
 

 

Unirea Maramureşului cu România a fost proclamată pe  1 
Decembrie 1918 în Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de 

la Alba Iulia, provincia fiind socotită ca făcând parte, 
împreună cu Sătmarul şi Crişana din aşa numita Ţară 

Ungurească (vechiul Partium) Populaţia românească şi 
ruteană din zonă s-a pronunţat pentru încorporarea 
întregului Maramureş la România, însă Conferinţa de 

Pace de la Paris a acordat României doar partea sudică a 
acestuia, delimitată înspre nord de râul Tisa 

 

• Nume: Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 
Maramureșului cu România 

• Data: 1 decembrie 1918 
• Locul: Alba Iulia, Cercul militar (Sala mare a cazinoului) 
• Organul legislativ: Adunarea Națională  
• Rezoluție: Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia 
• Voturi exprimate: unanimitate 
• Formalizarea unirii: legea din 11 decembrie 1918 

 

“Noi nu ne putem închipui viața mai departe fără a fi 
împreună cu întreg neamul românesc și mai bine voim 

moartea, decât o viață de sclav umilit, despărțit de 
frații săi. (Iuliu Maniu, 1918)” 

http://centenarulromaniei.ro/cronologie-1-decembrie-1918-ziua-unirii-de-la-alba-iulia/
http://centenarulromaniei.ro/rezolutia-adunarii-nationale-alba-iulia-1-decembrie-1918/
http://centenarulromaniei.ro/legea-ratificarii-marii-uniri-de-la-alba-iulia-din-1918/


 

 

“Și cât de sfântă era ziua aceea, cum se îmbrățișau 
românii, cât de senină le era fața, cum au uitat fiecare 
de ce religie, de ce confesiune și cărei clase aparține! 

Se vedeau că sunt fiii aceluiași neam…  
(Ștefan Cicio-Pop, 1932)” 

 



 

 

 Momentul citirii proclamaţiei de la Alba Iulia, 
surprins de singurul fotograf prezent – soldatul 

Samoilă Mârza, un tânăr înrolat în armata austro–
ungară, reîntors acasă, la Alba, cu doar patru zile 
înainte de 1 Decembrie 1918, fost ucenic al unui 

fotograf din Sibiu, înainte de a începe Primul Război 
Mondial. 

 

  



 

 

MARAMUREŞ CENTENAR – 
PERSONALITĂŢI 

Vasile Lucaciu-„Leul de la Şişeşti” 

Dr. Vasile Lucaciu a fost unul dintre românii care au semnat  
Memorandumul din 1892. Procesul în care semnatarii Memorandumului au 

fost acuzați de negarea autorității maghiare și de 
solicitarea independenței Transilvaniei, i-a adus 
cei mai mulți ani de închisoare dintre toți 
condamnații. Lupta lui Vasile Lucaciu a continuat 
în presă, pentru trezirea maselor de români la 
conştiinţă naţională. În anul 1907 a fost din nou 
întemniţat la Szeged, din cauză că a împărtăşit în 
scris ideea de libertate naţională. În acelaşi an, 
Comitetul Naţional l-a propus pentru a fi 
candidat la deputăţie în circumscripţia electorală 
Beiuş, judeţul Bihor, contra candidatului 

guvernului, contele Tisza. Lupta pentru deputăţie a fost dură, cu implicarea 
masivă a autorităţilor şi mari persecuţii la adresa votanţilor români. V. 
Lucaciu a ieşit câştigător, cu o zdrobitoare cifră de 75% din voturi în 
favoarea sa. Astfel, Vasile Lucaciu ajungea deputat în Parlamentul din 
Budapesta 

Primul discurs al lui Lucaciu în Parlamentul din Budapesta a avut ca subiect cererea 
de drepturi pentru românii din Transilvania, în administraţie, justiţie, învăţământ etc. Lupta sa 
a continuat în Parlament până la izbucnirea Primului Război Mondial. 

In anul 1918 a fost unul din membrii Consiliului Dirigent al 
Transilvaniei. . După Marea Unire, în anii 1919 şi 1920, Vasile Lucaciu a fost 
ales deputat de Baia Mare în Parlamentul din Bucureşti. Una dintre cele mai 
importante propuneri ale sale ca deputat român a fost legată de reforma 
agrară. El sfătuia ca marile proprietăţi să nu se fărâmiţeze excesiv, ci să fie 
date ţăranilor care să le lucreze în asociere, pentru a avea câştiguri mai 
bune sau în caz contrar măcar să i se asigure ţăranului român mijloacele 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Memorandumul_Transilvaniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/1892
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1907
https://ro.wikipedia.org/wiki/1918
https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Dirigent
https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Dirigent
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1919
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1920
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Bucure%C5%9Fti


 

 

necesare de producţie, fără de care nu putea lucra eficient pământul cu care 
fusese proaspăt împroprietărit. 

Gheorghe Pop de Băseşti EMINENT LUPTĂTOR 
PENTRU LIBERTATEA ŞI UNITATEA NAŢIONALĂ A 

ROMÂNILOR 

Gheorghe Pop de Băseşti este descendentul unei 
străvechi familii româneşti din comună Băseşti, pomenită 
încă din anul 1678 cu ocazia cumpărării moşiilor din 
Băseşti şi Oarţa de Jos, act întărit şi de principele 
Ardealului, Mihail Apafi. 

În anul 1872 este ales deputat în parlamentul de la 
Budapesta, de către alegătorii români, dar şi maghiari din 
cercul electoral Cehu Silvaniei, calitate pe care o va deţine 

consecutiv trei cicluri electorale, până în anul 1881. În această calitate vă 
duce o susţinută luptă împotriva dualismului austro-ungar, se va pronunţa 
vehement împotriva legilor şcolare discriminatorii din 1868 şi 1879, 
împotriva legii naţionalităţilor, a legii electorale, a legii presei. În anul 1881 
are loc Conferinţa de la Sibiu care va pune bazele unui singur partid al 
burgheziei româneşti – Partidul Naţional Român din Transilvania, Banat, 
Crişana şi Maramureş – partid care va stabili că obiectiv principal în 
programul adoptat, revenirea la autonomia Transilvaniei, iar că tactică de 
luptă – pasivismul – refuzul de a lua parte la viaţa politică din Ungaria, ca 
nerecunoaştere a alipirii Transilvaniei la Ungaria.  

Timp de două decenii Gheorghe Pop de Băseşti va fi alături de dr. Ioan 
Raţiu, Vicenţiu Babeş, George Bariţiu, în fruntea P.N.R., îndeplinind funcţia 
de vicepreşedinte. El este mereu în centrul evenimentelor politice, unul din 
organizatorii conferinţelor P.N.R.. 

Din decembrie 1902, după procesul lui Ioan Raţiu, Gheorghe Pop de 
Băseşti devine preşedintele P.N.R., reuşind să aducă în Comitetul Executiv 
reprezentanţi ai generaţiei tinere, înfocaţi ai activismului în viaţa 



 

 

parlamentară, printre care: Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Octavian Goga, Aurel 
Vlad, Ion Rusu-Şirianu, Valeriu Branişte.  

