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REZUMAT
Constituirea statului naţional unitar român a deschis calea unei noi ere pentru destinul naţiunii.
Factorii de decizie politică şi-au asumat misiunea iniţierii unor ample reforme economice, politice şi
sociale şi a constituirii unui cadru legislativ adecvat noii configuraţii a edificiului politico-statal, astfel
încât să se asigure premisele consolidării spirituale şi culturale a societăţii româneşti. Arădenii, prin
reprezentanţii lor din guvern, parlament şi instituţiile judeţene, au onorat prin muncă şi dăruire funcţiile
politice şi administrative deţinute, contribuind la marile progrese înregistrate de România în primele
două decenii de după Unire. Prezenta lucrarea furnizează informaţii de istorie locală şi naţională,
prezintă evenimentele care au marcat evoluţia politică regională, încearcă să reconstituie realitatea
istorică interbelică din zona Aradului, surprinzând aspecte ale procesului de modernizare administrativă,
rolul şi locul pe care arădenii au ajuns să-l deţină pe scena politică a României întregite. Acest demers
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istoriografic încearcă să redea, într-o manieră obiectivă, activitatea elitei conducătoare implicată în
managerierea celor mai importante instituţii publice judeţene. În acelaşi timp, doreşte să creioneze
profilul şi faptele unor personalităţi care au activat în Arad sau au gravitat în jurul acestui centru politic
şi, nu în ultimul rând, să evidenţieze acţiunile întreprinse de aceşti lideri în organismul legislativ de la
Bucureşti sau la nivel guvernamental.
Primele două capitole înfăţişează prefacerile şi evenimentele care au urmat desăvârşirii unităţii
statului naţional unitar român, prezintă viaţa politică internă, descrie oameni, fapte şi întâmplări din
epoca Aradului interbelic. De asemenea, prezintă integrarea arădenilor în viaţa parlamentară a statului
român prin participarea acestora la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din perioada 19191939, şi realizeaază o introspecţie asupra rezultatelor şi condiţiilor de desfăşurare a campaniilor
electorale parlamentare. Înregimentaţi în partidele politice ale vremii, reprezentaţii Aradului s-au
remarcat în disputa de idei purtată de la tribuna organismului legislativ al ţării, au contribuit
semnificativ prin amendamente şi interpelări la adoptarea cadrului normativ al României Mari, precum
şi la susţinerea politicii guvernamentale implementate de executiv. Capitolele trei şi patru surprind
momentele circumscrise acţiunii de preluare a administraţiei în teritoriul locuit de arădeni de către
autorităţile româneşti, precum şi măsurile ce au vizat eficientizarea şi modernizarea instituţională locală,
procese în cadrul cărora Prefectura şi Consiliul Judeţean Arad au avut un rol major. Au fost evidenţiate
demersurile iniţiate de prefect şi de consilierii judeţeni în direcţia îmbunătăţirii stării generale a
populaţiei judeţului Arad, precum şi realizările înregistrate de administraţia locală în intervalul
cronologic 1919-1939.
Implementarea sufragiului universal, începând cu alegerle generale din noiembrie 1919, a creat
oportunitatea creşterii substanţiale a electoratului, exprimarea prin vot a opţiunilor politice nefiind
condiţionată de situaţia materială, de poziţia socială sau profesională. În judeţul Arad, alegerile
parlamentare din anul 1919, au fost dominate de candidaţii Partidului Naţional Român. Această
formaţiune politică s-a situat până la acel moment în avangarda luptei de emancipare naţională, liderii ei
fiind principalii artizani ai organizării Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia. Exponent al intereselor
intelectualităţii, al micii burghezii de la oraşe şi al ţărănimii transilvănene, P.N.R. s-a bucurat în anul
1919 de o largă susţinere socială. Cea mai mare parte a ţărănimii arădene a fost receptivă la perspectiva
alegerii primului parlament al României unite. Aderarea ei la programul şi susţinerea candidaţilor
P.N.R. a constituit un lucru natural la alegerile din noiembrie 1919, întrucât partidul naţional era
perceput ca împuternicitul românilor transilvăneni în noul edificiu politico-statal. Solidaritatea ţărănimii
cu candidaţii partidului naţional a fost una evidentă în condiţiile entuziasmului creat de actul de la 1
decembrie 1918 şi de perspectivele implementării reformei agrare în Transilvania. Campania electorală
s-a desfăşurat fără tulburări generate de agitatori, decurgând într-un climat de ordine, entuziasm şi
efervescenţă naţională.
