 
a vesti „învierea la viață liberă națională”. Ziarul avea colaboratori și corespondenți 
voluntari, din aproape toate centrele locuite de români: Viena, București, Budapesta. 
În paginile ziarului au publicat I.L. Caragiale, D. Anghel, E. Gîrleanu, E. Lovinescu, 
Victor Eftimiu, Al. Lapedatu, Em. Isac, G. Coșbuc, Virgil Madgearu, Adrian Oțoiu și 
Constantin Boilă.56

În cursul lunilor noiembrie-decembrie 1918 înfi ințarea gărzilor a cunoscut o am-
ploare deosebită, așa încât, la sfârșitul lunii noiembrie numărul celor înrolați era de 
circa 8.000-10.000. Dacă o vreme a existat o colaborare între gărzile românești și cele 
ungurești și săsești, lucrurile s-au complicat. La data de 9 noiembrie 1918 C.N.R.C. 
a luat decizia de a trimite o notă diplomatică Guvernului maghiar, prin care solicita 
preluarea puterii depline de guvernare asupra teritoriilor locuite de români în Ardeal 
și Țara Ungurească. Nota diplomatică, trimisă la 10 noiembrie 1918, a fost redactată, 
de către Vasile Goldiș. Se solicita Guvernului maghiar să-i transmită C.N.R.C.-ului au-
toritatea politică, administrativă și militară ale celor 23 de comitate din Transilvania 

55 E. Gagea, op.cit., pp. 366-368. 
56 Al. Roz, Consiliul Național Român Central și gărzile naționale române din Arad, Cluj-Napoca: 
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și a părților românești din comitatele Bichiș, Cenad și Ugocea. Termenul de îndepli-
nire a fost fi xat, pentru data de 12 noiembrie 1918, la ora 18. În comunicatul ofi cial 
al C.N.R.C., emis în urma ședinței din 9 noiembrie 1918, se vorbea clar de începutul 
organizării națiunii române din Transilvania și Ținuturile românești din Ungaria.57 

Guvernul maghiar a răspuns, solicitând o amânare de 12 ore, iar apoi a trimis la 
Arad o delegație condusă de contele Oszkár Jászi, ministru al naționalităților, pentru 
tratative. Dar, condițiile prezentate de guvernul maghiar, la 13 noiembrie 1918, au fost 
respinse după două zile de negocieri. După eșuarea tratativelor de la Arad ministrul 
Oszkár Jászi a declarat că urmările duceau la „descompunerea imperiului maghiar”.58 
Dar, în aceeași zi de 13 noiembrie 1948 s-a încheiat Convenția Militară de la Belgrad, 
între generalul francez Franchet d’Espèrey, comandantul trupelor aliate din Orient și 
Guvernul maghiar. Ungariei i s-a acordat un termen de 8 zile, pentru a-și retrage tru-
pele la nord de o linie de demarcație, care pornea de pe cursul superior al Someșului 
Mare și care continua spre Bistrița, Mureș-sat, urma cursul râului Mureș, până la con-
fl uența cu râul Tisa, Maria Theresiopol (Szabadka, Subotica), Baja, Pécs, cursul Dravei, 
până la confl uența cu frontiera Slavoniei-Croației.59 Această regiune urma să fi e ocupa-
tă de Comandamentul trupelor Aliate, în baza unui articol al Convenției de la Belgrad, 
conform căruia aliații puteau ocupa orice punct strategic, de pe teritoriul Ungariei. 
Paradoxal, pentru maghiari, Convenția menținea parțial integritatea Ungariei. Pentru 
români această linie de demarcație amintită nu respecta nicio delimitare etnică și ne-
mulțumea Guvernul regal de la București. Conform Convenției militare de la Belgrad, 
trupele române aveau posibilitatea de a înainta, doar până la această linie pe râul 
Mureș, rămânând comunități etnice românești, dincolo de linie, în zona controlată de 
maghiari. Tot în noiembrie 1918 C.N.R.C. a purtat tratative, prin două delegații, cu 
Guvernul la Iași și au fost primiți în audiență de ambasadorul Franței în România. 
La Iași, Laurențiu Oanea a primit o scrisoare din partea lui I.I.C. Brătianu, prin care 
acesta se adresa C.N.R.C. și preciza că unirea era cea mai sfântă aspirație a neamului. 
Brătianu cerea tuturor românilor să se unească în jurul Regelui Ferdinand I, simbol al 
unității statale. Tot Brătianu a subliniat că va grăbi trimiterea forțelor armate, așa cum 
s-a cerut, dincolo de munți.60

La sfârșitul lunii noiembrie 1918 au avut loc o serie de negocieri ale C.N.R.C. cu 
trimisul generalului Mackensen în privința retragerii trupelor germane din România. 

57 E. Gagea, op.cit., p. 361.
58 Ibidem, pp. 364-365.
59 Gh. Iancu, op.cit., p. 93.
60 Prima delegație, condusă de Nicolae Bălan, a ajuns în 16 noiembrie la Iași și a purtat o serie 

de tratative cu primul ministrul, generalul Coandă, șeful Statului Major, generalul Prezan, 
dar și alți politicieni importanți ca I.I.C. Brătianu, M. Cantacuzino și N. Iorga. A doua dele-
gație, din care făceau parte Gheorghe Crișan, Teodor Roxin și Laurențiu Oanea a fost trimisă 
de C.N.R.C. și a purtat tratative cu politicieni de la Iași. Prin această delegație conducerea 
C.N.R.C., a trimis o scrisoare guvernului de la Iași, prin care se solicita ajutor din partea 
Armatei Române. E. Gagea, op.cit., p. 363.
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Consiliul a respins cererea formulată de gene-
ralului Mackensen, iar Vasile Goldiș, în nume-
le C.N.R.C., a declarat că, numai dacă acceptă 
să se dezarmeze trupele germane vor putea 
trece prin Transilvania „țară cu toate atribute-
le suveranității naționale”.61 De fapt, a doua zi, 
după eșecul tratativelor cu delegația maghia-
ră, condusă de ministrul Jászi, la 15 noiembrie 
1918, Consiliul Național Român Central a luat 
hotărârea de a declara convocarea românilor 
transilvăneni, crișeni, bănățeni și maramureșe-
ni cu Regatul României într-o Mare Adunare 
Națională.62 

