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Denumire webinar:

România - un secol

Descriere: Să ne amintim ce s-a înâmplat în urmă cu 100 de ani și cum înaintașii noștiri au făurit România de azi. Cele
mai importante momente și oamenii care au luptat pentru Marea Unire.
Spațiu de lucru: https://agora.reteauaedu.ro/open/NMkPAO4Lg0gkwur.html

Titlul lucrării: Ștefan Cicio - Pop
Autor(i): BALAN ELENA-BEATRICE
BOROȘ SIMONA-ADRIANA
Clasa: a XI-a D
Coordonator(i): prof. Aldescu Mirela si Anghel Alexandru
Școala: Colegiul Național " VASILE GOLDIȘ " Arad
Județ, localitate: Arad, Arad

Biografie
S-a născut la 1 aprilie 1865 în Localitatea Șigău, Județul Cluj și a
decedat la 16 februarie 1934 în Conop, Arad.
Rămas orfan de mic copil, a fost adoptat și crescut de către unchiul său,
Vasile Pop din Gherla.
Școlile primare le-a făcut la Dej, iar cele medii la Liceul Maghiar de Stat
din Dej și la Liceul Maghiar de Stat din Sibiu.
A urmat cursurile universitare la Budapesta și Viena, unde a studiat
științele juridice. În 1891 a obținut doctoratul în drept și s-a dedicat
avocaturii stabilindu-se la Arad.
Ștefan Cicio - Pop s-a căsătorit cu Eugenia Macavei, cu care a avut cinci
copii: Ana, Vasile Ștefan, Zoe Maria-Sofia, Alexandru Eugen Tiberiu,Liviu.

Statut social

A fost avocat și un om politic român,
Membru al Partidului Național Român,
Vicepreședinte al Partidului Național Țărănesc,
Deputat român în Parlamentul de la Budapesta,
Participant activ la Marea Unire din 1918,
Președinte al Consiliului Național Român Central,
Vicepreședinte al Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia,
Membru al Consiliului Dirigent deținând portofoliul apărării și al internelor.

Activitate Politică
După stabilirea sa la Arad, devine membru al Partidului Național
Român și se implică cu toată forța în susținerea cauzei românilor
transilvăneni.
A fost un temut susținător al cauzei țăranilor din Arad și un avocat al
apărării în procesele de presă înaintate românilor de către stăpânirea
maghiară de atunci.
La vârsta de 30 de ani, în 1905, a fost ales deputat de Șiria, în
Parlamentul Ungariei, unde susține cu consecvență timp de 14 ani cauza
românilor din Transilvania.
În 24 septembrie1906 a fost condamnat la Cluj de autoritățile maghiare
la 3 luni de temniță și o amendă de 800 coroane pentru două articole
publicate în "Libertatea" care contraveneau politicii oficiale austro-ungare
privind națiunea română din Transilvania

Consiliul Naţional Român Central s-a constituit
la Budapesta în noaptea de 30 spre 31 octombrie
1918.
Din el făceau parte şase membri ai Partidului
Naţional Român şi şase reprezentanţi ai Partidului
Social Democrat din Ungaria, secţia română. Trei
dintre ei, respectiv Ştefan Cicio Pop, Vasile Goldiş
şi Ion Flueraş erau arădeni.
Câteva zile mai târziu, Consiliul şi-a stabilit
sediul în casa din Arad a lui Cicio Pop, numit de
altfel preşedinte al organismului.
Acum încep să fie formate organizaţiile
teritoriale, prin intermediul cărora, Consiliul a
condus efectiv viața politică dinTransilvania.

La început de noiembrie, Consiliul a trimis guvernului maghiar o
notă diplomatică concepută de Vasile Goldiş.
În acest document se cerea transmiterea către
Consiliul Naţional Român Central a autorităţii politice,
administrative şi militare a celor douăzeci și trei de comitate din
Transilvania şi a părţilor româneşti din
comitatele Bichiş, Cenad şi Ugocea din Ungaria.
A fost trimisa la 10 noiembrie 1918.

Termenul acordat autorităţilor de la Budapesta a fost 12 noiembrie.
Guvernul maghiar nu a dat curs solicitării şi nu a răspuns acestor demersuri, în
schimb a trimis pentru discuţii la Arad o delegaţie condusă de Oszkar Jaszi, care
era ministru al naţionalităţilor
La 13 noiembrie, condiţiile impuse de Budapesta sunt respinse de către români,
astfel că a doua zi, Consiliul Naţional Român Central a anunţat public în
Transilvania că tratativele nu au avut niciun rezultat, pentru că se dorea în
fapt "desfacerea totală" de Ungaria.
Conform surselor istorice, pe 15 noiembrie, Consiliul decide să declare "unirea
românilor transilvăneni, crişeni, bănăţeni şi maramureşeni cu Regatul României
într-o Mare Adunare Naţională".
Această hotărâre va fi cuprinsă în Regulamentul pentru alegerea deputaţilor care
urmau să voteze Marea Unire la Alba Iulia - într-o zi de duminică, la 1 decembrie
1918.

A participat la Marea Adunare de la Alba Iulia, pe care a condus-o în calitatea
sa de președinte al Consiliului Național Român Central și vicepreședinte al Marii
Adunări.
A fost ales de Marea Adunare de la Alba Iulia ca membru al Marelui Sfat
Național al Românilor din Transilvania, iar mai apoi, în 2 decembrie 1918, a fost
ales membru al Consiliului Dirigent, ocupând funcția de vicepreședinte.
În prima ședință a Consiliului Dirigent a devenit responsabil al sectorului
apărării și internelor.
A fost desemnat ministru fără portofoliu în Guvernul Regatului României,
pentru a asigura, alături de Vasile Goldiș și Alexandru Vaida-Voevod, integrarea
administrativă și legislativă a Transilvaniei în Regatul României.

Ca om politic a
văzut în politică:
arta binelui comun
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