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Românii — predispuºi deschiderii cãtre curentele ºi doctrinele politice înnoi-
toare — ºi-au apropiat ideile socialismului (utopic, social-democrat) încã de la
primele manifestãri ale acestora în lumea occidentalã. Tinerii români aflaþi la
studiu în þãrile din apusul Europei, sideraþi de originalitatea ºi umanitarismul
miºcãrii socialiste, nu doar ºi-au fãcut simþit ataºamentul faþã de noua viziune
social-politicã, dar s-au încumetat sã propovãduiascã ºi sã punã în practicã, în
propria lor þarã, teoriile socialiste.
Începând cu Falansterul de la Scãieni – Prahova, înfiinþat în anul 1835 pe mo-

ºia boierului luminat Emanoil Bãleanu, de cãtre Teodor Diamant, adept al socia-
lismului utopic de tip fourierist — ºi continuând cu constituirea primelor cercuri
socialiste în marile oraºe ale României, s-a ajuns la crearea Partidului Social
Democrat al Muncitorilor din România, în anul 1893, ineditã formaþiune politicã
ai cãrei ctitori au fost tinerii reveniþi de la studiile urmate în capitalele europene,
idealiºti ce îndeobºte erau fii de oameni cu substanþial potenþial economic.
Entuziaºti ºi generoºi, Vasile G. Morþun, fraþii Diamandi, fraþii Radovici º.a.

cãrora li s-a alãturat autodidactul în ale socialismului, Ion Nãdejde, ºi-ai cheltuit
parte din averile proprii — materialã, spiritualã — pentru implementarea în
patria lor a ideologiei socialiste, social-democrate. De aci a început istoria so-
cial-democraþiei române, care a evoluat ºi s-a consolidat pe eºicherul vieþii poli-
tice naþionale pânã în zilele noastre.
De multe din momentele trecutului acestei importante doctrine social-politice

este legat ºi numele ultimului mare lider social democrat român, Constantin-
Titel Petrescu, ale cãrui coordonate majore de viaþã ºi de activitate fac obiectul
prezentului studiu biografic.

Const.-Titel Petrescu s-a nãscut la 5 februarie 1888, în Craiova ºi a încetat din
viaþã la 2 septembrie 1956, în Bucureºti.
Lider al Partidului Socialist din România, ianuarie 1922 – mai 1927.
Preºedinte Executiv al Partidului Social Democrat din România – PSDR, din

7 aprilie 1936 ºi pânã la 30 martie 1938.
Preºedinte al Partidului Social Democrat Independent, 9 mai 1946 – 5 mai

1948.
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Absolvent al Colegiului „Sf. Sava“ din Bucureºti. Licenþiat al Facultãþii de
Drept ºi a celei de Litere ºi Filosofie ale Universitãþii din Bucureºti. În anul
1914, din cauza izbucnirii rãzboiului mondial, ºi-a întrerupt studiile în ªtiinþe ju-
ridice de la Paris, pe care le-a reluat cinci ani mai târziu, obþinând în final titlul
de doctor în Drept.
În þarã a practicat avocatura, devenind cu timpul un profesionist desãvârºit în

materie.
Atras de ideile socialiste, încã din anii de liceu a fãcut parte din Cercul

„România Muncitoare“, apoi din Cercul de Studii Sociale, alãturi de N. D. Cocea,
I. C. Frimu º.a.
În anii 1907–1908, studentul Const.-T. Petrescu a fost ameninþat cu exclu-

derea din facultate, ca urmare a legãturilor pe care tânãrul socialist le-a avut cu
þãranii rãsculaþi.
Când, la 29 ianuarie 1909, socialiºtii români au decis construirea unui sediu

propriu, tânãrul avocat Petrescu s-a numãrat printre fondatori ºi a avut misiunea
întocmirii actelor constitutive necesare. Mai târziu a fost desemnat avocat ºi
preºedinte al Consiliului de Administraþie al „Casei Poporului“.
Din acea perioadã dateazã ºi primii sãi paºi în gazetãrie, prin colaborãrile

