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Abstract
The Romanian Communist Party’s (RCP) structure was copied in all political,
administrative and economical structures around the country. There were two subunits:
the Committee and the so called ‘core’. Political Committee’s were designed to rule
many structures, like counties, cities, communes, factories and public institutions. In
this paper, we will see how the Bihor county RCP Committee was organized and hot it
evolved between 1968 and 1988. Some of these evolutions are seen as statistics on the
total number of Party members, along with the total number of women, men, workers,
Romanians and so on. Documents seen show also how people were selected to join
the RCP, how they were politically educated and what were the main reasons for the
withdrawal of the membership.
Keywords: Bihor county, the Romanian Communist Party, political education,
socialist ideology, statistics.

Organizaţia judeţeană Bihor a Partidului Comunist Român a moştenit structura şi
o parte a membrilor fostei organizaţii regionale de partid Crişana, după reorganizarea
administrativă din anul 1968. Acesta era organismul de bază din punct de vedere
politic la nivelul judeţului, fiind, în acelaşi timp factor decident în problemele politice şi
administrative la nivelul principalelor instituţii judeţene.
Conform Statutului său, Partidul Comunist Român era „cea mai înaltă formă de
organizare a clasei muncitoare, detaşamentul de avangardă”, respectiv „forţa politică
conducătoare în Republica Socialistă România”1. Scopul său final era, conform aceluiaşi
Statut, „construirea societăţii fără clase – societatea comunistă”2.
Comitetul era una dintre subdiviziunile PCR, pe lângă nucleu (celulă). Un comitet, fie el
comunal, orăşenesc, municipal sau judeţean, coordona activitatea acestor nuclee (de fabrică,
de stradă, sătesc). Comitetul judeţean îşi desfăşura activitatea în localitatea reşedinţă de judeţ şi
era compus din „delegaţi aleşi dintre membrii comitetelor subordonate şi ai nucleelor”3. După
modelul Comitetului Central, Comitetul Judeţean era alcătuit dintr-un Secretariat, respectiv
un Birou politic. Primul se ocupa de aplicarea planurilor Comitetului Central, de verificarea
comitetelor şi a nucleelor subordonate în ideea aplicării instrucţiunilor primite. Totodată, în
drd. Universitatea Oradea, cristian.culiciu@yahoo.com.
Statutul Partidului Comunist Român, Editura Politică, Bucureşti, 1965, p. 7.
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Ibidem, p. 9.
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Constantin Maimuca, Tehnica şi tactica comunistă, Editura Primus, Oradea, 2011, p. 48-50, 53.
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atenţia Secretariatului intrau problemele de
cadre. Biroul politic se ocupa de analizarea
situaţiei economice şi sociale şi politice a
judeţului, de discutarea acesteia împreună cu
comitetele de partid din cadrul întreprinderilor
şi instituţiilor în şedinţe periodice4.
Modul de organizare a unui Comitet
Judeţean de Partid se prezenta conform
schemei de mai jos5, iar activitatea sa era
reglementată conform Legilor 57/1968
de organizare şi funcţionare a Consiliilor
Populare6, respectiv 21/1979 de modificare a
sa. În subordinea directă a Comitetului erau
comitetele de sector şi comitetele orăşeneşti,
care, la rândul lor aveau în subordine
comitete de sector. În fruntea organizaţiei se
afla un prim-secretar, de obicei o persoană
socotită fidelă CC şi a secretarului general.
Mai cu seamă după anul 1971, această
Schema de organizare a Comitetului Judeţean
funcţie a fost supusă sistemului de rotaţie a
de Partid
cadrelor7. Odată pe an, Comitetul Judeţean
de Partid susţinea o plenară, iar şedinţele Biroului şi Secretariatului se desfăşurau regulat,
ori de câte ori era necesar.
În vederea cunoaşterii direcţiilor în care Comitetul Judeţean PCR Bihor a evoluat
pe parcursul anilor 1968-1988, socotim necesară prezentarea câtorva cifre absolute. În
decursul acestor două decenii, judeţul Bihor a fost condus de către şase prim-secretari:
Victor Bolojan (1968-1974), Petre Blajovici (1974-1978), Gheorghe Blaj (1978-1982), Eva
Feder (1982-1984), Laurean Tulai (1984-1987) şi Andrei Sorciu (1987-1989)8.
La sfârşitul anului 1968, organizaţia judeţeană PCR Bihor avea 52.507 de membri9,
în urma reorganizării administrative pierzând membrii aflaţi în comunele trecute la judeţele
vecine (15.993 de persoane)10. Grafic, evoluţia numărului total al membrilor comitetului
judeţean de partid Bihor, între 1968 şi 1988 este prezentată în figurile din pagina alăturată.
