Andrei Muraru, Secţia de Cadre ca instrument de verificare
şi control în interiorul Partidului Comunist

„ Despre această dimensiune ascunsă a structurii comuniste – Secţia de Cadre – s-a
vorbit foarte puţin în ultimii ani, şi, cu excepţia celor care au făcut parte din aparatul
comunist şi a unor dezvăluiri recente în presă11, nimeni nu a spus foarte multe lucruri.
Data apariţiei acestui organism este controversată, iar până acum nu a fost publicat un
document oficial care să certifice înfiinţarea sa. Unii cercetători au fost de părere că
fondarea secţiei este legată de prima campanie mare de recrutări (octombrie 1944octombrie 1945) şi de numele Anei Pauker şi al lui Miron Constantinescu.12 Aceste
presupuneri au fost infirmate de descoperirea unui document oficial, o circulară13 a
Comitetului Central al P.C.R. adresată organelor de partid, prezentat aici în premieră.
Documentul, redactat şi transmis în teritoriu în august 1944, dar înainte de evenimentele
care au condus la arestarea lui Ion Antonescu, poartă eticheta „Strict conspirativ”.
Această precizare este explicabilă prin nevoia de a asigura confidenţialitate unui
document emis şi transmis către persoane care se aflau în atenţia Siguranţei, dar şi pentru
a avertiza responsabilii partidului din teritoriu că acele pagini nu pot deveni o sursă de
informare pentru orice membru al P.C.R. Circulara anunţă decizia Comitetului Central de
înfiinţare a „resortului cadrelor”: „Ca să asigurăm o politică justă de recrutare a
m[embrilor] de p[artid] şi faţă de cadrele P[artidului], prin ridicarea la posturi de
conducere a elementelor proletare cu perspective de desvoltare, sănătoase, desvo[l]tate şi
disciplinate şi educarea lor temeinică şi permanentă, se înfiinţează resortul cadrelor.”14
Totodată, noul organism avea sarcina de a verifica şi controla candidaţii la intrarea în
partid, de a veghea la buna desfăşurarea a activităţii în organizaţia comunistă. Fiecare
formaţiune din teritoriu (birou judeţean sau regional) avea obligaţia de a numi un
responsabil din organizaţie, persoană care avea funcţia de „organizator al cadrelor”.
Persoana desemnată pentru această funcţie trebuia să fie atent selectată: „trebu[i]e ales
dintre şi încercaţi m[embri] de p[artid], cel mai disciplinat, devotat şi bun organizator de
P[artid]” Pe lângă atribuţiile specifice legate de racolarea, formarea,
promovarea/sancţionarea şi verificarea cadrelor, în „fişa postului” responsabilului de
cadre mai intrau activităţile de propagandă şi de organizare administrativă.
Documentul de arhivă este destul de clar în privinţa activităţilor specifice ale
responsabilului de cadre: „Va cunoaşte şi controla permanent legăturile de muncă şi
personale (subl. n.) ale activiştilor şi m[embrilor] de p[artid].”15 Printre atitudinile
„nesănătoase” pe care responsabilul de cadre avea obligaţia de a le sesiza era menţinerea
contactelor cu persoane de altă orientare politică sau considerate „elemente duşmănoase”.
Organizatorul cadrelor, spune circulara Comitetului Central, urma să primească întreg
sprijinul din partea conducerii organizaţiei, acesta fiind şi grupul care coordona
activitatea. De asemenea, Comitetul Central cerea ca activiştii partidului să-i ofere tot
sprijinul organizatorului cadrelor în această misiune. Funcţia de bază era descrisă astfel:

„Sarcina principală al organizatorului cadrelor e să cunoască perfect şi să semnaleze
organelor de conducere calităţile şi lipsurile m[embrilor] de partid şi ale activiştilor. Să
propună măsuri concrete de educare şi ridicare a cunoştinţelor politice, organizatorice şi
conspirative, pentru fiecare activist, membru de P[artid] aparte sau pentru o grupă de
m[embri] de p[artid]”16
Dimensiunea represivă a activităţii cadriştilor este redată în documentul citat mai sus
prin această formulare: „Organizatorul cadrelor va descoperi cu ajutorul organelor,
activiştilor şi m[embrilor] de p[artid], elementele dubioase, duşmane, provocatorii, va
aduce imediat la cunoştinţa organului din care face şi el parte cazul, şi va propune măsuri
concrete organizatorice, disciplinare, iar dacă e cazul excluderea din P[artid], dacă
securitatea Partidului o cere şi demascarea elementelor periculoase partidului, ca să le
cunoască fiecare membru de P[artid] şi să se ferească de ele”.17 ”