sãptãmânale la ziarul „România Muncitoare“, în anii 1910–1911.
În preajma declanºãrii rãzboiului mondial, socialiºtii români au pornit o

amplã campanie antimilitaristã prin presã. C.-T. Petrescu a apãrat în proces pe
colegul sãu de studenþie Al. Nicolau, acuzat pentru publicarea unor astfel de
articole, sub formã de „scrisori cãtre recruþi“.
De altfel, Petrescu a devenit unul dintre cei mai activi avocaþi ai apãrãrii, în

procesele intentate de guvernanþi militanþilor socialiºti din mediul muncitoresc
sau þãrãnesc.
Mobilizat, a luat parte la campania militarã din al doilea rãzboi balcanic, în

anul 1913. Martor al incuriei administrative ºi sanitare care dusese la pierderea
atâtor vieþi omeneºti, Petrescu a iniþiat o nouã campanie de presã, în care denunþa
„ororile inutile“, produse de holerã în timpul rãzboiului de peste Dunãre.
Rãmas în teritoriul ocupat de armatele Puterilor Centrale, în decembrie 1916,

Constantin-Titel Petrescu a participat la acþiuni de rezistenþã faþã de mãsurile de
spoliere luate de cotropitori împotriva populaþiei civile. Împreunã cu alþi lideri
socialiºti — Ilie Moscovici, Gh. Cristescu, Ecaterina Arbore ºi Constantin
Popovici — a organizat „întrunirea de la Cotroceni“, prin care participanþii
au protestat împotriva încheierii pãcii înrobitoare din mai 1918— consideratã ca
un „act de rapt ºi înrobire economicã“, impus României de cãtre Puterile Cen-
trale.
Agenþii Siguranþei au descoperit textul procesului verbal al întrunirii ºi au

dispus arestarea ºi menþinerea în detenþie, pe timp de 30 de zile, a socialiºtilor
semnatari.
Const.-Titel Petrescu nu a luat parte directã la evenimentele din 13 decembrie

1918 ºi nici la greva generalã din octombrie 1920. În schimb, s-a numãrat printre
avocaþii socialiºti care au apãrat militanþii comuniºti-socialiºti, în Procesul din
Dealul Spirii, în anul 1921.
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Dupã Marea Unire din 1918, a devenit o necesitate imperioasã pentru
miºcarea socialistã ºi social-democratã — dispersatã în Vechiul Regat ºi în pro-
vinciile istorice — sã se uneascã într-un singur partid politic la scarã naþionalã.
În cadrul procesului complex de clarificare ideologicã, îngreunat dupã crearea la
Moscova a Internaþionalei Comuniste (1919), în România s-au conturat trei cu-
rente: comunist, social-democrat ºi socialist (centrist). Cel comunist fiind socotit
de stânga, iar cel social-democrat — de dreapta.
Imediat dupã scindarea miºcãrii socialiste, prin crearea Partidului Comunist

(în anul 1921), social-democraþii s-au constituit într-o formaþiune politicã dis-
tinctã, sub numele de Federaþia Partidelor Socialiste din România. La rândul lor,
centriºtii care nu participaserã la congresul din 8 mai 1921, s-au repliat ºi au pus
bazele Partidului Socialist din România, în ianuarie 1922, în al cãrui Comitet
Executiv a fost ales ºi C.-T. Petrescu — principalul organizator al congresului de
reconstituire a partidului.
În luna august 1922, Partidul Socialist din România a aderat la Federaþia

Partidelor Socialiste din România, incluzând în Comitetul Executiv al acesteia
din urmã ºi pe liderul socialist Const.-Titel Petrescu.
Dupã cinci ani, la 7–9 mai 1927, secretarul Partidului Socialist, C.-T. Petrescu

a deschis lucrãrile congresului de transformare a Federaþiei, în Partid Social
Democrat. Cu prilejul alegerii organelor conducãtoare centrale, Petrescu a fost
desemnat membru în Comitetul Executiv ºi în Biroul Executiv ale PSD, ultimul
organism format din ºapte lideri.
La urmãtoarele douã congrese ale PSD, din 18–20 mai 1930 ºi din 14–16 mai