În textul convocării Marii Adunări Naționale 
de la Alba-Iulia, lideri C.N.R.C. au arătat că so-
sise vremea în care românii puteau trăi în armo-
nie, alături de celelalte națiuni ale lumii, liberi și 
independenți. Referindu-se la necesitatea orga-
nizării unei Adunării Naționale, Vasile Goldiș a 
făcut solicitarea ca să fi e prezenți la Alba Iulia, locul Adunării, reprezentanți din toate 
cercurile electorale, reprezentanți ai tuturor organizațiilor și societăților culturale și ai 
tuturor claselor sociale.63 În 30 noiembrie 1918 la Arad se făceau ultimele pregătiri pen-
tru Marea Adunare de la Alba Iulia. A fost convocată o conferință lărgită a C.N.R.C., 
unde au participat și reprezentanții gărzilor naționale. Unii dintre cei convocați au 
cerut unirea fără condiții, fapt ce i-a obligat pe liderii C.N.R.C. să se retragă, pentru 
a fi naliza textul Rezoluției, care a fost scris de Vasile Goldiș. Rezoluția a suferit unele 
modifi cări, la punctul al III-lea, fi ind introduse tezele reprezentanților social-demo-
craților. Cerințele social-democraților vizau introducerea votului universal, realizarea 
unei reforme agrare radicale și asigurarea de drepturi pentru muncitori. După cinci 
ore de dezbateri Rezoluția a primit forma defi nitivă. Vasile Goldiș a primit misiunea 
să o prezinte, spre a fi  aprobată de Adunarea Națională de la Alba Iulia.64 Adunarea 
Națională a fost forumul care a legitimat dorințele de unire necondiționată și a confe-
rit autoritate politică liderilor naționali. În aceeași perioadă, în Bucovina, Congresul 
General a declarat la 15/28 noiembrie 1918, unirea cu Regatul României. Ținând cont 
de evenimentele de la Cernăuți, Vasile Goldiș scria în ziarul „Românul”, din 30 noiem-
brie 1918, că la Adunarea Națională a românilor din Transilvania se va hotărî „unirea 
tuturor românilor. Noi ne ținem strict de principiile fi xate de Wilson și voim, în sensul 

61 Ibidem, pp. 364-365.
62 Ibidem, p. 362. 
63 Ibidem, pp. 365-366.
64 I. Clopoțel, Revoluția din 1918 și Unirea Ardealului cu România, pp. 55-57.

Convocarea la Marea Adunare Națională
de la 1 decembrie 1918
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cel mai larg al cuvântului să introducem toate drepturile democratic. La București va fi  
Parlamentul tuturor, parlamentul tuturor provinciile românești”.65

Marele Sfat Național Român (1 decembrie 1918-20 noiembrie 1919).
Unirea Transilvaniei.

Toate personalitățile politice, culturale și religioase din Consiliul Național Român 
Central, au hotărât convocarea Marii Adunări Naționale a tuturor Românilor din 
Transilvania, Banat și Țara Ungurească. Au fost invitați să participe reprezentanții tu-
turor categoriilor sociale românești. Adunarea de la Alba Iulia s-a deschis la 18 noiem-
brie/1 decembrie 1918, în ceasul când trupele românești apăreau din nou, pe crestele 
carpatice. Participarea delegaților la Adunare s-a făcut în baza unui Regulament de 
alegere pe circumscripții electorale. Delegații aleși urmau să prezinte mandatele (cre-
denționale, împuterniciri, plenipotențe), semnate de președintele și secretarul adună-
rii elective și de cel puțin două persoane de încredere din cadrul obștii locale.66 

Conform unui raport, citit de Ioan Suciu la Adunare, credenționale au intrat 
aproape din toate cercurile electorale, adică din 130 de circumscripții electorale, din 
care s-au prezentat peste 689 de delegați. Afară de aceștia, multe cercuri au trimis și 
supleanți. S-au prezentat Prea Sfi nțiile Lor Episcopii, au sosit exmișii Consistoriilor 
și Capitlelor. Apoi au sosit delegații societăților culturale române, ca Asociațiunea 
Transilvană pentru literatura și cultura poporului român (ASTRA), cea pentru Fondul de 
Teatru și peste 100 de asociații culturale și profesionale. Au sosit delegații reuniunilor 
învățătorești, ai reuniunilor de meseriași, delegații Partidului Social-Democrat Român, 
cei ai gărzilor naționale și tinerimea universitară română. S-au prezentat delegații spe-
ciali, de la fi ecare școală medie și de la institutele teologice și pedagogice. Cinstea de 
a prezida Adunarea Națională i-a revenit președintelui Partidului Național, venerabi-
lul (avea 83 de ani) fruntaș politic sălăjean Gheorghe (George) Pop de Băsești (1835-
1919), iar ca membrii de onoare ai Adunării au fost desemnați episcopii și personalități 
culturale și politice: Ioan Pop și Demetriu Radu, Theodor Mihaly, Andrei Bârseanu, 
Caius Brediceanu, Mihai Popovici, Ionel Pop, Silviu Dragomir, Gheorghe Pop, George 
Crișan și Iosif Ciser. Din punct de vedere profesional, majoritatea membrilor aleși erau 
juriști. (99) și preoți (39), fi ind urmați de profesori (17), muncitori (14), proprietari (8), 
publiciști (7), directori de bancă (6), învățători (4) și medici (3).67