3

Alegerile din 1919 au consemnat victoria Partidul Naţional Român în judeţul Arad, rezultate la
care a contribuit şi pasivismul asumat de către maghiari. Participarea lor la alegerile generale ale
României ar fi însemnat recunoaşterea indirectă a actului unirii, într-un moment în care tratatele de pace
cu Austria şi Ungaria nu au fost semnate în cadrul Conferinţei păcii de la Paris, astfel că receptivitatea
maghiarilor faţă de politica internă a statului român era foarte redusă.
Privind retrospectiv asupra rezultatelor alegerilor din anii 1920-1933, am remarcat diferenţierea
opţiunilor politice ale cetăţenilor, dar şi instabilitatea preferinţelor de vot ale alegătorilor de la un scrutin
la altul. Statistica scorurilor electorale înregistrate în judeţul Arad din anii 1920, 1922, 1926, 1927,
1928, 1931, 1932 şi 1933 a consemnat adjudecarea victoriei de către partidul aflat la conducerea
guvernului. Gruparea politică desemnată de suveran să formeze guvernul, a exploatat de fiecare dată
avantajul organizării alegerilor, reuşind să-şi constituie o confortabilă majoritate în parlament. Deşi în
democraţiile cu tradiţie, guvernul era emanaţia parlamentului, fiind constituit în urma unui vot de
încredere dat de o majorităte de legislativă, în statul român interbelic organismul legiuitor a fost creaţia
executivului, deoarece se forma în urma persuasiunilor electorale exercitate de partidul de guvernământ.
Alegerile generale din 20 decembrie 1937, iniţiate de guvernul liberal condus de Gherorghe Tătărescu,
au fost ultimele din perioada interbelică organizate într-un cadru democratic, fiind expresia unei
puternice confruntări între adepţii parlamentarismului şi cei ai autoritatarismului. Ele s-au desfăşurat
într-o atmosferă de confuzie şi de neîncredere în capacitatea partidelor politice de a conduce ţara 1. În
judeţul Arad, mişcarea legionară şi-a făcut simţită prezenţa cu o listă de candidaţi pe care a figurat tatăl
,,căpitanului”, Ion Zelea Codreanu, Ion Moţa şi Vasile Noveanu etc. În mesajul către electorat,
reprezentanţii Partidului Totul pentru Ţară au elogiat Italia şi Germania, apreciind că democraţiile lumii
vor decade, urmând ca pe cadavrul lor să fie clădit un nou sistem politic după model fascist şi nazist.
Situaţia internă a României a fost abordată prin prisma problemelor de ordin economico-financiar cu
care se confrunta populaţia, iar responsabilitatea pentru această stare a fost pusă pe seama evreilor.
Mişcarea legionară a fost înfăţişată ca o organizaţie ce promova interesele naţionale, cu un profund
caracter religios creştin ce stătea la baza doctrinei şi activităţii sale2. În judeţul Arad, candidaţii grupării
legionare au obţinut peste 30 % de procente, locul următoare revenind Partidului Naţional Liberal. La
nivel întregii ţări, niciun partid nu a obţinut necesarul de 40% din voturi pentru a putea beneficia de
avantajele conferite de prima electorală – P.N.L. 35,92 %, P.N.Ţ. 20,40 %, Partidul Totul pentru Ţară
15,58 %. Pentru prima dată un guvern a pierdut alegerile, cu toate că scrutinul a fost organizat şi
controlat de propriul aparat admninistrativ. Opţiunea electoratului, de rău augur pentru destinul
parlamentarismului, a arătat puternica orientare a preferinţelor politice către extrema dreaptă. Se
întrezărea deja un viitor sumbru pentru sistemul politic din România, deschizându-se perspectiva
renunţării la democraţie în favoarea unui regim dictatorial.
1
2

,,Graniţa”, nr. 32 din 16 decembrie 1937, p. 3.
,,Frontul de Vest”, nr. 12 din 1 decembrie 1937, p.3.