1933, C.-T. Petrescu a fost de fiecare datã ales în Comitetul Executiv.
Pentru ca la ultimul congres antebelic al PSD (5–7 aprilie 1936), Constantin-

Titel Petrescu sã devinã preºedinte executiv al PSD.
Concomitent cu eforturile depuse pentru împlinirea exigenþelor ce decurgeau

din calitatea de lider politic, Petrescu a desfãºurat ºi o susþinutã activitate gazetã-
reascã, domeniu în care s-a ilustrat ca unul din cei mai prolifici oameni de presã.
Sute ºi sute de articole de-ale sale se gãsesc în paginile publicaþiilor vremii:
„România Muncitoare“, „Viitorul Social“, „Facla“, „Lupta Zilnicã“, „Socia-
lismul“, „Omul Liber“, „Calendarul Muncii“, „ªantier“, „Libertatea“, „Lumea
Nouã“ etc.
În perioada interbelicã a susþinut iniþiativele creãrii unor alianþe electorale ale

social-democraþilor, cu alte forþe politice democratice, pentru impunerea unui
regim politic ºi guvernamental de ordine ºi dreptate socialã. Aºa au fost colabo-
rãrile în alegerile locale sau parlamentare cu naþional-þãrãniºtii ºi, în câteva îm-
prejurãri, chiar ºi cu comuniºtii atât de înfeudaþi Kominternului.
La instaurarea dictaturii regale (10 februarie 1938), preºedintele executiv al

PSD s-a pronunþat ferm împotriva colaborãrii cu regimul carlist. Partidele po-
litice fiind dizolvate prin lege (30 martie 1938), Constantin-Titel Petrescu a fost
nevoit sã restrângã activitatea social-democratã în jurul ziarului „Lumea Nouã“,
al cãrui director era de câþiva ani buni.
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Constantin-Titel Petrescu a devenit mai activ pe tãrâmul politic, începând din
anul 1943, dupã întorsãtura luatã de operaþiunile militare în rãzboiul din rãsãrit.
Precipitându-se evenimentele pe front, s-au precipitat ºi oamenii politici din

Opoziþie, pentru a gãsi formula cea mai convenabilã a ieºirii României dintr-un
rãzboi pierdut. Preºedintele PSD a acþionat în consecinþã, punându-ºi semnãtura
pe actele constitutive ale Frontului Unic Muncitoresc (deci, alianþã cu comu-
niºtii, la 1 mai 1944), ale Blocului Naþional Democratic (format din PNÞ, PNL,
PSD ºi PCdR, la 20 iunie 1944), ale Frontului Naþional Democrat (fãrã naþional-
þãrãniºti ºi naþional-liberali, în octombrie 1944).
Petrescu, alãturi de Iuliu Maniu ºi de Constantin I. C. Brãtianu, ºi-a dat acor-

dul pentru încheierea urgentã a armistiþiului cu Naþiunile Unite, chiar de cãtre
mareºalul Antonescu, cãruia erau gata sã-i prezinte garanþii scrise de sprijin po-
litic, în acest sens.
Graba conspiratorilor care au pus la cale puciul palatist de la 23 august 1944,

a bruscat cursul firesc al evenimentelor, ºi Petrescu, Maniu, Brãtianu au fost puºi
în faþa faptului împlinit.
În Guvernul prezidat de generalul Constantin Sãnãtescu, lui C.-T. Petrescu

i-a fost fixat locul de ministru secretar de Stat, fãrã portofoliu, în rang de vice-
preºedinte al Consiliului de Miniºtri.
Nemulþumit de ponderea ºi influenþa PSD în Guvernul de coaliþie prezidat de

generalul Sãnãtescu, C.-T. Petrescu ºi-a prezentat demisia. În noul Guvern
Sãnãtescu, Petrescu n-a mai dorit sã primeascã personal vreo funcþie, în schimb
au fost incluºi mai mulþi miniºtri ºi secretari de Stat social-democraþi, care au
rãmas în funcþii — cu unele remanieri — ºi în Guvernele conduse de generalul
Nicolae Rãdescu ºi, respectiv, Petru Groza.
Cum Guvernul Petru Groza nu fusese încã recunoscut de SUA ºi de Marea

