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Gheorghe Tătărescu, unul din principalii oameni politici 
români ai primei jumătăţi a secolului al XX-lea, s-a născut în anul 
1887 la Târgu-Jiu. După ce a absolvit cursurile Facultăţii de Drept 
din Paris, a parcurs o strălucită carieră politică care a început cu 
demnitatea de ministru al minorităţilor, în guvernul Ioan C. 
Brătianu, între 30 octomnbrie 1923 - 29 martie 1926 şi s-a încheiat 
cu demnitatea de vicepreşedinte al guvernului Petru Groza, de la 6 
martie 1945 până la 6 noiembrie 194 7. 

În anul înlăturării sale din viaţa politică românească, 
Gheorghe Tătărescu scria: "Îmi îndrept paşii spre un sfârşit de 
viaţă închinată, aproape în întregime, activităţii politice. Din anul 
1919 şi până în anul 194 7 am făcut parte din toate parlamentele 
României, participând fără întrerupere la evenimentele interne 
care s-au desfăşurat în acest interval. Timp de aproape 1 O ani, am 
îndeplinit sarcini ministeriale şi destinul a voit să port răspunderea 
supremei magistraturi de stat, în două guvernări, ca au avut să 
înfrunte dificultăţi grave, înregistrate de istoria noastră politică. În 
tot acest timp, am participat la importante acte internaţionale, 

susţinând şi apărând peste hotare interesele României. Am 
cunoscut toţi oamenii politici ai ţării şi am cunoscut în aceleaşi 
timp aproape toţi conducătorii guvernelor statelor europene a căror 
activitate a avut incidenţe asupra actelor de guvernare din statul 
nostru. Am putut, astfel, acumula un capital de informaţii, de 
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cunoştinţe şi de experienţe pe care cred că nu am dreptul să-l 

socotesc un patrimoniu personal"1
• 

Gheorghe Tătărescu s-a impus de foarte tânăr în viaţa 

politică, devenind unul din cei mai de seamă oratori ai perioadei 
interbelice, şi unul din conducătorii Partidului Naţional Liberal. 
Pamfil Şeicaru scria despre Gheorghe Tătărescu că: "era înzestrat 
cu o voce puternică de bariton şi din adolescenţă se exersase să-şi 
dezvolte calităţile de orator. Recita poeme întregi de Victor Hugo, 
al cărui geniu verbal îl fascina"2

. Demnităţile de stat pe care le-a 
deţinut reprezintă o recunoaştere a calităţilor de om politic ale lui 
Gheorghe Tătărescu, a concepţiei sale cu privire la dezvoltarea 
democratică a statului naţional unitar român, a demersurilor pentru 
recunoaşterea sa internaţională, pentru apărarea independenţei şi 

integrităţii României. 
A fost, între 1923-1928 ministru de stat la minorităţi şi la 

interne, la sfârşitul lui 1933 a devenit ministru secretar de stat la 
departamentul industriei şi comerţului, apoi preşedinte al 
Consiliului de Miniştri între 3 ianuarie 1934 - 28 decembrie 193 7; 
ministru al afacerilor străine între 10 februarie -29 martie 1938; 
din nou preşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de interne 
de la 24 noiembrie 1939 - 31 iulie 1940. După 1944 a fost 
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministrul afacerilor 
străine, de la 6 martie 1945 până în noiembrie 1946 şi 

vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri până la 6 noiembrie 
1947. 

Exercitarea acestor înalte demnităţi de stat de către 

Gheorghe Tătărescu corespunde cu perioada maximei dezvoltări a 
României în anul 1938, ascensiunea economică şi stabilitatea 
internă, purtând amprenta concepţiei sale cu privire la continua 
perfecţionare şi dezvoltare a economiei de piaţă, a sistemului 
democratic parlamentar, a întregii vieţi politice, social-economice 
culturale a ţării. 

