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De-a lungul istoriei, Sibiul a dat câţiva oameni de 
stat care au contribuit decisiv în politica 
şi administraţia naţională a României.

Un preşedinte de ţară în persoana lui Klaus Ioha-
nnis, mai mulţi prim-miniştri, Octavian Goga, Radu 
Vasile sau Gavril Dejeu, însă mulţi dintre preşedin-
ţii şi premierii care au condus destinele ţării au avut 
legături strânse cu oraşul de pe Cibin. Îi amintim 
aici pe preşedinţii Nicolae Ceauşescu, Ion Iliescu, 
Emil Constantinescu şi Traian Băsescu sau premie-
rii Alexandru Vaida Voevod, Ion Gheorghe Maurer 
şi Gheorghe Gheorghiu Dej. Aceştia au fost legaţi de 
judeţul Sibiu prin legăturile de familie, au locuit în 
Sibiu în momente importante din istoria Transilva-
niei şi a României, au ocupat funcţii în instituţiile 
publice din judeţ înainte de a deveni oameni de stat, 
iar prin funcţiile pe care le-au deţinut şi-au pus am-

prenta asupra dezvoltării socio-economice a judeţu-
lui Sibiu, cu bune şi cu rele. În altă ordine de idei, 
Casa Regală a României nu a avut, din păcate, o le-
gătură foarte strânsă şi directă privind administra-
rea Sibiului, chiar dacă regii şi reginele României, 
precum şi urmaşii acestora au vizitat des oraşul nos-
tru, de-a lungul istoriei.

Mesagerul de Sibiu vă propune un demers jurna-
listic pentru a vedea ce oameni de stat a dat Sibiul 
de-a lungul istoriei, în speţă un preşedinte şi prim-mi-
niştrii, dar şi care este legătură celor care au con-
dus România, de-a lungul timpului, cu sibienii, în 
plan politic, economic, social sau cultural. Aceasta 
este menirea suplimentului „Oameni de stat ai Sibi-
ului“, inclus în colecţia omonimă.

Astfel, de-a lungul istoriei, România a fost admi-
nistrată de 68 de cabinete. Totodată, au fost, în timp, 

premieri care au condus guvernul ţării în mai mul-
te rânduri. Cele mai dese schimbări de premieri şi 
de guverne au avut loc în perioada interbelică şi în 
ultimii 30 de ani, de la Revoluţie încoace, atunci când 
viaţa politică a fost una efervescentă. În ceea ce pri-
veşte preşedintele României, indiferent cum s-a nu-
mit funcţia de-a lungul istoriei, au fost 18 mandate, 
în condiţiile în care au existat preşedinţii care au 
avut şi câte două sau trei mandate. Numai Ion Ili-
escu a fost preşedintele României în trei mandate şi 
un provizorat, în timp ce Traian Băsescu şi Klaus Io-
hannis au fost aleşi şi ei de două ori în fruntea ţă-
rii. În mandatele de şefi  de stat ai României, am in-
clus şi perioada monarhiei.

Cosmin PAL
cp@mesageruldesibiu.ro

Klaus Iohannis 
şi-a început al doilea 
mandat de preşedinte 
cu voturile a peste 5 
milioane de români, 
care au dovedit 
că împărtăşesc aceeaşi 
deschidere şi aceeaşi 
toleranţă precum româ-
nii, ungurii, romii şi 
evreii din Sibiu care 
l-au ales primar pe un 
sas într-un oraş unde 
mai trăiesc puţin peste 
1.500 de etnici germani.

Iohannis rămâne poli-
ticianul din Sibiu cu an-
vergura cea mai mare în 
istoria recentă. Şi totul a 
început la Primăria Sibiu. 
„Am avut privilegiul ex-
traordinar de a transfor-
ma acest oraş după cum 
însuşi Sibiul m-a inspirat 
să o fac. 

De fiecare dată când am 
construit ceva în şi pentru 
această comunitate, am gă-
sit aici dorinţa de schim-
bare, interesul pentru un 
bun mers al lucrurilor şi 
preţuire pentru valori“, 
mărturiseşte Klaus Ioha-
nnis, în autobiografia sa, 
„Pas cu pas“.

„Mă consider acasă 
în România“

Pe 18 iunie 2000, Klaus 
Iohannis îşi începea primul 
mandat de primar, la doar 
câteva zile de când împlini-
se 41 de ani. Buna reputaţie 
câştigată de Iohannis ca in-
spector şcolar general a re-
prezentat, probabil, un argu-
ment hotărâtor pentru sibi-
enii care l-au ales. Dar mai 
era ceva. „La nivel personal, 
cred că a fost important in-
clusiv faptul că sunt căsăto-
rit cu o româncă: faptul că 
soţia mea este româncă ara-
tă, o dată în plus, că mă con-
sider acasă în România şi că 
fac parte din acest popor şi 
din această comunitate“, 
punctează artizanul schim-
bării la faţă a Sibiului. De 

sus în jos, „reţeta“ sa a func-
ţionat: „modelul persoanei 
care conduce o instituţie es-
te preluat destul de repede 
de către subaltern“.

„Pentru ca treaba 
să meargă ceas“

Sloganul electoral din 2000 
ilustrează şi acum stilul de lu-
cru al lui Iohannis. De la în-
tâlnirile scurte şi la obiect cu 
subordonaţii şi cu partenerii, 
până la colaborarea cu inves-
titorii pentru sponsorizarea 
proiectelor comunităţii. „Este 
şi logic să dai ceva înapoi co-
munităţii din care fac parte 
oamenii care muncesc pentru 
tine, iar aceia care dispun de 
fonduri au înţeles că este foar-
te important pentru toată lu-
mea ca ei să se intereseze şi 

să se preocupe de calitatea 
mediului în care trăiesc oame-
nii. Implicarea socială a fost 
şi este parte dintr-o schimba-
re de optică pe care mi-o do-
resc extinsă la nivelul între-
gului mediu de afaceri“, ara-
tă Klaus Iohannis. Ca primar, 
a reuşit să aducă în jurul ace-
leiaşi mese specialişti şi deci-
denţi cum nu se poate mai di-
feriţi. „Experienţa mi-a con-
fi rmat că se poate găsi un lim-
baj comun, că poate exista un 
program comun şi, foarte im-
portant, un scop care să-i mo-
bilizeze pe toţi. Fiecare trebu-
ie să-şi conceapă realmente 
un program: să se gândească 
ce vrea să facă dacă ajunge în 

funcţie. Dacă aş da timpul î-
napoi, aş avea deja trei prio-
rităţi, înainte de a mă apuca 
de lucru: analiza pe resurse şi 
posibilităţi, importanţa unei 
abordări integrate şi impor-
tanţa unei viziuni. Uitându-mă 
în urmă, aş putea spune că 
sunt chiar trei principii câşti-
gătoare, indiferent ce vrei să 
construieşti“, a apreciat el.