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În cursul anului 1938 regele Carol al II-lea a acţionat eficient în direcţia consolidării puterii
personale, impunnd un cadru legislativ şi măsuri menite să conducă la înlăturarea sistemului democratic
şi la`instaurarea regimului de autoritate monarhică. Noua constituţie, decizia dizolvării partidelor
politice, crearea Frontului Renaşterii Naţionale, precum şi legea electorală din 9 mai 1939, au fost
urmate de organizarea alegerilor parlamentare din 2 iunie 19393. Alegerile au avut un caracter formal,
fiind în totalitate controlate de către autorităţi. Menirea lor a fost doar de a legitima regimul de
autoritate monarhică instituit de suveran. În primul deceniu de democraţie parlamentară al României
Mari activitatea organismului legislativ a fost expresia tendinţelor de regenerare şi de reaşezare a vieţii
politice din România pe coordonatele impuse de noul cadru de dezvoltare al statului naţional unitar
român, de necesitatea unor reforme economice, politice şi sociale, menite să asigure progresul general
de dezvoltare a ţării. S-a acţionat în direcţia desăvârşirii procesului de unificare naţională prin realizarea
deplinei integrări a provinciilor alipite în anul 1918 şi a fost adoptat cadrul normativ necesar organizării
unitare a activităţilor din domeniile economic, fiscal, social şi politic de pe întreg cuprinsul ţării.
Reprezentanţii judeţului Arad au contribuit semnificativ la formarea noului edificiu legislativ, la
sprijinirea actelor de guvernare iniţiate de partidele poziţionate vremelnic la conducerea executivului.
Arădeni precum Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş, Ioan Suciu, Iustin Marşieu, Dimitrie Crişan şi Iuliu
Grofşoreanu s-au implicat activ, prin intervenţii, discursuri şi expuneri de motive în validarea legilor
prin care Parlamentul ratifica unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România, au dezbătut
problematica refugiaţilor proveniţi din Odessa, au discutat aspectele privitoare la legislaţia legată de
conservarea şi naţionalizarea întreprinderilor care au aparţinut supuşilor statelor cu care Romnia s-a
aflat în război etc.
De la tribuna Senatului, ţărănistul Gheorghe Dumitrescu-Bumbeşti a exprimat consideraţii cu
privire la înfiinţarea societăţii anonime ,,Reconstrucţia”, a adus amendamente la legea încurajării
construcţiilor etc. Colegul său de partid, Dimitrie Crişan, şi-a arătat interesul faţă de remedierea
disfuncţionalităţilor înregistrate în comerţul cu cereale şi în aplicarea reformei agrare în judeţele
Teleorman şi Arad. Senatorul Partidului Naţional, Iuliu Grofşoreanu, a propus mai multe amendamente
la legea pentru reforma agrară, legea învăţământului şi legea fiscală. Iuliu Moldovan a luat parte la
dezbaterea proiectului legii fundamentale, la discuţiile privitoare la învăţământul primar şi la corpul
profesional silvic, la legea pentru organizarea şi exploatarea căilor ferate şi la cea de unificare a
administraţiei. Vasile Goldiş a criticat constructiv prevederile normativului învăţământului primar şi a
dezavuat implicarea factorului politic în alegerea membrilor Sinodului eparhial orthodox din Arad.
Demascarea şi condamnarea abuzurilor săvârşite de liberali în perimetrul judeţului Arad a fost o temă
abordată cu predilecţie de reprezentanţii partidului naţional. Iustin Marşieu a luat atitudine faţă de
abuzul de putere şi faptele de corupţie săvârşite de reprezentanţii administraţiei locale arădene. Dând
3

Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX (1918-1948), Ed. Paideia, Bucureşti, 1999, p. 353.