"Noi credem - declara Gheorghe Tătărescu în momentul 
numirii sale ca prim - ministru, în ianuarie 1934, la sfârşitul crizei 

192 



Dr. luchian Deaconu, Otilia Gherghe, Un program politic liberal inedit elaborat de 
Gheorghe Tătărescu 

economice mondiale - că pentru a birui consecinţele dezastruoase 
ale tuturor crizelor în care ne zbatem, ţara trebuie să fie 
transformată într-un adevărat şantier de muncă ordonată şi 
disciplinată şi care trebuie să cuprindă toate ramurile de activitate 
ale economiei naţionale şi toate ramurile de activitate ale vieţii de 
stat. .. În atitudinea aceasta neşovăitoare, guvernul se aşează pe 
linia comandamentelor naţionale; apărând ordinea, viaţa 

constituţională şi libertăţile publice - apărăm frontierele noastre şi 
existenţa însăşi a statului nostru"3

. 

Gheorghe Tătărescu a fost un adversar înverşunat al 
totalitarismului, făcând parte din guvernele care au scos în afara 
legii, în 1924, partidul comunist şi au reprimat în 1938-1939 
extrema dreaptă politică, reprezentată de legionari. 

Adept al democraţiilor parlamentare, Gheorghe Tătărescu 
a condus din interiorul guvernelor procomuniste instaurate după 
război, lupta forţelor democratice care acţionau pentru menţinerea 
sistemului democratic parlamentar românesc, pentru salvarea 
democraţiei. În 1945, el s-a opus deschis ideii confiscării moşiilor, 
fără despăgubire, şi a relevat faptul că menţinerea burgheziei 
rurale era "tot atât de necesară pentru prosperitatea acestei ţări, 

pentru sănătatea ei, ca şi plugărimea însăşi"4 . Un an mai târziu, în 
timpul campaniei electorale din 1946, răspunzând criticilor 
adresate programului său politic, Gheorghe Tătărescu a declarat 
că: "a colabora cu aceste forţe (comuniştii n.n.) înseamnă act de 
conservare. A respinge sau a izola aceste forţe înseamnă act de 
dărâmare"5 . Era în joc, desigur, conservarea sau dărâmarea 
sistemului parlamentar român dar, din păcate, nici tactica adoptată 
de Gheorghe Tătărescu n-a putut să înlăture instaurarea 
comunismului în România. 

Prin întreaga activitate politică desfăşurată în anii 1945-
194 7, Gheorghe Tătărescu a încercat să aplice în plan economic, 
social, politic, cultural, Scrisoarea - Manifest adresată aderenţilor 
partidului liberal la 15 august 1943, document inedit care, prin 
amabilitatea doamnei Sanda Negroponte Tătărescu, a intrat în 
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urmă cu câţiva ani, în colecţiile muzeului. Scrisoarea - Manifest a 
fost elaborată la mijlocul anului 1943 şi face parte dintr-un 
memoriu mai amplu redactat de Gheorghe Tătărescu în mai multe 
variante în anii 1940-1943. O primă formă a memoriului, 
cuprinzând consideraţiile lui Gheorghe Tătărescu cu privire la 
politica externă a României, a văzut lumina tiparului în iulie 1940 
la Editura "Scrisul Românesc" în cadrul broşurii intitulate 
"Evacuarea Basarabiei şi a Bucovinei de nord". În 1943, Gheorghe 
Tătărescu a reluat tema politicii externe a statului român într-un 
memoriu mai amplu, care a fost descoperit de cercetătorul Valeriu 
Dobrinescu în arhivele Hoover din SUA 6. Partea a doua a acestui 
document sintetizează concepţia autorului cu pnvtre la 
organizarea politică, economică, socială şi culturală postbelică a 
României. Documentul, dactilografiat, este datat 15 august 1943 şi 
conţine 13 pagini. În prima parte sunt expuse obiectivele 
programului liberal de guvernare: "România de mâine trebuie să 
devină ţara libertăţii, ţara dreptăţii sociale şi ţara prosperităţii". În 
document sunt prezentate, succint, principiile şi normele generale 
de guvernare a României în perioada postbelică, perioadă 

apreciată de autor ca o etapă nouă, superioară, de dezvoltare 
democratică a ţării. 