Din 1905 Partidul Naţional Român, sub preşedinţia lui Gheorghe Pop 
de Băseşti îşi lărgeşte programul, prevăzând printre obiectivele luptei 
naţionale recunoaşterea poporului român ca individualitate politică, 
folosirea limbii române ca limbă oficială, votul universal etc. La 12 
octombrie 1918 era adoptată istorica hotărâre a P.N.R. de la Oradea citită în 
parlamentul de la Budapesta, în 18 octombrie de deputatul Al. Vaida –
Voievod prin care românii din Transilvania arătau că sunt hotărâţi să uzeze 
de dreptul la autodeterminare, pentru a-şi lua soarta în propriile mâini. În 
consecinţă este convocată Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia pentru 
1 Decembrie 1918, unde octogenarul tribun este ales în onoranta funcţie de 
preşedinte. 

 

Marele poet Octavian Goga rostea în 1923 în faţa pietrei funerare: a 
rostit” E un capitol de istorie naţională în cripta de la Băseşti. Epigoni ai 
ţării mele duceţi-vă la ea să învăţaţi dragostea de neam...” 

 

Ilie Lazăr-un erou de care avem nevoie şi azi  

 S-a născut într-o familie de nobili români 
maramureşeni, tatăl său fiind descendent din 
familia Lazăr din Purcăreţi iar mama sa fiind din 
familia Ivaşcu din Apşa de Jos. Bunicul său, Vasile 
Lazăr, teolog licenţiat în drept, este descendent a 
7 generaţii de preoţi şi a fost  
protopopul Sighetului. 

În timpul Primului Război Mondial, Ilie 
Lazăr a fost încorporat în Armata Imperială și 
Regală Austro-Ungară, unde a primit rangul de 
ofițer. În anul 1918, s-a hotărât, împreună cu 

întreaga companie pe care o comandă și care era formată din români 



 

 

bănățeni, să dezerteze și să se înroleze în Armata Regală Română. Ilie Lazăr 
se afla în Transnistria. A trecut Nistrul, dar a ajuns în Bucovina, unde a 
eliberat Cernăuțiul, terorizat de ucraineni. Un act patriotic care ar 
trebui reţinut de istorie. Ilie Lazăr a înfipt, pentru prima oară după aproape 
un secol şi jumătate de ocupaţie străină, drapelul romanesc pe clădirea 
primăriei din Cernăuţi A plecat apoi spre casă, iar în fruntea unei trupe de 
moldoveni, a luptat pentru a elibera Sighetul, ocupat, de asemenea, de 
ucraineni. A fost ales deputat în Adunarea Națională care a votat, la 1 
Decembrie 1918, la Alba Iulia, Unirea Transilvaniei cu România. Ca 
reprezentant al plasei Şugatag din Maramureș, cu credențional, Ilie 
Lazăr a fost printre cei care au votat unirea cu România. Ședința o 
deschide octogenarul președinte Gheorghe Pop de Băsești, care după 
ce rostește? Acum, Doamne, slobozește pe robul Tău, că văzură ochii 
mei mântuirea neamului românesc...? Nu-și mai poate stăpâni plânsul 
și nici să conducă ședința. În prezența lui, Ștefan Cicio-Pop conduce 
lucrările mai departe, la ora 12 se ridică Vasile Goldiș și citește 
moțiunea, apoi Iuliu Maniu ține un discurs în care motivează 
hotărârile istorice. În fața poporului, pe locul în care au fost trași pe 
roată Horia și Cloșca, moțiunea și votarea au fost citite de episcopul 
ortodox Miron Cristea și greco-catolic Iuliu Hossu. 

Ioan Mihaly de Apșa- care pentru ţăranii din 
Maramureş era “Iancu al nostru”, 

 

Ioan Mihaly de Apşa s-a născut la 
25 ianuarie 1844, în satul Apşa de 
Mijloc (azi în Ucraina), şi a fost unul din 
cei patru fii ai lui Gavrilă Mihalyi 
(deputat în Parlamentul de la 
Budapesta, iar după revoluţia din 1848, 
Comisar regesc peste 13 comitate şi un 
luptător înverşunat pentru drepturile 
românilor din Maramureş şi 

Transilvania). Fraţii acestuia au fost: Petru Mihalyi – deputat în Dieta de la 



 

 

Budapesta (unde îi reprezenta pe români) şi preşedinte al Asociaţiunii 
pentru Cultura Poporului Român din Maramureş; Iuliu Mihalyi – colonel şi 
comandant al Gărzii Imperiale la Curtea de la Viena; Victor Mihalyi de Apşa 
– mitropolit unit al Transilvaniei cu reşedinţa la Blaj (membru de onoare al 
Academiei Române). Este cunoscut mai ales pentru lucrarea sa de 
referință Diplome maramureșene din secolul al XIV-lea și al XV-lea editată 
la Sighetul Marmației în anul 1900, lucrare care a fost premiată în anul 
1902 cu Premiul Năsturel-Herescu de către Academia Română. 

Familia sa a purtat inițial numele Mihai, dar grafia numelui a fost 
modificată, Mihályi, odată cu înnobilarea familiei în timpul regatului ungar, 
fenomen des întâlnit în istoria Maramureșului și descris tocmai în lucrarea 
menționată. 

A devenit membru corespondent al Academiei Regale Române prin 
lucrarea sa “Diplomele Maramureşene din secolele al XIV-lea şi al XV-lea” 
(publicată în 1900), fondator al “Asociaţiunii pentru Cultura Poporului 
Român din Maramureş” (ale cărei şedinţe se desfăşurau în casa acestuia), 
fondatorul departamentului Sighet al ASTREI, luptător pentru drepturile 
limbii române în comitat, primul doctor între juriştii maramureşeni, 
colecţionar de numismatică şi de obiecte vechi (pe care le-a cules de la 
ţăranii din zonă) şi unul dintre finanţatorii construcţiei singurei biserici 
româneşti în Sighet (Biserica Adormirea Maicii Domnului). 

În 1914 a pornit la fratele său, Mitropolitul Victor Mihaliy, care locuia 
la Blaj, pentru a-şi adăposti soţia, cei 12 copii (patru băieţi şi opt fete). Ajuns 
la Gherla, cel care a fost distinsul om de cultură, Dr. Ioan Mihaliy de Apșa a 
decedat, în urma unei duble pneumonii, la 12 octombrie 1914, în etate de 
70 de ani, după o luptă continuă pentru cultură şi limba poporului român 

 



 

 

Participanţi 

Ilie Filip (1885-1933) 

S-a născut în 1885 în Apșa de Jos (azi în Ucraina) într-o familie cu trei 
copii. Implicat de tânăr în viața comunității a fost ales primar în 1915. 
Participă la Adunarea de constituire a Sfatului Național Român al 
Maramureșului, la 22 noiembrie 1918, la Sighet. Delegat cu drept de vot al 
cercului electoral Sighet, participă la Marea Adunare Națională de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918, în care cere unirea Maramureșului istoric din 
dreapta Tisei cu România. După război apără interesele locuitorilor satului 
său împotriva exploatării pădurilor de străini și este asasinat lângă 
localitatea Tiakiv [Teaciv] (Teceul Mare), Raionul Vinogradovo 
(Vînohradiv). 