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curs solicitării venite din partea Ministerului Justiţiei, senatorii au votat pentru ridicarea imunităţii
parlamentare a lui Barabas Bella, învinuit de manifestări iredentiste şi atitudini injurioase la adresa
statului român. Ministrul cultelor Vasile Goldiş a răspuns interpelărilor venite pe marginea aplicării
Statutului Bisericii Ortodoxe Române, în legătură cu dinamica înfiinţării şi subvenţionării parohiilor
ortodoxe. Apreciind că înalta calificare şi preofesionalismul trebuie să definească meseria de avocat,
Ioan Suciu a criticat conţinutul proiectului legii de organizare a corpului de avocaţi, pe care-l percepea
necorespunzător şi un regres faţă de legislaţia anterioară. Reprezentantul minorităţii germane Hans
Beller a pledat în favoarea unei conduite fiscale mai permisive din partea preceptorilor arădeni, în timp
ce Bella Parecz s-a pronunţat pentru îmbunătăţirea actului de justiţie prin remedierea deficitului de
magistraţi şi asigurarea inamovibilităţii acestora. Făcând abstracţie de prevederile constituţionale
privitoare la libertatea de conştiinţă, episcopul Aradului Grigore Comşa s-a exprimat împotriva
prozelitismului religios promovat de neoprotestanţi, atrăgând atenţia autorităţilor centrale asupra
pericolului reprezentat de cultul baptist. El a condamnat manifestările nepatriotoce ale membrilor
comunităţii baptiste din judeţul Arad şi a perceput funcţionarea acestei confesiuni religioase drept un
pericol pentru existenţa şi hegemonia bisericii ortodoxe. O serie de probleme de interes pentru locuitorii
judeţului Arad au ocupat agenda şedinţelor celor două camere ale Parlamentului. Hans Beller a pledat în
favoarea autorizării asociaţiilor de pompieri voluntari din comunele germane ale Banatului şi ale
judeţului Arad în scopul asigurării protecţiei vieţii şi avutului cetăţenilor. A venit în sprijinul
comercianţilor de etnie germană din cartierul Aradul Nou, ale căror posibilităţi de mişcare erau
îngreunate de politica fiscală locală4, solicitând anularea taxelor percepute pentru trecerea podurilor
,,Traian” şi ,,Decebal”.
Senatorii şi deputaţii arădeni, liberali, averescani, national-ţărănişti sau aparţinând minorităţilor
naţionale, poziţionaţi susccesiv la putere sau în opoziţie, au fost părtaşi şi martori la progresele
înregistrate de România, la consolidarea democraţiei, implementarea unei legislaţii moderne, la avântul
înregistrat de economie, învăţământ, ştiinţă şi cultură.
Traseul politic la statului român în al doilea deceniu interbelic a fost a fost în mare parte unul
democratic, cu toate că forţele extremiste de dreapta şi de stânga au dobândit o anumită aderenţă în
rândul opiniei publice, fără însă ca acestea să reuşească acapararea şi controlul asupra pârghiilor
decizionale ale statului. Activitatea parlamentului în intervalul cronologic circumscris anilor 1929-1939
a vizat adoptarea unor proiecte legislative menite să asigure reoganizarea administrativă, stabilizarea şi
relansarea economică etc. Criza economică mondială s-a repercutat asupra situaţiei generale a
Romăniei, context în care, în plan parlamentar au fost întreprinse demersuri pentru diminuarea efectelor
economice negative ale acesteia. În acelaşi timp au fost create instrumente legislative menite să asigure
autorităţilor controlul situaţiei din ţară, dar şi să obstrucţioneze adversarii politici. Introducerea stării de

4

Ibidem.
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asediu şi cenzura presei au fost decizii care se îndepărtau de la cadrul democratic şi care împiedicau
libera exprimare şi manifestare a forţelor de opoziţie.
Până la mijlocul anilor 30 arădenii au fost reprezentaţi cu prestanţă şi profesinalism de generaţia
care a contribuit hotărâtor la actul unirii Transilvaniei. Din rândurile acestora, figura cea mai valoroasă
a fost Ştefan Cicio-Pop. Spre finalul carierei sale politice a ocupat în două legislaturi (1928-1931; 19321933) funcţia de preşedinte a Adunării Deputaţilor. Din aceasă postură a coordonat procesul de iniţiere,
dezbatere şi adoptare a tuturor legilor şi a reprezentat cu cinste acestă cameră a Parlamentului. În
calitatea sa de preşdinte al copurilor legiuitoare reunite a fost cel care cu prilejul restauraţiei a adresat
regelui Carol al II-lea mesajul de credinţă şi devotament faţă de tron. A arătat o preocupare constantă
faţă de arădeni, fiind cel care a susţinut adoptarea de măsuri pentru repararea daunelor provocate la
Arad de revărsarea Mureşului în anul 1932.
