
Expunere de motive

30 August 1940 reprezinta o pagina neagra din istoria neamului romanesc.

Aceasta zi inseamna inceputul pogromului declan§at de regimul horthyst impotriva populatiei 
romanesti nevinovate, dupa ocuparea, in mod samavolnic, a nord-vestului Romaniei, de 
Ungaria fascista. Atunci, armata maghiara a trecut la masacrarea sistematica a cetatenilor de 
etnie romaneasca, evreiasca si slovaca, lucru impus printr-o politica concertata, bine 
organizata de regimul totalitar de la Budapesta, condus de regentul Miklos Horthy. Acest 
plan, a carui fmalitate era expulzarea si eliminarea elementelor "dusmanoase" din randurile 
populapei romanesti din Ardeal, a fost ticluit, cu mare grija, in perioada interbelica, din 
capitala Ungariei. In unele cercuri ale politicii revizioniste maghiare se vorbea chiar de 
"golirea" Transilvaniei de prezenta^vlahilor,*^slavilor ^i evreilor din ,,bazinul carpatic,,. Asa 
zisul “bazin carpatic” reprezenta in gandirea intelectualilor de la Budapesta un spatiu vital 
pentru dezvoltarea comunitapi maghiare. intr-un memoriu cu numarul 10.532/ 1941, intocmit 
de Refill Marelui Stat Major al Armatei Maghiare, inaintat Germaniei hitleriste, se arata ca ar 
trebui lamurite pe cale politica urmatoarele: a) recastigarea granitelor milenare; b) expulzarea 
naponalitatilor slave si romane care traiesc in interiorul granitelor; c) expulzarea evreilor 
(Horthy Miklos titkos iratai Budapest, Kossuth Konyvkiado, 1962, document nr.59, p.300- 
307). De asemenea, in adevarat spirit nazist, premierul maghiar, contele Pal Teleki folosea 
termenul de “purificare etnica".

Un exemplu concludent este faptul ca, potrivit istoricilor, odata cu patrunderea armatei 
horthyste in NV Transilvaniei, oflterii detineau liste cu persoanele care trebuiau anihilate, 
fiind vorba, in special de liderii romanilor care au fost delegati la Marea Adunare de la Alba 
lulia din 1918, cand s-a decis unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu 
Tara Mama. Potrivit proiectului gandit in capitala Ungariei, trupele maghiare de ocupatie au 
trecut, imediat, dupa patrunderea pe teritoriul tarii noastre, la masacrarea romanilor din zone 
cu concentrare mare de populatie nemaghiara.

S-a dorit eliminarea rapida a liderilor din sate si ora§e (preoti, invatatori, avocati, 
reprezentanti ai partidelor romanesti), iar apoi, a (aranilor frunta^i. De asemenea, grofii 
maghiari din Ardeal au organizat numeroase incursiuni de pedepsire (crime, schingiuri, 
maltratari, intemati in lagare), a romanilor facuti vinovati de punerea in aplicare a reformei 
agrare din 1921, cand, o mare parte din pamanturile lor au facut obiectul improprietaririi 
taranilor romani §i maghiari. Razbunarea maghiarilor pentru asa zisa ocupatie romaneasca 
timp de 22 de ani (1918-1940) a insemnat descinderi ale unor bande bine organizate de 
localnici maghiari din Transilvania (numite garzi nationale), la casele romanilor, care au fost 
ridicati §i impu§cati sau torturati. Crimele impotriva romanilor au fost savar§ite, in special in 
judetele SalaJ, Satu Mare, Cluj, Bihor, Mure§.

Asa s-a ajuns la odioasele masacre de la Ip, Treznea, Santana de Mures, Muresenii de Padure, 
Sucutard, Huedin. Potrivit documentelor vremii, in total, este vorba despre peste 3000 de 
romani, uci§i, in mod barbar, numai in 2-3 luni, septembrie - noiembrie 1940. De exemplu, la 
Ip (judetul Salaj) au fost omorati 159 de oameni, din care 83 de femei si 76 de barbati, iar 
copiii de pana in 15 ani, in numar de 44. Horthystii nu s-au oprit sa ucida, cu sange rece 
bebelusi de o luna (o victima), de 1 an (o victima), de 2 ani (2 victime), de 3 ani (4 victime), 
de 5 ani (4 victime). Un alt exemplu, la Treznea, au fost ucisi 125 de romani §i alti 195 au 
fost raniti. Au ramas orfani, 250 de copii.

