
237

Despre masiva fraudare a rezultatelor alegerilor parlamentare
din noiembrie 1946 în arealul actualului județ Bistrița-Năsăud
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Au trecut șaptezeci de ani de la alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 despre care reprezentanții parti-
delor politice democratice ale vremii și cercetătorii de azi ai sovietizării și instaurării comunismului afirmă că au 
însemnat o fraudă electorală de neînchipuit, cea mai mare din istoria României. 

Cît privește alegerile din acel an în arealul actualului județ Bistrița-Năsăud avem privilegiul că documentele 
de arhivă atestă cu prisosință adevărul afirmațiilor de mai sus. Pe baza acestora se poate demonstra că, începând 
cu componența și atribuțiile comitetului electoral județean, continuând cu cele ale comisiilor secțiilor de votare 
și ale organelor de ordine desemnate pentru ziua alegerilor în fiecare centru de votare din județ, cu numărarea 
voturilor, arderea imediată a buletinelor de vot și falsificarea proceselor-verbale ale rezultatelor la județ, totul a 
fost ticluit de către comuniști în cârdășie cu aliații lor de conjunctură pentru a putea avea loc o mare hoție1.

Comitetul electoral județean a fost alcătuit numai din reprezentanți ai blocului partidelor așa-zis democratice 
(B.P.D) și anume: Anton Șirlincan – prefectul județului, dr. Ștefan I. Pop – președinte al comitetului electoral 
din partea Partidului Național Liberal-Tătărăscu (P.N.L.-Tătărăscu), dr. Flaviu Hodor – secretarul general al co-
mitetului electoral din partea Partidul Comunist Român (P.C.R.) și membri: Todoran – P.C.R., Ioan Vermeșan, 
Gheorghe Macavei și Nistor din partea Partidului Social-Democrat (P.S.D.), Nicolae Novac și Pompei Boca din 
Partidul Național Țărănesc – Alexandrescu (P.N.Ț.-Alexandrescu), Ioan Hampu – din partea Comisiei Locale a 
Sindicatelor și Titus Pop – din partea Partidului Național Popular (P.N.P.). 

Acestora li s-a spus că pe listele de candidați au fost impuși de către străinătate (evident de către sovietici) 
„oameni de suprafață”, cunoscuți pentru activitatea lor de stânga și că prin rezultatele alegerilor trebuie garantat 
politic față de U.R.S.S. altcumva neplăcerile și neajunsurile vor fi mari. 

Imediat ce s-a constituit, comitetul electoral și-a luat ca atribuții tot ceea ce făcuse până atunci Consiliul politic 
județean, numind primari și ajutori de primari din propria ogradă politică. Aceștia trebuiau să conducă propa-
ganda electorală pe „ultima sută de metri” iar apoi, cu ajutorul propriilor „acoliți” numiți în comisiile secțiilor de 
votare să săvârșească marea hoție2. 

A urmat numirea electorilor, „acoliții” pe care tocmai i-am pomenit, instruiți special cu ceea ce aveau de făcut 
în secțiile de votare. Aceștia trebuiau să influențeze pe alegătorii neștiutori privind tehnica votării și mai ales să 
provoace scandaluri ca agenții de pază comuniști să-i  scoată pe reprezentanții partidelor democratice din secțiile 
de votare pentru a putea fi introduse în urne buletinele de vot cu voturi gata pregătite în favoarea B.P.D.3. 

1 O prezentare mai amplă a condițiilor social-istorice ale vremii și mecanismelor fraudării la Viorel Rus, Rezistența anticomu-
nistă în județul Bistrița-Năsăud, Bistrița, Ed. Ioan Cutova, 2005, pp. 43-49.

2 Vezi procesele verbale ale comitetului din 3, 4 și 21 septembrie 1946, la Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, Istoria județului 
Bistrița-Năsăud în documente și texte, Bistrița, Ed. Răsunetul, 2001, documentele 343, 344, 345, pp. 383-385.

3 O mărturisire despre falsificarea voturilor în 1946 ne făcea profesorilor aflați în practică agricolă cu elevii în anii ‘80 fostul 
secretar din anul 1946 al organizației comuniste din Sângeorzu Nou/BN ajuns paznic la I.A.S., spunându-ne: „Am împătu-
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