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Evenimentele din prim�vara anului 1907 au zguduit întreaga scen� politic� 

româneasc�. Pentru moment, conservatorii �i liberalii trecuser� peste disputele 
doctrinare �i se angajaser� s� conlucreze la aplanarea conflictului. Cedând puterea în 
acele împrejur�ri decisive, conservatorii erau departe de a ajunge la o unitate în 
cadrul propriei forma�iuni. Pachetul de reforme ini�iat de liberali ar�ta limpede c� se 
impuneau anumite schimb�ri �i la nivelul doctrinei conservatoare, cu atât mai mult cu 
cât, chiar în interiorul partidului, exista o tendin�� de democratizare închegat� în jurul 
unuia dintre lideri.  

Cu toate acestea, binecunoscuta rigiditate a frunta�ului conservator P.P. 
Carp, departe de a asigura unitatea punctelor de vedere, nu constituia decât o piedic� 
în plus în calea unui curent cerut de realit��i. V�zând în Take Ionescu un lider 
carismatic �i cu influen�� în mediile burgheze ale Partidului Conservator, P.P. Carp 
ini�ia, la începutul anului 1908, câteva demersuri spre a-l marginaliza �i a-l îndep�rta 
în felul acesta de puterea decizional� din cadrul partidului, de�i era con�tient c� 
solu�ia aleas� nu era cea pe care un lider de partid trebuia s-o adopte în acele 
momente tensionate. 

Astfel, în 9 ianuarie 1908, el convoc� membrii conducerii conservatoare în 
vederea alegerii unui nou comitet al Clubului conservator, �tiind c� Take Ionescu nu 
se afla în �ar�. În ciuda solicit�rilor telegrafice venite din partea acestuia din urm� de a 
amâna întrunirea pentru o dat� ulterioar�, P.P. Carp, la data stabilit�, procedeaz� la 
schimbarea componen�ei conducerii conservatoare astfel încât acum, din cei 20 de 
membri ai comitetului, doar doi erau taki�ti1. 

O discu�ie între cei doi lideri dup� acest eveniment nu a mai fost în m�sur� 
s�-i reconcilieze în ceea ce privea viitorul Partidului Conservator. Referindu-se la 
rezultatul acestei discu�ii, ziarele vremii comentau pe prima pagin�: „În urma întreve-
derii care a avut loc între d-nii P.P. Carp �i Take Ionescu, a fost evident c� un acord 
nu se va mai putea stabili între ei. Nu este vorba numai de penibilul incident provocat 
prin alegerea comitetului clubului conservator din Bucure�ti, ci de divergen�e mult mai 
profunde. Fiecare î�i aduce aminte cu ce greut��i �i cu pre�ul c�ror sfor��ri, s’a ajuns la 
un modus vivendi, cînd d. P.P. Carp a depus proectele sale de reforme, f�r� a se fi 
consultat prealabil cu partidul. De ast�dat� în�elegerea a fost imposibil�.…”2. 

Pe temeiul acestei discu�ii, comitetul de conducere al Partidului Conservator, 
luând act de decizia lui Take Ionescu de a trece la o reorganizare a partidului pornind 
de la alte principii, a decis ca respectiva declara�ie s� fie socotit� drept o demisie din 
partid. În replic�, Take Ionescu publica a doua zi un articol unde, printre altele, ar�ta 
c�: „…Nu amorul meu r�nit a determinat ac�iunea mea, ci convingerea c�, spre a-mi 
servi �ara se cere libertatea mea de spirit, �i c� în acest cuib de intrigi, în aceast� lupt� 
neîntrerupt� ce se d�dea în urma mea, îmi era cu neputin�� s� am spiritul liber �i s� 
produc”3.  