Britanie, o conferinþã a miniºtrilor de Externe ai Naþiunilor Unite, desfãºuratã la
Moscova, (16–26 decembrie 1945), a hotãrât, între altele, organizarea alegerilor
parlamentare, prin care sã se statueze baza legalã ºi emanaþia Guvernului României.
Numai cã, între timp, miniºtrii social-democraþi deprinseserã gustul puterii,

ºi astfel, în PSD au apãrut disensiuni legate de viitorul politic al social-democra-
þilor. Mãrul discordiei l-a reprezentat perspectiva alegerilor parlamentare, fixate
pentru data de 19 noiembrie 1946.
Un congres al PSD, din 10 martie 1946, a statuat ruperea partidului în douã:

de o parte „voiajorii“ colaboratori pânã la absorbþie cu comuniºtii, de cealaltã
parte Constantin-Titel Petrescu ºi partizanii sãi, adepþi ai unei participãri a PSD
în alegeri, pe liste separate.
Retraºi dintr-un congres în care majoritatea votanþilor fusese obþinutã prin

ºantaje ºi ameninþãri, C.-T. Petrescu ºi ceilalþi social-democraþi rãmaºi fideli cre-
zului lor politic, au pub bazele Partidului Social Democrat Independent, la con-
gresul din 9 mai 1946.
Urmãrile nu erau greu de prevãzut. În campania electoralã din noiembrie

1946 s-a abãtut o cumplitã prigoanã asupra social-democraþilor titeliºti. Alege-
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rile parlamentare au fost mãsluite ºi Partidul Social Democrat Independent îm-
piedicat sã intre în Adunarea Deputaþilor.
În zadar au fost toate încercãrile de rezistenþã ale lui Constantin-Titel

Petrescu. A fãcut „pact electoral“ cu PNÞ ºi PNL. A protestat prin numeroase
memorii adresate Guvernului, ªefului Statului, Misiunilor politice ale Naþiunilor
Unite în România, Guvernelor de la Londra ºi Washington, Partidului Laburist
Englez, Biroului Internaþionalei Socialiste.
În vederea facilitãrii organizãrii ºi desfãºurãrii congresului din 21–23

februarie 1948, prin care Partidul Social Democrat colaboraþionist a fost topit în
Partidul Comunist/Muncitoresc, membrii Partidului Social Democrat Indepen-
dent au înfundat puºcãriile, iar partidul a fost pur ºi simplu interzis.
Nu peste mult timp, la 5 mai 1948, liderul social-democraþiei române a fost

arestat ºi deþinut sub regim sever în închisori ale Ministerului de Interne ºi ale
Securitãþii, pânã la 22 ianuarie 1952, când a fost judecat în pripã ºi condamnat
la temniþã grea pe viaþã, pentru absurdele acuzaþii: „crimã de înaltã trãdare“,
„complot în scop de trãdare, de surparea ordinei constituþionale ºi de rãzvrãtire“,
„delictul de uneltiri contra ordinei sociale“.
Dupã patru ani de detenþie care i-a mãcinat cumplit sãnãtatea în penitenciarul

de la Sighetul Marmaþiei, Const.-Titel Petrescu a fost readus în aresturile Secu-
ritãþii din Capitalã ºi supus unui ºantaj josnic, inuman. Constrânºi de promisiu-
nile fãcute de Hruºciov, guvernanþilor laburiºti de la Londra, referitoare la nece-
sitatea unei oarecari destinderi în politica internã a Statelor din lagãrul comunist,
Gheorghiu-Dej ºi compania au procedat la eliberarea liderului social-democrat,
însã nu oricum, ci printr-un ultim ºi mârºav act.
L-au „plimbat“ într-o maºinã pe arterele din centrul Capitalei (îndeosebi în

