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Abstract
The Great Union of 1918 meant not only the completion of the national territory
but also a „touchstone” for the Romanian administration and, therefore, for the Romanian
police, who had to face the new post-war realities and the efforts made to return to a state
of normality in the society. It was a difficult period that registered some initiatives, yet
without reaching the stage of completion. Except for the most difficult times, the police in
Bihor County, founded in 1919, was concerned to achieve a number of overall purposes
during the interwar period: the correction or annihilation of deviant behaviours, of acts of
disorder and corruption, of the anarchy trends and social chaos, thus ensuring peace and
order, which were requisite to modern society.
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Chestura de Poliţie Oradea a fost parte componentă din unităţile exterioare ale
Direcţiei Generale a Poliţiei, care a luat fiinţă în oraşul de pe Crişul Repede în urma legii
din 8 iulie 1929. Chestura era condusă de un chestor, acesta fiind un funcţionar de poliţie
de rang superior. Pe plan local, instituţia l-a avut în frunte – din anul 1929 – pe Ilie Reu.
Chestura îşi exercita atribuţiile de poliţie generală a statului într-un municipiu sau
într-o comună, dar şi asupra staţiilor C.F.R., aeroporturilor şi punctelor de trecere a frontierei
prin organele exterioare (comisariatele şi detaşamentele de poliţie).
Principalele atribuţii ale Chesturii erau: efectuarea serviciului de pază şi protecţie
a oraşului, asigurarea măsurilor de ordine publică pe drumurile publice, în pieţe, gări şi
târguri care se aflau în raza municipiului şi a judeţului respectiv, monitorizarea stării de
spirit a populaţiei, întocmirea unor evidenţe referitoare la personalul de serviciu particular,
controlul şi monitorizarea spaţiilor de cazare (hoteluri), elaborarea actelor de recensământ,
descoperirea infracţiunilor de drept comun şi a celor contrare siguranţei statului, evidenţa
populaţiei civile, inclusiv a persoanelor de altă naţionalitate aflate în tranzit sau cu domiciliu
permanent în ţară.
În structura Chesturii orădene existau următoarele birouri: biroul de siguranţă, condus
de un ofiţer de poliţie ajutat de un corp operaţional alcătuit din ofiţeri, agenţi şi personal
administrativ, care efectuau atât activităţi de birou, cât şi de teren. Avea scopul de a aduce
la cunoştinţa autorităţilor superioare fapte sau stări de fapte contrare ordinii publice şi
siguranţei statului; un birou al poliţiei administrative care urmărea apărarea principalelor
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drepturi şi libertăţi cetăţeneşti şi a proprietăţii particulare, a grupărilor sociale, prevenirea
infracţiunilor, încălcarea legilor, regulamentelor şi ordonanţelor; biroul de poliţie judiciară,
cu rol în eliminarea pericolului infracţional în perimetrul oraşului Oradea, deferirea în faţa
justiţiei a infractorilor acuzaţi de diferite delicte, precum şi aplicarea sentinţelor date de
instanţele judecătoreşti. De asemenea, biroul ţinea la zi cazierul poliţienesc avea un birou
al evidenţei populaţiei şi al cărţii de imobil, şi un detaşament al gardienilor publici, condus
de Ioan Boceanu. Ultima structură era formată din toate secţiile de gardieni publici din
oraşele unui judeţ, iar la rândul lor secţiile erau alcătuite din mai multe posturi de pază
care se stabileau în funcţie de mărimea localităţii şi de densitatea populaţiei. Chestura se
preocupa de pregătirea profesională şi de educaţia civică a gardienilor, precum şi de starea
disciplinară a personalului aflat în subordine1.
În Oradea, Chestura avea în componenţă 4 comisariate, iar în judeţ cele mai
importante funcţionau la Salonta, Beiuş, Episcopia Bihor şi Borş. Tot de aceasta aparţineau
şi detaşamentele de poliţie din Cotul Crişului (pe frontieră), Santăul Mare etc. Pe lângă
comisariatele şi detaşamentele de poliţie, Chestura Oradea îşi exercita autoritatea şi asupra
poliţiilor comunale. Conform articolelor 35 şi 36 din legea pentru organizarea poliţiei
generale a statului din 21 iulie 1929, dreptul de reglementare a acţiunilor poliţiei comunale
aparţinea autorităţilor comunale, iar executarea măsurilor de aplicare a regulamentelor şi
ordonanţelor se realiza prin ofiţeri şi agenţi de poliţie. Primarul deţinea funcţia de şef al
poliţiei şi îşi exercita această atribuţie fie personal, fie prin intermediul corpului de ofiţeri
şi agenţi de poliţie. În cazul tulburării ordinii şi liniştii publice, primarul avea datoria să
ia toate măsurile pentru stabilizarea situaţiei până la sosirea jandarmilor. De asemenea, el
trebuia, în regim de urgenţă, să anunţe primpretorul despre infracţiunile săvârşite pe raza
comunei respective2.