Din punct vedere juridic Adunarea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 a jucat 
un rol de adunare constituantă, abilitată juridicește să proclame dreptul inalienabil al 
națiunii de a-și hotărî soarta în teritoriul dintre Mureș, Tisa și Dunăre. Dintre membrii 
de vază ai Adunării s-a constituit „Marele Sfat Național”, în frunte cu mari arhierei, 

65 E. Gagea, op.cit., pp. 365-366. 
66 Consiliile naționale românești locale, care au activat sub conducerea Consiliul Național 

Român Central, și-au încetat activitatea la 6 februarie 1919. Ibidem, pp. 366-368.
67 Gh. Iancu, op.cit., pp. 14-15, 66, [online] htt p://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Index:Membrii_

Marelui_Sfat_Na%C5%A3ional_Rom%C3%A2n, accesat în 18 august 2018. 
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dar și juriști, profesori, economiști, propri-
etari, directori de bancă, medici, publiciști. 
„Marele Sfat” juca rolul de organ de stat, ca 
o componentă a aparatului de stat, învestită 
cu o competență specializată, potrivit do-
meniului său de acțiune și cu o putere de 
impunere a unei anumite decizii corespun-
zătoare competențelor ce i-au fost atribuite 
de către Marea Adunare Națională.68 Din 
lista „Marelui Sfat” au făcut parte și câțiva 
croitori, mineri, tipografi  etc. Ulterior, în șe-
dința „Marelui Sfat” ținută la 30 iulie 1919, 
în Sibiu, au mai fost cooptați țărani, învățători, medici, ingineri etc.69 Alexandru Vaida 
Voevod a fost cel care a propus ca „Marele Sfat Național” să fi e compus din 250 de 
membri, dintre care 200 aleși în acea ședință și 50 ulterior, prin cooptare. „Marelui 
Sfat” a fost alcătuit din 212 de membrii, recrutați din rândul membrilor Partidului 
Național Român, ai Partidului Social-Democrat, ai clerului, ai organizațiilor sociale, 
culturale, economice din Ardeal și Banat. Cuvântul cel dintâi, la Adunarea Națională, 
a fost rostit de Ștefan Cicio Pop, după care s-au verificat mandatele celor 1.228 dele-
gați ai consiliilor naționale, din toate centrele și s-a încredințat președinția Adunării 
venerabilului Gheorghe Pop de Băsești (1835-1919). În discursul acestuia s-a subliniat 
dorința națiunii de a hotărâ asupra propriei sorți. 

În cadrul Adunării de la Alba Iulia au luat cuvântul episcopii Demetriu Radu și I. 
Papp, care au mulțumit președintelui P.N.R., George Pop de Băsești, pentru felul în 
care a condus lucrările Adunării. Tot aceștia au subliniat efortul permanent al româ-
nilor din Ardeal de a-și păstra identitatea națională: legea, limba, datinile strămoșești 
și toată moștenirea fi inței etnice: „iar țara fraților din regatul liber a devenit pentru 
noi steaua strălucitoare a nădejdilor noastre de mai bine.”70 În cuvântul său episco-
pul Iuliu Hossu de la Gherla spunea următoarele cuvinte: „Fraților, Ceasul plinirii 
vremii este acesta, când Dumnezeu Atotputernicul rostește, prin poporul Său credin-
cios, dreptatea Sa, însetată de veacuri. Astăzi, prin hotărârea noastră, se înfăptuiește 
România Mare, una și nedespărțită, rostind fericiți toți Românii de pe aceste plaiuri: 
Ne unim pe veci cu Țara-mamă, România. A biruit dreptatea. Acesta-i ceasul dreptății 
lui Dumnezeu și al răsplătirii Lui. Acesta-i ceasul bucuriei noastre, bucuria unui neam 
întreg, pentru suferințele veacurilor, purtate de un neam, cu credința în Dumnezeu și 

68 Ibidem.
69 Marea Adunare Națională întrunită la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918. Acte și documente, 

pp. 20-21, [online] htt p://www.cnsas.ro/documente/romania%20centenara/carti/Marea%20
Adunare%20Nationala.pdf, accesat în 3 februarie 2018.

70 Romul Boilă, „Consiliul Dirigent”, în Transilvania. Banatul, Crișana, Maramureșul, 1918-1928, 
vol. 1, București: Editura „Cultura Națională”, 1929, p. 92.

Gheorghe Pop de Băsești
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cu nădejdea în dreptatea Lui”. La fi nalul ședinței a fost intonat solemn imnul național 
„Deșteaptă-te, Române!”.71 

Vasile Goldiș, în discursul său de cugetare politică, a recapitulat rosturile istorice 
ale poporului românesc și suferințele românilor din Ardeal, încheind cu următoare-
le cuvinte: „Înaintașii noștri pe Câmpia Libertății în 1848 au hotărât așa: «Națiunea 
română depune jurământul de credință către împărat, către Patrie și către Națiunea 
Română.» Împăratul ne-a înșelat (așa-i), Patria ne-a ferecat și ne-am trezit că numai 
credința în noi înșine, în neamul nostru românesc ne poate mântui. Să jurăm credin-
ță de aici înainte numai națiunii române, dar tot atunci să jurăm credință tare civili-
zațiunii umane. Câtă vreme vor păstra aceste credințe, neamul nostru va trăi și feri-
ciți vor fi urmașii noștri până la sfârșitul veacurilor. La lumina celor spuse până aici, 
din încredințarea și în numele Marelui sfat al națiunii române din Ungaria, Banat și 
Transilvania, rog mărita adunare națională să binevoiască a primi și a enunța ca ale 
sale următoarele hotărâri: 

Resoluția de la Alba Iulia
„I. Adunarea Națională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Tara Ungurească, 

adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie (1 Decembrie) 
1918, decretează unirea acestor Români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. 
Adunarea Națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al Națiunii române la întreg 
Banatul, cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre. 