Numărul total al membrilor Judeţenei de Partid Bihor a crescut constant, într-un ritm
de circa două mii – trei mii de membri per an. Dacă la începutul intervalului studiat (31
decembrie 1968), numărul acestora era de 68.500, la sfârşitul anului 1988 se ajunsese la
101.72611. Acest ritm era rezultatul primirilor şi excluderilor, accentul căzând pe creşterea
proporţiei femeilor12. Astfel, dacă în anul 1968 procentul bărbaţilor era de 78,2% (41.060
de persoane)13, acesta a scăzut la 74,06% (55.431 de persoane) în anul 197814, respectiv
Ibidem, p. 56. Despre rolul şi sarcinile organizaţiilor de bază există numeroase date în culegerile de lecţii
şi instrucţiunile ce erau tipărite în acel timp. Vezi: Culegere de lecţii pentru cursurile şi cercurile în care se
studiază Statutul Partiului Comunist Român, Editura Politică, Bucureşti, 1967, p. 119-125.
5
Constantin Maimuca, op. cit., p. 57.
6
http://lege5.ro/Gratuit/g43tmnzv/legea-nr-57-1968-de-organizare-si-functionare-a-consiliilor-populare, accesat
la data de 20 octombrie 2016.
7
Andrei Florin Sora, „Viaţa politică locală în comunism şi actorii ei: Prim-secretarii Comitetelor Judeţene ale
PCR, 1968-1989”, în Arhivele totalitarismului (Bucureşti), 2013, nr. 3-4, p. 115-119.
8
Nistor Ciordaş, Bihorean în vâltoarea timpului, vol. III – Consiliile Populare Judeţean, Municipal, orăşeneşti şi
comunale, factori determinanţi în dezvoltarea economică şi socială a judeţului Bihor, p. 161-211.
9
Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Bihor, fond Comitetul Judeţean PCR Bihor, dos. 6/1970, f. 94.
10
Ibidem.
11
Idem, dos. 3/1989 nenumerotat.
12
„Organele şi organizaţiile de partid trebuie să acorde atenţie primirii în partid a celor mai înaintate şi mai
active femei”. Vezi: Instrucţiuni pentru aplicarea prevederilor Statutului Partidului Comunist Român privind
primirea în partid, 1977, p. 4.
13
A. N. – S. J. Bh., fond Comitetul Judeţean PCR Bihor, dos. 6/1970, f. 95.
14
Idem, dos. 6/1979 nenumerotat.
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Graficul numărului total de membri ai Comitetului Judeţean de Partid Bihor, cu numărul total al
femeilor, respectiv cel al bărbaţilor

Graficul numărului total al membrilor Comitetului Judeţean de Partid Bihor, împreună cu cel al
românilor, maghiarilor şi al altor naţionalităţi

64,9% (66.014 de persoane) în anul 198815. Concomitent, proporţia femeilor a crescut, de
la 21,8% (11.447 de persoane) în anul 1968, la 25,94% (19.415 persoane) în anul 197816,
respectiv 35,10% (35.712 persoane) în anul 198817.
Primirea unui număr cât mai mare de femei în rândul partidului era reglementată
printr-o hotărâre a Plenarei CC al PCR din iunie 1973 şi prin Hotărârea Comitetului Politic
Executiv din luna decembrie 197618.
În general, referindu-ne la întregul interval de timp studiat, un procent semnificativ al
membrilor organizaţiei judeţene de partid Bihor aveau vârste cuprinse între 30 şi 40 de ani,
proporţia variind între un sfert şi o treime. Proporţia devenise chiar mai mare în anii ´80.
Creşterea numărului şi a proporţiei persoanelor de etnie română în organizaţia de partid
a fost consecventă creşterii numărului de români în judeţul Bihor. „Românizarea” Judeţenei
de Partid este observabilă comparând cifrele. Astfel, dacă la finalul anului 1969 organizaţia
era compusă în proporţie de 64,1% (35.499 de persoane) din membri de etnie română19,
procentul acestora a crescut în două decenii la 72,9%, adică 74.158 de persoane20. Membrii
Idem, dos. 3/1989 nenumerotat.
Idem, dos. 6/1979 nenumerotat.
17
Idem, dos. 3/1989 nenumerotat.
18
Idem, dos. 6/1979 nenumerotat.
19
Idem, dos. 6/1970, f. 96.
20
Idem, dos. 3/1989 nenumerotat.
