
ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 35, 2021, p. 369–376 

PROFILUL OAMENILOR POLITICI CARE AU INFLUENȚAT 
EVOLUȚIA OLTENIEI ÎN PERIOADA 1920-1947 

FLORIN F. NACU 

Abstract: This article reveals the profile of the  main political personalites 
from Oltenia during 1920-1947. We can see, that from Oltenia as in XIX-th 
century, in the 1920-1947 period, were present  leaders of great political 
parties, heads of the Government Also can be identified leaders and top 
members of Iron Guard (Michael Archangel’s Legion) a far right extremist 
party and of the Communist Party a far left extremist party, founded in 1921 
and entered in illegality bu 1924. All these political personalities will try to 
convince people of Oltenia about their intentions and facts.  
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democratic regime, extremist regime. 

 
După ce Marea Unire a fost recunoscută, România a evoluat politic în 

perioada supusă analizei, între democrație și dictatură, cu toate aspectele sale – 
autoritarism monarhic, dictaturi de extrema dreaptă, dictaturi de extrema stângă. 

Oltenia a fost marcată, din punct de vedere politic, direct sau indirect, de mai 
multe personalități care fie s-au născut în Oltenia, fie au fost legați de Oltenia prin 
natura unor funcții: civilă, militară, juridică. Au fost atât oameni de anvergură 
națională sau internațională, dar și politicieni de nivel local sau regional care s-au 
afirmat în viața politică, administrativă și juridică. 

Evident, perioada luată în analiză nu a fost deloc o perioadă ușoară din punct 
de vedere al pasiunilor politice, al ideologiilor și curentelor politice. Au fost 
perioade și oameni politici care s-au axat pe dezbateri privind modernizarea 
infrastructurii, au fost persoane care s-au mulțumit să se lanseze într-o retorică 
spectaculoasă ca formă, dar săracă în subiecte reale. 

 
Perioada 1920–1930 
 
Perioada 1920–1930 a fost practic ultimul deceniu democratic al României 

interbelice, fiind axată pe reforme și pe necesitatea asigurării unui cadru 
constituțional, legislativ, instituțional și economic pentru România Mare. 
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Principala reformă care a avut un impact major asupra dezvoltării Olteniei și 
al României în general, a fost reforma financiară din 1921, care l-a avut în prim 
plan pe un exponent și un produs intelectual al Olteniei, reputatul om politic, 
avocat Nicolae Titulescu. Deși Nicolae Titulescu este cunoscut mai mult ca un 
diplomat și un ministru de externe ambițios, vizionar și curajos, poate cel mai 
important ministru de externe pe care l-a avut vreodată România, el rămâne autorul 
uneia din marile reforme de la începutul vieții politice interne a României Mari, 
încercarea de reformă financiară din 1921. 

Reforma financiară din 1921 trebuia să stabilească sistemul unitar de 
impozitare în România Mare. Omul politic Nicolae Titulescu a deținut mandatul de 
Ministru de Finanţe în Guvernul României, condus de generalul Alexandru 
Averescu, Guvern mandatat să conducă România în perioada 13 martie 1920 –  
13 decembrie 1921. Din această poziție, Nicolae Titulescu a propus prin reforma 
financiară obligaţiile fiscale după criteriul mărimii şi surselor veniturilor. Se fixa 
astfel venitul minim scutit de impozite, erau protejate veniturile rezultate din 
muncă. Veniturile provenite din activitățile efectuate de către oamenii de afaceri și 
industriași în timpul Războiului de Reîntregire erau supuse unui procent mai mare 
de impozitare, care putea atinge și limita de 70%. 

Data de 13 iunie 1921 rămâne data la care reforma a fost propusă spre 
adoptare. Evident, Parlamentul nu a adoptat o astfel de măsură radicală, care ar fi 
descurajat și activitatea cercurilor socialiste, care pendulau între un curent socialist 
clasic și  viziunea bolșevică din Rusia Sovietică, unde era în plină desfășurare 
războiul civil care va dura până în 19231. 