Respect pentru individ
Iohannis este de părere că 

lumea în care acţionăm, lu-
mea pe care vrem să o modi-
fi căm şi în care ne propunem 
să construim pentru viitor es-
te o lume creată de şi pentru 
indivizi, cu tot ceea ce ne apro-

pie sau ne desparte pe unii de 
ceilalţi. „Fie că am acţionat la 
nivel local sau naţional, în cen-
trul preocupărilor mele de po-
litician a stat mereu binele ge-
neral, binele public, dar asta 
pentru că am pornit mereu de 
la ideea că absolut fi ecare 
membru al societăţii noastre 
merită respect şi incluziune. 
Fiecare dintre noi venim cu 
profi lul nostru aparte, cu pro-
blemele şi cu nevoile care ne 
individualizează, iar progre-
sul unei societăţi şi mai bunul 
mers al unei comunităţi vin 
din şi odată cu îmbunătăţiri-
le pe care le resimţim fi ecare 
dintre noi, indivizii care o for-
măm“, conchide preşedintele.

Iohannis, președintele „made in Sibiu“

KLAUS IOHANNIS | preşedinte
„Dacă te-ai născut şi ai crescut aici, 
e aproape imposibil să nu te întrebi cum 
ar fi  arătat Sibiul astăzi fără investiţiile 
imense care au făcut posibilă reabilitarea 
şi modernizarea lui, începând cu anul 2004. 
Faptul că aceste schimbări s-au putut face 
într-un timp atât de scurt dovedeşte 
că, până la urmă, tot oamenii şi voinţa lor 
de transformare modifi că faţa lucrurilor.“



Sibiul a aşezat un reper 
important în biografi a fos-
tului preşedinte Emil 
Constantinescu.

Soţia acestuia este origina-
ră din Sibiu. În 1963, cel ce 
avea să devină preşedintele 
României s-a căsătorit cu Na-
dia Ileana, juristă, care i-a fost 
colegă la Facultatea de Drept 
din Bucureşti. Şi fi ica soţilor 
Constantinescu, Norina, s-a 
căsătorit cu un sibian: Cristi-
an, fi ul unui apreciat antre-
nor de fotbal din oraşul nos-
tru. Cununia civilă a celor doi 
a fost una discretă, în condi-
ţiile în care preşedintele Con-
stantinescu nu a putut parti-
cipa, din motive obiective, în-
să a fost prezentă Nadia Con-
stantinescu. Imediat după că-
sătorie, pentru o perioadă, no-
ua familie a rămas la Sibiu, 
unde au locuit în apartamen-
tul familiei Boru, situat in-
tr-un imobil din zona centra-
lă a oraşului.

Fiica lui Emil Constanti-
nescu s-a născut la Bucureşti, 
unde a şi crescut, dar vacan-
ţele şi le-a petrecut la bunica 
ei din partea mamei, Hermi-
ne, care a locuit în Sibiu, pe 
strada Morilor. După alegeri-
le din toamna anului 1996, 
mama Nadiei Constantinescu 
s-a mutat şi ea la Bucureşti.

Norina a rămas în parte 
sibiancă, păstrând multe le-
gături cu oraşul şi cu priete-
nii din copilărie. A absolvit 

cursurile Facultăţii de Rela-
ţii Economice Internaţionale 
a Academiei de Studii Econo-
mice din Bucureşti şi a obţi-
nut apoi licenţa în adminis-
trarea afacerilor la United 
Business Institute în 1996. 
Cristian Eugeniu Boru s-a 
născut la Sibiu. Tatăl său, 
profesorul Eugen Boru, fost 
antrenor de fotbal, a decedat, 
în timp ce mama sa, coregra-
fa Monica Boru, a lucrat o pe-
rioadă ca antrenoare de gim-
nastică în Anglia. Cristian 
Boru a făcut Facultatea de 
Medicină la Timişoara.

Emil Constinescu s-a năs-
cut la 19 noiembrie 1939 în 
Tighina, judeţul Tighina (as-
tăzi în Republica Moldova). În 
1956 s-a înscris la Facultatea 
de Drept a Universităţii Bu-
cureşti. Obţine diploma în şti-
inţe juridice în 1960 şi după 

îndeplinirea stagiului militar 
la Piatra Neamţ îşi începe ac-
tivitatea ca judecător stagiar 
la Tribunalul Regional Piteşti, 
secţia economică.

Climatul politic îl deter-
mină să renunţe la acest post 
şi să redevină student la Fa-
cultatea de Geologie – Geo-
grafi e în perioada 1961 – 
1966. Este doctor în geologie 
al Universităţii Bucureşti şi 
Doctor ès Sciences al Univer-
sităţii Duke, SUA.

Preşedintele Constanti-
nescu a îndreptat în mod ho-
tărât ţara spre intrarea în NA-
TO şi UE, a lansat mari pro-
iecte de dezvoltare a infras-
tructurii „România la Răscru-
ce”, între care a promovat sis-
temul de transport al petro-
lului şi gazelor din Asia Cen-
trală în Europa Centrală (con-
ducta Constanţa-Trieste).

Soţia lui Emil Constantinescu, 
originară din Sibiu

Legăturile fostului preşe-
dinte Traian Băsescu 
cu Sibiul au fost doar 
în plan politic. Acesta 
l-a promovat în funcţiile 
administartive ale ţării 
pe vicepremierul 
Gheorghe Seculici, năs-
cut în satul Rod din 
comuna sibiană Tilişca.

Totodată, fi ica preşedin-
telui Băsescu, Elena Băses-
cu, în perioada în care a fost 
europarlamentar, avea în 
circumscripţie şi judeţul Si-
biu. Băsescu este cel care a 
promovat-o pe Codruţa Ko-
vesi în cele mai înalte func-
ţii din justiţie.