jurul Operei Române) ºi pe podul româno-bulgar de peste Dunãre, de la Giurgiu
— pentru ca sã-l „convingã“ de succesele regimului comunist. I-au luat acceptul
de principiu sã facã publice, în câteva rânduri de gazetã, impresiile sale din viaþa
nouã... Dar au ticluit textul scrisorii în redacþia ziarului „Scânteia“ ºi l-au pu-
blicat fãrã ca C.-T. Petrescu sã fi avut cunoºtinþã de conþinut. Durerosul „troc“
fusese acceptat de Petrescu pentru a salva din puºcãriile comuniste pe tovarãºii
sãi de ideal aflaþi încã în viaþã.
Promisiunea a fost onoratã abia dupã un an de zile, ºi numai în urma ve-

hementei intervenþii a celui care, distrus fizic ºi moral, n-a suportat umilinþa ºi a
încetat din viaþã în acelaºi an, 1957, pe un pat de suferinþã al Spitalului Brânco-
venesc din Bucureºti.
Cu trecerea în nefiinþã a lui Constantin-Titel Petrescu, a dispãrut ultimul mare

lider social-democrat (cu lavalierã) din România.

Gazetar prestigios, orator aclamat de masele populare, avocat mereu la modã,
doctrinar ºi conducãtor politic de facturã occidentalã, social-democratã, iscusit
tactician, cu un ascuþit simþ politic — Constantin-Titel Petrescu a fost unul dintre
cele mai charismatice personaje publice ale democraþiei româneºti.
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Constantin-Titel Petrescu, exemplu de verticalitate în lumea politicã româ-
neascã, a plãtit cu viaþa anticomunismul sãu organic ºi antisovietismul patrio-
tului luminat. S-a jertifit pentru o Românie socialistã, social-democratã, pe care
a dorit-o reîntregitã, independentã, europeanã.

Scrieri: Sãraci în þarã bogatã (1937); O mare nedreptate istoricã (1940);
Codul naþionalitãþii române adnotat (împreunã cu Th. Teiuºanu, 1940); Cum
s-a ajuns la Armistiþiu (1944); Eliberarea Clujului (1944); Ce este socialismul?
(1945); Apel cãtre þarã (1946); Ce este Partidul Social Democrat (1946);
Socialismul în România (1946); Apel cãtre Europa (1947).
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ANEXE
Documente inedite de arhivã

I

D.G.S.S. [Direcþia Generalã a Securitãþii Statului]

27 octombrie 1947

NOTÃ

Titel Petrescu este foarte indignat de informaþia publicatã în ziarul „Glasul Ar-
matei“ ºi apoi reprodusã în celelalte gazete, despre dispariþia lui Adrian Dimitriu.
Ceea ce îl indigna mai mult pe Titel Petrescu este faptul cã astfel de ºtiri au

darul de a timora pe partizanii sãi din provincie, care se demoralizeazã mult mai
repede decât cei de la centru.
Adrian Dimitriu s-a prezentat de altfel la redacþiile câtorva ziare spre a

publica o dezminþire asupra dispariþiei sale.
Textul integral al notiþei datã spre publicare de secretarul general al P.S.D.I.,

este urmãtorul:
„Domnule director, citesc cu surprindere în ziarul dvs. de ieri, reprodus dupã

ziarul «Glasul Armatei» cã aº fi dispãrut de la domiciliu, implicat fiind în rãspân-
direa unor manifeste «subversive». Regretând cã o astfel de informaþie tenden-
þioasã a fost reprodusã în ziarul dvs., vã comunic. Nu sunt dispãrut de la domi-
ciliu ºi Tribunalul Militar Cab. II Instrucþie vã poate afirma cã ieri, chiar la pri-
mirea citaþiei, m-am prezentat ºi am dat declaraþia cerutã. Vã mai declar cã nu
voi dispare niciodatã ºi mã voi prezenta la Tribunalul Militar ori de câte ori voi
fi citat spre a rãspunde de imprimarea circularelor de partid, pe care secretariatul
general al Partidului Social Democrat Independent le-a emis cãtre organizaþiile
sale. Chestiunea aceasta a trenat la Cabinetul II încã din aprilie ºi azi am fost
citat pentru a doua oarã“.
Titel Petrescu crede cã chestiunile acestea rãscolite acum în preajma proce-

sului P.N.Þ., au ca scop sã determine dizolvarea ºi a liberalilor ºi a partidului sãu.
În schimb, Adrian Dimitriu susþine cã dacã ar fi vorba de dizolvare, lucrul acesta
s-ar fi produs imediat dupã P.N.Þ. ºi socoteºte cã cercetãri de felul acestora sunt
efectuate mai mult pentru a crea atmosferã ºi a timora pe liberali ºi pe socialiºtii
independenþi în preajma procesului.