Documentul programatic elaborat de Gheorghe Tătărescu 
are, şi astăzi, o valoare deosebită, analiza realistă, obiectivele 
stabilite, normele şi principiile de guvernare, păstrându-şi în 
totalitate actualitatea. Reţinem pentru ilustrare câteva fragmente 
din acest important document. Deşi războiul mondial nu se 
sfârşise, Transilvania de nord era ocupată iar Basarabia şi 

Bucovina erau revendicate de Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Tătărescu scria: "România este un stat naţional, monarhic, 
constituţional. Statul român are drept ţel dezvoltarea şi 

consolidarea prin libertate a naţiunii române, în spaţiul cuprins 
între Dunăre, Tisa, Nistru şi Marea Neagră, cu ocrotirea românilor 
de pretutindeni, asigurând astfel neamului nostru putinţa de a 
aduce, în toată plenitudinea contribuţia geniului său la opera 
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civilizatoare a omenirii"7
• Cuprinderea întregului spaţiu de 

formare a poporului român în teritoriul postbelic al României, 
reprezenta un crez al întregii diplomaţii româneşti interbelice, al 
tuturor românilor. 

Gheorghe Tătărescu vedea organizarea viitoare a statului 
"întocmită în cadrul aşezămintelor parlamentare, cu o Cameră, 
emanaţiune a sufragiului universal organizat, şi un Senat", 
necesitatea înfăptuirii unor importante reforme politice, 
economice, administrative, culturale care trebuiau să asigure 
perfecţionarea continuă a statului de drept, dezvoltarea economică, 
asigurarea prosperităţii generale pentru toţi cetăţenii, înflorirea 
culturii şi ştiinţei. Gheorghe Tătărescu avea convingerea că numai 
prin reforme radicale, "revoluţii legale creatoare de ordine nouă, 
se pot evita revoluţiile celelalte, revoluţiile răsturnătoare, 

aducătoare de haos şi ruină"8 . 
Pentru ilustrare, extragem o serie de alte principii şi norme 

de dezvoltare a României postbelice, aşa cum erau consemnate în 
documentul analizat.: "Regimurile dictatoriale nu pot fi nici 
pentru individ, şi nici pentru stat un instrument de propăşire ... nu 
pot fi nici pentru regimul monarhic un instrument de consolidare." 

"Libertatea nu poate fi concepută fără proprietate. 
Libertatea nu poate fi concepută mai ales în lipsă şi în mizerie. 
Dintre toate tiraniile, aceea a mizeriei este cea mai crudă pentru 
individ şi cea mai ofensatoare pentru sociatate." 

"Proprietatea este corolarul libertăţii. Proprietatea nu este 
scop, ci mijloc; mijlocul de a elibera omul de sub servituţile 

animalităţii, ale barbariei şi ale exploatării. Statul garantează 

proprietatea individuală după cum garantează libertatea 
individuală. Munca este izvorul şi titlul legitimator al proprietăţii. 
Parazitismul economic şi social, va fi înlăturat. Capitalistul trebuie 
să muncească şi muncitorul trebuie să devină capitalist. România 
trebuie să devină mi stat de proprietari - muncitori şi de muncitori 
- proprietari". 
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"Completarea educaţiei, formarea idealului etic în sprijinul 
moralei creştine, trezirea şi alimentarea necontenită a idealurilor 
naţionale, împlinirea îndatoririlor de om, creştin şi cetăţean, 

trebuie să fie ţelurile comune ale şcolii şi bisericii." 
"Regimul burselor va fi extins pe baza concursului general 

pentru ca toate elementele de valoare ale tineretului să aibe 
asigurate, din şcoala primară, până la universitate, gratuitatea 
învăţământului şi gratuitatea întreţinerii"9 . 

Principiile şi normele exprimate în document conturau un 
regim democratic, constituţional în România postbelică. 

Transpunerea în viaţă a acestui program politic a fost 
împiedicată de evoluţia ulterioară, România fiind inclusă în sfera 
de influenţă a Uniunii Sovietice şi ocupată de trupele acesteia care 
au instaurat în ţară un regim totalitar comunist, înlăturat în 
decembrie 1989. 

1 Colecţiile Muzeului Olteniei. 
2 Ibidem. 
3 "Universul" din 24 ianuarie 1934, p. 5. 
4 Ibidem. 
5 Valeriu Dobrinescu, Bătălia diplomatică pentru Basarabia, 1918-
1940, Ed. Junimea Iaşi, 1991. 
6 Anexă 
7 Colecţiile Muzeului Olteniei 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 

196 



Dr. luchian Deaconu, Otilia Gherghe, Un program politic liberal inedit elaborat de 
Gheorghe Tătiirescu 

I . Reproducere după documentul elaborat de Gheorghe Tătărescu. 
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