ISTORIE
ROMÂNIA DUPĂ MAREA UNIRE.
INTEGRAREA PROVIINCIILOR ROMÂNEŞTI ŞI STATUTUL MINORITĂŢILOR
A. Noul cadru teritorial
Înainte de
După 1918
1918
Populaţia 7,2 milioane 16,3
milioane
2
Suprafaţa 137 000 km 295 094 km2
B.Economia
1.Agricultura
o Baza economiei româneşti
o 1921- reformă agrară –cea mai amplă din Europa: 1,4 milioane ţărani sunt
împroprietăriţi
o Consecinţa reformei: predomină proprietatea mica şi mijlocie
o Reforma nu a dus la dezvoltarea agriculturii din cauza lipsei de fonduri
2.Industria
o S-a dezvoltat sub impulsul dat de liberali
o 1938:punctul maxim al dezvoltării
o Ritm mediu anul de creştere: 5,5 %
o Creştrea a fost frânată temporar de criza economică din 1929-1933
C.Societatea
o Clase sociale:
 Burghezia
 Ţărănimea
 Muncitorimea
 intelectualii
o Împărţire etnică:
 Români: 72 %
 Minorităţi: 28%
D.Integrarea provinciilor româneşti şi statutul minorităţilor
o Măsuri pentru integrare:
 Reforma agrară
 Unificarea monetară şi fiscală(1920,1921)
 Nouă Constituţie(1923)
 Legea administrativă(1925)
 Legislaţia electorală
o Minorităţile etnice se bucurua de aceleaşi drepturi ca şi românii
o Partide ale minorităţilor:
 Partidul Evreiesc
 Partidul Maghiar
 Partidul German
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I. Din Legea pentru reforma agrară din iulie 1921
“Art.1.Se expropriază pentru cauză de utilitate naţionlă propietăţile rurale...,în scopul de a
spori întinderea proprietăţii rurale ţărăneşti, de a înfinţa păşuni comunale, precum şi pentru
scopuri de interes general, economic şi cultural.
Art.4.Expropierea priveşte numai moşiile sau părţile de moşii de la 100ha pământ cultivanil
în sus, oricine ar fi proprietarii lor şi oricare ar fi capacitatea lor juridică sau caracterul
imobilului expropriat, cu excepţiunile prevăzute în prezenta lege.
Art.14.Bălţiele şi albia râurilor, pământul des inundabil, mocirlos, neproductiv,râpele, pot fi
expropiate în întregime fără considerare de întindere, pentru a fi drenate, secate sau
împădurite de comună sau stat.”
1.Care a fost scopul reformei agrare din 1921?
2.Care suprafeţe agricole făceau, potrivit legii, obiectul exproprierii?
II. Legislaţia electorală
A.“Decretul-lege din noiembrie 1918 statua în România principiul votului universal(numai
pentru bărbaţi însă), egal, direct şi obligatoriu.”
B.”Ca urmare a introducerii votului universal, centrul de greutate al vieţii electorale s-a
mutat de la oraş la sat, deoarece ţărănimea a devenit principala masă electorală. În noile
condiţii, cele câteva mii de voturi ale marilor proprietari în masa milioanelor de voturi
ţărăneşti.”
(Ioan Scurtu, Mentalul colectiv după Marea Unire)
1.Ce tip de vot a fost introdus în România după 1918?
2.Care a fost principala consecinţă a acestui tip de vot?

III. Drepturi pentru minorităţi
“Art.5.Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau religie, se bucură de libertatea
conştiinţei, de libertatea învăţământului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de
libertatea de asociaţie şi de toate libertăţile şi drepturile stabilite prin legi.
Art.7.Deosebirea de credinţe religioase şi confesiuni, de origine etnică şi de limbă, nu
constituie în România o piedică spre a dobândi drepturile civile şi politice şi a le
exercita.”(Constituţia din 1923)
Cum caracterizați legislația cu privire la drepturile minorităților?