Jandarmii, la rândul lor, aveau obligaţia de a supraveghea şi susţine organele de
poliţie comunale. În multe cazuri misiunile acestora s-au suprapus cu cele ale poliţiei, o
delimitare a atribuţiilor specifice realizându-se abia între anii 1929-19343.
La 1 septembrie 1929 a sosit la Oradea o comisie oficială din cadrul Direcţiei
Siguranţei Generale a Statului, cu scopul de a numi şi încadra funcţionarii de poliţie din
judeţul Bihor şi din întreaga zonă de vest a ţării, conform noii legi de organizare a poliţiei,
din iulie 1929. Comisia era formată din dr. R. Ioaniţescu – subsecretar de stat, Emanoil Stan
director general al Siguranţei Generale a statului, Vintilă Ionescu – general, D. Nemeş –
senator şi N. Pascu – profesor universitar. Oaspeţii au fost întâmpinaţi în localitatea Nojorid
de oficialităţile locale: Iosif Maiorescu – prefectul judeţului Bihor, Ilie Reu – chestorul
poliţiei din Oradea, şi Cornel Sava – inspector general al Siguranţei. În Oradea, delegaţia
a fost primită în sala festivă a primăriei municipiului Oradea de către dr. Aurel Lazăr –
preşedintele comisiei interimare a oraşului, dr. Teodor Roxin – deputat, dr. Sever Erdelyi
– deputat, dr. Gelu Egri – senator etc. S-au ţinut mai multe discursuri prin care s-a subliniat
importanţa momentului. Din alocuţiunile prezentate cu acest prilej, s-a resimţit necesitatea
implementării unor schimbări majore în domeniul organizării poliţiei, cu atât mai mult cu
cât bilanţurile anterioare anului 1929 dovedeau că această instituţie importantă a statului a
avut o structură precară, deseori haotică, cu repercusiuni negative în desfăşurarea activităţii
specifice4. Ca atare, era nevoie de o nouă organizare a poliţiei locale, care să corespundă
normelor şi principiilor europene de factură occidentală.
În baza noii legi s-au făcut următoarele numiri şi încadrări în cadrul Chesturii Oradea
şi a serviciilor poliţieneşti din judeţul Bihor: Fodor Laurenţiu, şeful serviciului de siguranţă,
clasa a II-a, a fost numit în funcţia de secretar de chestură clasa I; Pojar Liviu – director de
poliţie clasa I, Anca V. Graţian, Vasile Bărbat, Ioan Cinca, Wolff Iuliu, Ferez Emeric – au
fost încadraţi comisari clasa I; Auxenţiu Bidian, Horia Neacşa, Ion Viliga au fost desemnaţi
Lazăr Cârjan, Istoria poliţiei române de la origini şi până în 1949, Editura Vestala, Bucureşti, 2000, p. 244-245.
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comisari de siguranţă clasa a II-a, iar Ciprian Cheresteşiu a fost avansat la gradul de comisar,
clasa a III-a; subcomisarilor Ştefan C. Ionescu, Rudolf Pop şi Alexandru Oşorhan li s-au
atribuit titlul de comisari-ajutori. În aceeaşi funcţie au fost nominalizaţi şi translatorul clasa
I Stara Ch. Alfred, Marius Râmniţeanu – agent de siguranţă clasa a III-a, Ştefan Carlos, Virgil
Chinghiţă, Nicolae Fetu, Silviu Borza şi Liviu Pârvu5.
În mai 1931, chestorul Ilie Reu a fost avansat ca inspector al Poliţiilor din regiunea
de frontieră şi a renunţat la funcţia deţinută până la acea dată. El a fost înlocuit provizoriu
de secretarul Laurenţiu Fodor. În presa locală s-au vehiculat mai multe nume care trebuiau
să ocupe această demnitate, printre ele numărându-se şi cel al comisarului Traian Puticiu,
care fusese prefect de poliţie în anul 1927. De numele său era legată şi o afacere veroasă
de contrabandă cu ţigări „Hunia” în valoare totală de 80.000 de lei, caz anchetat şi judecat
de Tribunalul Zalău6.