Pe fondul acestor dezbateri, câteva zile mai târziu, el d�dea publicit��ii un ma-

                                                
1Ion Bulei, Conservatori �i conservatorism în România, editura Enciclopedic�, Bucure�ti, 2000, 
p. 354. 
2Partidul Conservator - Democrat. Istoricul constituirei lui, Bucure�ti, 1908, p. 12.  
3Ibidem, p. 14. 
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nifest în care î�i anun�a inten�ia de a trece la modernizarea partidului �i convoca, 
pentru data de 20 ianuarie 1908, pe to�i frunta�ii conservatori din �ar� spre a i se 
al�tura.  

Luând act de evolu�ia situa�iei din cadrul partidului multe dintre organiza�iile 
locale �i-au trimis delega�iile la întrunirea �inut� chiar în locuin�a lui Take Ionescu 
unde, într-o atmosfer� de mare entuziasm, el a fost ales �eful noii forma�iuni. Cu acest 
prilej, pre�edintele organiza�iei de la Vâlcea, Constantin G. Dissescu, a fost prezent 
al�turi de o numeroas� delega�ie care reunea nume importante ale politicii 
conservatoare de la noi: N.R. C�pit�neanu, fost secretar general la finan�e, Matei 
Temelie, pre�edintele Clubului conservator, fost deputat, Anton Botea, fost deputat, 
Ion Dimitrescu, fost deputat, Gh. B�descu, fost deputat, Gr. Ple�oianu, fost senator, C. 
Oromolu, fost inspector financiar, I. Cocor�scu, directorul b�ncii „Vâlcea”, I. Bunescu, 
H. Roma�canu, etc. 

Apoi, peste câteva zile, din ini�iativa noului �ef, a fost convocat� o conferin�� 
la Bucure�ti a celor care aderaser� la programul noului partid urmat�, la 3 februarie 
1908, de organizarea primului congres care consfin�ea na�terea acestei forma�iuni la 
nivel na�ional, îi f�cea cunoscute obiectivele �i, în cadrul c�ruia, urma s� se treac� la 
alegerea structurilor de conducere. 

Chiar din ziua desemn�rii lui Take Ionescu ca �ef al partidului, presa local� se 
gr�bea s� precizeze c�, în privin�a direc�iei de urmat, lucrurile sunt clare, conducerea 
organiza�iei vâlcene fiind hot�rât� s� treac� de partea conservator-democra�ilor: 
„Când vor ap�rea aceste rânduri, partidul conservator va fi rupt în dou�…(…). În 
jude�ul nostru nu exist� de cât o singur� organiza�iune conservatoare având în capul 
ei ca �ef pe d-l C.G. Dissescu �i politica ce d-sa va urma, va fi politica acestei 
organiza�iuni”4.  

De altfel, pre�edintele conservatorilor vâlceni, C.G. Dissescu, a fost unul 
dintre primii vorbitori de la întrunire care �i-a exprimat asentimentul pentru decizia lui 
Take Ionescu de a-�i constitui propriul partid precizând în cuvântul s�u de la sediul 
clubului din Bucure�ti c� nu putea s� d�inuiasc� o organiza�ie în care conducea ideea 
de privilegiu �i de preferin��, c� s-a înc�lcat principiul egalit��ii �i c� „…Nu poate 
exista partid f�r� un organism complet �i determinat, �i f�r� o voin�� care s� fie 
rezultatul celor mul�i”5. 

Mai mult, la întoarcerea în Râmnic, proasp�tul lider conservator-democrat 
vâlcean cerea acceptul redactorului publica�iei Vâlcea Conservatoare, C. Oromolu, ca 
ziarul s�u s� devin� organul de pres� al noii forma�iuni în jude�.  

Al�turi de C.G. Dissescu, profesor universitar, avocat de renume �i om politic 
cunoscut, un rol important în afirmarea forma�iunii conservator-democrate locale l-a 
avut �i N. R. C�pit�neanu. Acesta avea o leg�tur� strâns� cu Take Ionescu înc� de 
pe vremea când func�ionase ca secretar general la Ministerul de Finan�e unde fusese 
îns�rcinat cu verificarea neregulilor de la Creditul Rural.  