Gheorghe Seculici s-a năs-
cut în 19 aprilie 1953, în sa-
tul Rod, judeţul Sibiu. A fost 
viceprim-ministru, însărci-
nat cu coordonarea activită-
ţilor din domeniul economic, 
în anul 2005, în cadrul Gu-
vernului Tăriceanu. 

Seculici a fost socru al lui 
Gheorghe Falcă, primarul 
Aradului. Familia Falcă, 
Gheorghe şi Ela, fi ica lui 
Gheorghe Seculici, au fost 
cununaţi de Maria şi Trai-
an Băsescu. Ulterior, cei doi 
au divorţat.

Sibianul din Cabinetul 
Tăriceanu a absolvit Uni-
versitatea de Arhitectură 
şi Urbanism „Ion Mincu“, 
obţinând nota 10 pentru 
lucrarea de diplomă. În 
1994, a urmat cursurile Ca-

merei de Comerţ din Vie-
na, unde a primit diploma 
de manager diplomat. În-
tre anii 1999 şi 2001, şi-a 
continuat studiile de arhi-
tectură urmând cursurile 
Universităţii „Ion Mincu“ 
– Şcoala de Studii Acade-
mice Postuniversitare, sec-
ţia de restaurări. În 2010, 
a urmat „Programul de for-
mare specializată pentru 
ocuparea unei funcţii pu-
blice corespunzătoare ca-
tegoriei înalţilor funcţio-
nari publici” din cadrul Mi-
nisterului Administraţiei 
şi Internelor – Agenţia Na-
ţională a Funcţionarilor 
Publici, iar în 2011 a ur-
mat cursuri postuniversi-
tare de perfecţionare cu 
specializarea Securitate şi 
bună guvernare în cadrul 
Ministerului Apărării Na-
ţionale – Universitatea Na-

ţională de Apărare „Carol 
I” – Colegiul Naţional de 
Apărare.

Între anii 1979 şi 1991, a 
fost arhitect-proiectant, şef 
proiect la S.C. Proiect Arad 
S.A. (fostul Institut de Pro-
iectări Arad). Din 1991 pâ-
nă în 2004, a activat ca pre-
şedinte al consiliului de ad-
ministraţie şi director gene-
ral la S.C. Proiect Arad S.A. 
În 2004, a fost ales preşe-
dinte al Consiliului Jude-
ţean Arad, funcţie la care a 
renunţat în 2005, pentru a 
putea fi  numit ministru de 
stat pentru coordonarea ac-
tivităţilor economice în gu-
vernul Tăriceanu, funcţie pe 
care a ocupat-o între 20 mar-
tie 2005 şi 22 august 2005. 
Gheorghe Seculici a fost timp 
de 15 ani preşedintele orga-
nizaţiei judeţene a PD-L 
Arad, până la 1 iunie 2013.

Traian Băsescu și-a promovat 
omul de la Sibiu

Legăturile dictatorului 
Nicolae Ceauşescu erau 
destul de puternice cu 
Sibiul. Atât în plan admi-
nistrativ, cât şi familial. 
Fiul său, Nicu Ceauşescu, 
a ocupat funcţia de 
prim-secretar al organiza-
ţiei PCR Sibiu către sfârşi-
tul regimului comunist, iar 
fi ica dictatorului s-a căsă-
torit cu un inginer sibian.

„Geniul din Carpaţi“ avea 
o cabană de vânătoare la Bâ-
lea, actuala cabană Paltinu.

Zoia şi-a luat soţ sibian
Zoia Ceauşescu s-a căsăto-

rit în 1980 cu inginerul sibi-
an Mircea Oprean, cadru u-
niversitar la Politehnica din 
Bucureşti, fratele fostului rec-
tor al Universităţii „Lucian 
Blaga“ din Sibiu, Constantin 
Oprean. Cu toatea acestea, vi-
zitele lor la Sibiu au fost des-
tul de rare şi au avut un con-
text normal. Aceasta s-a năs-
cut în 1 martie 1949 şi a de-
cedat în 20 noiembrie 2006.

Zoia a urmat cursurile Li-
ceului nr. 24, actualmente Li-
ceul „Jean Monnet“, pe care 
l-a absolvit în 1966. Absolven-
tă a Facultăţii de Matemati-
că, avea preocupări intelectu-
ale, era bibliofi lă şi colecţiona-
ră de opere de artă. Soţii Cea-
uşescu nu priveau cu ochi buni 
viaţa socială a fi icei lor, motiv 
pentru care au ordonat în re-
petate rânduri Securităţii să 
o urmărească şi să-i „spargă 
anturajul“. Şi condiţiile în ca-

re şi-a luat doctoratul în ma-
tematică sunt încă neclare.

Înainte de 1989, Zoia ajun-
sese şefa secţiei de matema-
tică de la INCREST (Institu-
tul pentru Creaţie Ştiinţifi că 
şi Tehnică) şi locuia într-o vi-
lă de pe strada George Enescu. 
Anumite valori din casa Zo-
iei, incunabule, stampe şi cărţi 
rare, au ajuns la Biblioteca 
Naţională şi au fost parţial re-
turnate proprietarei cu puţin 
timp înainte de moartea aces-
teia, survenită în urma unui 
cancer pulmonar.

Nicu a fost 
prim-secretar în oraş 
la Revoluţie

Nicu Ceauşescu s-a năs-
cut în 1 septembrie 1951, la 
Bucureşti, şi a murit în 26 
septembrie 1996, la Viena. A 
fost al treilea fi u al dictato-
rului Nicolae Ceauşescu şi al 
soţiei sale. Numit în funcţia 
de prim-secretar al organiza-
ţiei PCR Sibiu în 1987, a fost 
considerat un potenţial suc-
cesor în funcţie al tatălui său. 

A fost arestat în zilele Revo-
luţiei din decembrie 1989 şi 
condamnat, ulterior, la cinci 
ani de închisoare, fi ind elibe-
rat pe motive medicale.