Sursã serioasã
Tec.

(J 37816 – 29 X 1947)

II

D.G.S.S.

NOTÃ

Titel Petrescu este foarte supãrat pe englezi datoritã faptului cã nu au luat apã-
rarea lui Maniu ºi pentru cã urmãresc sã reia legãturile comerciale cu România.
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Datoritã acestui fapt a întrerupt orice legãturi cu Holman.
În perezent Titel Petrescu este în jenã financiarã.

(J. 73989 – 20 XI 1947)

III

D.G.S.S.

NOTÃ

Analizând situaþia politicã externã, Titel Petrescu ºi-a arãtat satisfacþia cã la
conducerea Partidului Socialist din Cehoslovacia a fost ales Laussman, iar
Frilinger socialist comunist a cãzut ºi cã Laussman cautã o apropiere de puterile
apusene. Vorbind apoi de miºcãrile muncitoreºti din Franþa ºi Italia, el a afirmat
cã pânã la urmã tot socialismul va ieºi învingãtor.

(Jr. 450066 – 21 XI 1947)

IV

D.G.S.S.

26 ianuarie 1948

NOTÃ

Ilie Dumitru, fost la Camera de Muncã, cunoscut partizan al lui Titel Petrescu
aratã cã acesta este pregãtit pentru orice, aºteptând din moment în moment sã fie
trimis la închisoare. Are chiar bagajele fãcute în acest scop. Întrebat dacã
americanii sau englezii nu i-au dat oarecari asigurãri sau speranþe, Dumitru
afirmã cã Titel i-a spus cã de la americani nu i s-a mai transmis nimic.

Sursa serioasã
Nas.

V

D.G.S.S.

NOTÃ

Titel Petrescu nu crede în eventualitatea unui nou rãzboi, aºteptându-se
pentru viitor la o tranzacþie în care Rusia nu va ceda, în sensul cã se va retrage
din Balcani. Titel Petrescu îl considerã pe Maniu mort din punct de vedere
politic, afirmând cã în nici un caz revenirea sa pe scena politicã nu va fi
acceptatã de cãtre ruºi. Ca dovadã a optimismului lui T. Petrescu, a însãrcinat pe
dr. Schineanu sã comunice prietenilor pe care acesta din urmã îi are între comu-
niºti, cã atunci când va veni la putere nu va face nici o represiune ºi nu se va preta
la nici o rãzbunare.
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Titel Petrescu este mirat pentru cã a circulat zvonul cã ar fi plecat din þarã. În
urma verificãrilor fãcute cu ocazia înfiinþãrii P.V.M. se constatã oarecari avan-
suri pe care fruntaºi ai P.S.D.-ului care se simt vizaþi, le fac lui Titel Petrescu. În
legãturã cu cei ce urmeazã sã fie excluºi din P.S.D., T. Petrescu afirmã cã nu va
primi pe nimeni în P.S.D.I.

(Jr. 60807 – 3 II 1948)

VI

D.G.S.S.

NOTÃ

Titel Petrescu afirmã cã se fac tatonãri din partea cercurilor guvernamentale
pentru ca P.S.D.I. sã participe la alegeri. Dânsul nu a fost categoric contra
acestei propuneri. T. Petrescu a primit un manifest intitulat „Patria Noastrã“,
afirmând cã acest manifest nu este provenit din sursã legionarã ºi este probabil
cã au fost lansate de Guvern, pentru a justifica ruperea pactului cu Miºcarea
Legionarã. Cazul Pãtrãºcanu a fost privit cu indiferenþã de cãtre T. Petrescu, care
a afirmat cã dacã Pãtrãºcanu a cãlcat linia partidului, e normal sã tragã
consecinþele.