Mihail Dan (1884-1968) 

Născut în comună Apșa de Mijloc (astăzi Ucraina) într-o familie care 
și-a iubit moșia strămoșească mai presus de toate. Cu toate că era foarte 
bun la învățătură a trebuit să abandoneze clasele superioare, nevând 
posibilități materiale. Mobilizat în armată din anul 1914, luptă patru ani în 
prima linie a frontului. Rănit în octombrie 1918, se întoarce acasă și la 27 
noiembrie participă la adunarea de la Slatina (astăzi Ucraina) unde este ales 
delegat al cercului electoral Sighet la Marea Adunare Națională de la Alba 
Iulia din 1 decembrie 1918. Protestează în cadrul adunării la lozinca 
„Romania Mare de la Nistru pân’la Tisa”, cerând în numele românilor din 
Maramureșul istoric unirea întregului ținut cu patria mamă. Între anii 1923-
1927 a fost primar în Apșa de Mijloc și între anii 1928-1940, deputat de 
Rahiv. În vârstă de 80 de ani a început să scrie istoria satului și a lăsat în 
manuscris un jurnal al evenimentelor trăite în Primul Război Mondial. 
Moare la 2 mai 1968 și este înmormântat în Apșa de Mijloc, în cimitirul 
vechi al bisericii, în satul natal. 



 

 

Alexiu Dragomir (1875-1940) 

Născut în Dragomirești, Maramureș, în anul 1875. În zilele Marii 
Uniri, adunarea electorală a cercului Vișeu-Iza, ținută în Vișeu de Jos, la 27 
noiembrie 1918, îl alege delegat supleant cu drept de vot la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, la care participă cu 
delegații de pe Valea Izei. În perioada interbelică a fost membru P.N.Ț. 
Decedat și îngropat în localitatea Dragomirești în anul 1940. 

Mihai Costea (1886-1970) 

Născut la 1 octombrie 1886 la Vișeul de Jos, în zilele Marii Uniri duce 
o intensă activitate pentru afirmarea națiunii române. Adunarea electorală 
a cercului Vișeu-Iza din 27 noiembrie 1918 din Vișeul de Jos îl alege delegat 
al cercului Vișeu-Iza. Participă la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 
din 1 decembrie 1918 ca delegat supleant. În perioada interbelică activează 
ca membru P.N.L. în satele de pe Valea Izei, fiind recunoscut ca un priceput 
meșter cojocar în întreaga zonă. Moare în anul 1970 la Vișeul de Jos și este 
înmormântat în cimitirul satului. 

Artemiu Anderco (1882-1932) 

Preot, om politic, născut în localitatea Odoreu (jud. Satu-Mare). Cu 
studii teologice la Gherla, preot din 1905 în Baia Mare, Cuhea (azi Bogdan 
Vodă), a fost membru al Despărțământului Vișeu al ASTREI. Din anul 1917 
preot în Ieud, conduce delegația maramureșeană de pe Valea Izei spre Alba 
Iulia și participă în calitate de delegat al cercului electoral Vișeu la Marea 
Adunare Națională. Este ales în Sfatul Naţional Român Comitatens al 
Maramureșului, după Marea Unire este ales Senator în Parlamentul 
României. 

Descoperă și donează Muzeului din Sighet, în anul 1931, manuscrisul 
Codicelui de la Ieud, primul text românesc, păstrat în prezent la Academia 
Română. 



 

 

Moare la 7 octombrie 1932 și este înmormântat în cimitirul din Ieud, 
lângă Biserica din Deal. 

Vasile Pleș Vasilicu (1885-1923) 

Născut în satul Ieud, într-o familie de origine nobilă, educat în spiritul 
unui naționalism activ, desfășoară în zilele Marii Uniri o intensă activitate 
de conștientizare și organizare a românilor maramureșenii. Adunarea 
electorală a cercului Vișeu-Iza, ținută la 27 noiembrie 1918 la Vișeul de Jos 
îl alege delegat cu drept de vot. Participă și votează unirea la Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Pentru calitățile 
sale morale și naționale este ales primar al satului Ieud (1920-1923)  

Moare la Ieud în anul 1923. 

Gavril Coman (1883-1952) 

Născut la 3 decembrie 1883 în comună Vișeul de Jos, este descendent 
al familiei nobiliare Coman de Moisei. Adunarea electorală a cercului Vișeu-
Iza, ținută la Vișeul de Jos, la 27 noiembrie 1918, îl alege ca delegat al 
cercului și participă Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 
decembrie 1918. Primar al localității Vișeul de Jos în perioada interbelică, a 
aderat la Partidul Național Liberal. Decedat la Vișeul de Jos în anul 1952, 
este înmormântat în fața bisericii din cimitirul vechi al localității. 

Simion Bălea (1863-1938) 

Născut în Ieud, urmează cursurile gimnaziale la Sighet și teologice la 
Gherla, în anul 1885. Preot în Săpânța între 1890-1938, a contribuit mult la 
ridicarea culturală și națională a românilor maramureșeni. Membru al 
Asociațiunii pentru cultura poporului român din Maramureș. Înființează 
Banca Maramureșeană, prima bancă românească din Maramureș. Semnatar 
al Apelului pentru maramureșeni din 11 noiembrie 1918, participă activ ca 
președinte al Adunării de constituire a Sfatului Național Român din 
Maramureș din 22 noiembrie 1918 și donează 100.000 de coroane pentru 



 

 

organizarea politică a românilor. Participă cu drept de vot la Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 și este ales 
membru în Marele Sfat Național al Transilvaniei. Senator în Parlamentul 
României, moare la 10 noiembrie 1938 și este îngropat în cimitirul central 
din Sighet, pe prima alee dreaptă, cu o cruce de marmură neagră. 

Vasile Timiș Filipan (1892-1984) 

Născut la Borșa, la 21 octombrie 1892, urmează studiile liceale la 
Beiuș și studiile economice la Academia de Comerț din Viena. Semnatar al 
Apelului către maramureșeni din 11 noiembrie 1918. Membru ales al 
Sfatului Național Român comitatens al Maramureșului, a răspuns de 
aprovizionarea Maramureșului între anii 1919-1920. Primar al localității 
Borșa, a activat pentru apărarea pășunilor composesorale ale 
maramureșenilor. Decedat în anul 1984, la București.  

Ion Iuşco Dolhuțiu (? - 1930) 

Născut în Vișeul de Sus, într-o veche familie nobilă maramureșeană. 
Adunarea electorală a cercului Vișeu-Iza, ținută la Vișeul de Jos la 27 
noiembrie 1918, îl alege ca delegat al cercului la Marea Adunare Națională 
de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Decedat la Vișeul de Jos în anul 1930, 
este înmormântat în fața bisericii din cimitirul vechi al localității. 

George Moiș (1884-1940) 

S-a născut în comună Berbești în anul 1884, într-o familie nobilă 
românească. Adunarea cercului electoral Ocna Șugatag, ținută în satul 
Giulești la 27 noiembrie 1918, îl alege delegat cu drept de vot și participă la 
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. A decedat 
în comună natală, în anul 1940. 