Un alt caz de crima abominabila savarsita de regimul horthyst, a fost semnalat la Muresenii 
de Padure, unde, doua familii de intelectuali romani,familia preotului Andrei Bujor §i familia



invatatoarei Natalia Petrea, au fost masacrate de soldatii unguri. Tragedia s-a petrecut in seara 
zilei de 23 septembrie 1940, cand 11 victime au fost arestate si masacrate in locuinta 
preotului. Atunci, au fost ucisi, preotul Andrei Bujor, sotia sa, Lucretia, functionara, trei copii 
ai lor: Lucia, licentiata in litere §i filosofie, in Franta, Maria, studenta la facultatea de Litere a 
Universitatii din Cluj, Victor, elev m clasa a 8-a, Natalia Petrea, invatatoare. Ana Miron, 
mama invatatoarei, Rodica Petrea, fiica invatatoarei. De asemenea, a fost ucisa de horthy^ti si 
0 "fata de casa", Sara Janos, de nalionalitate maghiara.

Un adevarat martiriu al neamului romanesc a fost cel al protopopului de Huedin, Aurel 
Munteanu, prieten cu Octavian Goga, "poetul patimirii noastre", care a fost ucis in chinuri 
groaznice de localnicii maghiari, in complicitate cu armata horthysta. Nu s-au limitat doar la 
omorarea lui, ci 1-au torturat, i-au batut si i-au infipt un tarns in gura. Singura vina pe care o 
avea acest inalt prelat, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Romane, a fost ca, permanent a 
slujit poporul roman §i credinta crestina. A fost membru al Partidului National Roman din 
Ardeal, delegat la Marea Unite de la Alba lulia, din 1 Decembrie 1918, si reprezenta o tinta 
pentru §ovinii maghiari. Numit protopop al Huedinului pe 24 decembrie 1924, el a ridicat o 
biserica ortodoxa in comuna Belis (judetul Mures), in cinstea celor 45 de tarani romani, ar§i 
pe rug, in 1919, de groflil Urmanczy, drept razbunare pentru ca au militat pentru unirea 
Transilvaniei cu Tara Mama.

De asemenea, regimul horthyst a pus la cale deportarea masiva a populatiei romanesti, fiind 
vorba de zeci de mii de oameni din teritoriile ocupate, fiind vizati, mai ales intelectualii 
(preoti, invatatori, doctor!, avocati, lideri politic!), in special din marile orase ( Oradea, Satu 
Mare, Cluj- Napoca), dar si taranii ffuntasi din sate. In acelasi timp, intre 1940-1944 au avut 
loc mari dislocari de populate, mai ales de la granita cu Ungaria (Bihor si Satu Mare), unde, 
mii de romani au fost alungati, dincolo de granita. Aceste expulzari au fost realizate in mod 
barbar, amintind de tratamentul mai mult decat criminal aplicat de nazisti, evreilor. Oamenii 
au fost aruncati in vagoane de vite, incuiate cu lanturi, inghesuiti, fara mancare si apa, 
obligab sa-si faca necesitatile fiziologice acolo unde stateau. Ordinul a fost brutal: nimeni nu 
are voie sa coboare din vagoane pana pe teritoriul romanesc. Trenurile groazei au fost pazite, 
in permanenta, de soldatii maghiari, cu arma la picior.

In acelasi timp, prigoana horthy§tilor a continuat, in acelasi spirit nazist, prin arestari, 
intemari in lagare, domicilieri foitate, indreptate impotriva romanilor "infideli fata de statul 
maghiar". Potrivit documentelor vremii, inchisorile din Satu Mare, Carei, Targu Mure§, 
Gherla, Sighet, Baia Mare, Sfantu Gheorghe, Oradea, Cluj, au devenit neincapatoare. 
Totodata, dupa modelul nazist, s-au infiintat lagare speciale pentru populatia romaneasca §i 
evreiasca pe teritoriul Ungariei, la Seghedin, Debretin, Budapesta, Bekescsaba, 
Puspokladany.

Criminalii nu au platit niciodata pentru faptele lor. in urma procesului care a avut loc in 1946, 
Tribunalul Poporului de la Cluj Napoca i-a condamnat la moarte ori la munca silnica §i ani 
grei de pu§carie, in contumacie, pe multi ofiteri, soldati, localnici, grofi maghiari care s-au 
facut vinovati de crime odioase. Intregul aparat barbar al regimului horthyst s-a refiigiat pe 
teritoriul Ungariei, odata cu eliberarea Ardealului de Armata Romana. Astfel, autoritatile de 
la Budapesta i-au protejat permanent pe acesti criminali care au murit in patul lor, fara pic de 
mustrare de constiinta.

Daniel Gheorghe

Deputat PNL

Rodi
Rectangle



Co-inifiatori ai propunerii legislative pentru declararea zilei de 30 August drept Ziua

Nationala a Martiriului Romanesc :

Nume §i Prenume 

Parlamentar (senator sau 

deputat)

Circumscripfia

electoral^

GRUP Semnatur^

PARLAMENTAR

TH-PoS ?ML

Rodi
Rectangle