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Graficul numărului total al membrilor Comitetului Judeţean de Partid Bihor, împreună cu cel al
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de etnie maghiară erau în proporţie de 34% în anul 1969, adică 18.898 de persoane21, iar în
anul 1988 erau în procent de 26,07%, adică 26.520 de persoane22.
Din nou, o realitate a României comuniste a fost creşterea numărului muncitorilor.
Industrializarea a transformat o bună parte ţăranilor ce trăiau în mediul rural în muncitori
în întreprinderile din oraşe. Acest parcurs este observabil şi în proporţionalitatea ţăranilor şi
a muncitorilor, respectiv a intelectualilor (profesori, funcţionari, medici etc.) în organizaţia
judeţeană de partid.
În Comitetul Judeţean de Partid Bihor, doar două din cele trei categorii mai sus
amintite au crescut în proporţie, faţă de totalul membrilor. Este vorba despre muncitori şi
despre categoria intelectualilor şi a funcţionarilor. În cele două decenii supuse studiului,
numărul muncitorilor a crescut permanent, în ritmuri variate, aproapte triplându-se. Astfel,
dacă la începutul intervalului, respectiv la 31 decembrie 1968, aceştia reprezentau 46,68%
(24.508 persoane) din total23, în anul 1988 ei însumau 57,21% (58.201 persoane)24.
Procentul ţăranilor a fost într-o descreştere abruptă, dacă ne raportăm la întregul interval,
însă ca număr constatăm o creştere uşoară, după mai multe fluctuaţii minore. Un motiv
este că mulţi dintre ţărani au devenit, între timp, muncitori, angajându-se în întreprinderile
din mediul urban. Creşterea masivă a numărului muncitorilor a produs scăderea proporţiei
ţărănimii de la 25,84% (13.567 de persoane)25 în anul 1969, la 14,94% (15.192 de persoane)
la sfârşitul anului 198826. Din acelaşi motiv, procentul intelectualilor şi al funcţionarilor a
scăzut, deşi vorbim, şi aici despre creşterea numerică a acestora. S-a ajuns, astfel, de la
20,74% (10.893 de persoane) la 17,61% (17.917 persoane) din 1968 până în 198827.
Categoria „alţii” (pensionari, casnice, liber profesionişti) a avut o creştere continuă, de la
6,74% (3539 de persoane), în anul 196828, la 10,24% (10.416 persoane), în anul 198829.
Raportat la populaţia totală activă a judeţului, membrii de partid reprezentau 13,1%
în anul 196930, 23,19% în anul 197831, 32,5% în anul 198432.
Idem, dos. 6/1970, f. 96.
Idem, dos. 3/1989 nenumerotat.
23
Idem, dos. 6/1970, f. 95.
24
Idem, dos. 3/1989 nenumerotat.
25
Idem, dos. 6/1970, f. 95.
26
Idem, dos. 3/1989 nenumerotat.
27
Idem, dos. 6/1970, f. 95; Idem, dos. 3/1989 nenumerotat.
28
Idem, dos. 6/1970, f. 95.
29
Idem, dos. 3/1989 nenumerotat.
30
Idem, dos. 6/1970, f. 94.
31
Idem, dos. 6/1979 nenumerotat.
32
Idem, dos. 4/1985, f. 13.
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22
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Numărul comitetelor de partid şi al organizaţiilor de bază din judeţ a avut o evoluţie
proprie. Astfel, în anul 1969, în Bihor funcţionau 256 de comitete de partid, din care
una municipală, şi 1564 de organizaţii de bază, din care patru erau subordonate direct
Comitetului Judeţean33. La un deceniu distanţă, în anul 1978, funcţionau 267 de comitete
de partid şi 1682 de organizaţii de bază34.
În cadrul Comitetului existau câteva, să le spunem, mecanisme de organizare şi
desfăşurare a activităţilor. Vorbim despre procese privind primirea cetăţenilor în PCR, despre
educarea politico-ideologică a membrilor, respectiv despre acordarea de sancţiuni membrilor
care comiteau fapte penale sau încălcau Statutul PCR sau alte regulamente interne.
Primirea în partid se făcea respectând unele criterii, respectiv conform unor
instrucţiuni. În general, conform acestora, în organizaţiile de partid erau primiţi „cei mai
înaintaţi şi mai activi oameni ai muncii, care se disting prin calităţile lor morale, politice
şi profesionale, luptă cu energie şi pasiune revoluţionară pentru înfăptuirea programului
Partidului”. Tinerii puteau adera în partid doar în dacă anterior fuseseră membri ai Uniunii
Tineretului Comunist. Totodată, se punea accent pe primirea femeilor, iar toate persoanele
erau primite în baza recomandării a doi membri de partid35.