Prin urmare, în aceste condi�ii se considera c� odat� constituit noul partid, 
prin valoarea membrilor s�i �i prin rela�iile de care dispuneau la nivelul conducerii 
centrale, jude�ul era chemat s� contribuie activ �i decisiv la via�a politic�: „Jude�ul 
Vâlcea, oropsit alt� dat�, joac� un rol important în via�a politic� a ��rei, vâlcenii mândri 
de gloria acestor doi luceferi ai Vâlcei �i-au câ�tigat considera�iunea la care aveau 
dreptul �i sprijini�i de for�a moral� a acestor doi frunta�i ai ��rei, vor munci încrez�tori 
�i pa�nici la desvoltarea lui”6.  

De�i se l�sa impresia c� întreaga organiza�ie local� conservatoare în frunte 

                                                
4Vâlcea Conservatoare, anul II, nr. 23/20 ianuarie 1908. 
5Partidul Conservator Democrat. Istoricul……., p. 49. 
6Vâlcea Conservatoare, anul II, nr. 39/25 mai 1908. 
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cu pre�edintele s�u, trecuse în tab�ra lui Take Ionescu, trebuie s� subliniem c� 
lucrurile nu st�teau tocmai a�a.  

Un prim episod al disputei din interiorul organiza�iei vâlcene se consumase 
anterior constituirii conservator-democra�ilor de aici în partid politic, chiar pe fondul 
mi�c�rilor determinate de convocarea din jude� a celor care doreau s� fac� parte din 
noua forma�iune. Cu acel prilej, sosit la Vâlcea s� supravegheze derularea 
evenimentelor în sânul organiza�iei locale, Ioan Cantacuzino împreun� cu Vasile 
Tretinescu, încercaser� s� dejoace ac�iunea lui Dissescu. Astfel, cum Tretinescu 
locuia în apropierea g�rii, în ziua convoc�rii, ei au urm�rit pe to�i cei care d�duser� 
curs invita�iei de a veni la întrunirea conservatoare �i i-au chemat la locuin�a sa pentru 
a încheia un proces verbal prin care semnatarii recuno�teau �efia lui P. P. Carp, f�r� 
îns� a-i informa de faptul c� la Bucure�ti se decisese deja constituirea unei noi 
forma�iuni sub conducerea lui Take Ionescu. Mai mult, pentru a-i convinge s� mearg� 
s� semneze acel document, li s-a spus c� acolo vor fi prezen�i �i domnii C.G. 
Dissescu �i N. C�pit�neanu, cunoscu�i drept sus�in�tori taki�ti, tocmai pentru c� se 
�tia c� cei doi se bucurau de mare încredere în rândul delega�ilor al c�ror punct de 
vedere îl împ�rt��eau7.  

Apoi, la câteva zile dup� momentul constituirii organiza�iei conservator-
democrate vâlcene, la Râmnic, vechii conservatori, r�ma�i f�r� lider, s-au întrunit la 
locuin�a doctorului Gheorghe Sabin unde, în prezen�a fostului deputat de Vâlcea, Ioan 
G. Cantacuzino, au procedat la o completare a locurilor r�mase vacante în comitetul 
de conducere �i �i-au manifestat sprijinul deplin �i necondi�ionat fa�� de Partidul 
Conservator condus de P.P. Carp.  