Pe 28 mai 1990, începe la 
Tribunalul din Sibiu procesul 
lui Nicu Ceauşescu. Fiul lui 
Nicolae Ceauşescu e acuzat 
de genocid. I se pune în cârcă 
măcelul de la Sibiu din du-
pă-amiaza de 22 decembrie 
1989, deşi, aşa cum arătau 
toate datele, fostul prim-se-
cretar plecase deja la Bucu-
reşti când a început să se tra-
gă. Ceauşescu a dat două de-
claraţii importante în acea pe-
rioadă: „A fost o lovitură de 
stat pe fondul unei revolte po-
pulare” şi „Am plecat la Bu-
cureşti, pentru că treaba mea 
la Sibiu se cam terminase“.

Absolvent al Facultăţii de 
Fizică, părinţii îi hărăziseră o 
carieră politică. Cu părinţii săi 
a avut o relaţie destul de ten-
sionată în ultima perioadă a 
vieţii lor, chiar el declarând că 
nu a reuşit niciodată să ajun-
gă „la un modus vivendi“ cu ei.

Ion Iliescu a vizitat în 
câteva rânduri judeţul 
Sibiu, însă abia în man-
datul 2000 – 2004 a dat 
câteva lămuriri în ceea 
ce priveşte mama sa 
vitregă, care era orinară 
din comuna Tilişca, o 
localitate pe care fostul 
preşedinte a vizitat-o în 
mod expres.

La vârsta de un an, Ili-
escu a fost abandonat de 
mama lui naturală, Maria 
Dumitru Toma (de origine 
bulgăroaică), care nu s-a 
interesat niciodată de soar-
ta lui. La scurt timp, Ale-
xandru Vasile Iliescu s-a 
recăsătorit, cu Mariţa Ili-
escu, care l-a crescut pe Ion 
Iliescu. În 1940, Alexandru 
lliescu s-a căsătorit cu Ma-
riţa, originară din Mara-
mureş, sora bună a mamei 
lui Ion Cioabă din Sibiu, 
de etnie romă, cu care a 
avut doi băieţi, fraţii vitre-
gi ai fostului preşedinte 
(Mircea şi Crişan – veri pri-
mari ai lui Cioabă).

Alexandru, tatăl lui Ion 
Iliescu, s-a născut în Olte-
niţa, şi a fost un comunist 
ilegalist. În decembrie 1931 
a plecat clandestin în 
URSS, unde a participat 
la lucrările Congresului al 
V-lea al Partidului Comu-
nist Român ţinut la Go-
rikovo (lângă Moscova). La 
acest congres a semnat o 
declaraţie care prevedea 
că România contemporană 

nu reprezintă prin sine o 
unire a tuturor românilor, 
ci este un stat tipic cu mai 
multe naţiuni, creat pe ba-
za sistemului prădalnic de 
la Versailles, pe baza ocu-
pării unor teritorii străine 
şi pe baza înrobirii unor 
popoare străine. A mai ră-
mas în Uniunea Sovietică 
încă patru ani. La întoar-
cerea în ţară a fost con-
damnat la închisoare, un-
de a şi murit.

Născut în Olteniţa, Ion 
Iliescu, după absolvirea li-
ceului Spiru Haret din Bu-
cureşti în 1949, a studiat 
mecanica fluidelor la In-
stitutul Politehnic Bucu-
reşti, iar apoi cu sprijinul 
Anei Pauker la Institutul 

Energetic din Universita-
tea din Moscova. În tim-
pul şederii sale la Mosco-
va a fost secretar al „Aso-
ciaţiei studenţilor români”. 
Se credea că îl cunoştea pe 
Mihail Gorbaciov, cu toa-
te că atât Ion Iliescu, cât 
şi Gorbaciov au negat în 
repetate rânduri acest lu-
cru. Cu toate acestea, în 
1990, în revista Paris 
Match, s-a speculat că Ni-
colae Ceauşescu credea că 
ar fi existat o conexiune 
între cei doi, deoarece în 
timpul vizitei lui Gorba-
ciov în România din iulie 
1989, Iliescu a fost trimis 
în afara Bucureştiului pen-
tru a preveni orice contact 
între cei doi. 

Ceauşescu l-a trimis 
pe „Prinţişor“ la Sibiu

Tilişca, locul natal al 
mamei lui Ion Iliescu?

Gheorghe Seculici
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Gavril Dejeu a fost 
prim-ministru interimar 
al României în perioada 
30 martie-17 aprilie 1998 
şi a locuit în cea mai 
mare parte a vieţii la 
Sibiu. Acesta s-a născut 
în 11 septembrie 1932, la 
Poieni, judeţul Cluj 
(interbelic). Este avocat, 
deputat PNŢCD în mai 
multe legislaturi, minis-
tru de Interne în perioa-
da 1996-1999. Este fratele 
lui Alexandru Dejeu, 
unul din liderii rezisten-
ţei anticomuniste din 
Munţii Apuseni.

Dejeu a deţinut portofo-
liul Internelor în guvernul 

Victor Ciorbea şi guvernul 
Radu Vasile. Gavril Dejeu 
a demisionat din funcţia 
de ministru de interne în 
seara zilei de 19 ianuarie 
1999, când minerii, anga-
jaţi în Mineriada din ianu-
arie 1999, au trecut de ba-
rajele constituite de forţe-
lor de ordine în Defileul 
Jiului, ocazie cu care a de-
clarat: „Am socotit că îmi 
revine o răspundere mora-
lă pentru atitudinea pe ca-
re au avut-o forţele Minis-
terului de Interne“.

Î n  l e g i s l a t u r i l e 
1992-1996 şi 1996-2000, 
Gavril Dejeu a fost ales 
deputat în circumscripţia 

electorală nr. 33 Sibiu pe 
listele Convenţiei Demo-
crate Române. Din anul 
2000, de când s-a retras 
din politică şi a părăsit 
Bucureştiul, fostul minis-
tru de interne s-a retras 
în locuinţa sa din centrul 
oraşului Sibiu, unde cân-
tă la vioară, îşi creşte ne-
poţii şi citeşte ziarele pe 
internet. În 21 iunie 2011, 
la editura Imago, 

Gavril Dejeu a lansat 
cartea „România pe orbita 
reformei”, în care a adu-
nat o serie articole scrise 
în perioada 2005-2011 şi 
publicate de-a lungul tim-
pului în ziarele locale. 