Modul în care se făcea recrutarea în PCR şi „politica de cadre” erau reglementate
şi reiterate şi în alte documente de partid (Rapoarte sau Planul unitar de perspectivă), şi
reamintite periodic în discursurile lui Nicolae Ceauşescu. „Criteriul hotărâtor” în primirea
în partid se referea la „calităţile moral politice” ale solicitantului36.
Când vorbim despre structura socio-profesională a organizaţiilor de partid, creşterea
numărului muncitorilor era naturală. Ea, însă, era reiterată în cadrul şedinţelor Comitetului
Judeţean de Partid, pe considerentul că doar o mică parte a numărului total al muncitorilor
din judeţ se înscrisese în Partid37. Totuşi, în unele cazuri, primirea în partid se făcea după
„nevoi”. Aceasta însemna primirea cu prioritate a persoanelor din anumite categorii de
muncă (de pildă ţărani cooperatori şi economişti în 196838), pentru echilibrarea, oarecum,
a compoziţiei organizaţiilor din judeţ39. La sfârşitul deceniului al optulea, când scăderea
ponderii minorităţilor era mai mult decât evidentă, s-a încercat impulsionarea primirii în
partid a cetăţenilor de etnie maghiară40, însă fără vreun rezultat concret.
Conducerea organizaţiei judeţene de partid evoca pretenţia „creşterii forţei organizaţiei
de partid la sate”, prin cooptarea cât mai multor ţăranii cooperatişti în PCR. Totodată, toate
comitetele şi nucleele din judeţ aveau obligaţia înscrierii femeilor şi tinerilor cu rezultate bune
în muncă41. În zonele urbane, prioritatea constantă era aducerea muncitorilor calificaţi42.
Acest proces era supus dezbaterilor în cadrul şedinţelor de birou ale organizaţiilor de partid43.
Nemulţumirile au fost mereu prezente. Conform rapoartelor anuale privind
compoziţia Judeţenei de Partid, conducerea acesteia se arăta nesatisfăcută atât de numărul
celor primiţi în partid, cât şi de calitatea noilor membri. „Slaba preocupare” privind
recrutarea de noi membri era menţionată în anumite ramuri industriale. De pildă, în anul
1971, doar 17,34% dintre cei ce activau în industria de exploatare şi prelucrare a lemnului
din judeţ erau membri de partid. Aceeaşi părere era extinsă asupra nucleelor de fabrică.
Aşa se face că, tot în anul 1971, la Întreprinderea de Prefabricate din beton din Oradea,
Idem, dos. 6/1970, f. 101.
Idem, dos. 6/1979, nenumerotat.
35
Instrucţiuni pentru aplicarea prevederilor Statutului Partidului Comunist Român privind primirea în partid,
1977, passim.
36
A. N. – S. J. Bh., fond Comitetul Judeţean PCR Bihor, dos. 6/1979 nenumerotat.
37
În anul 1968, 27% dintre muncitorii din judeţul Bihor erau membri de partid. Idem, dos. 6/1968, f. 88.
38
Idem, dos. 4/1968, f. 90.
39
La începutul anilor ´70, la nivel naţional, circa jumătate din totalul membrilor de partid (2.230.000 de
persoane) era format din muncitori, un sfert din ţărani, un sfert din intelectuali şi alte categorii. Din total, 88%
din mebrii PCR erau de etnie română. Vezi: Nicolae Ceauşescu, Raport la Conferinţa Naţională a Partidului
Comunist Român – 19-21 iulie 1972, Editura Politică, Bucureşti, 1972, p. 72.
40
A. N. – S. J. Bh., fond Comitetul Judeţean PCR Bihor, dos. 6/1979 nenumerotat.
41
Idem, dos. 6/1972, f. 80.
42
Idem, dos. 6/1975, f. 186.
43
Ibidem, f. 187-187v.
33
34
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fuseseră primiţi doi noi membri, mult sub pretenţiile şefilor judeţeni. Altor comitete, săteşti,
li se reproşau puţinii membri noi din organizaţiile de bază din Cooperativele Agricole de
Producţie44. Deşi numărul ţăranilor membri de partid era în scădere pe fondul trecerii lor
la statutul de muncitori, lipsa lor nu putea fi completată în acelaşi ritm, ceea ce dădea
naştere la numeroase discuţii în şedinţele de Secretariat45. Unele organizaţii erau criticate
în sensul primirii „prea uşor” a funcţionarilor, socotiţi nepregătiţi, în detrimentul ţăranilor46.