Cu acest prilej a fost redactat �i un proces verbal al întâlnirii spre a fi înaintat 
liderului conservator P.P. Carp în care se men�iona c�: „Subsemna�ii membri din 
partidul conservator, întrunindu-se în Râmnicul Vâlcea, în casele d-lui Dr. Sabin, 
ast�zi 27 ianuarie 1908, considerând c� unii dintre membrii comitetului executiv din 
Vâlcea au p�r�sit partidul conservator, pentru a urma pe Take Ionescu �i a forma un 
alt partid denumit de d-lor „partid conservator democrat”, c� p�r�sind partidul nu mai 
pot face parte din comitetul executiv de Vâlcea �i c� locurile d-lor în acest comitet 
r�mân vacante. Consider�m c� to�i acei ce nu au p�r�sit partidul conservator �i 
f�ceau parte din comitet, r�mân de drept în acest comitet, care-�i va urma activitatea 
�i în viitor. Hot�râm: Completarea comitetului care va fi format cum se arat� mai la 
vale, alegem în unanimitate pe d. Ioan N. Lahovary ca pre�edinte de onoare în locul 
d-lui Gh. Lahovary, ca pre�edinte activ pe d. Ioan Gh. Cantacuzino în locul  
d-lui C. Dissescu, iar ca vice-pre�edinte în locul d-lui Cantacuzino pe d. C.N. Her�scu, 
ca secretari pe d-nii Laz�r Popescu �i C.C. Her�scu (vice-pre�edinte al�turi de C.N. 
Her�scu era �i Gh. Sabin)8”.  

Erau apoi enumera�i o serie dintre vâlcenii care r�m�seser� în cadrul vechii 
forma�iuni printre care: N. Nedelovici, N. Em. Bonciu, Al. Stoenescu, Gh. Mih�ileanu, 
Gh. Br�t��eanu, G. T�n�sescu-Govora, Ioan N. Iancovescu, Kiri�� Constantinescu, G. 
Mo�oiu, Dr�ghici Presur�, C.A. Voinescu, Ilie Ple�oianu, Petre Millo(fost senator), 
maior L�motescu (fost senator), V. Tretinescu, etc….  

În opinia celor prezen�i la aceast� întrunire motivul real al ac�iunii întreprinse 
de Take Ionescu nu ar fi fost modernizarea partidului �i punerea lui în acord cu 
realit��ile momentului, ci: „Aceea ce a f�cut pe d. Tache Ionescu s� se retrag� din 
partidul conservator a fost convingerea ce a c�p�tat c� sub �efia d-lui P. Carp, d-sa 
nu mai are putin�a de a mai face partid în partid cum a f�cut în 1899-1901 �i 1904-

                                                
7Idem, anul II, nr. 23 /20 ianuarie 1908. 
8Opinia Vâlcei, anul I, nr. 1/1 februarie 1908. 
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19079”. Se f�cea evident referire la faptul c� în 1901 liderul conservator-democrat s-ar 
fi aflat la originea crizei ministeriale care a dus la c�derea guvernului dup� un an �i 
jum�tate de guvernare, iar în 1907, pe fondul r�scoalei, prin leg�turile pe care le avea 
în Parlament �i în jude�e, acesta ar fi cerut ie�irea de la guvernare �i nu luarea unor 
m�suri energice de reprimare.  

Desigur c� numirea în fruntea conservatorilor vâlceni a unui om politic de talia 
lui Ioan Cantacuzino, cunoscut, bogat, care �i anterior reprezentase pe vâlceni în 
Parlament, era menit� s� atenueze trecerea la democra�i a fostului �ef conservator, 
C.G. Dissescu, care, a�a cum se sublinia într-un articol din Vâlcea Conservatoare: 
„…pe lâng� c� este un fiu al Vâlcei, este o glorie a ��rei �i al c�rui nume sintetizeaz� 
ast�zi toate acele superioare însu�iri cari consacr� pentru tot-deauna pe adev�ratul 
om politic”10. Pe fondul acestor evenimente, pentru a-�i putea face cunoscute strategia 
�i programul, la rândul s�u, Partidului Conservator de aici, începând cu 1 februarie 
1908, �i-a constituit �i un organ de pres� propriu, Opinia Vâlcei, demers cu atât mai 
necesar cu cât, a�a cum am ar�tat, vechea publica�ie Vâlcea Conservatoare 
acceptase s� devin� oficiosul noului Partid Conservator - Democrat. 