Deși reforma ca atare nu a trecut de votul Parlamentului,  principiile sale au avut 
o influenţă importantă asupra întregii legislaţii  interbelice românești. Spirit înzestrat cu 
analiză și un bun administrator, deși avea pregătire juridică nu și financiară, Nicolae 
Titulescu și-a pus amprenta asupra primului buget anual din România Mare. 

Nicolae Titulescu va avea un rol major în câștigarea de către România a 
„procesului optanților”, în care România a evitat să plătească despăgubirile 
solicitate de maghairii din Transilvania care făcuseră obiectul exproprierii la 
Reforma Agrară din 1921, deși ei considerau că optând pentru cetățenia maghiară, 
nu mai trebuiau să facă obiectul exproprierilor. 

În ceea ce privește Reforma Agrară, Ioan C. Mihail (1875–1936), cel mai 
bogat român din perioada interbelică, membru al unei familii aflate în Oltenia de 
generații, deținătorul unei imense proprietăți funciare, era de părere că România ar 
avea de câștigat prin această reformă, prin ridicarea nivelului economic al țăranilor, 
dar și prin exploatarea optimă a pământului, considerând că, el ca proprietar 
expropriat putea să obțină mai mulți bani din despăgubirea dată de către stat, decât 
din exploatarea efectivă a pământului avut în proprietate, fiindcă adminsitratorii 
moșiilor măsluiau de regulă producția, îi persecutau pe țărani cu contracte 

 
1 Georgeta Smeu, Dicţionar de Istoria Românilor, Bucureşti, Editura Trei, 1997, p. 305. 
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oneroase, care afectau forța de muncă, producția și, implicit sumele pe care statul 
trebuia să le încaseze din impozite.  

Un alt oltean cu viziune în această perioadă, a fost Mihai Oromolu  
(1875–1945), Guvernator al Băncii Naționale a României, în perioada 1 ianuarie 
1922–31 decembrie 1926. Mandatul său în fruntea Băncii Naționale a avut 
rezultate însemnate asupra economiei românești. El este cel care a reușit să  
recupereze depozitul în aur, deţinut de B.N.R. la Reichsbank, în anul 1922, a reușit 
să încheie  operaţiunile de lichidare a Băncii Austro – Ungariei. În luna mai 1925, a 
încheiat convenţia pentru lichidarea datoriei statului român la „banca 
centrală”(B.N.R.). O lună mai târziu, România a redevenit acționar la B.N.R., cota 
de participare fiind de 1/3 din capitalul total al Băncii2. 

Cei doi oameni politici, Nicolae Titulescu și Mihai Oromolu s-au înrudit prin 
căsătoria lui Mihai Oromolu cu Margot Marocneanu, verișoara primară a lui 
Nicolae Titulescu3. 

În 1927-1931, Dumitru Burileanu, originar din Mehedinți a fost Guvernator 
al Băncii Naționale a României. În timpul Marii Crize (1929–1933), s-a opus 
tutelei Societății Națiunilor pentru că România trebuia să împrumute bani de la 
Banca Națională a Franței și nu avea garanții suficiente în lichidități. Dumitru 
Burileanu a demisionat, iar situația a fost salvată de Ioan C. Mihail care a garantat 
împrumutul cu întreaga sa avere, cea mai însemnată din România, la acea dată. 

Cu privire la viața culturală din Oltenia, se cuvine să amintim Revista 
„Ramuri”. Deși aceasta a fost inițiată de doi elevi din Turnu Severin (elevi la 
celebrul Liecu Traian), Constantin Șerban Făgețel și Dumitru Tomescu, primul 
număr a apărut la Craiova, la 5 decembrie 1905, ca o revistă lunară pentru ca din 
1908 să apară bilunar și din 1910, săptămânal. În perioada 1914-1927, revista a fost 
condusă de Nicolae Iorga. Deși revista era una culturală, promovând tradiția 
populară românească, ea a contribuit, prin promovarea pleiadei de poeți și prozatori 
români clasici, la accelerarea închegării ideologiei Partidului Naționalist Democrat 
condus de Nicolae Iorga și A.C. Cuza (partid înființat în 1910, cu o existență 
zbuciumată), care avea ca ziar oficial, „Neamul Românesc”. 