Gavril Dejeu – premierul 
României pentru 19 zile

Fostul premier Radu 
Vasile s-a născut în 10 
octombrie 1942, în Sibiu, şi 
a murit în 3 iulie 2013, la 
Bucureşti. A fost un om 
politic şi istoric român, 
prim ministru al României 
între 1998 şi 1999, propus 
de PNŢCD. Legăturile sale 
cu Sibiu se referă doar la 
actele de stare civilă şi la 
vizitarea oraşului nostru, 
atât ca prim-ministru, cât 
ca şi lider al PNŢCD. 
Guvernul Radu Vasile a 
condus România în perioa-
da 17 aprilie 1998 – 22 
decembrie 1999. Pentru 
o perioadă, în cabinetul 
Radu Vasile, ministru 
de Interne a fost Gavril 
Dejeu. În funcţia de 
prim-ministru, a fost con-
fruntat cu Mineriada din 
ianuarie 1999, soluţionată 
prin aşa-numita „Pace de 
la Cozia“.

Tatăl său, avocat, a fost de-
ţinut politic. A decedat în 1986. 
Studiile gimnaziale şi liceale 
le-a urmat la Drăgăşani şi 
Orăştie. Din motive de dosar, 
în plină epocă stalinistă, nu 
s-a putut înscrie la facultate, 
urmând mai întâi cursurile 
Şcolii Tehnice Sanitare, pe ca-
re le-a absolvit în 1962. După 
relativul „dezgheţ“ din anii 
1960, a devenit student al Fa-
cultăţii de Istorie a Universi-
tăţii Bucureşti pe care a ab-
solvit-o cu rezultate excelen-
te (al treilea din promoţie) în 

anul 1967. A fost repartizat la 
Muzeul Satului, de unde a ple-
cat, prin concurs, la Institu-
tul de Istorie „Nicolae Iorga“ 
al Academiei Române, ca cer-
cetător stagiar. Tot prin con-
curs a ajuns în învăţământul 
universitar, mai întâi asistent 
şi apoi lector la catedra de is-
torie economică de la ASE. În 
1977, îşi ia doctoratul, dar, ne-
fi ind membru al PCR, nu a 
avansat în ierarhia universi-
tară, fi ind promovat conferen-
ţiar abia după Revoluţie, în 
1990, când este ales prodecan 
la Facultatea de Comerţ. În 
1993, deci „la termen“, fără să 
ardă etapele, devine profesor 
universitar.

A decedat pe 3 iulie 2013, 
din cauza unei boli incurabi-
le. A fost înmormântat în da-
ta de 5 iulie 2013 în cimitirul 
Bellu catolic din Bucureşti.

Activitatea politică
Din ianuarie 1990, a fost 

membru PNŢ-CD. Din 1993, 
a fost vicepreşedinte al Se-
natului României şi vicepre-
şedinte al Comisei Senatori-
ale de Buget-Finanţe (comi-
sia pentru buget, fi nanţe, ac-
tivitatea bancară şi piaţa de 
capital). În legislatura 
1996-2000, Radu Vasile a fost 
membru în grupurile parla-
mentare de prietenie cu Fe-
deraţia Rusă şi Israel. În le-
gislatura 2000-2004, Radu 
Vasile a fost membru în gru-
purile parlamentare de pri-

etenie cu UNESCO şi Repu-
blica Libaneză. Radu Vasile 
a iniţiat două propuneri le-
gislative, din care una a fost 
promulgată lege.

În planul politicii exter-
ne, a avut de asemenea o ac-
tivitate importantă, fi ind 
membru fondator al Foru-
mului Central European, ală-
turi de Raymond Barre (fost 
prim-ministru al Franţei), 
Helmut Schmidt (fost cance-
lar al Germaniei) şi alţii.

A conferenţiat pe teme 
de istorie românească la 
şcoala doctorală de la Sor-
bona şi a susţinut peste 50 
de comunicări ştiinţifi ce la 
sesiuni academice din ţară 
şi străinătate.

Radu Vasile a fost senator 
în legislaturile 1992 – 1996, 
1996 – 2000 şi 2000 – 2004.

Fostul premier Radu Vasile, 
sibian doar în acte

Octavian Goga s-a născut 
la 1 aprilie 1881, în satul 
Răşinari, fi ul preotului 
ortodox Iosif Goga şi al 
învăţătoarei Aurelia 
Bratu. A urmat şcoala 
primară din satul natal, 
avându-l ca învăţător pe 
Moise Frăţilă, apoi a 
urmat liceul la Sibiu şi 
Braşov. Studiile universi-
tare le-a urmat la 
Facultatea de Litere şi 
Filosofi e de la Budapesta 
şi Berlin (1900 – 1904).

În 1910, a venit la Bu-
cureşti pentru a milita ac-
tiv în favoarea intrării Ro-
mâniei în Primul Război 
Mondial alături de puteri-
le Antantei, a eliberării pro-
vinciilor româneşti afl ate 
sub ocupaţie străină şi a 
desăvârşirii unităţii stata-
le. Pe 1 decembrie 1918, a 
participat la Marea Aduna-
re Naţională de la Alba-Iu-
lia, ca apoi să fi e ales în 
Consiliul Dirigent, institu-
ţia cu atribuţii executive 
din Transilvania până la 
desăvârşirea unirii. La ale-
gerile din noiembrie 1919, 
Goga este ales deputat în 
primul legislativ ales pe 
baza votului universal. Îm-
preună cu mai mulţi apro-
piaţi, Goga părăseşte Par-
tidul Naţional Român în 
martie 1920 şi se alătură 
Partidului Poporului (PP), 
condus de generalul Ale-
xandru Averescu. PP a fost 
chemat la guvernare de re-

gele Ferdinand I, la suges-
tia fruntaşului liberal Io-
nel Brătianu, iar Octavian 
Goga a primit portofoliul 
Cultelor şi Artelor.

În ultima guvernare a 
Partidului Poporului, Goga 
fost numit ministru de In-
terne (30 martie 1926 – 4 
iunie 1927).