Din acest moment, toate disputele legate de activitatea unora dintre membrii 
celor dou� grup�ri, toate ac�iunile acestora erau pe larg dezb�tute în coloanele 
acestor publica�ii. Polemica dintre ele aducea în prim plan am�nunte interesante 
legate de culisele unor dispute ce mocneau în sânul fiec�reia dintre forma�iuni. Reale 
sau presupuse, aceste subiecte �ineau prima pagin� �i r�spândeau în teritoriul 
jude�ului �tiri interesante despre ceea ce se întâmpla atât la nivelul conducerii locale, 
cât �i la nivel central. 

A�a de pild�, înc� de la primele numere, Opinia Vâlcei îl ataca pe  
C. G. Dissescu, liderul conservator - democra�ilor vâlceni, deoarece se îndep�rtase de 
jude�ul natal acceptând s� candideze ca deputat timp de trei legislaturi pentru jude�ul 
Teleorman �i f�cuse gre�eala de a-l desemna ca reprezentant al s�u în localitate pe I. 
Dimitrescu, un personaj cu o moralitate îndoielnic� �i care compromisese activitatea 
conservatorilor din ultimii ani în ochii opiniei publice, ceea ce-i adusese �i apelativul de 
I. Dimitrescu - Poman�. De asemenea, se ar�ta c� pentru a trece la conservator-
democra�i, asupra membrilor vechiului partid se f�cuser� nenum�rate presiuni, rol 
important în ac�iunea de racolare de aderen�i avându-l �i Banca Vâlcea, aflat� sub 
influen�� takist�, care acordase împrumuturi preferen�iale celor viza�i11. 

În replic�, Vâlcea Conservatoare �inea s� le reaminteasc� vâlcenilor c� la 
originea ruperii Partidului Conservator nu a stat nici pe departe dorin�a lui Take 
Ionescu de a-�i crea propriul partid a�a cum se speculase, ci, ceea ce l-a determinat 
la acest gest pe liderul democrat a fost: „sectarismul retrograd �i lipsa de probitate 
politic� �i privat� a acelui element aristocratic care forma b�trâna grupare junimist�”12. 

În disputa dintre cele dou� organiza�ii locale un ascendent important a c�p�tat 
forma�iunea conservator-democrat� �i ca urmare a vizitei pe care Take Ionescu a 
f�cut-o în jude�ul nostru la 21 mai 1908. Salutat de numero�i sus�in�tori în Dr�g��ani, 
la Z�videni �i B�beni, el a fost întâmpinat în gara din Râmnic de o delega�ie în frunte 
cu Anton Botea �i condus la locuin�a lui C.G. Dissescu, unde i-au fost prezenta�i o 
serie de frunta�i locali. A vizitat apoi sediul Clubului conservator-democrat condus de 
Matache Temelie �i, în dup�-amiaza aceleia�i zile, a fost condus la proprietatea lui 
Dissescu din S�r�cine�ti. Seara, la banchetul oferit în cinstea sa, în sala Teatrului 
Adreani, Take Ionescu a �inut un discurs impresionant în fa�a celor peste 170 de 

                                                
9Ibidem.  
10Vâlcea Conservatoare, anul II, nr.30/9 martie 1908. 
11Opinia Vâlcei, anul I, nr. 2/8 februarie 1908. 
12Vâlcea Conservatoare, anul II, nr. 33/30 martie 1908. 
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participan�i, eviden�iind înc� o dat�, motivele �i sensul ac�iunii sale �i felicitându-i pe 
cei prezen�i pentru sus�inerea ar�tat�13. 