În general, în documente se precizează numărul redus al primirilor în partid în domeniul
construcţiilor, a exploatării lemnului şi a exploatării resurselor subsolului.
În consecinţă, Biroul Comitetului Judeţean de Partid Bihor adopta, anual, un Plan de
măsuri privind activitatea membrilor de partid. Însă aceste Planuri erau similare de la un
an la altul, semn că fie problemele identificate nu erau rezolvate, fie pretenţiile conducerii
organizaţiei sau a PCR erau tot mai ridicate. Cert este că „îmbunătăţirea” „politicii de cadre”
şi a „stilului şi metodelor de muncă”, revizuirea funcţiilor din nomenclatură, alegerea în
UTC, apoi în PCR a „celor mai buni tineri”, respectiv îmbunătăţirea pregătirii politicoideologică a membrilor, erau constante de-a lungul celor două decenii supuse cercetării47.
În cea de-a doua jumătate a anilor ´70, recrutările se concentrau, în majoritate, tot
asupra muncitorilor, 85% din cei primiţi urmând să facă parte din această categorie48.
Procentul a fost atins sau chiar depăşit, în 1977, 87,44% dintre cei nou-primiţi fiind
muncitori49. De punctat că, la acel moment, puţin peste jumătate dintre medicii, profesorii
şi inginerii din Bihor erau membri de partid. Conform unui Plan de măsuri adoptat în anul
1981, 45% dintre cei nou-primiţi în partid trebuiau să fie femei, iar minim 70% să provină
din rândurile UTC, adică să fie tineri50. În anul 1983, procentul femeilor ce trebuiau să
adere la structurile PCR creştea la 50% din total51. S-a ajuns astfel ca până în jumătate din
totalul membrilor să aibă vârste cuprinse între 30 şi 40 de ani.
Educarea membrilor de partid era un proces distinct, reglementat prin anumite
Instrucţiuni, şi supus dezbaterilor în cadrul şedinţelor organizaţiei. Asimilarea principiilor
marxist-leniniste, ideologia comunistă, „normele de muncă şi viaţă” aparţinând „eticii şi
echităţii socialiste” era obligatorie pentru toţi membrii. Respingerea „ideologiei burgheze”,
respectiv cultivarea sentimentului de „unitate şi frăţie” între „naţionalităţile conlocuitoare”,
erau, de asemenea, obligatoriu de asimilat52. Totodată, membrii de partid aveau obligaţia
„învăţării permanente”, a perfecţionării profesionale, iar în cadrul organizaţiilor de bază
erau prezentate, de trei-patru ori anual, expuneri cu privire la viaţa de partid, dar şi discuţii
cu fiecare membru, la care participarea era obligatorie53. Membrul de partid era obligat la
plata unei cotizaţii, în funcţie de retribuţia tarifară54. Membrul de partid avea „misiunea
istorică” identică acelei a PCR, de a „apăra cuceririle poporului” şi de a „construi societatea
fără clase”, conform propagandei prezente în toate documentele de partid.
Scopul general al educării membrului de partid era familiarizarea sa cu ideologia
marxist-leninistă, educaţia patriotică şi de „apărare a cuceririlor oamenilor muncii” fiind
incluse în acest cumul, alături de ideea de „frăţie” între popoare şi etnică. La nivel naţional,
această activitate era subordonată Secţiei de Propagandă a Comitetului Central al PCR.
Adunările de partid şi aşa-numita „muncă politică de masă” erau orientate în special către
Idem, dos. 6/1972, f. 76.
Idem, dos. 11/1973, f. 191.
46
Idem, dos. 6/1975, f. 173v.
47
Idem, dos. 4/1980, f. 37-40.
48
Idem, dos. 5/1978, f. 4v.
49
Ibidem, f. 12.
50
Idem, dos. 3/1981, f. 34. În anul 1986, acest procent a crescut la 75-80%, semn că, odată cu înaintarea în vârstă
a membrilor vechi, era nevoie de înlocuirea şi completarea lor cu membri tineri. Idem, dos. 10/1987 nenumerotat.
51
Idem, dos. 4/1983, f. 25.
52
Instrucţiuni pentru aplicarea prevederilor Statutului Partidului Comunist Român privind primirea în partid,
1977, p. 18-19.
53
Ibidem, p. 20-22.
54
Instrucţiuni cu privire la cotizaţiile membrilor de partid, 1981, passim.; În general, membrii PCR Bihor îşi
plăteau cotizaţia la timp, de pildă în anul 1987 procentul de încasare fiind de 99,8%. Vezi: A. N. – S. J. Bh.,
fond Comitetul Judeţean PCR Bihor, dos. 19/1988 nenumerotat.