II. Adunarea Națională rezervă teritoriilor sus indicate, autonomie provizorie până la în-
trunirea Constituantei aleasă pe basa votului universal. 

III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea noului stat român, aduna-
rea națională proclamă următoarele: 1. Deplina libertate națională pentru toate popoarele conlo-
cuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din să 
nul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea 
țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc. 2. Egala îndreptățire și deplină libertate 
autonomă confesională pentru toate confesiunile de stat. 3. Înfăptuirea desăvârșită a unui regim 
curat democratic pe toate terenele vieții publice. Votul obștesc, direct, egal, secret pe comune, 
în mod proporțional, pentru ambele sexe, în vârsta de 21 de ani la reprezentarea în comune, 
județe ori parlament. 4. Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire; libera propagandă a 
tuturor gândurilor omenești. 5. Reformă agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor propri-
etăților, în special a proprietăților mari. In baza acestei conscrieri, desființând fidei-comisele și 
în temeiul dreptului de a micșora după trebuință latifundiile, i se va face posibil țăranului să-și 
creeze proprietate (arător, pășune, pădure), cel puțin atât cât să o poată munci el cu familia lui. 
Principiul conducător al acestei politici agrare este pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe 
de altă parte potențarea producțiunii. 6. Muncitorimii industriale i se asigură aceleași drepturi 
și avantagii, care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din apus. 

IV. Adunarea națională dă expresiune dorinței sale, ca congresul de pace să înfăptuiască 
comunitatea națiunilor libere în așa chip, ca dreptatea și libertatea să fie asigurate pentru toate 

71 Ibidem. 
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națiunile mari și mici deopotrivă, iar în viitor să se elimineze războiul ca mijloc pentru regula-
rea raporturilor internaționale. 

V. Românii adunați în această adunare națională salută pe frații săi din Bucovina scăpați 
din jugul monarhiei Austro-ungară și uniți cu țara mamă România. 

VI. Adunarea națională salută cu iubire și entuziasm libertatea națiunilor subjugate până 
aici în monarhia Austro-Ungară anume națiunile: ceho-slovacă, austro-germană, jugo-slavă, 
polonă și ruteană și hotărește ca acest salut al său să se aducă la cunoștință tuturor acelor 
națiuni. 

VII. Adunarea Națională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor bravi Români, 
cari în acest războiu și-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului nostru, murind pentru 
libertatea și unitatea Națiunii Române. 

VIII. Adunarea Națională dă expresiune mulțumitei și admirațiunei sale tuturor puterilor 
aliate, cari prin strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui dușman pregătit de multe 
decenii pentru războiu, au scăpat civilizațiunea din ghearele barbariei. 

IX. Pentru conducerea pe mai departe a afacerilor Națiunii române din Transilvania, 
Banat și Tara Ungurească, Adunarea Națională hotărăște instituirea unui Mare Sfat Național 
Român care va avea toată îndreptățirea să reprezinte Națiunea Română oricând și pretutindeni 
față de toate națiunile lumii și să ia toate dispozițiunile pe cari le va afla necesare în interesul 
Națiunii” (subl.n.). Vasile Goldiș încheie: „În sfârșit, vă rog să le primiți aceste rezoluți-
uni și închei cu aceea că legătura sfântă a celor 14 milioane de Români ne îndreptățește 
azi a zice: Trăiască România Mare”.72 

Principiile fundamentale ale Adunării Naționale, pentru alcătuirea noului Stat 
Român au constituit osatura juridică a acestuia. Articolul IX al Rezoluției de la Alba Iulia 
preciza că Adunarea Națională a hotărât instituirea „Marelui Sfat Național” Român, 
pentru conducerea pe mai departe a afacerilor națiunii române din Transilvania, Banat 
și Țara Ungurească.73 

Rezoluția de la Alba Iulia prevedea drepturi, pentru minoritățile etnice din 
Transilvania. La scurt timp după adoptarea Rezoluției ziarul „Telegraful Român”, re-
ferindu-se la raporturile care trebuiau să se statornicească între poporul român și mi-
norități, scria: „Suntem datori, în aceste zile mari să ne gândim și la concetățenii noștri 
de altă limbă și lege, care de acum înainte vor fi  chemați să împartă cu noi binele și 
răul”, să-i convingem că „libertatea noastră n-are să însemne pentru ei sclavie, ci din 
contră, libertate ca și pentru noi”.74 Silviu Dragomir a propus și a fost acceptată pro-

72 Cartea Unirii, pp. 62-70; Gh. Iancu, „Marele Sfat National al Transilvaniei (1918-1919)”, 
Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie, Cluj, XVI, 1973, p. 259; D. Ogășanu, Consiliul 
Dirigent, pp. 5-13. 

73 T. Onișor, „Alba Iulia în lumina tehnicei juridice”, pp. 281, 284; Idem, Opera legislativă a 
Consiliului Dirigent, p. 4. 