Desigur c� o astfel de manifesta�ie nu a fost de natur� s� contribuie la 
domolirea spiritelor. Ba dimpotriv�, chiar �i liberali locali, dup� ce la început salutaser� 
na�terea unui nou partid din rândurile conservatorilor, întrucât servea intereselor lor 
pe termen lung, pe m�sur� ce constataser� influen�a tot mai mare pe care o avea în 
rândurile electoratului, verificat� �i cu ocazia câ�tig�rii alegerilor par�iale de la Vaslui 
(chiar fieful lui P. P. Carp) �i Craiova, se distan�aser� de noua forma�iune, a�a încât, 
s-a ajuns ca la Vâlcea, s� se încerce chiar boicotarea banchetului de c�tre 
administra�ia liberal�.  

Astfel, din ini�iativa prefectului liberal Al. Cr�snaru, au fost luate o serie de 
m�suri menite s� împiedice accesul aderen�ilor la întrunire: a fost fixat� data de 21 
mai drept zi de procesiuni pentru ploaie în tot jude�ul, în a�a fel ca to�i preo�ii s� fie 
prezen�i în parohii, a fost interzis accesul celor care vindeau în pia�� pentru a-�i 
desface produsele în ziua respectiv�, a fost împiedicat� circula�ia la barierele ora�ului 
�i s-a dispus chiar re�inerea la intrarea în Vl�de�ti a unor frunta�i precum Mitic� 
B�descu �i Iorgu Ol�nescu.  

Îns�, dincolo de aceste incidente, evolu�ia vie�ii politice va confirma faptul c�, 
departe de a r�mâne un gest izolat, decizia lui Take Ionescu de a forma un partid care 
s� doreasc� modernizarea �i democratizarea societ��ii pe principii conservatoare a 
g�sit la Vâlcea numero�i aderen�i. Organiza�ia de aici a fost printre primele din �ar� 
care a aderat la noul partid, majoritatea conducerii în frunte cu pre�edintele acesteia, 
C. G. Dissescu, trecând la noua forma�iune. Este drept c�, sub îndrumarea doctorului 
Sabin �i cu sprijinul lui Ioan Cantacuzino, s-a încercat o refacere a Partidului 
Conservator tradi�ional �i chiar înfiin�area unei noi publica�ii locale dar, niciodat�, 
acesta nu s-a mai putut manifesta ca o for�� politic� activ�, astfel încât, dup� r�zboi, 
majoritatea membrilor s�i vor trece fie la liberali, fie la conservatori-democra�i. 

La rândul s�u, nici Partidul Conservator - Democrat nu va rezista concuren�ei 
electorale de dup� r�zboi când, odat� cu introducerea votului universal, au ap�rut în 
via�a politic� o serie de alte forma�iuni mult mai atractive din punct de vedere al 
programului �i al obiectivelor propuse.  

�i cu toate acestea, punctul critic al evolu�iei acestui partid la nivel na�ional îl 
va constitui moartea liderului s�u Take Ionescu, în 1922. Dup� aceast� dat� nu se 
mai poate vorbi de un Partid Conservator Democrat deoarece, lipsi�i de coeziunea pe 
care o gira prezen�a în fruntea partidului a unui politician de talia lui Take Ionescu, în 
urma unor negocieri, cei mai mul�i dintre membri vor trece la Partidul Na�ional.  

În mod asem�n�tor s-au petrecut lucrurile �i la Vâlcea unde, treptat, dup� 
aproape un deceniu �i jum�tate de existen��, Partidul Conservator - Democrat, de la 
statutul de a treia for�� politic� în stat, care polarizase multe din a�tept�rile românilor, 
a sfâr�it prin a se pulveriza în bazinul electoral al celorlalte forma�iuni f�r� ca, în timp, 
nimic s� mai aminteasc� de momentul s�u de glorie care, indiscutabil, a fost anul 
1908.  

 
Summary 

 
The article focuses the time of formation of the Democratic - Conservative 

Party in early 1908 and the steps that followed for the formation in Vâlcea County of a 
local branch headed by the former conservative leader Constantine G. Dissescu. It is 
also outlined the effort of some politicians in the county to restore the old conservative 
structure, deeply affected by the departure of some important members from the party. 

                                                
13Idem, anul II, nr. 39/25 mai 1908. 