La conducerea chesturii a fost numit, în cele din urmă, Gheorghe Rânzescu, intelectual
de seamă, un adevărat specialist în domeniu, cu studii absolvite în Occident. În acest
context, s-au operat schimbări de personal: E. Costescu a fost numit inspectorul chesturii,
comisarul Radovici a primit conducerea biroului judiciar, iar comisarul Villiga pe cea a
serviciului de siguranţă. În fruntea comisariatului Ioşia a fost numit comisarul Chidioşan, la
cel din Gara-Mare comisarul Nemeş, iar la cel din Velenţa a fost desemnat Horia Popescu.
De asemenea, s-a format un serviciu de informaţii pentru presă şi public, care a avut rolul
de a centraliza informaţiile provenite de la diferitele servicii şi, după o analiză şi o selecţie
făcute de chestor, se întocmea un buletin general care putea fi consultat şi de presă7.
În toamna anului 1931, chestorul Gheorghe Rânzescu s-a mutat la Cernăuţi, în locul
său fiind numit Valer Popovici8, acesta conducând Chestura de Poliţie din Oradea până în
anul 19389. El a reuşit să se impună în plan profesional şi să coordoneze eficient activitatea
chesturii şi a subordonaţilor săi într-o perioadă dificilă, generată de criza economică
care producea numeroase nemulţumiri sociale, exprimate prin proteste (chiar în corpul
poliţienesc local, datorită întârzierilor plăţii salariilor), revolte şi manifestări stradale10.
În 18 iunie 1938 a fost adoptată legea pentru trecerea poliţiei urbane din judeţe sub
coordonarea Legiunilor de Jandarmi, care a fost abrogată la 1 martie 193911. În acest cadru
a fost numit comandant al Chesturii şi al Legiunii de Jandarmi Bihor ofiţerul de poliţie
Teodor Petruc12. În continuare, la conducerea Chesturii locale s-a aflat Valer Popovici, care
a deţinut această funcţie până în toamna anului 193813. El a fost urmat de Eugen Clonţa,
până în anul 1940, când acesta a fost înlocuit de Ovidiu Gritta, şeful Chesturii Poliţiei
Municipiului Timişoara14.
Pe lângă Chestura Oradea a funcţionat şi detaşamentul gardienilor publici, condus
de Ioan Boceanu începând din anul 1929 şi până în 1940.
Detaşamentul gardienilor publici a avut, în perioada 1929-1940, un personal
cuprins între 120 şi 250 de gardieni15. Atribuţiile lor constau în efectuarea serviciului de
pază publică pe teritoriul urban al judeţului, controlul modului de îndeplinire a serviciului
de pază, centralizarea lucrărilor referitoare la numirea, încadrarea şi avansarea personalului
şi dotarea acestuia cu echipament şi armament.
În componenţa corpului gardienilor publici au intrat: posturile de pază, constituite
din unul sau mai mulţi gardieni, secţia de gardieni, alcătuită din mai multe posturi, şi
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detaşamentul de gardieni, care cuprindea secţiile de gardieni din oraşele aceluiaşi judeţ16.
Detaşamentul gardienilor publici din Bihor era format, în anul 1932, din 8 secţii, care
au fost conduse de următorii şefi de secţie: Dărăbant Francisc, Florian Ardelean, Gheorghe
Bene, Ioan Ţărău, Anton Popescu, Mihalache Oprea, Lazăr Giulai şi Ioan Leuca17. Şefii
de poliţie nu puteau fi avansaţi sau revocaţi din serviciu de către chestor sau de şeful de
detaşament. Toate deciziile în acest sens erau luate de Direcţia Generală a Poliţiei18.
Paza oraşului se făcea prin posturile fixe sau mobile. Cele din prima categorie
funcţionau la Banca Naţională, Parchetul General, Parchetul Tribunalului şi la alte instituţii
ale statului. Ele erau de zi şi de noapte, serviciul gardienilor desfăşurându-se în două
schimburi de câte 12 ore fiecare. Posturile mobile au fost repartizate în spaţiul oraşului
pentru a sigura paza publică. Aici serviciul se desfăşura în trei schimburi a câte 8 ore.