44
45
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tinerii primiţi în PCR, atât prin activităţile desfăşurate de către organizaţiile de partid, cât
şi în toate celelalte instituţii, în special cele de învăţământ - şcoli, licee, facultăţi, sprijinite
de Academia de ştiinţe sociale şi politice, mass-media şi alte instituţii de cultură (teatre,
opere, cinematografe)55.
La sfârşitul anilor ´60, atenţia conducerii judeţenei de partid era focusată pe „munca
de educaţie” a membrilor din două motive principale: vârsta tot mai scăzută a membrilor,
respectiv numărul tot mai mare de abateri, sancţiuni şi excluderi din partid56. Această
educare se făcea, parţial, în sensul mobilizării, adică înregimentării a cât mai multor oameni
noi în organizaţiile din judeţ. La acel moment existau organizaţii cu mulţi membri, tineri în
majoritate, dar şi organizaţii cu puţini membri şi trecuţi, în majoritatea lor de vârsta de 40
de ani. Pe măsură ce gradul de acces la şcolile profesionale şi învăţământ superior creştea,
se mărea şi numărul membrilor de partid cu pregătire de specialitate57. De regulă, membrii
simpli sau care ocupau funcţii, ca de pildă cea de secretar în cadrul Comitetului Judeţean, şi
care nu aveau decât studii medii, erau trimişi la completarea studiilor. Procesul era unul greoi,
dovadă că, în anul 1976, circa o treime din aceştia nu aveau şcoala generală absolvită58.
În acest sens, relevant este discursul lui Nicolae Ceauşescu, publicat în Raportul
asupra celui de-al XI-lea Congres al PCR. Este amintită reglementarea procesului de
educare a membrilor de partid şi a oamenilor muncii în general prin decizia Plenarei
Comitetului Central al PCR din luna noiembrie 1971. Referirea, în cadrul discursului, la
învăţarea „trecutului de luptă revoluţionară” nu era deloc întâmplătoare, istoria rescrisă
făcând parte din pachetul propagandistic minimal predat în cadrul cursurilor şcolilor de
partid59. Limbajul de lemn introducea această activitate în sfera pregătirii de tip militar a
omului de rând, acest „om nou” devenind un „combatant” care intra în atenţia „muncii
de înarmare politico-ideologică”, fiind „înarmat” cu documentele Congreselor PCR şi cu
„indicaţiile şi sarcinile” preluate din discursul ceauşist60.
Învăţământul de partid era o formă de educaţie organizată, prin care membrii erau
familiarizaţi cu cerinţele morale şi ideologice ale statutului lor. Nu toţi membrii de partid
erau incluşi în acest sistem. De pildă, în anul 1971, 83,06% dintre membrii de partid
din Bihor frecventau cursurile şcolii de partid61. În anul 1974, în învăţământul de partid
din judeţul Bihor erau cuprinşi 74.636 de cursanţi, adică 96,5% din totalul membrilor de
partid de la acel moment62. Procentul s-a îmbunătăţit uşor în anii următori, ajungând la
97,26% în 198463. Participarea cursanţilor la semninarii era urmărită lunar prin Biroul şi
Secretariatul organizaţiei judeţene de Partid64.
Astfel, pentru evitarea problemelor de ordin ideologic, la nivelul Comitetului
Judeţean erau organizate, în cadrul adunărilor generale şi a şcolilor de partid, cursuri şi
susţineri de referate pe teme. Aceste teme erau gândite pentru diferite categorii de membri,
pe agricultură, industrie, învăţământ, economie, munca politică de partid. Amintim
câteva dintre titluri: „Disciplina şi morala de partid”, „Conduita comunistului în familie
şi societate”, „Întărirea vigilenţei şi combativitatea membrilor de partid”65. Alte expuneri
Nicolae Ceauşescu, Propuneri de măsuri pentru îmbogăţirea activităţii politico-ideologice, de educare
marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii – 6 iulie 1971. Expunere la Consfătuirea de
lucru a activului de partid din domeniul ideologiei şi al activităţii politice şi cultural-educative – 9 iulie 1971,
Editura Politică, Bucureşti, 1971, p. 8-17.
56
A. N. – S. J. Bh., fond Comitetul Judeţean PCR Bihor, dos. 4/1968, f. 86.
57
Idem, dos. 6/1970, f. 93, 95-96.
58
Idem, dos. 11/1977, f. 98v.