74 Sextil Pușcariu nota în Memoriile sale că: „Instinctul sănătos politic al poporului nostru a 
hotărât, la Alba Iulia, care trebuie să fi e ținuta noastră față de minorități. Cei ce au gustat din 
belșug pâinea amară a asupriților au decretat toleranța absolută, în momentul în care deve-



44

punerea sa, privind trimiterea unei telegrame, către MS Regele României Ferdinand I, 
prin care acesta să fi e înștiințat că Adunarea Națională a românilor din Transilvania, 
Banat și Țara Ungurească, ținută la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, a declarat Unirea 
cu Regatul României. 

În Transilvania trebuia să se organizeze, cât mai repede, o viața de stat românească 
și să se întreprindă măsurile optime, în toate domeniile vieții sociale, naționale, insti-
tuționale, judecătorești, administrative etc., care să conducă la unifi carea deplină a re-
alităților din provincie cu cele din Regatul României. Iuliu Maniu și membrii „Marelui 
Sfat Național” au considerat că, în derularea acestui proces complex un organism re-
gional, cunoscător al stărilor de fapt locale, al idealurilor naționale, ar fi  fost deosebit 
de util.75 

Constituirea Consiliului Dirigent: componență și competență

„Marele Sfat Național” era un organism reprezentativ, pentru societatea româneas-
că transilvană, dar s-a considerat că era nevoie de un Consiliu, care să preia inițiati-
vele legislative și să acționeze în virtutea lor. Cu rosturile astfel defi nite „Marele Sfat 
Național Român” s-a întrunit la 2 decembrie 1918 la Alba Iulia. Din rândul acestu-
ia s-a constituit un Comitet executiv, care să ducă la îndeplinire hotărârile Adunării 
Naționale. Noul Consiliu „va prelua și va dirigui viața de stat, va îngriji serviciile pu-
blice și în acest scop va fi  în drept de a ordona și a lua toate măsurile pe care le va găsi 
necesare”.76 

Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și Ținuturilor Românești din Ungaria 
avea în componență pe: Iuliu Maniu (președinte), Vasile Goldiș, Ștefan Cicio Pop, 
Alexandru Vaida Voevod, Aurel Vlad (vicepreședinți), Ioan Suciu, Aurel Lazăr, Emil 
Hațieganu, Victor Bontescu, Romul Boilă, Vasile Lucaciu, Valeriu Braniște și Octavian 
Goga, toți din partea Partidului Național Român, iar Ion Fluieraș și Iosif Jumanca, din 
partea Partidului Social Democrat Român. Aceștia au depus jurământul de credință în 
fața episcopului Ioan Papp.77 

În aceeași zi, de 2 decembrie 1918, la orele 17, s-a ținut prima ședință de organiza-
re a Consiliului Dirigent. Președintele Iuliu Mania a propus și s-a statornicit împărți-
rea pe Consiliului pe 12 Resorturi, titularii acestora urmând să poarte numele de șefi  
de resort. Resorturile și șefi i de resort au fost următorii: Prezidențiale și Interne, dr.

neau stăpânitori”. Sextil Pușcariu, Memorii, ediție îngrijită de Magdalena Vulpe, București: 
Editura Minerva, 1978, p. 500. Gh. Iancu, Justiție românească, Cluj-Napoca: Ecumenica Press, 
2006, p. 18; Idem, Contribuția Consiliului Dirigent, pp. 131-132.

75 Gh. Iancu, Justiție românească, ed.cit., p. 9. 
76 Ioan P. Papp, „Instaurarea justiției românești în Ardeal, Cuvântare rostită în ședința adunării 

generale solemne a Curții de Apel Cluj-Sibiu, ținută în ziua de 11 Martie 1944”, Transilvania, 
Sibiu, an 76, nr. 1-2, 1945, p. 1; I. Bordea, Din mărețele zile ale neamului. „Unirea” în Ardeal, 
București: Institutul de Arte „Grafi ce C. Sfetea”, 1919, p. 20; Gh. Iancu, op.cit., pp. 9, 19-20. 

77 În acea zi de 2 decembrie 1918 au lipsit de la depunerea jurământului Valeriu Braniște, 
Vasile Lucaciu și Octavian Goga. I.P. Papp, op.cit., p. 2.
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Membri ai Consiliului Dirigent. Rândul de jos, de la stânga la dreapta: Alexandru Vaida Voevod, 
Ştefan Cicio Pop, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Aurel Vlad. Rândul de sus: Iosif Jumanca, Romul 
Boilă, Valeriu Braniște, Victor Bontescu, Dionisie Florianu, Ioan Suciu, Aurel Lazăr, Emil 
Hațieganu, Ion Flueraș.

Iuliu Maniu (P.N.R.); Culte și Instrucțiune publică, Afacerea națiunilor conlocuitoa-
re: Vasile Goldiș (P.N.R.); Armată și Siguranța publică: dr. Ștefan Cicio Pop (P.N.R.); 
Externe și Propaganda ziaristică: dr. Alexandru Vaida Voevod (P.N.R.); Finanțele: 
dr. Aurel Vlad (P.N.R.); Organizarea și pregătirea Constituantei, Propaganda și pre-
gătirea proiectului de lege electoral pentru Constituantă: dr. Ioan Suciu (P.N.R.); 
Justiția: dr. Aurel Lazăr (P.N.R.); Codifi care: dr Emil Hațieganu (P.N.R.); Comerțul și 
Agricultura: dr. Victor Bontescu (indep.); Comunicații, Lucrări publice, Poșta, Telegraf 
și Alimentarea publică: dr. Romul Boilă (P.N.R.); Industrie: Iosif Jumanca (P.S.D.); 
Resortul de Ocrotiri Sociale: Ioan Fluieraș (P.S.D.): Vasile Lucaciu (indep.), fără por-
tofoliu78, cu misiuni în străinătate, Octavian Goga (indep.), fără portofoliu. Primii se-
cretari generali au fost Lucian Borcia (la președinție, fi ind încredințat și cu conducerea 
proceselor verbale): dr. Victor Onișor, secretar la Interne, Ioan Lapedatu, la Finanțe, 
Vasile Osvadă, la Agricultură, Constantin Missits la Alimentare, Silviu Dragomir, la 
Propaganda ziaristică, Caius Brediceanu, la Externe. La conducerea Biroului admi-
nistrativ al Consiliui a fost desemnat, din 10 decembrie, George Comșa. Cu întocmi-
rea proceselor verbale ale Consiliului au fost însărcinați dr. Romul Boilă și dr. Emil 
Hațieganu. Atât sediul „Marelui Sfat”(adunarea legislativă a Transilvaniei), cât și cel 
al Consiliului Dirigent (Guvernul Transilvaniei) au fost stabilite la Sibiu.79 Au fost opi-
nii și pentru o menținere a sediului Consiliului Dirigent la Alba Iulia. Iuliu Maniu a 