 

 

Iuliu Ardelean (1888-1953) 

Născut în localitatea Băbășești, județul Satu-Mare, la 8 septembrie 
1888. A fost preot în localitatea Iapa, Văleni, Ocna Șugatag. În anii Primului 
Război Mondial a organizat rezistența activă a satelor românești Văleni și 
Bârsana. Adunarea cercului electoral Ocna Șugatag, ținută în localitatea 
Giulești la 27 noiembrie 1918, îl alege ca delegat al cercului la Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. 

În perioada interbelică a deținut funcția de vicepreședinte al 
organizație județene Maramureș a Partidului Național Țărănesc. Este 
arestat la 13 februarie 1952 și condamnat la ani grei de temniță și moare în 
lagărul Peninsulă. 

George Nemniș (Nemeș) 

Născut în satul Călinești într-o veche familie nobilă românească, a 
participat la organizarea românilor maramureșeni din Călinești și satele 
Văii Cosăului la finalul Primului Război Mondial. Adunarea cercului 
electoral Ocna Șugatag, ținută în comună Giulești, la 27 noiembrie 1918 îl 
alege delegat cu drept de vot și participă la Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia din 1 decembrie 1918. În perioada interbelică este primar al 
satului Călinești. Moare în localitatea natală și este înhumat în cimitirul 
vechi al satului. 

Emil Fucec (1886 - 1980) 

Născut în anul 1886, în satul Sârbi, comună Budești. Absolvent al 
Academiei Teologice din Gherla. Din tinerețe a activat în cadrul Asociațiunii 
pentru cultura poporului român din Maramureș. În anul 1918 este ales 
președinte al Consiliului Național Român din Sârbi și se implică în formarea 
Gărzilor Naționale Române pe văile Cosăului și Marei. Adunarea cercului 
electoral Ocna Șugatag, ținută la Giulești la 27 noiembrie 1918 îl alege 
delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. 
Drumul spre Alba Iulia și desfășurarea adunării naționale este relatat în Din 
lunga timpului bătaie, fiind unul din puținele relatări ale participanţilor 



 

 

maramureșeni de la Marea Unire. Mulți ani preot în satele Maramureșului, 
moare în anul 1980 la Sighetul Marmației și este înmormântat în cimitirul 
central, în extremitatea nordică, în cavou cu piatră de marmură. 

Aurel Szabo (Sabo) 

Avocat, membru al despărțământului ASTRA Vișeu-Iza din anul 1912. 
Ales președinte al Adunării electorale a cercului electoral Vișeu-Iza, ținută 
la Vișeu de Jos în 27 noiembrie 1918, în care s-au ales delegații la Marea 
Unire. Este ales delegat al Gărzii Naționale Române din Comitatul 
Maramureș, în adunarea de la Sighet din 22 noiembrie 1918. Participă cu 
gradul de căpitan la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 
decembrie 1918. După război a fost avocat în Vișeul de Sus. 

Toader Pop al lui Ioan (1889-1923) 

Născut în Săpânța în anul 1889, bursier al Asociațiunii pentru cultura 
poporului român din Maramureș, este absolvent al Academiei de Drept. A 
luptat ca voluntar în armata română. Adunarea electorală a cercului 
electoral Teceu, ținută la Săpânța în desemnează delegat la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. După război este ales 
polițist al orașului Sighet. Pentru rolul său important în desăvârșirea 
unității naționale este decorat cu Coroana României în grad de cavaler și 
primește crucea comemorativă 1916-1918. Moare la Sighet la 15 noiembrie 
1923. 

Șteț Ioan a lui George (1885-1948) 

Născut în comună Săpânța în anul 1885. Membru al Sfatului Național 
Român din Comună Săpânța, face parte din Garda Națională Română din 
Săpânța între anii 1918-1919. Adunarea electorală a cercului electoral 
Teceu ținută la 27 noiembrie 1918 la Săpânța îl desemnează delegat la 
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, la care 
participă cu delegația săpânțenilor. Decedat la Săpânța la 14 februarie 
1948, este înmormântat în centrul Cimitirului Vesel. 



 

 

Vasile Chindriș (1881-1947) 

Născut la 13 decembrie 1881 în comună Ieud într-o familie nobiliară 
descendentă din Balc Vodă. Studii școlare la Ieud, Dragomirești și Sighet. 
Frecventează facultatea de Drept de la Oradea și finalizează cu doctoratul la 
Cluj și specializarea la Universitatea de la Berlin, unde se împrietenește cu 
Vasile Pârvan, vicepreședintele Asociației studenților români la Berlin. 
Activează în cadrul Asociațiunii pentru cultura poporului român din 
Maramureș și ASTRA, despărțământul Sighet, al cărui președinte devine în 
1914. Ales la 22 noiembrie 1918 în Adunarea românilor de la Sighet ca 
președinte al Sfatului Național Român al Comitatului Maramureș. Delegat 
cu drept de vot ales în adunarea cercului electoral Sighet la 27 noiembrie 
1918, participă la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 
1918, fiind ales în Sfatul Național. Director la ziarului Sfatul. Jurist al 
județului Maramureș. În perioada interbelică a fost deputat și senator, fiind 
ales primar al orașului Sighet. Refugiat la București în timpul ocupației 
maghiare, moare la Sighet la 6 iunie 1947 și este înmormântat în Ieud, lângă 
Biserica din Șes. 

Pop Ioan a Tomii (1875-1949) 

Născut în comună Săpânța, face parte din Garda Națională Română a 
comunei între 1918-1919. Adunarea electorală a cercului electoral Teceu 
ținută la 27 noiembrie 1918 la Săpânța îl desemnează delegat la Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, la care participă 
cu delegația săpânțenilor condusă de Simion Bălea. Decedat la 16 aprilie 
1949, este înmormântat în centrul Cimitirului Vesel, în Săpânța. 

Grigore Ciple 

Născut în Ieud, este absolvent al Școlii Normale de învățători și 
profesează ca învățător în Ieud. Ales notar al adunării electorale a cercului 
Vișeu-Iza la 27 noiembrie 1918. Reuniunea învățătorilor români din 
Comitatul Maramureș, ținută la Slatina, în 27 noiembrie 1918, îl alege 
delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, 



 

 

la care participă cu delegația ieudenilor, condusă de preotul Artur Anderco. 
Înmormântat în Petrova, în fața intrării, în dreapta, în cimitirul comunei cu 
o cruce fără inscripție. 

Petru Bârlea (1853-1927) 

Născut în localitatea Berbești, în anul 1853. Studiază teologia la 
Gherla iar în anul 1882 devine Protopop al Districtului Marei. Este ales 
delegat cu drept de vot al Protopopiatului greco-catolic român al Marei la 
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Decedat în 
Berbești în anul 1927, osemintele sale sunt așezate sub o placă votivă sub 
pragul altarului bisericii din Berbești. 