Nicolae Iorga a acordat în lucrările sale, o mare atenție Olteniei, negustorilor 
săi și în special familiei Aman, căreia i-a dedicat o monografie.  

Constantin Argetoianu s-a remarcat ca un opozant activ al comuniștilor. În 
calitate de Ministru de Interne, scăpase cu viață dintr-un atentat cu bombă în timp 
ce călătorea pe calea ferată, în vagonul ministerial și făcuse tot ce fusese posibil să 
minimalizeze actul de la 8 mai 1921, de înființare a PCdR, acest partid fiind o 
anexă a Internaționalei a III-a comuniste, ordonând arestări în 12 mai 1921. 

 
2 Cristian Păunescu, Mihai Oromolu – documente inedite, https://www.istorielocala.ro/ 

index.php/biblioteca-judeteana-antim-ivireanul-valcea/item/1934-mihai-oromolu-%E2%80%93-
documente-inedite.html, accesat la 20 mai 2021. 

3 Ibidem. 

https://www.istorielocala.ro/%0bindex.php/biblioteca-judeteana-antim-ivireanul-valcea/item/1934-mihai-oromolu-%E2%80%93-documente-inedite.html
https://www.istorielocala.ro/%0bindex.php/biblioteca-judeteana-antim-ivireanul-valcea/item/1934-mihai-oromolu-%E2%80%93-documente-inedite.html
https://www.istorielocala.ro/%0bindex.php/biblioteca-judeteana-antim-ivireanul-valcea/item/1934-mihai-oromolu-%E2%80%93-documente-inedite.html
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Perioada 1931–1947 

Ion G. Duca4, născut la București, înainte de a ocupa demnități 
guvernamentale, a fost judecător la Tribunalul Râmnicu Vâlcea și deputat de 
Vâlcea. El a fost adversar al Gărzii de Fier care l-a și asasinat în 29 decembrie 
1933, pe peronul Gării Sinaia, după o întrevedere cu regele Carol al II-lea. 

Constantin Argetoianu a jucat un rol important în viața politică românească, 
încercând să se apropie de Partidul Național Liberal, după dispariția lui Ion I.C. 
Brătianu, pentru ca apoi să se apropie de istoricul Nicolae Iorga, după urcarea pe 
tron a regelui Carol al II-lea și să participe la ceea ce s-a numit „Guvernul Iorga - 
Argetoianu”, instalat la 18 aprilie 1931.  

În anii Crizei Economice (1929–1933), Constantin Argetoianu a urmărit să 
valorifice rămășițele politicii averesciene pe care a încercat să o reconfigureze, în 
iunie 1932, sub numele de politică „agrariană”. Pierzând alegerile din 1933, 
câștigate de liberali, Constantin Argetoianu a militat pentru creșterea puterii regelui 
Carol al II-lea. 

În perioada 1934–1937, omul politic gorjean Gheorghe Tătărescu5 a condus 
al doilea guvern liberal care a rezistat un mandat de patru ani. Ulterior, a mai 
deținut această calitate în perioada noiembrie 1939-iulie 1940, iar după război, a 
reușit să devină ministru de externe în guvernul comunist care a negociat 
armistițiul din 12 septembrie 1944. 

În 1936, Ioan C. Michail, cel mai bogat român din România (născut în 1875, 
la Craiova, fiul boierului Dini Michail) murea lăsând uriașa sa avere statului 
român, pentru a se face investiții majore, în special în domeniul sănătății și în alte 
domenii pe care România le va considera prioritare. Totuși, statul român nu a 
folosit această avere așa cum trebuia, sumele de bani „evaporându-se” până în 
1948, când comuniștii au interzis fundațiile în România. Familia Michail încercase 
să modernizeze agricultura Olteniei, să impulsioneze cultura, credința ortodoxă, 
clădind școli, biserici, palate. La  scară mult mai mică, donații făcuseră și familiile 
Cornetti și Aman6. 