78 Ministru fără portofoliu este persoana care deține funcția de ministru într-un guvern, dar nu 
este titularul nici unui minister.

79 I.P. Papp, op.cit., p. 2. 
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propus o comisie, din care făceau parte Episcopii Miron Cristea și Iuliu Hossu, pre-
cum și Vasile Goldiș, Alexandru Vaida Voevod, iar ca secretar, reprezentând Banatul, 
Caius Brediceanu, care să predea actele Unirii MS Regele României, Ferdinand I.80 

În ședința Consiliului din 4 decembrie 1918 s-a decis remunerația membri-
lor Consiliului, de 2.000 de coroane lunar, spese de drum și 100 de coroane diurnă. 
Secretarii generali primeau 2.400 coroane lunar, secretarii primeau o remunerație 
de la 1.000 la 1.500 de coroane lunar, bilet de călătorie și 80 de coroane diurnă. Șeful 
Biroului administrativ al Consiliului primea o remunerație lunară de 600 de coroane. 
Alți membrii ai Consiliului primeau 500 de coroane, bani de cvartir/locuință provizo-
rie. Se prevedeau sume importante și pentru ziariștii, care plecau în străinătate, pentru 
a face propagandă românească. Pentru acest lucru bugetul Consiliului era de 2-300.000 
de coroane.81 

Primele dispoziții urgente ale Consiliului Dirigent au fost date chiar de la Alba 
Iulia: privind procurarea de fonduri, pentru acoperirea cheltuielilor, preluarea diferite-
lor servicii, părăsite sau puse la dispoziția Consiliului Dirigent, notifi carea hotărârii de 
unire, către guvernul ungar, intrarea în legătură cu cei doi generali, Constantin Prezan 
și Henri Berthelot, punerea la adăpost a unor materiale de război, reîncorporarea unor 
comune românești ce fuseseră alăturate Episcopiei de Hajdúdorogi. Pe ordinea de zi a 

80 R. Boilă, op.cit., p. 90; T. Onișor, Opera legislativă a Consiliului Dirigent, p. 15; Gh. Iancu, 
„Marele Sfat Național al Transilvaniei (1918-1919)”, Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie 
Cluj, 1973, p. 260; Idem, Contribuția Consiliului Dirigent la consolidarea Statului național uni-
tar român (1918-1920), pp. 15-17; Idem, Justiție românească, p. 11; A. Galea, Procesele verbale 
Consiliul Dirigent, pp. 32-33.

81 Ibidem, p. 31.
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Consiliului a fost reîncorporarea comunelor românești din dieceza Hajdúdorogi, acte 
despre acestă chestiune fi ind trimise de protopopul Sătmarului, către Mitropolia gre-
co-catolică a Albei-Iulii și Făgărașului.82 

Din 9 decembrie 1918 Consiliul Dirigent s-a mutat cu sediul la Sibiu și a organizat 
serviciile centrale ale Resorturilor, a stabilit ierarhia acestora și a sistematizat salariile 
ce se cuveneau fi ecărora. Au fost numiți succesiv alți noi secretari generali: general 
Ioan Boeriu, la Resortul de Război, inginerul Leo Bohățiel, la Resortul de Comunicație, 
Ionel P. Comșa, la Comerț, Valer Moldovan, la „Organizație”, Eugen Muntean, la 
Industrie, dr. Iuliu Moldovan, la Ocrotirile Sociale și Igienă, Alexandru Marta, la 
Justiție, dr. Ioan Lupaș, dr. Alexandru Russu și Lutz  Korody, la Culte, Onisifor Ghibu, 
la Instrucție, Zosim Chirtop și Victor Deleu, la Interne și Gheorghe Moroianu, la pre-
zidenție.83 Prin nota din 9 decembrie 1918, citită în ședința Consiliului Dirigent, din 11 
decembrie 1918, guvernul Károlyi Mihály a făcut cunoscut că afl ase despre Hotărârea 
de la Alba Iulia și despre formarea unui Consiliu compus din 15 membri, dar că, în 
conformitate cu prevederile Convenției de la Belgrad, potrivit cărora administrația va 
rămâne și în continuare sub autoritatea guvernului maghiar, declara că deciziile de la 
Alba Iulia „veneau în contradicție cu actul sus-numit, din care cauză nu ia în conside-
rare hotărârile adoptate și le condamnă cu asprime”.84 Aceste relații tensionate cu par-
tea maghiară și, în consecință, și cu reprezentanții acesteia în administrație și justiție, 
au creat mari neplăceri pentru Consiliul Dirigent.