Ioan Ivanciuc 

Născut în Iapa, astăzi cartier al orașului Sighetul Marmației. 
Organizator, cu gradul de sergent, al Gărzilor Naționale Române din 
Comitatul Maramureș. Congresul electoral ținut la Sighet în data de 27 
noiembrie 1918 îl alege delegat al Gărzilor Naționale Române din Comitatul 
Maramureș la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 
1918. Decedat în Iapa și înmormântat într-un loc necunoscut. 

Florentin Bilțiu Dăncuș (1895-1950) 

Născut în localitatea Ieud la 5 octombrie 1895. A urmat Școala 
Normală de învățători, apoi Școala de notari. Până în anul 1918 a fost 
învățător apoi notar la centrul de plasă Ocna Șugatag. Semnatar al Apelului 
către maramureșeni din 11 noiembrie 1918 de la Sighet. Comandant al 
Gărzilor Naționale Române din Comitatul Maramureș, este ales delegat al 
Gărzilor Naționale Române din Comitatul Maramureș la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Luptă împreună cu armata 
română pentru eliberarea Maramureșului în ianuarie – aprilie 1919. 
Decedat la Oradea în 1950, este înmormântat în cimitirul Rulikovski.  



 

 

Vasile Mih 

Născut în localitatea Iapa, azi cartier al orașului Sighetul Marmației, 
este ales în adunarea cercului electoral Sighet, ținută la Slatina (astăzi 
Ucraina), la 27 noiembrie 1918, delegat la Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia din 1 decembrie 1918, la care participă alături cu delegații 
maramureșeni din alte cercuri electorale. Decedat în satul Iapa, a fost 
înmormântat în cimitirul satului. 

Ion Bilțiu Dăncuș (1892-1952) 

Născut în Ieud la 13 martie 1892. Studii elementare în localitatea 
natală iar apoi absolvent al Școlii Normale pentru Învățători de la Gherla. În 
1913 este numit învățător în Ocna Slatina (azi Ucraina). După Unire va 
urma cursurile Facultății de Filologie ale Universității din Cluj. Mobilizat pe 
front, grav rănit și căzut prizonier în 1915, se întoarce acasă și are o 
contribuție importantă la Unirea Maramureșului cu România. Semnează 
Apelul pentru maramureșeni din 11 noiembrie 1918. Este ales secretar al 
Sfatului Național Român Comitatens Maramureș și organizează Gărzile 
Naționale Române din Comitatul Maramureș. Reuniunea învățătorilor 
români din Comitatul Maramureș îl împuternicește în adunarea de la 
Slatina din 27 noiembrie 1918 ca delegat la Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Corespondent la ziarului „Sfatul” relatează 
Drumul spre Alba Iulia. Ajută armata română în luptele din ianuarie – 
aprilie 1919 să elibereze Maramureșul. În perioada interbelică este Deputat 
în Parlamentul României și profesor la Liceul Dragoș Vodă din Sighet. A 
apărat în articolele sale de presă dreptul maramureșenilor asupra 
Maramureșului voievodal. În octombrie 1944 este ale președinte al 
Consiliului Național Român din Maramureș (1944-1945). Pentru 
convingerile sale politice și naționale este arestat în și moare în închisoare 
la 11 iulie 1952 la Satu Mare.  



 

 

Ioan Stan Mihăiescu (1854-1928) 

Născut în comună Săpânța în anul 1854. Membru al Sfatului Național 
Român din comună Săpânța, face parte din Garda Națională Română a 
comunei între 1918-1925. Adunarea electorală a cercului electoral Teceu 
ținută la 27 noiembrie 1918 la Săpânța îl desemnează delegat la Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, la care participă 
cu delegația săpânțenilor. Decedat în anul 1928, este înmormântat la 
Săpânța în Cimitirul Vesel. 

George Bârlea (1885-1936) 

Născut în anul 1885 în localitatea Berbești în familia preotului Petru 
Bârlea și el participant la Marea Unire. Studii primare și secundare la Ocna 
Șugatag, Sighet și Oradea. Urmează Facultatea de Medicină la Budapesta, cu 
specializarea stomatologie (1908). Practică medicina la Sighet apoi la 
Budapesta. De tânăr a sprijinit candidații politici români și a participat în 
anul 1912 la protestele împotriva înființării episcopiei greco-catolice 
maghiare de la Hajdudorogh. Mobilizat pe mai multe fronturi în Primul 
Război Mondial, la sfârșitul conflagrației este ales la 22 noiembrie membru 
în Sfatul Național Român Comitatens al Comitatului Maramureș. Delegat al 
cercului electoral Sighet și participant la Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Din însărcinarea Consiliului Dirigent 
participă la Cluj la preluarea clinicilor medicale și instalarea administrației 
românești. Se stabilește la București în 1924 și este ales președinte al 
Asociației medicilor stomatologi din România. Ales senator P.N.L. de Sighet 
în Parlamentul României, iar în ultimii ani ai vieții activează în P.N.Ț. 
Decedat la 19 iulie 1936 la București, fiind înmormântat în cimitirul Belu. 

 

Vasile Lazăr din Giuleşti, participant la Marea Adunare de la Alba Iulia 
din 1 Decembrie 1918 

 



 

 

Pop Gheorghe Chitru din Săpânţa, participant la Marea Adunare de la 
Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 

 

Gavrilă Hotico Herenta, participant la Marea Adunare de la Alba Iulia 
din 1 Decembrie 1918 

 

Gheorghe Ţâţe, participant la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 
Decembrie 1918 

 

Dumitru Stan Toader din Săpânţa, participant la Marea Adunare 
Naţională din 1 decembrie 1918 

 

Gheorghe Pop a Ţincului din Săpânţa, participant cu drept de vot la 
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 

 

Vasile Hoţea din Hoteni din Săpânţa, participant la Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 

 

Dr. Sigismund Pop, participant la Marea Adunare Naţională de la Alba 
Iulia din 1 decembrie 1918. În perioada interbelică a fost medicul şef al 
judeţului Maramureş 

 

Grigore Bota, semnatar al Apelului pentru convocarea adunării 
populare de alegere a C.N.R. al Comitatului Maramureş 

 

Ioan Bălea din Ieud, semnatar al Apelului pentru convocarea adunării 
populare de alegere a CNR. al Comitatului Maramureş şi lider al românilor 
din Maramureş 



 

 

 

FĂURITORII MARII UNIRI ŞI 
DESTINELE LOR 

Iuliu Maniu (1873-1953) 

Organizator şi participant la 
Marea Adunare de la Alba Iulia care 
a proclamat la 1 decembrie 1918 
Unirea Transilvaniei cu România. A 
fost apoi ales preşedinte al 
Consiliului Dirigent (guvernul de 
tranziţie al Transilvaniei până la 4 
aprilie 1920), fruntaş al Partidului 
Naţional Roman, preşedinte al 
Partidului Naţional Ţărănesc (din 

1926), preşedinte al Consiliului de Miniştri (1928-1930). Între 1938 şi 
1944, se manifestă ca ferm opozant fata de regimurile de esenţa totalitară 
ce s-au succedat în fruntea ţării: autoritarismul carlist, legionarismul şi 
dictatură militară a lui Antonescu. Joacă un rol important în preliminariile şi 
actul de la 23 august 1944, devenind într-o primă etapă ministru fără 
portofoliu în primul Cabinet Sanatescu. După preluarea puterii de către 
comunişti la 6 martie 1945, aceştia şi-au propus distrugerea lui Iuliu Maniu 
şi a PNŢ, consideraţi ca principal obstacol în calea comunizării României. În 
iulie 1947, partidul este scos în afara legii, iar Maniu, Mihalache şi ceilalţi 
conducători sunt arestaţi, judecaţi şi condamnaţi. În etate de aproape 75 de 
ani la data arestării, Maniu este condamnat, la 11 noiembrie 1947, la 
temniţă grea pe viaţă pentru „înaltă trădare şi spionaj în favoarea anglo-
americanilor”. Este întemniţat întâi în Penitenciarul Galaţi, iar din august 
1951 la Sighet. Aici va fi exterminat la 5 februarie 1953 şi aruncat într-o 
groapă anonimă. 