Orientarea 
naţionalistă. Fondarea 
propriului partid

Pe 10 aprilie 1932, Octa-
vian Goga şi-a fondat propria 
formaţiune politică, Partidul 
Naţional Agrar. Noul partid 
nu a reuşit să se impună pe 
scena politică, astfel că pe 14 
iulie 1935 fuzionează cu Li-

ga Apărării Naţional-Creşti-
ne, condus de A.C. Cuza, re-
zultând formaţiunea politică 
de orientare naţionalistă Par-
tidul Naţional Creştin, al că-
rui preşedinte devine Octavi-
an Goga. Apropierea lui faţă 
de părintele spiritual al Găr-
zii de Fier, profesorul A.C. Cu-
za, nu a însemnat şi îmbră-
ţişarea totală a manifestări-
lor fasciste din plan european. 
El afi rma că „noi suntem o 
manifestare organică româ-
nească, ce se încadrează în 
marea ideologie naţională şi 
naţionalizată a continentului 
nostru”, precizând că „naţio-
nal-şovinismul e o doctrină 
care nu se poate potrivi cu 
împrejurările noastre de aici”. 
El se pronunţa împotriva vi-
olenţei practicată de mişcă-
rile de tip fascist.

Premier controversat
La alegerile din 20 decem-

brie 1937 PNC ocupă locul pa-
tru, obţinând 281.167 voturi, 
adică 9,5% din totalul alegă-
torilor, care s-au concretizat 
în 39 de mandate în Parla-
ment. Regele Carol al II-lea 
s-a folosit de pretextul că nici 
un partid nu a reuşit să obţi-
nă majoritatea de 40%, astfel 
că îl desemnează prim-minis-
tru pe Octavian Goga, cerân-
du-i acestuia să formeze gu-
vernul. Acest fapt nu a repre-
zentat decât primul pas în in-
staurarea dictaturii regale. 
Guvernul prezidat de Octavi-
an Goga a publicat la 21 ia-

nuarie 1938 Decretul nr. 169 
de revizuire a cetăţeniei, prin 
care evreii cetăţeni români ur-
mau să-şi redovedească cu ac-
te dreptul la cetăţenie, în con-
formitate cu legea din 25 fe-
bruarie 1924, în termen de 20 
de zile de la afi şarea listelor 
pe comune şi oraşe. Ca urma-
re a acestui decret a fost revi-
zuită situaţia a 617.396 de 
evrei, dintre care 392.172 
(63,50%) şi-au păstrat cetăţe-
nia română, iar 225.222 
(36,50%) şi-au pierdut-o. Cei 
peste 200.000 de evrei, cu ce-
tăţenia pierdută, au primit 
certifi cate de identitate vala-
bile pe un an, cu posibilitatea 
de prelungire. Erau conside-
raţi străini fără paşaport şi 
supuşi regimului juridic ca 
atare. Goga a justifi cat acest 
decret prin faptul că între anii 
1918 şi 1924 în România s-ar 
fi  infi ltrat evrei din fostele im-
perii austro-ungar şi rus.

Începutul anului 1938 s-a 
caracterizat printr-o puter-
nică ascensiune a Gărzii de 
Fier, care ataca cu înverşu-
nare regimul democratic şi 
se pronunţa pentru reorien-
tarea politicii externe a ţării 
spre Axa Berlin – Roma. Tot-
odată, Octavian Goga dorea 
să câştige cu orice preţ ale-
gerile din martie 1938 şi a 
negociat un acord secret cu 
Corneliu Zelea Codreanu. 
Forţele democratice erau de-
rutate şi confuze, fapt ce a 
permis regelui Carol al II-lea 
să intervină decisiv pentru 

atingerea obiectivului său 
politic. Prin lovitura de stat 
din 10 februarie 1938, Carol 
l-a demis pe Goga de la pre-
şedinţia Consiliului de mi-
niştri şi a constituit un gu-
vern în frunte cu patriarhul 
Miron Cristea. Constituţia 
din 1923 a fost suspendată 
şi a fost elaborată o nouă le-
ge fundamentală care a fost 
promulgată pe 27 februarie 
1938. Prin aceasta, regele îşi 
aroga largi prerogative exe-
cutive şi legislative.

Prin aceste două acte a 
avut loc o schimbare a formei 
de guvernământ din Româ-
nia. Monarhia îşi asigura o 
poziţie dominantă în sistemul 
politic al ţării, iar instituţiile 
statului erau subordonate lui 
Carol al II-lea. Pe 30 martie 
1938 a survenit lovitura de-
cisivă aplicată de Carol for-
maţiunilor politice. Este pu-
blicat decretul-lege de dizol-
vare a asociaţiilor, grupărilor 
şi partidelor politice. În ur-
ma acestui decret, PNC îşi 
încetează activitatea.

Pe 5 mai 1938, poetul si-
bian suferă un atac cerebral 
şi intră în comă. Două zile 
mai târziu se stinge din via-
ţă, la vârsta de 57 de ani, 
iar pe 11 mai la Ateneul Ro-
mân se desfăşoară funeralii 
naţionale, timp de trei zile. 
Este înmormântat, conform 
propriei dorinţe, la conacul 
său de la Ciucea.

sursa: enciclopediaro-
maniei.ro

Octavian Goga, fiul satului Răşinari
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În activitatea politică, 
Alexandru Vaida-Voevod 
a ocupat timp de trei 
mandate funcţia de pre-
mier al României, în peri-
oada interbelică, remar-
cându-se, de asemenea, 
la conducerea 
Ministerului de Interne 
şi a Ministerului de 
Externe. Alexandru 
Vaida-Voevod s-a născut 
în 27 februarie 1872, la 
Olpret, azi Bobâlna, şi a 
decedat în 19 martie 1950, 
la Sibiu. În 1946, a fost 
pus în arest la domiciliu, 
la Sibiu, de către comu-
nişti, unde şi-a petrecut 
restul vieţii, până 
la moartea sa în 1950, 
la vârsta de 78 de ani.

Mormântul lui Alexandru 
Vaida-Voevod se afl ă în cimi-
tirul Bisericii dintre Brazi din 
Sibiu, unde a fost reînhumat 
abia în 1990. Până atunci, ră-
măşiţele sale trupeşti fusese-
ră ascunse, în secret, într-o 
criptă din subsolul unei ca-
pele romano-catolice din Ci-
mitirul Municipal Sibiu, un-
de au fost descoperite, la do-
rinţa urmaşilor săi, în urma 
cercetărilor preotului ortodox, 
de atunci, al Bisericii dintre 
Brazi, Mihai Sămărghiţan, 
cel care a refuzat mai târziu 
retrocedarea lăcaşului de cult 
şi a cimitirului aferent, pro-
prietarului de drept, Biseri-
ca Română Unită, Greco-Ca-

tolică (recunoscută ofi cial de 
Statul Român din 1989). Pe 
terenul de lângă Biserica din-
tre Brazi din Sibiu, Mitropo-
lia Română Unită cu Roma 
(greco-catolică) a ridicat un 
monument în cinstea lui Ale-
xandru Vaida-Voevod, care a 
fost dezvelit în data de 28 no-
iembrie 2018.