59
Nicolae Ceauşescu, Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în
perioada dintre Congresul al X-lea şi Congresul al XI-lea şi sarcinile de viitor ale partidului, 25 noiembrie 1974,
Editura Politică, Bucureşti, 1974, p. 92-97. Introducerea disciplinelor umaniste, precum istoria, sociologia,
filosofia şi economia politică era introdusă în pregătirea propagandistică cu ajutorul lectorilor specializaţi, de
la universităţi, licee şi muzee.
60
A. N. – S. J. Bh., fond Comitetul Judeţean PCR Bihor, dos. 6/1975, f. 183; Idem, dos. 4/1985, f. 14.
61
Idem, dos. 6/1972, f. 78.
62
Idem, dos. 6/1975, f. 183. În munca politico-educativă erau înscrise şi alte persoane, nemembre de partid.
63
Idem, dos. 4/1985, f. 14.
64
Idem, dos. 10/1987 nenumerotat.
65
Idem, dos. 4/1968, f. 175.
55
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şi dezbateri erau organizate pe următoarele subiecte: „Programul PCR despre principalele
direcţii ale dezvoltării civilizaţiei şi culturii noastre socialiste”, „Educarea materialistştiinţifică a oamenilor muncii – obiectiv principal al activităţii politico-ideologice”,
„Agricultura, ramură de bază a economiei naţionale”66. În plus, se organizau expuneri
privind „disciplina comunistă” şi „Angajamentul solemn”67.
La nivelul Comitetului Judeţean PCR Bihor exista o echipă de propagandişti, instruită
prin secţia sa de propagandă, care se ocupa de susţinerea cursurilor, pe discipline diferite,
pentru muncitorii din întreprinderi sau pentru cei înscrişi la seminarii. Totodată, periodic
se realiza instruirea „organelor şi aparatului” Uniunii Tineretului Comunist, a Asociaţiei
Studenţilor Comunişti de la Institutul de Învăţământ Superior din Oradea, a preşedinţilor,
vicepreşedinţilor, secretarilor şi membrilor de comitete, a cadrelor de conducere şi
aparatului consiliilor populare, a cadrelor didactice şi specialiştilor din diferite domenii,
organelor de conducere din instituţii şi întreprinderi, a cadrelor de conducere ale consiliilor
Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste68.
Cu toate acestea, în şedinţele Biroului judeţenei de Partid se spunea că „cel mai mare
neajuns al nostru este că marea majoritate a secretarilor organizaţiilor de bază nu ştiu să
dea sarcini concrete membrilor de partid, nu ştiu cum să se asigure repartizarea de sarcini
concrete, nu ştiu ce înseamnă sarcini concrete”69.
Tot în această direcţie, inclusiv în vederea pregătirii profesionale, se organizau
schimburi de experienţă cu secretarii comitetelor de partid orăşeneşti, comunale, din
Staţiunile de Maşini Agricole şi Întreprinderile Agricole de Stat. Alţi membri urmau cursurile
Universităţii serale de marxism-leninism. De asemenea, conducerile organizaţiilor de partid
erau instruite şi verificate de colectivele de membri de partid şi ale comisiilor obşteşti70. În
cadrul adunărilor generale ale organizaţiilor din judeţ erau susţinute expuneri cu privire
la viaţa de partid şi munca politico-ideologică71. Cei mai „merituoşi” dintre activişti erau
trimişi la specializare Școala Interjudeţeană de Partid şi la Academia „Ștefan Gheorghiu”.
Doar un număr redus dintre activişti urmau studii postuniversitare şi obţineau diplome
de doctor. Conform documentelor, atenţia se concentra foarte mult în direcţia pregătirii
cadrelor didactice.
O parte dintre membrii judeţenei de partid intrau în nomenclatură. Vorbim de
persoane cu funcţii de conducere atât în Comitet, cât şi în diferite instituţii publice şi
întreprinderi aflate pe raza judeţului. În anul 1975, nomenclatura judeţului Bihor era
formată din 1114 persoane, din care circa trei sferturi era compus din muncitori72. Patru
ani mai târziu, nomenclatura Comitetului Judeţean cuprindea 3564 de persoane73, iar în
1980 era compusă din 3792 de persoane74. În anul 1988, nomenclatura judeţenei de partid
cuprindea 5802 cadre75. Pentru diferitele funcţii erau aleşi atât titulari, cât şi rezerve. În
general, circa o treime din numărul total al activiştilor erau femei.
Acordarea de sancţiuni era reglemntată printr-o serie de Instrucţiuni şi aplicată în
cazul constatării de abateri de la Statutul PCR sau în cazul apariţiei unor probleme de
ordin profesional. O organizaţie de partid, implicit cea a judeţului Bihor, avea posibilitatea
sancţionării membrilor prin mustrare, vot de blam sau chiar retragerea statutului de membru.