În Occident, s-a aflat despre moartea lui Maniu, ca şi despre cea a lui 
Dinu Brătianu, abia în octombrie 1955. Radio „Europa Liberă” a redat atunci 



 

 

emoţia profundă pe care această veste a trezit-o în străinătate. Salvador de 
Madariaga, preşedintele Internaţionalei Liberale, declara: „Maniu a murit în 
închisoare. Brătianu a murit în închisoare. Regimului care se lauda cu 
cinism şi ipocrizie că este eliberatorul popoarelor i-a fost atât de teama de 
Maniu, s-a temut atât de mult de Brătianu, încât a trebuit să-i îngroape de 
vii pentru ca poporul să nu le mai audă vocea”. Paul Reynaud, fost prim-
ministru al Franţei, deplângea „aceste timpuri în care libertatea oamenilor a 
dispărut de pe o jumătate a fetei pământului. Figura lui Iuliu Maniu Ð 
spunea el Ð se înalta, ca una din cele mai măreţe, printre rezistenţii Europei. 
Maniu a fost unul dintre creatorii Naţiunii Romane. A luptat întreaga viaţă 
pentru libertatea popoarelor. A pierit odată cu libertatea”. 

Ion Mihalache (1882-1963) 

Combatant în primul război 
mondial, decorat cu ordinul „Mihai 
Viteazul”, învăţătorul Ion Mihalache 
înfiinţează după Unire Partidul 
Ţărănesc, care prin fuziunea cu 
Partidul Naţional din Transilvania 
formează în 1926 Partidul Naţional 
Ţărănesc. Mihalache participa în 

guvernele din anii 1928-1933 ca ministru al Agriculturii şi ministru de 
Interne. Împreună cu Iuliu Maniu se opune dictaturii regale şi Frontului 
Renaşterii Naţionale, când PNŢ este dizolvat. După război se opune 
sovietizării tării, fiind arestat în iulie 1947, după înscenarea de la Tămădău, 
şi condamnat în noiembrie la muncă silnică pe viaţă. După regimul 
exterminator din penitenciarele Galaţi şi Sighet este transferat în 1955 în 
arestul Ministerului de Interne, unde refuza orice fel de tranzacţie cu 
anchetatorii. Transferat în închisoarea de la Râmnicu Sărat, moare, la 5 
martie 1963, după 16 ani de detenţie, la vârsta de 81 de ani. 

 

 



 

 

Iuliu Hossu (1885-1970) 

Episcop greco-catolic de Gherla (din 
1917) şi apoi de Cluj-Gherla (din 1930), militant 
pentru Unire, este cel care a citit la 1 decembrie 
1918 la Alba Iulia „Proclamaţia de Unire cu 
ţara”. Membru al Consiliului Dirigent, a făcut 
parte din delegaţia care a prezentat Hotărârea 
de Unire Regelui Ferdinand, la Bucureşti. 
Senator de drept în Parlamentul României. 

După dictatul de la Viena, rămâne în 
Transilvania ocupată de horthyşti, protestând în 
numeroase rânduri împotriva represiunii la 
care era supusă populaţia românească, dar şi 

cea evreiască, de către autorităţile maghiare. Arestat la 28 octombrie 1948, 
va rămâne privat de libertate timp de 22 de ani, trecând prin diverse 
închisori şi locuri de domiciliu obligatoriu. 

Între 25 mai 1950 şi 4 ianuarie 1955 a fost închis împreună cu alţi 50 
de preoţi şi episcopi greco şi romano-catolici în penitenciarul Sighet. 

I s-a stabilit apoi domiciliu obligatoriu pe termen nelimitat, întâi la 
mănăstirea Ciorogârla, apoi la mănăstirea Căldăruşani. Grav bolnav, a murit 
la 28 mai 1970 la Spitalul Colentina din Bucureşti. În martie 1969, Papa 
Paul al VI-lea îl declarase cardinal „în pectore” al Bisericii Catolice. 

Silviu Dragomir (1888-1962) 

Istoric, participant la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 
decembrie 1918 şi secretar al acesteia, profesor la Universitatea din Cluj, 
membru titular al Academiei Romane (1928), fost ministru de stat, apoi 
ministru al Minorităţilor; autorul unor importante lucrări despre istoria 
Europei de Sud-Est, despre legăturile dintre ţările române în epoca 
medievală, despre revoluţia de la 1848 din Transilvania, precum şi al 
monografiei conducătorului acesteia, Avram Iancu. 



 

 

Arestat la 1 iulie 1949, a fost internat la Sighet în mai 1950 pe timp de 
24 luni, detenţia fiindu-i „justificata” abia peste un an, prin Decizia MAI nr. 
334/1951; pedeapsa i-a fost majorata cu 60 luni, conform Deciziei MAI nr. 
559/1953. Eliberat în 1955, a trăit la Cluj, până la moartea sa, în 1962. 

Ioan Lupaș (1880-1967) 

Istoric, participant la Marea 
Adunare Naţională de la 1 
decembrie 1918, demnitar în 
Consiliul Dirigent, deputat în 
Parlamentul României, ministru în 
mai multe guverne interbelice, 
membru corespondent al Academiei 
Romane (1914), apoi membru 

titular (1916), preşedintele Secţiei de Istorie a Academiei Romane (1932-
1935), fondator, alături de Alexandru Lapedatu, al Institutului de Istorie 
Naţională din Cluj (1920); lucrări fundamentale despre istoria 
Transilvaniei. 

Arestat la 5/6 mai 1950, a fost internat la Sighet pe timp de 24 luni, 
încadrat ulterior în Decizia MAI nr. 334/1951; pedeapsa majorată cu 60 
luni, conform Deciziei MAI numărul 559/1953. A fost eliberat la 5 mai 1955. 

Ion Nistor (1876-1962) 

Istoric şi militant unionist bucovinean, membru al comitetului de 
organizare al Adunării Naţionale de la Cernăuţi care a hotărât unirea cu 
România, în cadrul căruia a redactat actul Unirii. Profesor la universităţile 
din Viena şi Cernăuţi, rector al universităţii din Cernăuţi, profesor 
universitar la Bucureşti, membru al Academiei Romane (1911), director al 
Bibliotecii Academiei Romane, fruntaş al Partidului Naţional Liberal, fost 
ministru de stat, reprezentând Bucovina, apoi, succesiv, ministru al 
Lucrărilor Publice, al Muncii şi, în final, al Cultelor şi Artelor. 