Ales pe lista deputaţilor de Arad în anul 1929, social-democratul Alexandru Lucian s-a remarcat
cu numeroase intervenţii în plen pe chestiuni legate de înbunătăţirea proiectului legii admnistraţiei
locale, legii minelor, legii organizării şi admnistrării pe baze comerciale a întreprinderilor şi avuţiilor
publice, s-a pronunţat împotriva măsurilor represive ale autorităţiilor îndreptate împotriva unor
publicaţii şi ziarişti ce aparţineau curentului politic de stânga. O activitate prolifică a avut şi Constantin
Xeni, deputat de Arad în perioada 1931-1932, devenit în anul 1934, sub guvernul Gheorghe Tătărescu,
ministru de stat. Din calitatea de deputat a pledat pentru respectarea procedurilor legale necesare
adoptării legii pentru asanarea datoriilor agricole, pentru măsuri de reglementare a dreptului de
petiţionare la nivelul instituţiilor admninstraţiei publice şi a condamnat cenzura presei şi interdicţiile
insitituite de guvern asupra unor publicaţii aparţinând naţional-ţărăniştilor. Pe fondul accentuării
manifestărilor iredentise, deputatul Gheorghe Henţiu a sesizat tendinţa de intensificare a
revizionismului orchestrat în Transilvania de către statul maghiar, motiv pentru care a solicitat
autorităţilor luarea de măsuri pentru apărarea frontierei vestice a ţării.
Parlamentul a rămas până la alegerile din anul 1937, o instituţie prestigioasă şi fundamentală a
regimului burghezo-democratic. A elaborat legi esenţiale pentru dezvoltarea şi evoluţia ascendentă a
statului român, fiind perceput ca un valoros for de dezbateri politice la care au luat parte personalităţi
ilustre. Permanenta dispută dintre partidele politice a contribuit la discreditarea acestora, a derutat
populaţia şi a zdruncinat credinţa acesteia în valorile sistemului constituţional inaugurat în anul 1923.
S-a deschis treptat calea către instaurarea regimului de autoritate monarhhică a lui Carol al II-le în
cadrul căruia a fost anulat plurpartidismul, libertăţile şi manifestările democratice.
Intrarea de facto a teritoriului locuit de arădeni sub controlul statului naţional unitar român s-a
produs la câteva luni după Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Instalarea la 17 mai 1919 în
fruntea oraşului şi a judeţului Arad a prefectului desemnat de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, a adus
pentru această zonă geografică progrese şi prefaceri semnificative în plan politic, admninistrativ, juridic,
economic şi cultural-educativ. Proveniţi din rândul avocaţilor formaţi în universităţile de prestigiu ale
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fostului imperiu austro-ungar, a ofiţerilor superiori trecuţi prin teatrele de operaţiuni ale primului război
mondial sau a medicilor, prefecţii şi subprefecţii judeţului Arad şi-au îndeplinit îndatoririle statutare de
serviciu cu conştiinciozitate, sârguinţă şi scrupulozitate, valorificându-şi cunoştinţele şi experienţa
câştigate în decursul timpului în folosul binelui obştesc. Majoritatea lor – Iustin Marşieu, Ioan
Georgescu, col. Nicolae Măicănescu, Ioan Groza, Eugen Beleş, Lazăr Augustin, Romul Bejan etc- s-au
bucurat de o bună raputaţie în viaţa publică, fiind personalităţi care au contribuit esenţial la ridicarea
prestigiului instituţiei pe care au condus-o. Aceşti reprezentanţi ai guvenului în teritoriu şi-au adus în
perioada interbelică aportul la: preluarea admninistraţiei judeţului de către autorităţie româneşti şi
asigurarea continuităţii ordinii de drept; sprijinirea procesului de unificare administrativă şi legislativă
iniţiat de autorităţile centrale; crearea unui corp de funcţionari calificaţi prin înfiinţarea şcolii de notari
de la Arad; informarea instituţiilor şi a opinei publice asupra măsurilor cu caracter administrativ prin
editarea Buletinului Oficial şi înfiintarea Imprimeriei judeţului Arad etc.