Componența și organigrama Consiliului Dirigent nu au rămas aceleași pe toată du-
rata existenței, ci au înregistrat mai multe modifi cări. Schimbările au fost cauzate de 
prevederile decretului-lege de organizare a Transilvaniei, a intrării unor șefi  de resort 
în guvernul Vaida Voevod, a unor demisii cauzate de considerente de partid sau per-
sonale, a desfi ințării sau înfi ințării de Resorturi. Astfel, la scurt timp după înfi ințare, 
Resorturile Armatei și Siguranței Publice și cel de Externe și Presă s-au desfi ințat.85

Președintele Iuliu Maniu a precizat răspunderea politică, morală, juridică și materi-
ală a tuturor membrilor Consiliului și a rugat, pe șefi i fi ecărui Resort „să se abțină” să 
intervină în Resorturile celorlalți colegi. De asemenea, și-a susținut dreptul de a fi  in-
format și consultat în toate chestiunile importante ale Resorturilor. Cu acest prilej Iuliu 
Maniu a ridicat „chestia” numirii a patru miniștri fără portofoliu, pentru Cabinetul 
Central din București.

După constituire, Consiliului a preluat o mare parte din aceste atribuțiile „Marelui 
Sfat”, așa încât, atât presa vremii, cât și studiile de specialitate, au apreciat rostul 
„Marelui Sfat Național” în diverse moduri. Unele opinii l-au considerat o instituție 
de tip parlamentar, care trebuia consultată de către Consiliul Dirigent în cazuri im-
portante, și care avea să controleze activitatea Consiliului. Altele au conturat ideea că 

82 R. Boilă, op.cit., p. 90; A. Galea, op.cit., pp. 31-33. 
83 R. Boilă, op.cit., p. 91.
84 A. Galea, op.cit., p. 32; I. Clopoțel, Revoluția din 1918 și Unirea Ardealului cu România, p. 151.
85 D. Ogășanu, op.cit., pp. 30-32; Gh. Iancu, Contribuția Consiliului Dirigent, ed.cit., pp. 15-26. 
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„Sfatul” trebuia să se ocupe doar de discutarea și votarea proiectelor de lege, privind 
reforma agrară și legea electorală, cum s-a și întâmplat de fapt.86 La 3 decembrie 1918 
s-a pus în discuție planul de aranjare a Biroului Consiliului Dirigent și alcătuirea unui 
Regulament al acestuia, încredințat spre alcătuire lui Emil Hațieganu. Această iniția-
tivă era un refl ex al nevoii de consecvență și disciplină a Consiliului Dirigent, într-o 
situație zbuciumată. În cursul ședinței din acea zi și-au manifestat deplina disponibili-
tate de a se pune în serviciul Consiliului o serie de personalități ca Victor Onișor, Petru 
Poruțiu, Valer Moldovan, Caius Moldovan și Ioan Lepădat. La 4 decembrie 1918 s-a 
stabilit (pentru membrii Consiliului Dirigent, „șef de resort”și „secretarii resortului”) 
următorul „sigil”: „Consiliul Dirigent Român 1918 Resortul etc.”87

Sediul de la Sibiu al Consiliului Dirigent

Consiliul Dirigent a avut în alcătuirea sa reprezentanții a două partide, Partidul 
Național și Partidul Social Democrat, fi ecare cu viziunile proprii despre unifi carea 
legislativă, administrativă, culturală și politică a Transilvaniei cu Regatul României. 
Menirea fundamentală a Consiliului Dirigent a fost națională, pentru că însăși 
Adunarea Națională i-a stabilit-o. Ca urmare, Consiliul Dirigent și-a interpretat atri-
buțiile sale, ca unele care înglobau și puterea de a legifera, în toate „materiile”, ce nu 
erau rezervate Guvernului regal.88 Chiar dacă primul decret al Consiliului a stabilit 
rămânerea provizorie în vigoare a unor legi, ordonanțe, regulamente, statute, ele au 
fost naționalizate, adică au fost investite cu voință românească. 

Condițiile în care s-a desfășurat Adunarea Națională de la Alba Iulia și întemeie-
rea „Marelui Sfat Național”, din care s-a constituit Consiliul Dirigent au fost neliniș-
titoare. Constituirea Consiliului Dirigent s-a făcut într-un moment de mare tensiune 

86 R. Boilă, op.cit., p. 90; A. Galea, op.cit., p. 29; Gh. Iancu, op.cit., pp. 26-30. 
87 A. Galea, op.cit., p. 30. 
88 T. Onișor, „Alba Iulia…”, pp. 284-285; C. Negrea, op.cit., pp. 6-8. 
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și greutăți, fi ind război și insecuritate pe teritoriile transilvane: aprovizionarea popu-
lației era dezorganizată, iar gripa spaniolă constituia o amenințare perfi dă. Aparatul 
de stat al fostului regim austro-ungar era paralizat. Cea mai mare parte a serviciilor 
publice și-au încetat activitatea, altele au funcționat din inerție. Ordinea și siguranța 
publică a fost susținută, cât era posibil, de consiliile naționale ale națiunilor existen-
te în Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sătmar. Trupele ungurești primise-
ră ordin să împrăștie mulțimea și pe reprezentanți aleși ai acestora, adunați la Alba 
Iulia. Doar prezența Armatei Române în Ardeal a descurajat și împiedicat formarea 
unor „republici locale” și estomparea actelor de sabotaj, de abuzuri, răzbunări, luări 
de ostateci, dezordini și tulburări de tot felul. La aceasta s-a adăugat refuzul func-
ționarilor de a se pune la dispoziția Consiliului, ceea ce a impus măsuri de ordine 
publică. De asemenea, porțile justiției erau închise, funcționând doar serviciile cărților 
funduare, care țineau să rezolve mai mult înscrierile în favoarea justițiabililor unguri 
și transcrierile averilor Statului, pentru eludarea drepturilor națiunii române. Mulți 
judecători și funcționari își încasau lefurile, chiar și pe mai multe luni etc. Prin Ordinul 
nr. 1159/28.11.1918, Marele Cartier General dispusese înfi ințarea Comandamentului 
Trupelor din Transilvania, odată cu a doua mobilizare a Armatei Române.89 La 11 
decembrie 1918, sediul Comandamentului s-a stabilit la Sibiu, unde se instalase și 
Consiliul Dirigent, sub președinția lui Iuliu Maniu.