Nicolae Titulescu7, ministru de externe, artizan al politicii externe românești 
interbelice a fost îndepărtat în 1936 din guvern și înlocuit cu Victor Antonescu, 
fapt ce a dus la abandonarea discuțiilor diplomatice cu URSS, privind frontiera de 
pe Nistru, care erau destul de avansate. 

 
4 Nicolae C. Nicolescu, Enciclopedia șefilor de guvern ai României (1862–2006), București, 

Editura Meronia,  2006, pp. 127–132. 
5 Al. Gh. Savu, Sistemul partidelor politice din România (1918–1940), Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 48. 
6 Florin Nacu, Ideologii și proiecte politice în Oltenia (1920–1989)Aspecte istoriografice 

regionale, naționale și europene, în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 20/2020,  
pp. 1430–1431. 

7  Ioan Scurtu, Istoria Românilor de la Carol I la Nicolae Ceaușescu, București, Editura Mica 
Valahie, 2010, p. 70. 
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Ion Gigurtu, fiul generalului Petre Gigurtu și al Olgăi Gigurtu (născut la 
Turnu-Severin, nepotul lui Nicolae Bălcescu-mama sa era fiica lui Barbu, fratele 
lui Nicolae Bălcescu) a fost un inginer și un om politic filo-german. A urmat 
studiile primare și gimnaziale la Turnu Severin, liceul la Craiova, iar studiile 
superioare în Germania. S-a implicat în efortuturile economice de dezvoltare a 
mineritului în zona de interferență dintre județele Gorj și Hunedoara (bazinul 
carbonifer al Văii Jiului). Ca prim-ministru al României (4 iulie – 4 septembrie 
1940) a fost nevoit să semneze documentele prin care erau cedate Nord-Vestul 
Trasnilvaniei și Sudul Dobrogei în toamna anului 1940. De asemeena, a avut vederi 
antisemite, promovând o legislație în spiritul celei promovate de Germania nazistă 
care a cauzat mari suferințe populației evreiești din România8. 

În tragica vară a anului 1940, Constantin Argetoianu a fost de părere că 
România nu era pregătită să se opună ultimatumului sovietic din iunie 1940 și nici 
cererii Germaniei și Italiei de a satisface pretențiile Ungariei și Bulgariei. 
Constantin Argetoianu a fost o săptămână Ministru de Externe, declarând că 
România renunța la garanțiile anglo-franceze. 

Scăpat de prigoana legionară, prin intervenția lui Ion Antonescu (alături de el 
era arestat și Ion Gigurtu, fost prim-ministru,), Constantin Argetoianu a încercat să 
supraviețuiască politic și comunismului. Deși plecase în lumea liberă, după 1944, 
în 1946 a revenit în țară. Comuniștii însă nu-l vor ierta pentru acțiunile sale și 
Constantin Argetoianu va fi arestat, pe 5 mai 1950, murind în închisoarea Sighet în 
1955. 

La Târgu-Jiu, s-a născut generalul Constantin Petrovicescu, la 22 octombrie 
1883, viitor ministru al afacerilor interne din partea legionarilor, fără să fi fost 
efectiv legionar, după cum menționa în anii 60 chiar Horia Sima. Ion Antonescu îl 
va numi la procesul din 1946 un „legionar convins”, dar „un devotat al meu de 30 
de ani”. Constantin Petrovicescu va fi destituit de la Ministerul de Interne în urma 
asasinării maiorului german Helmuth Döring (19 ianuarie 1941), considerat 
pretextul prin care Antonescu a decis să se debaraseze de legionari, ajungându-se la 
conflictul din perioada 21–23 ianuarie 1941, cunoscut ca „rebeliunea legionară”. 

În perioada 1938–1940, România a fost împărțită în 10 ținuturi. Rezidența 
Regală a Ținutului Olt, a fost condusă de Romulus Scărișoreanu și de Dinu Simion. 

Omul politic gorjean Gheorghe Tătărescu9 care a mai deținut această funcție 
în perioada noiembrie 1939-iulie 1940, a reușit să devină, după război, ministru de 
externe în guvernul comunist care a negociat armistițiul din 12 septembrie 1944. 