 

 

Arestat la 5/6 mai 1950, a fost internat la Sighet pe timp de 24 luni, 
încadrat ulterior în Decizia MAI nr.334/1951; pedeapsa majorată cu 60 
luni, prin Decizia MAI nr. 559/1953. Eliberat la 5 iulie 1955. 

Mihai Popovici (1879-1966) 

Demnitar în Consiliul Dirigent, fruntaş al Partidului Naţional 
Ţărănesc, ministru – succesiv – al Lucrărilor Publice, al Finanţelor, de 
Interne şi al Justiţiei. Arestat la 21 august 1947, pentru „activitate intensă în 
Partidul Naţional Ţărănesc”, a fost internat la Sighet pe timp de 24 luni, 
încadrat ulterior în Decizia MAI nr. 334/1951; pedeapsa majorată cu 60 
luni, prin Decizia MAI nr. 559/1953. Eliberat la 5 iulie 1955. 

George Grigorovici (1871-1950) 

Membru fondator al Partidului Social-Democrat din Bucovina, 
deputat în Parlamentul austro-ungar înainte de 1918, a militat pentru 
unirea Bucovinei cu România. Preşedinte al CC al PSDR (1936-1938). După 
instaurarea regimului comunist, liderii social-democraţi, care se 
pronunţaseră în 1921 contra transformării mişcării social-democrate în 
partid comunist, printre care a fost şi Grigorovici, au fost arestaţi. 

A murit în închisoarea Văcăreşti la 18 iulie 1950. 

 

Pantelimon Halippa (1883-1979) 

Publicist şi om politic, vicepreşedinte 
(1917) şi preşedinte (1918) al Sfatului Tarii de 
la Chişinău, promotor al Unirii cu România, 
ministru al Basarabiei în mai multe guverne de 
după 1918, ministru al Lucrărilor Publice, al 
Comunicaţiilor, al Muncii, Sănătăţii şi 
Ocrotirilor Sociale, senator şi deputat (1918-
1934), membru corespondent al Academiei 



 

 

Romane (1918). 

Arestat în 1950 şi întemniţat la Sighet fără a fi judecat, a fost predat în 
1952 autorităţilor sovietice, care l-au condamnat la 25 ani muncă silnică. 

A fost readus în ţară, fiind de astă data închis la Penitenciarul Aiud 
până în 1957. 

Ilie Lazăr (1895-1976) 

Doctor în Drept al Universităţii din Cluj. 
La sfârşitul războiului, organizează împreună cu 
alţi fruntaşi romani administraţia românească 
în comitatul Maramureş, organizează Gărzile 
Naţionale şi reprezintă Maramureşul la Marea 
Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, 
apoi însoţeşte delegaţia ardelenilor la predarea 
actului Unirii la Bucureşti. După 1918, a fost 

deputat, membru în delegaţia permanentă a Partidului Naţional Ţărănesc, 
organizator al gărzilor ţărăneşti „Iuliu Maniu”, şef al organizaţiilor 
muncitoreşti centrale. 

În timpul dictaturii carliste a fost internat în lagărul de la Turnu 
(Vâlcea), iar în timpul celei antonesciene la Targu-Jiu. Arestat prima oară la 
27 mai 1946, a fost condamnat la 7 luni închisoare corecţională, pentru 
„omisiunea denunţării complotului” în procesul „Mişcării Naţionale de 
Rezistenta”, fiind eliberat condiţionat la 8 decembrie 1946. Implicat în 
„înscenarea de la Tămădău”, este arestat a doua oară, la 14 iulie 1947. 
Anchetat la Ministerul de Interne, a refuzat orice cooperare cu cei care-l 
anchetau. A fost condamnat la 12 ani de temniţă grea, în procesul 
conducătorilor Partidului Naţional Ţărănesc, pentru „complot în scop de 
trădare” (noiembrie 1947). Încarcerat la Galaţi, Sighet, Râmnicu Sărat, 
Periprava, a fost eliberat abia la 9 mai 1964. După eliberare a trăit la Cluj, 
unde a murit în 1976. 



 

 

Ion Flueraș (1882-1953) 

Lider al Partidului Social Democrat din Transilvania, membru al 
Consiliului Dirigent al Transilvaniei (1918-1920), preşedinte al 
Confederaţiei Generale a Muncii (1926-1938). A fost reţinut timp de 3 luni, 
în 1945, de către autorităţile comuniste pe motiv că a răspândit „manifeste 
interzise”. 

A fost rearestat în iunie 1948 şi condamnat la 15 ani de temniţă grea 
pentru „crima de înaltă trădare”. A murit în Închisoarea Gherla la 7 iunie 
1953. 

Gheorghe I. Brătianu (1898-1953) 

La 18 ani, după ce debutase ca elev în „Revista 
Istorică” a lui Nicolae Iorga, Gheorghe Brătianu se 
înrolează voluntar, având consimţământul scris al 
tatălui său, Ion I.C. Brătianu, şi pleacă pe front. În 1917 
este rănit în luptele de pe Valea Trotusului şi trimis în 
spatele frontului. În 1918 revine pe frontul din 
Bucovina şi este rănit din nou. 

Studiază Istoria la Paris, trece prin arhivele de la Geneva şi Napoli, 
obţine doctoratul sub îndrumarea lui Nicolae Iorga şi, mai târziu, a lui 
Ferdinand Lot. După performante istorice strălucite, devine la 30 de ani 
membru corespondent al Academiei. În noiembrie 1940 condamna public 
asasinarea magistrului sau, Nicolae Iorga. Va deveni în anul următor, la 1 
martie, director al Institutului de Istorie Universală fondat de acesta cu 
câţiva mai înainte. În 1943 devine membru al Academiei Romane. În 1947 i 
se stabileşte arest la domiciliu în Bucureşti, str. Biserica Popa Chitu, unde 
revizuieşte şi termina patru din lucrările sale de istorie. În 1948 este exclus 
din Academia Romană. 

În mai 1950 este arestat fără mandat şi dus la Penitenciarul Sighet, 
unde va muri în 1953. Memoriile unui camarad de suferinţa spun că, în 
închisoare, Brătianu desenase pe un perete un plan de istorie universală. 



 

 

Opera lui Gheorghe Brătianu, fragmentata în scrierea ei de război şi 
întrerupta definitiv de anii de detenţie, este una din cele mai obiective şi 
convingătoare pledoarii despre unitatea poporului român în spaţiul 
carpato-pontic. 

Aurel Vlad (1875-1953) 

Promotor al Unirii din 1918, membru în Consiliul Dirigent, membru al 
Partidului Naţional Roman şi apoi fondator şi fruntaş PNŢ, ministru al 
Finanţelor, ulterior al Cultelor şi Artelor. Arestat de Securitatea din Sibiu în 
noaptea de 5/6 mai 1950, la 75 ani, a fost internat fără forme legale la 
Penitenciarul Sighet, unde a murit la 2 iulie 1953. Pedeapsa administrativă 
i-a fost majorata după moarte cu 60 luni, conform Deciziei MAI numărul 
559 din 6 august 1953. 