Continuând activitatea comisiilor administrative, instituite de prefectură după preluarea
responsabilităţilor asupra meleagurilor arădene de către regatul român, Consiliul Judeţean Arad a avut
un rol major în progresele înregistrate de comunitatea locală între anii 1926-1938 în domeniul
administrativ, economic, financiar, public-edilitar, şcolar, sanitar şi al asistenţei sociale. Preşedinţii
biroului consiliului judeţean, Vasile Goldiş (1926-1927), Ioan Ursu (1928), Ştefan Cicio-Pop (1929,
1930, 1931, 1932-1933), Ioan Suciu (1934) şi Mihai Mărcuş (1935, 1936, 1937), au contribuit la buna
funcţionare a acestui organism deliberativ. Cu prilejul desfăşurării şedinţelor ordinare sau extrordinare,
aceştia, alături de ceilalţi consilieri judeţeni, au abordat o paletă largă de chestiuni referitoare la:
alegerea structurilor de conducere ale consiliului judeţean; stabilirea diurnelor aferente participării
consilierilor la şedinţe; aprobarea sau rectificarea bugetului judeţean; cumpărarea de imobile destinate
şcolilor şi dispensarelor; refacerea drumurilor, construirea de poduri, şcoli, cămine culturale, biserici,
băi populare, cabinete medicale sau repararea acestor edificii; acordarea de subvenţii destinate celor
defavorizaţi, sprijinirii culturii şi educaţiei; adoptarea de regulamente privitoare la organizarea
serviciilor consiliului judeţean, a serviciului de hornărit, a poliţiei rurale; administrarea averii fundaţiei
,,Arădan Şofron”; taxele încasate de notarii comunali pentru lucrării particulare; interpelări ale
consilierilor judeţeni pe teme de interes public etc.
În îndeplinirea îndatoririlor publice, cele două instituţii au beneficiat de un aparat admnistrativ
compus din funcţionari calificaţi şi competenţi. Munca asiduă depusă şi corectitudinea manifestate de
aceştia în exercitarea atribuţiilor de serviciu au făcut posibilă aplicarea cu eficienţă a programelor şi
politicilor guvernamentale, ce au dinamizat dezvoltarea generală a judeţului Arad. O atenţie constantă
s-a acordat sănătăţii publice, fapt reflectat de ridicarea gradului de profesionalism şi de diversificarea
categoriilor de personal implicate în acordarea serviciilor de specialitate: medici de circumscripţie,
medici comunali, agenţi sanitari, surori de ocrotire, moaşe comunale, etc. Pornindu-se de la o bază
materială precară, aproape inexistentă înainte de 1919 pentru locuitorii din mediul rural, după 20 de ani
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de administraţie românească s-a ajuns la construirea unei infrastructuri considerabile, constând în
dispensare de circumscripţie, dispensare de puericultură, camere de consultaţii comunale, locuinţe
pentru medici, băi publice, farmacii, etc. Aceste realizări, împreună cu acţiunile de vaccinare şi măsurile
de combatere a epidemiilor şi bolilor sociale au creat premise pentru îmbunătăţirea radicală a asistenţei
medicale, mărirea duratei medii de viaţă, creşterea natalităţii şi reducerea semnificativă a mortalităţii
infantile. Factorii de decizie politică au conştientizat importanţa educaţiei şcolare, a culturii şi religiei în
dezvoltarea de ansamblu a societăţii. Din acest considerent, conducătorii judeţului au implementat şi
monitorizat o amplă acţiune edilitară ce a vizat construirea de şcoli destinate învăţământului primar,
case de cultură şi biserici, paralel cu măsurile destinate sporirii personalului didactic implicat în
procesul instructiv-educativ. Deşi statul austro-ungar nu a fost interesat să dezvolte învăţământul în
comunităţile cu populaţie majoritar românească, autorităţile româneşti au reuşit în primele două decenii
după unire să creeze condiţii pentru reducerea substanţială a analfabetismului şi formarea unei generaţii
cu un nivel de educaţie adecvat cerinţelor societăţii interbelice.
Viaţa politică a judeţului Arad, din perioada anilor 1919-1939, a fost influenţată de personalităţi
cu experienţă în plan politic şi profesional, care s-au afirmat iniţial în cadrul constituţional conferit de
statul austro-ungar. Ei au fost secondaţi de o generaţie de lideri integraţi după Unire pe scena politică
naţională. Aceşti oameni politici s-au angajat în opera de reconstrucţie şi reformare a României,
promovând interesele electoratului arădean şi ale naţiunii din poziţiile pe care le-au ocupat în
organismul executiv, în Parlament, în fruntea prefecturii ori a consiliului judeţean.
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