Craiova este orașul în care viitorul demnitar comunist Ion Gheorghe Maurer a 
studiat la Liceul Militar din Craiova. Emil Bodnăraș10, de asemenea un nume greu 
al conducerii comuniste a fost repartizat la o unitate militară din Craiova, de unde a 

 
8 Nicolae C. Nicolescu, op.cit., p.162–164. 
9 Al. Gh. Savu, op.cit., p. 48. 
10 Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei vol. I, Iași, Editura Princeps Edit, 2004, p. 127. 
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plecat spre Regimentul 12 Artilerie Sadagura (periferia Cernăuților), de unde a 
fugit în URSS, intrând în rândurile comuniștilor de la Moscova. Fratele lui, Manole 
Bodnăraș a lucrat mult timp la Aeroportul din Craiova, în perioada ilegalității.  

Manole Bodnăraș și Ion Gheorghe Maurer au plănuit la Craiova, organizarea 
evadării, la începutul anului 1944, a lui Gheorghe Gheorghiu Dej din lagărul de la 
Târgu-Jiu. Gheorghe Gheorghiu Dej a evadat și a fost ascuns la Vâlcea de preotul 
țărănist Ioan Marina, viitorul Patriarh al României, Justinian, care a păstorit în 
perioada 1948–1977. 

Ultimul lider al României comuniste, Nicolae Ceaușescu a îndeplinit în vara 
anului 1946 (începând din august 1946) funcția de secretar al „regionalei” Oltenia a 
Partidului Comunist. Nicolae Ceaușescu a candidat la alegerile din  19 noiembrie 
1946, în județul său natal, Olt, pe listele Blocului Partidelor Democratice. 

În această calitate, de secretar al regionalei, Nicolae Ceaușescu a întocmit o 
dare de seamă, în care era descris modul în care se făcea comunizarea României, pe 
măsura înlăturării celorlalte partide politice. În vara anului 1946, Senatul a fost 
desființat, fiind lăsată doar Camera Deputațlor: 

„Comitetele BPD (Blocul Partidelor Democrate, coaliţia procomunistă care a 
participat la alegerile din 1946, n.r.) sunt formate în toate cele şase judeţe. Cel mai 
bine dintre ele funcţionează comitetul din Gorj, unde activitatea este în general mai 
intensă şi se preocupă mai îndeaproape de probleme. Cel mai slab, după noi, este 
judeţul Olt, unde, în general, este o situaţie mai slabă. 

Frontul Unic la noi merge cam slab. Colaborarea cu tovii social-democraţi în 
majoritatea judeţelor stă cam slab şi în special în Mehedinţi şi în Romanaţi, dar şi 
în celelalte judeţe. Dar în special în Mehedinţi, unde prefectul, care este 
preşedintele liberalilor, este fost brătienist şi are o atitudine general ostilă şi 
caracterizată de noi chiar duşmănoasă. Toată activitatea lui se plasează pe 
atitudinea contra comuniştilor. Toţi primarii din PCR sau Frontul Plugarilor au fost 
înlocuiţi şi au fost puşi în locul lor social-democraţi şi în majoritate manişti, unde 
găseşti peste tot lozinci maniste etc. Sunt acolo, la social-democraţi, câteva 
elemente muncitoreşti. Este greşeala noastră că nu am muncit cu acestea; din cauza 
aceasta, conducerea este a elementelor titeliste, iar elementele muncitoreşti nu au 
multe de spus. Cam la fel este şi în Romanaţi. Adică nu la fel, dar tot… Şi acolo 
prefectul este fost brătienist, trecut de curând la social-democraţi şi merge pe 
acelaşi drum de a lovi în noi. Vina este, desigur, şi a noastră, pentru că noi nu am 
ştiut să colaborăm cu elementele cinstite şi să le contrabalansăm celorlalte. 