89 Consiliul Dirigent, în ședința sa din 9 aprilie 1919, ținută în prezența lui Iuliu Maniu, a hotă-
rât trecerea la ofensivă, cu misiunea de a elibera ultima colibă românească de sub jugul stră-
in. Consiliul de Miniștri de la București, la cererea Consiliului Dirigent, a hotărât, la 10 apri-
lie 1919, înaintarea Armatei Române la vestul Transilvaniei, cu scopul de a asigura protecția 
românilor împotriva bandelor bolșevizate. General Gheorghe Mărdărescu, Campania pentru 
desrobirea Ardealului și ocuparea Budapestei (1918-1919), București: Cartea Românească, 1921, 
pp. 19, 40-41; Ioan Țepelea, 1919. O campanie pentru liniștea Europei, Cluj-Napoca: Editura 
Dacia, 1995, pp. 57-61, 102-120; Constantin Moșincat, „Considerații cu privire la Ofensiva 
Armatei Române din aprilie 1919 (1), Artemis, 5 martie 2015; Idem, Cronică de marș, Oradea: 
Editura Cogito, 1996, pp. 22-32; T. Onișor, Opera legislativă a Consiliului Dirigent, p. 5; I.P. 
Papp, „Instaurarea justiției românești în Ardeal”, p. 2; A. Galea, op.cit., pp. 36-39. 
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Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România: 1 decembrie 1918. 
Opera legislativă a Consiliului Dirigent

Rezumat: Istoriografi a românească a fost preocupată de contextul activității Consiliului Dirigent și 
al Unirii din 1918, existând câteva contribuții importante. Realizarea Marii Uniri din 1 decembrie 1918 a 
fost rezultatul spiritului organizatoric al principalilor lideri naționali transilvăneni: George Pop de Băsești, 
Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voevod, Vasile Goldiș și alții. „Marele Sfat Național Român” a fost organul 
provizoriu al puterii de stat din Transilvania, până la unifi carea integrală cu România, având rol legislativ. 
Consiliului Dirigent a avut rolul de a pune în aplicare hotărârile „Marelui Sfat”, ales la Adunarea Națională 
de la Alba Iulia. Aceste hotărâri susțineau suveranitate națională, adică dreptul exclusiv și legitim de 
exercitare a autorității supreme politice, legislative, judiciare, executive, asupra teritoriului transilvan. În 
consecință, puterile Consiliului Dirigent cuprindeau toate puterile suveranității. 

Consiliul Dirigent a avut menirea să ia măsurile necesare, pentru ca să preia și să dirijeze viața de 
stat, în teritoriile întregite cu Regatul României, să îngrijească de serviciile publice. Declararea Unirii 
cu Regatul României, însemna pregătirea drumului legiferării unitare și conformarea la prevederile 
constituționale ale Statului român. Consiliul Dirigent a colaborat cu Guvernul regal de la București, în 
care avea trei reprezentanți. Guvernul regal era cel care a decis în afacerile străine, armată, căile ferate, 
poștă, telegraf, telefoanele și altele. 

Cuvinte cheie: Marea Unire, Marele Sfat Național, Alba Iulia, Consiliul Dirigent, Iuliu Maniu, opera 
legislativă.

L’Union de Transylvanie, Banat, Crișana et Maramureș avec la Roumanie: 1er décembre 1918. 
L´oeuvre législative de Conseil Dirigeant

Résumé : L’historiographie roumaine s’est intéressée au contexte de l’activité du Conseil Dirigeant 
et d’union de 1918, avec quelques contributions importantes. La réalisation de la Grande Union le 
1er décembre 1918 est le résultat de l’esprit d’organisation des principaux dirigeants nationaux de 
Transylvanie: George Pop de Băsești, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voevod Vasile Goldiș et autres. 
Le Grand Conseil national roumain était l’organe provisoire du pouvoir d’État en Transylvanie, jusqu’à 
l’unifi cation complète avec la Roumanie, ayant un rôle législatif. Le Conseil Dirigeant avait pour rôle de 
mettre en œuvre les décisions du Grand Conseil, élu à l’Assemblée Nationale à Alba Iulia (1er décembre 
1918). Ces décisions soutenaient la souveraineté nationale, à savoir le droit exclusif et légitime d’exercer 
l’autorité suprême sur les plans politique, législatif, judiciaire et exécutif sur le territoire de Transylvanie. 
Par conséquent, les pouvoirs du Conseil Dirigeant comprenaient tous les pouvoirs de la souveraineté.

Le Conseil Dirigeant devait prendre les mesures nécessaires pour prendre en charge et diriger la 
vie de l’État dans les territoires achevés avec le Royaume de Roumanie, pour s’occuper des services 
publics. La déclaration d’union avec le Royaume de Roumanie signifi ait la préparation du processus 
législatif uniforme et le respect des dispositions constitutionnelles de l’État roumain. Le Conseil Dirigeant 
a collaboré avec le gouvernement royal à Bucarest, qui comptait trois représentants, à savoir les affaires 
étrangères, l’armée, les chemins de fer, le courrier, les télégraphes, les téléphones et autres.

Mots-clés : La Grande Union, Le Grand Conseil National, Alba Iulia, Le Conseil Dirigeant, Iuliu 
Maniu, travail législatif.