Artizan al Unirii
În 1893 a vizitat România 

şi a luat parte la Sibiu la Con-
ferinţa Naţională a Partidu-
lui Naţional Român, partid 
de care şi-a legat destinul. La 
conferinţa de la Sibiu, preşe-
dinte al partidului a fost ales 
dr. Ioan Raţiu şi s-a hotărât 
elaborarea unui „Memoran-
dum” al românilor, adresat 
împăratului de la Viena. „Me-
morandumul” a fost redactat 
pentru a susţine revendică-
rile românilor din imperiu şi 
a denunţa politica de asupri-
re naţională şi intoleranţa 
practicată de guvernul de la 
Budapesta. Alexandru Vai-
da-Voevod a asistat la elabo-
rarea proiectului de către Iu-
liu Coroianu în casa bunicu-
lui său, Alexandru Bohăţel. 
Împăratul Franz Joseph a re-
fuzat să acorde o audienţă de-
legaţiei, iar semnatarii şi con-
ducătorii acţiunii au fost tri-
mişi în judecată. Totodată, 
s-a implicat în pregătirea şi 
desfăşurarea Conferinţei Par-
tidului Naţional Român din 

10 ianuarie 1905 de la Sibiu 
care a adus triumful noului 
val activist din care mai fă-
ceau parte Iuliu Maniu, Au-
rel Vlad şi Nicolae Comşa. 
Ulterior, a activat ca deputat 
în Parlamentul de la Buda-
pesta, unde s-a distins ca unul 
din deputaţii cu vederi demo-
cratice. S-a numărat între 
apropiaţii arhiducelui Franz 
Ferdinand, moştenitorul tro-
nului Austriei şi Ungariei.

În anul 1916, după intra-
rea României în război con-
tra Austro-Ungariei, şi-a ară-
tat dezamăgirea faţă de acest 
act. Vaida-Voevod considera 
că „poporul român din Aus-
tro-Ungaria va păstra acelaşi 
devotament faţă de dinastie 
şi patrie, probat de veacuri, 
cu aceeaşi sinceritate şi dra-
goste ca în trecut.” Alexandru 
Vaida-Voevod a avut o contri-
buţie deosebit de importantă 
la înfăptuirea Unirii Transil-
vaniei cu România.

Un vizionar
A fost un om politic, me-

dic, publicist, unul dintre li-
derii marcanţi ai Partidului 
Naţional Român din Tran-
silvania, apoi al Partidului 
Naţional Ţărănesc. Vaida-Vo-
evod a debutat politic în an-
turajul arhiducelui Franz 
Ferdinand, ca susţinător al 
drepturilor românilor tran-
silvăneni. După Unirea Tran-
silvaniei cu România şi fuzi-

unea naţionalilor transilvă-
neni cu ţărăniştii din Vechiul 
Regat, s-a numărat printre 
liderii marcanţi ai noului 
Partid Naţional Ţărănesc. A 
sprijinit regimul autoritar al 
regelui Carol al II-lea, motiv 
pentru care i-a părăsit pe na-
ţional-ţărănişti şi a înteme-
iat propriul partid. După in-
staurarea monarhiei autori-
tare a fost numit consilier re-
gal, iar şeful statului l-a fo-
losit pentru a-şi justifi ca re-
gimul, mizând pe credibili-
tatea unor politicieni cu ex-
perienţă, care erau fi deli mo-
narhiei. Va deveni unul din-
tre cei mai apropiaţi colabo-
ratori, prin care Carol al II-lea 
îşi va legitima regimul auto-
ritar. Din 1938, Vaida este 
numit consilier regal, apoi 
este ales preşedinte al Adu-
nării Deputaţilor (9 iunie 
1939 – 5 septembrie 1940). 
Mai mult, între 20 ianuarie 
– 22 iunie 1940, regele Ca-
rol al II-lea îl numeşte la 
conducerea Frontului Re-
naşterii Naţionale, „unica 
organizaţie politică în stat”, 
sub comanda supremă a re-
gelui Carol. Evenimentele 
politice ulterioare au deter-
minat ieşirea lui Alexandru 
Vaida-Voevod de pe scena 
politică. În 24 martie 1945 
a fost arestat de autorităţi-
le comuniste şi anchetat de 
temutul ofi ţer de securitate 
Gheorghe Crăciun.

Alexandru Vaida-Voevod a plecat şi s-a întors la Sibiu

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
(numele la naştere 
Gheorghe Gheorghiu, năs-
cut în 8 noiembrie 1901, 
Bârlad – decedat în 19 
martie 1965, Bucureşti) a 
fost liderul comunist al 
României din 1947 până la 
moartea sa. A fost 
prim-ministru al României 
în perioada 2 iunie 1952 – 
2 octombrie 1955, dar şi 
preşedinte al Consiliului 
de Stat al Republicii 
Populare Române în peri-
oada 21 martie 1961 – 19 
martie 1965.

Cum a ratat oraşul 
Sibiu „şansa” 
de a-i purta numele?

Mai 1953. Partidul Mun-
citoresc din România sărbă-
toreşte 32 de primăveri. Un 
grup de muncitori de la Uzi-
nele „Independenţa” din Si-
biu au năstruşnica idee de a 
cere Comitetului Central al 
PMR ca denumirea oraşului 
lor să fi e schimbată:

„Către Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Ro-
mân, Bucureşti,

Un grup de muncitori de la 
Uzinele Independenţa Sibiu pro-
pun ca în cinstea celei de-a 32-a 
aniversare a Partidului, Ora-
şul Sibiu să ia denumirea de 
oraşul Gheorghe Gheorghiu Dej, 
în semn al dragostei ce îl poar-
tă muncitorii Uzinei noastre.