VII

D.G.S.S.

NOTÃ

Titel Petrescu motiva faþã de un cunoscut cã a hotãrât de a nu participa la
alegerile pentru Constituantã, prin aceea cã a voit sã-ºi apere aderenþii de
eventuale mãsuri ce ar putea fi luate împotriva lor în caz cã vor participa la
alegeri.

(Jr. 67948 – 8 II 1948)

VIII

D.G.S.S.

23 martie 1948

NOTÃ

În ziua de 22 martie a.c., informatorul nostru a avut ocazia sã discute mai
îndelungat cu Titel Petrescu asupra tuturor chestiunilor la ordinea zilei, interne
ºi externe.
Aducându-i-se la cunoºtinþã de cãtre informator cã a înregistrat în Ardeal

numeroase comentarii în diverse cercuri politice opoziþioniste, unde se exprima
mirarea cã nu a fost arestat pânã acum, Titel Petrescu a precizat cã acest lucru
nu trebuie sã mire pe nimeni, pentru cã el ºtie, în mod sigur, cãrei împrejurãri se
datoreºte situaþia sa actualã.
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Astfel a arãtat cã dl. Vîºinski cu prilejul ultimei vizite pe care a fãcut-o în
România, în luna ianuarie 1947, fiind însoþit ºi de profesorul Iorgu Iordan, pe
atunci ambasador al României la Moscova, a þinut sã-l vadã, lucru ce l-a înþeles
din faptul cã profesorul Iorgu Iordan a insistat mereu sã cearã o audienþã d-lui
Vîºinski.
În urma insistenþelor lui Iorgu Iordan s-a prezentat la dl. Vîºinski, fiind primit

imediat într-o casã din str. Aleea Alexandru unde era gãzduit adjunctul sovietic
de la Externe.
Dând amãnunte asupra acestei întrevederi, Titel Petrescu a declarat cã dl.

Vîºinski i-a recomandat ca în interesul þãrii ºi al Partidului Socialist sã accepte
unificarea celor douã partide muncitoreºti. Discuþia a avut loc în limba francezã
ºi la un moment dat dl. Vîºinski a cerut sã fie de faþã ºi un stenograf care sã
noteze declaraþiile lui Titel Petrescu, pe care urma sã le continue în limba
românã. Dl. Vîºinski considera aceste declaraþii ca foarte importante, ceea ce nu
i-ar fi permis sã reþinã toate nuanþele de limbaj dacã s-ar fi continuat discuþia în
limba francezã. Titel Petrescu susþine cã ºi-a dat seama atunci cã dl. Vîºinski
dorea sã raporteze în scris la Moscova declaraþiile sale ºi în acelaºi timp sã
informeze exact conducerea P.C.R.
Continuând acele declaraþii, Titel Petrescu afirmã cã a spus cu acel prilej

d-lui Vîºinski cã el nu obiºnuieºte sã aducã învinuiri unei puteri strãine sau altor
oameni politici a cãror ideologie se apropie de a sa. În schimb, a declarat deschis
cã în interesul unei prietenii reale ºi durabile între poporul rus ºi român, nu sunt
recomandabile sugestii din partea... [lipsã în mss.]

IX

NOTÃ

Nr. 7075
25 martie 1948

Din cercul familiar al d-lui C.-Titel Petrescu, se aflã cã numitul s-ar fi expri-
mat faþã de o rudã a sa, cã este foarte deprimat fiindu-i teamã de a nu fi arestat
din cauza evoluþiei raporturilor politice internaþionale.
De asemenea a mai afirmat, cã din cauza aceasta, a încetat orice activitate

politicã de suprafaþã ºi cã ºi-a redus activitatea de partid, numai la menþinerea
legãturilor sale personale cu cei mai credincioºi membri.

Mãsuri luate: se urmãreºte îndeaproape activitatea de propagandã ºi organi-
zare a acestui partid.

X

D.G.S.S.