…La Dolj colaborarea este mai bună. În rest sunt în general mici frecături. 
Dar în aceste două judeţe sunt probleme, în special în Mehedinţi, care trebuie luate 
în consideraţie mai serios. Cu celelalte partide din BPD, cu liberalii şi celelalte, 
există în general o colaborare. Nu prea sunt însă acţiuni comun”11. 

 
11 Ilarion Țiu, Ceauşescu, terorist al alegerile din 1946 http://www.ilariontiu.ro/?p=536, 

accesat la 20 mai 2021. 

http://www.ilariontiu.ro/?p=536
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În 1947, Gheorghe Tătărescu, ministru de externe anunța că România a 
refuzat Planul Marshall, invocând considerente de ordin ideologic, potrivit cărora 
niciun proiect economic gândit fără Uniunea Sovietică nu putea fi viabil. Evident 
că planul fusese creat de SUA pentru a stăvili expansiunea comunismului în 
Europa și nimeni nu se aștepta ca un stat aflat în orbita politică a Moscovei să îl 
accepte. 

Un important scriitor al perioadei comuniste, membru titular al  
Academiei Române, Mihnea Gheorghiu, fondator al revistei Secolul 21 și 
conducător al ei în perioada 1961–1963, a urmat școala primară și liceul la 
Craiova.  

În Oltenia, legionarii au devenit cunoscuți după ce la 26 martie 1925, 
Corneliu Zelea Codreanu a obținut achitarea în procesul în care fusese acuzat de 
împușcarea Prefectului Poliției Iași, Constantin Manciu. Sentința de achitare s-a 
pronunțat la Turnu Severin. 

În perioada 17–19 aprilie 1935, la Craiova, a avut loc Congresul General al 
Studenților, aprobat de autorități, care a reprezentat un canal eficient de 
comunicare a ideilor legionarilor în rândurile tinerilor. 

În Mehedinți, Dolj, Olt, legionarii vor avea o influență destul de mare în 
scurta lor prezență la guvernare (septembrie 1940 – ianuarie 1941).  

La jumătatea lunii august 1934, Mihai Stelescu12 a organizat un congres 
legionar la Râmnicu Vâlcea, unde Mihai Stelescu l-a acuzat pe Corneliu Zelea 
Codreanu că ar fi fost „asasinul moral” al liberalului I.G. Duca, în decembrie 
1933, Duca fiind chiar premierul în exercițiu al României, la acea dată.  

În schimb, în Oltenia, în perioada interbelică, agitațiile comuniste nu 
cunoscuseră o anvergură deosebită, de aceea, autoritățile au decis ca procesul 
împotriva comuniștilor din 1936, numit „Procesul de la Craiova”, să nu se 
desfășoare la București, unde comuniștii erau numeroși și unde avuseseră loc 
represiunile de la Atelierele Grivița din februarie 1933. Totuși, în București, 
erau foarte mulți tineri plecați din satele Olteniei, pentru a găsi de lucru, iar 
dintre aceștia, mulți au aderat la Partidul Comunist din România cum era cazul 
lui Nicolae Ceaușescu.  

La Târgu-Jiu, a fost înființat un lagăr pentru deținuții politici, unde,  
într-o aripă separată erau plasați comuniștii români. Aici au fost închiși, în  
ultima perioadă a ilegalității, până în 1944, Nicolae Ceaușescu și Gheorghe 
Gheorghiu Dej. 

Majoritatea demnitarilor comuniști proveneau, cu rare excepții, din rândul 
muncitorilor, aceștia fiind formați atât în perioada ilegalității, cât și după 1944, pe o 

 
12Arnim Heinen,  Legiunea „Arhanghelul Mihail”. Mişcare socială şi organizaţie politică, 
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bază ideologică marxist-leninistă. Mulți dintre ei au studiat în URSS sau în școli 
superioare politice din România, în paralel cu activitatea politică și 
guvernamentală. 

În perioada analizată, observăm că numeroși oameni politici din Oltenia au 
ocupat poziții de maximă importanță în politica națională și regională. Nu de 
puține ori, politicienii care au avut legătură cu Oltenia au încercat să își impună 
propria viziune asupra dezvoltării acesteia. 

 
 
 