TRĂIASCĂ PARTIDUL 
MUNCITORESC ROMÂN 
ÎN FRUNTE CU IUBITUL 
NOSTRU CONDUCĂTOR 

GHEORGHE GHEOR-
GHIU DEJ!

(urmează aproximativ 20 
de semnături indescifrabile)”.

Scrisoarea muncitorilor si-
bieni ajunge în redacţia coti-
dianului „Scânteia”, care o re-
direcţionează către Cancela-
ria Secretariatului Comitetu-
lui Central al PMR în data 
de 13 mai 1953. Puşi în faţa 
unei situaţii pe care nu prea 
ştiau cum să o gestioneze, 
membrii Secretariatului CC 
al PMR (Iosif Chişinevschi, 
Alexandru Moghioroş, Ghe-
orghe Apostol şi Miron Con-
stantinescu) aprobă (în prin-
cipiu) propunerea bravilor 
muncitori sibieni. Povestea 
se încheie însă prin interven-
ţia lui Gheorghiu-Dej, care 
consemnează pe minusculul 
înscris următoarele:

„Nu sunt de acord. Să li se 
recomande tov. ca în cinstea 
Partidului să obţină mari şi 
concrete succese în munca lor

ss. Gh. Gheorghiu-Dej (in-
descifrabil)”

sursa: stefanbosomitu.
wordpress.com

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
nu a vrut ca Sibiul 
să îi poarte numele

Fostul prim-ministru Ion 
Gheorghe Maurer şi-a înce-
put cariera profesională în 
oraşul Agnita. A exercitat 
această meserie pentru o 
scurtă perioadă, în perioa-
da interbelică, însă apoi a 
revenit în zonă, în perioa-
da comunismului pentru 
a lua parte la câteva parti-
de de vânătoare. Ion 
Gheorghe Maurer (născut 
în 23 septembrie 1902, 
la Bucureşti) a fost 
prim-ministru al României 
în perioada 1961-1974 şi 
preşedinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naţionale 
a Republicii Populare 
Române în perioada 11 
ianuarie 1958 – 21 martie 
1961. A urmat Facultatea 
de Drept din Bucureşti, iar, 
după absolvire, între 1925 
şi 1928, a fost numit jude-
cător în oraşe ca Agnita, 
judeţul Târnava Mare, 
Iernut şi Târgu Mureş. 
Maurer revine la Bucureşti 
în 1928. Renunţă la cioca-
nul de judecător pentru 
avocatură.

Tatăl său a fost alsacian, 
profesor de limba franceză în 
Bucureşti, mama româncă. 
Prenumele lui era de fapt Jean. 
Ion Gheorghe Maurer a stu-
diat ştiinţele juridice şi a ac-
tivat ca avocat, calitate în ca-
re i-a reprezentat în instanţe-
le juridice pe ilegaliştii comu-
nişti români. Pe la sfârşitul 
anilor '20 era asistent de pro-
curor la Tribunalul din Sighi-

şoara. A încercat să intre în 
Baroul de Târnava Mare, dar 
n-a reuşit. Atunci a intrat în 
Baroul Avocaţilor de Bucu-
reşti. În anul 1937, a devenit 
membru al Partidului Comu-
nist din România. Între anii 
1947-1951, a deţinut funcţia 
de preşedinte al Comitetului 
Olimpic Român. A fost ales 
membru titular al Academiei 
Române din 1955.

În perioada cât a fost 
prim-ministru (a condus cinci 
guverne succesive din 21 mar-
tie 1961 până la 28 martie 
1974), a făcut numeroase vi-
zite în străinătate, pentru a 
înlesni relaţiile economice sau 
a întări legăturile politice. A 
făcut câte două vizite în URSS 
şi China (martie 1964) pentru 

a media în confl ictul dintre ce-
le două mari ţări socialiste. 
La 28 septembrie 1967, a că-
lătorit în secret la Hanoi, cu 
scopul de a convinge guvernul 
comunist al Vietnamului de 
Nord să-şi schimbă poziţia du-
ră şi să adere la demersurile 
care aveau ca scop termina-
rea războiului cu Vietnamul 
de Sud. În mandatele sale, 
economia României a înregis-
trat o creştere medie de pes-
te 9% pe an.

Pensionat de Ceauşescu
În 1971, a fost la una din-

tre multele vânători comune 
cu Nicolae Ceauşescu în jude-
ţul Covasna. Cu această oca-
zie, s-a iscat un confl ict dintre 
cei doi legat de cine a doborât 

un urs, după ce amândoi au 
tras aproape în acelaşi timp. 
Cu toate că părerea asistenţi-
lor prezenţi era că glonţul uci-
gaş a fost al lui Maurer, un 
funcţionar al ministerului ru-
gat să facă arbitrajul, Feneser, 
a decis, că trofeul aparţine lui 
Ceauşescu. Maurer a protes-
tat şi, în urma schimbului de 
cuvinte, Ceauşescu s-a supă-
rat şi a plecat cu elicopterul, 
fără să ia parte la ospăţul obiş-
nuit de după vânătoare. În 
1972, în aceeaşi zi când Ceau-
şescu îi îndemna pe activiştii 
comunişti să lupte pentru re-
alizarea planului cincinal în 4 
ani şi jumătate, Maurer a sur-
prins opinia publică prin dis-
cursul său de la Cluj, în care 
a declarat, că „mai bine mai 
puţin, dar mai bine”. La şedin-
ţa CC al PCR din 25-26 mar-
tie 1974, au fost îndepărtaţi 
din funcţii mai mulţi adversari 
ai lui Nicolae Ceauşescu. Ma-
urer a fost scos la pensie la ce-
rerea sa, pe motiv de boală, dar 
a păstrat cele mai multe avan-
taje personale al elitei comu-
niste (vilă cu piscină în interi-
or, două maşini de lux, şofer, 
pază de corp etc.). În anii care 
au urmat, a fost invitat de onoa-
re la toate evenimentele publi-
ce mari ale partidului şi statu-
lui (congrese, sărbătorile cu 
ocazia zilei naţionale etc.).

După condamnarea repre-
siunii mişcării de revoltă a 
muncitorilor din Braşov din 
noiembrie 1987, a fost pus în 
stare de arest la domiciliu.

Ion Gheorghe Maurer, 
judecător la Agnita