NOTÃ

Sugerându-i-se lui Titel Petrescu sã roage pe ministrul american Shvenfeld,
printr-o scrisoare sã-i punã la dispoziþie ºtirile ºi ziarele, el a refuzat spunând:
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„Dacã domnul acesta dupã atâta timp n-a venit sã-mi facã vizitã de curtuoazie,
n-are nici un rost sã provoc eu gesturi de amabilitate“. În consecinþã s-a stabilit
cã din când în când cineva sã treacã pe la Legaþie sã ia ce va gãsi.

(Jr. 1596 – 7 IV 1948)

XI

D.G.S.S.

NOTÃ

Romulus Dan, fruntaº al P.S.D.I. a relatat unui prieten, cã Titel Petrescu este
arestat (v. Jr. 12037/23 V 1948).

Sediul partidului s-a mutat în str. Izvor, nr. 2, jos la subsol, într-o camerã
micã. Acolo se þin ºedinþe foarte restrânse, pentru ca oamenii sã nu fie arestaþi.

XII

DECLARAÞIE

Subsemnatul Const.-Titel Petrescu, declar urmãtoarele:
Imediat dupã sciziunea Partidului Social Democrat ºi constituirea Partidului

Social Democrat Independent de sub preºedinþia subsemnatului, am luat o atitu-
dine faþã de actualul regim, îndemnând prin manifeste membrii Partidului la or-
ganizare ºi la acþiune de luptã pentru dãrâmarea actualului regim ºi instaurarea
unei noi ordini în Statul român.
Totodatã recunosc ºi manifestele ºi instrucþiunile date în acest sens organi-

zaþiilor de partid.
Declaraþie datã azi, 9.XI.1949

ss/Const.-Titel Petrescu

XIII

DECLARAÞIE

Subsemnatul Constantin-Titel Petrescu, declar urmãtoarele la întrebarea pusã:
Întrebare:
Ce scop urmãreai d-ta prin organizarea în mod discret a luptei ºi rezistenþei

contra Partidului Comunist ºi regimului de la noi din þarã?
Rãspuns:
Scopul era ca prin mãrirea ºi întãrirea partidului sã se ducã luptã de rezistenþã

contra Partidului Comunist ºi contra regimului.
Declaraþie datã de bunã voie azi 18.III.1950

ss/Const.-Titel Petrescu
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XIV

DECLARAÞIE

Subsemnatul Constantin-Titel Petrescu, declar urmãtoarele la întrebarea pusã:
Întrebare:
Care este metoda de activitate trasatã de dvs. organizaþiei discrete a P.S.D.I.

în vederea luptei de rezistenþã contra Partidului Comunist?
Rãspuns:
Metoda de activitate trasatã de mine ºi conducere era de a se duce propagan-

dã socialistã ºi contra Partidului Comunist ºi a regimului.
Declaraþie datã azi 18.III.1950

ss/Const.-Titel Petrescu

XV

Republica Socialistã România
Tribunalul Militar
Secþia I, Bucureºti

PROCES-VERBAL
(interogator de inculpat)
Astãzi, 16 ianuarie 1952

... Dupã ce preºedintele completului de judecatã i-a pus în vedere dovezile
faptelor ºi i-a cerut sã spunã ceea ce este util apãrãrii sale, inculpatul Constan-
tin-Titel Petrescu a dat rãspunsurile reproduse în rezumat de cãtre grefier dupã
cum urmeazã:
[...] Dupã alegerile din noiembrie 1946, neavând o gazetã a partidului, am

fãcut niºte instrucþiuni, pe care le-am difuzat la organizaþiile judeþene ale P.S.D.I.
în care insistam sã se pãstreze spiritul social-democrat.
[...] Pe linia partidului eu voiam ca fiecare om al partidului nostru sã poatã sã

reziste în contra comunismului, adicã ceream rezistenþã spiritualã contra regi-
mului actual.
[...] Eu am fost ºi sunt adversarul regimului comunist ºi socotesc cã realitãþile

þãrii noastre atunci ºi în prezent erau ºi sunt pentru un regim mic burghez so-
cial-democrat, cu tendinþe cãtre socialism ºi nu pentru un regim comunist [...].
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