Excluderea din partid era hotărâtă de către adunarea generală a organizaţiei. Orice hotărâre
de excludere era aprobată de comitetul judeţean de partid, analiza motivelor făcându-se
de către un colectiv designat în acest scop. În cazuri deosebite, analiza era făcută de către
biroul comitetului de partid76.
Idem, dos. 6/1979 nenumerotat.
Idem, dos. 4/1984, f. 27.
68
Idem, dos. 4/1983, f. 87-88.
69
Idem, dos. 4/1984, f. 6v.
70
Idem, dos. 6/1972, f. 75.
71
Idem, dos. 11/1973, f. 254-255.
72
Idem, dos. 7/1976, f. 87.
73
Idem, dos. 4/1980, f. 42.
74
Idem, dos. 4/1981, f. 142-153.
75
Idem, dos. 3/1989 nenumerotat.
76
Instrucţiuni cu privire la aplicarea măsurilor disciplinare prevăzute în statutul PCR, 1968.
66
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Sancţiunea de excludere din partid a fost aplicată în numeroase cazuri din motive
disciplinare, de conduită sau din cauza unor probleme penale. Numărul excluderilor era
considerat mare, doar în anul 1972 înregistrându-se peste 200 de astfel de decizii77. În
anul 1975 au fost înregistrate 438 de excluderi din partid78, în 1980 – 654 de excluderi79,
în 1983 – 288 de excluderi80, în 1984 – 96 de excluderi81, în 1987 – 430 de excluderi82. În
anul 1988 au fost înregistrate 712 excluderi, majoritatea pe fondul plecării definitive din
ţară83. Pe parcursul deceniului al nouălea, acesta era un motiv tot mai des întâlnit pentru
retragerea statutului de membru de partid.
Motivele pentru care erau aplicate aceste sancţiuni erau variate. Mustrările erau
aplicate pentru fapte mai puţin grave, aflate la prima abatere, cum ar fi absenţa de la
şedinţe/cursuri/diferite încălcări ale Statutului PCR, pierderea carnetului de membru.
Cazurile membrilor Biroului/Secretariatului sau a nomenclaturii în general erau discutate
în cadrul şedinţelor de Birou/Secretariat sau în cadrul Plenarelor organizaţiei judeţene de
partid. Excluderea din partid survenea în cazul repetării abaterilor sau în cazul unor situaţii
mai grave. Vorbim despre furt, „abateri de la disciplina de partid şi de stat” (nerespectarea
Statutului PCR), frecventarea sectelor religioase, „atitudine duşmănoasă faţă de partid şi
guvern”… Alţii îşi pierdeau statutul de membru PCR în urma plecării din ţară.
Cadrele care deţineau funcţii de conducere îşi pierdeau postul, nu însă şi calitatea
de membru de partid, în cazul nerespectării unor „indicatori de eficienţă”. Vorbim despre
performanţa instituţiei sau întreprinderii, dar şi de activitatea personală a persoanei în
discuţie. „Formalismul” „automulţumirea”, „superficialitatea” şi „delăsarea în muncă”,
pe lângă necunoaşterea realităţilor întreprinderii sau încălcări ale legii/Statutului PCR/
Instrucţiunilor, erau motive de înlocuire a cadrelor; altele plecau din motive personale sau
medicale. Însă uneori nu existau înlocuitori pentru aceste persoane.
În concluzie putem spune că activitatea Comitetului Judeţean Bihor al PCR a fost
consecventă, în sensul menţinerii unor criterii precise de selectare, modelare şi chiar
eliminare a oamenilor din partid. Vorbim, totuşi, de un control pe care PCR îl exercita la
nivelul tuturor organizaţiilor locale, ierarhic, dar şi din punctul de vedere al oamenilor care
le compuneau. Modul în care numărul de membri de partid din Bihor, de toate categoriile,
a fluctuat, este relevant pentru exemplificarea şi înţelegerea mecanismelor din interiorul
PCR. Remarcăm că Instrucţiunile, atât privitoare la primirea în partid, cât şi la pregătirea
celor deja membri, erau respectate, cu unele excepţii bineînţeles. Remarcăm, de asemenea,
tendinţa constantă de „românizare” şi întinerire a organizaţiei, paralel cu primirea unui
număr crescând de femei. Echilibrarea proporţiei dintre bărbaţi şi femei era importantă în
acel timp, însă discrepanţa dintre proporţia muncitorilor şi cea a ţăranilor/intelectualilor a
crescut mult de-a lungul perioadei studiate.
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