Daniel Ciugureanu (1885-1950) 

Fruntaş al Partidului Naţional Moldovenesc şi unul dintre promotorii 
Unirii Basarabiei cu România. A fost preşedinte al Consiliului de Miniştri al 
Republicii Independente Moldoveneşti, apoi ministru de stat, reprezentând 
Basarabia, în patru guverne interbelice. 

Arestat la 5/6 mai 1950, ar fi murit – potrivit memoriilor lui C.C. 
Giurescu – la 6 mai 1950, la Turda, în timpul transportării foştilor demnitari 
spre Penitenciarul Sighet. Potrivit evidentelor fostei Securităţi, a decedat la 
19 mai 1950, în Penitenciarul Sighet, actul de moarte fiindu-i întocmit abia 
în 1957. 

Sever Bocu (1874-1951) 

Om politic şi ziarist bănăţean. Studii la Academia Comercială din 
Viena şi Hautes... tudes din Paris. A fost unul dintre promotorii activismului 
politic în susţinerea cauzei naţionale în Banat. În perioada Primului Război 
Mondial s-a ocupat de organizarea detaşamentelor de voluntari pentru a 
lupta împotriva Imperiului Austro-Ungar. Ia parte, la Paris, la tratativele 



 

 

care au premers Conferinţa de Pace, aducând argumente de ordin politic, 
social, etnic, demografic în favoarea unirii Banatului istoric cu România. Din 
1921 este deputat în Parlamentul României din partea PNR; unul din 
fruntaşii PNŢ din Banat în perioada interbelică. La alegerile din noiembrie 
1946 devine singurul deputat al PNŢ din judeţul Timis-Torontal, dar va 
refuza să participe la lucrările Parlamentului în semn de protest faţă de 
falsificarea scrutinului. Este arestat în noaptea de 5/6 mai 1950 şi 
încarcerat la Sighet, unde a şi murit la 21 ianuarie 1951. Certificatul sau de 
deces a fost emis abia la 20 iulie 1957. 

Ghiță Popp (1883-1967) 

Om politic şi publicist transilvănean, cu studii de Drept la Viena şi 
Budapesta. În 1915, condamnat la munca de Curtea Marţială din Cluj pentru 
că a cerut guvernului de la Bucureşti intrarea în război pentru eliberarea 
Transilvaniei şi Banatului. Se înrolează în Armata Romană şi contribuie la 
formarea regimentelor de voluntari romani dintre prizonierii Armatei 
Austro-Ungare aflaţi în Rusia. Participant cu drept de vot la Marea Adunare 
de la Alba Iulia. Trimis de Consiliul Dirigent la Paris, ca ziarist, pe lângă 
misiunea romană de la Conferinţa de Pace. Deputat în Parlamentul 
României în perioada interbelică, este apoi delegat în august-septembrie 
1944 la Moscova, în Comisia de Armistiţiu. Este condamnat în ianuarie 
1948 la 10 ani de închisoare pentru „insurecţie armată”. După ce executa 
pedeapsa, este internat alţi 5 ani în domiciliu obligatoriu la Lăţeşti, în 
Bărăgan. 

Onisifor Ghibu (1883-1972) 

Pedagog, doctor în filozofie şi 
pedagogie la Jena, militant pentru 
unire, demnitar în Consiliul Dirigent, 
profesor la Universitatea din Cluj, 
unul dintre fondatorii şcolii de 
pedagogie romaneşti; lucrări privind 

istoria învăţământului, membru corespondent al Academiei Romane 



 

 

(1919). După o primă arestare în 1945, este rearestat la 10 decembrie 1956 
şi condamnat la 2 ani închisoare corecţională pentru că „a întreprins acţiuni 
împotriva regimului democrat-popular al RPR”. A fost eliberat la 13 
ianuarie 1958. 

Zenovie Pâclișanu (1886-1957) 

Teolog greco-catolic, istoric, secretar al Marii Adunări Naţionale de la 
1 decembrie 1918, membru al Comisiei de încheiere a Concordatului cu 
Vaticanul, consilier în Ministerul Afacerilor Externe pentru problemele 
Ardealului, membru al delegaţiei romane la Conferinţa de Pace de la Paris, 
membru corespondent al Academiei Romane (1919). Arestat la 6 
decembrie 1949, eliberat în 1953 şi rearestat în aprilie 1957, a murit în 
arestul „A” MAI Bucureşti la 31 octombrie 1957, cu o săptămână după 
condamnarea să la 12 ani de temniţă grea (recursul declarat a fost respins 
la 15 săptămâni după moarte 

Emil Hațieganu (1878-1959) 

Membru al Consiliului Dirigent al Transilvaniei, fruntaş al Partidului 
Naţional Roman şi apoi al PNŢ, ministru al Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor 
Sociale, apoi ministru de stat, reprezentând Transilvania, în guvernele 
naţional-ţărăniste. Ministru fără portofoliu, reprezentând PNŢ, în Guvernul 
Petru Groza (1946). Arestat pentru „activitate PNŢ” la 6 noiembrie 1948, a 
fost condamnat la 3 ani închisoare pentru „sabotaj”. Internat la Sighet pe 
timp de 36 luni, conform Deciziei MAI numărul 638/1951; pedeapsa 
majorată cu 60 luni, conform Deciziei MAI numărul 671/1953. Eliberat la 
15 iunie 1955. 

Iosif Jumanca (1893-1949) 

Membru al Partidului Social Democrat din Transilvania, membru al 
Consiliului Naţional Român Central (1918) şi al Consiliului Dirigent al 
Transilvaniei (1918-1920), deputat în Parlamentul României. În 1921 s-a 



 

 

pronunţat împotriva aderării Partidului Socialist Român la Internaţionala a 
III-a (comunistă). Arestat de autorităţile comuniste, a murit la Jilava în 1949 

 

La Centenarul Marii Uniri,  
toți cei care simt românește sărbătoresc: 

• Credința românilor care au făcut Unirea că toată suflarea românească 
trebuie să trăiască împreună, într-un singur stat, ROMÂNIA. 

• Efortul susținut al românilor, de-a lungul timpului, de a nu uita că sunt 
români. 

• Năzuința românilor de a înfăptui Marea Unire, avută de-a lungul 
secolelor, indiferent de vicisitudinile istoriei. 

• Tenacitatea liderilor și a elitelor românești care au întreprins toate cele 
necesare ca Unirea să devină realitate. 

• Eroismul și jertfa celor fără de care visul românilor de veacuri, Marea 
Unire, nu ar fi fost posibil. 

• Nesupunerea românilor în fața imperiilor vremelnice care i-au afectat 
interesele și neacceptarea unei sorți potrivnice. 

• Ambiția românilor de a rămâne împreună după 100 de ani de la Marea 
Unire. 

• Rațiunea românilor de a căuta în permanență cele mai bune împrejurări 
pentru concretizarea aspirațiilor legitime și valorificarea acestor ocazii. 
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