Schimbul I se efectua între orele 5 dimineaţa şi ora 13; schimbul al II-lea intra în activitate
de la ora 13 la ora 21, iar ultimul schimb dura de la ora 21 la ora 5 dimineaţa. Acesta era
cel mai dificil şi era prestat, în general, de gardieni necăsătoriţi, care nu aveau obligaţii
familiale majore. Aceştia se odihneau la cazarma gardienilor, situată în sediul Chesturii19.
Gardienii publici erau plătiţi de stat şi de primăriile urbane. În perioada marii crize
economice din anii 1929-1933, 100 de gardieni publici nu au fost plătiţi de administraţia
orădeană, ceea ce a determinat revoltarea acestora20.
Detaşamentul gardienilor publici ocupa un spaţiu situat în demisolul sediului Chesturii
Oradea, care se găsea în partea centrală a oraşului. Cancelaria şefului de detaşament era
situată la etajul I al aceleiaşi clădiri. Detaşamentul mai deţinea două magazii de efecte, o
popotă şi o sală de teorie, o bucătărie şi o sală de mese, ateliere de croitorie şi cizmărie, o
frizerie21.
Gardienii publici erau îmbrăcaţi în uniforme compuse din pantaloni, veston, manta,
cizme şi chipiu, aşa cum era prevăzut în ordinul circular nr. 3.685 din 17 aprilie 193222.
Armamentul era compus din pistoale de tip „Browning”, numărul acestora fiind
destul de redus, întrucât în bugetele anuale erau prevăzute sume mici pentru achiziţionarea
de armament. O altă cauză a numărului insuficient de arme a fost şi pierderea de către
gardieni a pistoalelor aflate în dotare. Astfel, numai în doi ani, s-au pierdut 97 de pistoale
de tip „Browning”, Direcţia Generală a Poliţiei hotărând ca responsabilii pentru această
situaţie să plătească contravaloarea armamentului şi să fie revocaţi din funcţie. Suma
pentru achiziţionarea unui asemenea tip de pistol se ridica la 1.600 de lei şi se reţinea
din salariul funcţionarului, în rate eşalonate, în trei luni, aceasta în condiţiile în care
remuneraţia de bază a unui gardian se ridica la 2.100 de lei, potrivit salarizării anului
1932. De asemenea, fiecare gardian trebuia să ia parte la şedinţele de tragere organizate în
poligonul garnizoanei23.
Pentru a fi angajaţi în structurile poliţiei, gardienii trebuiau să îndeplinească
următoarele cerinţe şi norme obligatorii: să aibă absolvite cel puţin patru clase primare, să
aibă satisfăcut stagiul militar cu grad de caporal sau sergent, să fie cetăţean român cu vârsta
cuprinsă între 23 şi 30 de ani, să deţină certificat de bună purtare, să aibă o constituţie
robustă şi să urmeze cursurile şcolii de poliţie ştiinţifică, secţia a III-a, în conformitate cu
prevederile legale24.
Prima serie de cursanţi ai şcolii de poliţie ştiinţifică şi-a desfăşurat ciclul în perioada
1 martie-31 mai 1932, la Bucureşti, la ea participând 198 de gardieni din toată ţara.
Oradea a fost reprezentată de 8 gardieni publici. În urma susţinerii examenului final,
34 de gardieni au fost avansaţi din clasa a III-a în clasa a II-a, printre ei numărându-se
Lazăr Cârjan, op. cit., p. 239-240.
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şi orădeanul Gheorghe Moldovan, care a obţinut media finală 7,45. Cursurile şcolii au
urmărit perfecţionarea personalului poliţienesc, specializarea acestuia şi încadrarea lui
într-o clasă superioară. Toţi cursanţii primei serii erau încadraţi în clasa a III-a, avansarea
într-o treaptă superioară realizându-se în conformitate cu art. 122 din Legea gardienilor
publici, care prevedea că trecerea dintr-o categorie în alta se putea înfăptui numai după un
stagiu de doi ani în vechea clasă25.
A doua serie a şcolii de poliţie ştiinţifică şi-a finalizat studiile tot în capitală, în perioada
1 iunie – 30 august 1932. Din localitate au participat 2 gardieni – Filimon Gavrilă (care a
obţinut la examene media 6,21) şi Petru Oşvath (media finală 5,76). Pentru comparaţie,
cea mai mare notă a fost obţinută de gardianul Ion Guzdureanu din Bucureşti (nota 8,79),
iar cea mai mică a fost 5,34. Aşadar, rezultatele obţinute de gardienii orădeni au fost destul
de modeste26.
A treia serie a cursurilor s-a desfăşurat în intervalul 1 septembrie-30 noiembrie 1932.
Oradea a fost reprezentată de doi gardieni publici – Damian Ioan (media 6,92) şi Ioan
Tăbăcaru (5,60)27.
La ultimele două serii a şcolii de poliţie ştiinţifică au participat gardieni încadraţi
în clasa a II-a. Cei care obţineau diploma de absolvire a şcolii erau încadraţi în clasa I,
iar cursanţii consideraţi repetenţi erau devansaţi din clasa a II-a în cea de-a III-a sau chiar
revocaţi din funcţie28.
Gardienii publici Dumitru Abrudan şi Petru Petruţ, din cadrul detaşamentului
Oradea, au fost recompensaţi, în anul 1932, de oficialităţile de poliţie din Bucureşti, cu
medalia „BĂRBĂŢIE ŞI CREDINŢĂ”, pentru participarea la acţiunea de calmare a spiritelor
din timpul mişcărilor studenţeşti din capitala ţării29.
Locurile de muncă ale gardienilor publici trimişi la aceste cursuri erau intangibile.
În timpul celor trei luni de studiu, aceştia primeau salariul direct de la Bucureşti, unde se
întocmeau statele de plată30. Pentru a fi disponibilizat un gardian trebuia să aibă patru
sancţiuni, aplicate pentru motive întemeiate. La a cincea abatere i se adresa un avertisment
scris, iar la a şasea i se desfăcea contractul de muncă, cu aprobarea Inspectoratului General
de Poliţie. Revocările şi demisiile gardienilor publici se puteau face doar în ultima zi a
lunii, excepţie se făcea în caz de deces sau atunci când erau săvârşite acte infracţionale
grave.31. În Oradea, au fost revocaţi din funcţie, în martie 1932, următorii gardieni: Traian
Dobai, Petru Filip, Mihai Gheţe (datorită consumului exagerat de alcool). În luna iulie au
fost disponibilizaţi Teodor Stana, Petru Barna, iar în octombrie Andrei Popa32.
Chestura Poliţiei Oradea şi-a avut sediul în oraşul de pe malurile Crişului Repede
până în februarie 1941, când s-a mutat la Beiuş. În anul 1944 sediul Chesturii a revenit în
municipiul Oradea, iar în 1949 aceasta s-a desfiinţat.
Instituţie vitală în mersul şi evoluţia unei societăţi, Poliţia a avut de-a lungul timpului
istoric atribuţii informativ-coercitive care au vizat, cu prioritate, corectarea sau anihilarea
comportamentelor deviante, a actelor de dezordine şi corupţie, a tendinţelor de anarhie şi
haos social, asigurarea liniştii şi ordinii, indispensabile unei societăţi moderne.
Marea Unire din 1918 a însemnat întregirea teritoriului naţional dar şi o „piatră de
încercare” pentru administraţia românească şi, implicit, pentru poliţia română, care a trebuit
să facă faţă noilor realităţi postbelice şi eforturilor de revenire la o stare de normalitate în
societate. Instituţia poliţiei s-a impus treptat în regiunile româneşti unite cu patria-mamă,
trebuind să facă faţă atât problemelor care ţineau de mărirea considerabilă a teritoriului
ţării şi a populaţiei, cât şi chestiunilor generate de creşterea ponderii minorităţilor etnice
în noul stat unitar român. A fost o perioadă dificilă, înregistrându-se şi unele iniţiative care
Ibidem, f. 59-60.
Ibidem, f. 73.
27
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n-au ajuns în stadiu de finalizare. Dincolo de perioadele mai critice, poliţia bihoreană a
fost preocupată, pe toată durata timpului interbelic, să atingă scopurile generale semnalate
mai sus, ceea ce a determinat o conştientizare a importanţei ei în societate.
Poliţia locală s-a dovedit a fi o instituţie a statului de drept, care şi-a exercitat
atribuţiile conform legilor aflate în vigoare. Ea a încercat să servească idealurile democratice
ale tânărului stat român şi să se afle permanent în slujba interesului public. Progresele
realizate de această instituţie şi-au demonstrat valabilitatea prin configurarea unor mutaţii
benefice în viaţa socială a românilor din Bihor.

