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A romániai magyar és német népkisebbség parlamenti képviseletének
számadatai kilenc választásról*

 

 Megválasztott

A választások magyar német

 képviselôk szenátorok képviselôk szenátorok

 száma száma

1922 márciusban Brãtianu Ionel
kormánya által kerületenkénti
szavazással 369 képviselô és
168 szenátor közül

3 3 9 3

1926 májusban Averescu
kormánya által lajstromos
szavazással és a többségi
pártnak 50%-os prémium
biztosításával 387 képviselô és
204 szenátor közül

14 12 10 5

 Kartellben a
kormánypárttal

Kartellben a
kormánypárttal

1927 júliusban Brãtianu Ionel
kormánya által lajstromos
szavazással és a többségi
pártnak 50%-os prémium
biztosításával 387 képviselô és
204 szenátorok közül

10 1 5 -

 Kartellben a két kisebbség, amiért is 2
magyar képviselô a lajstromon utána

következô németnek adta át helyét
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1928 decemberben Maniu
kormánya által lajstromos
szavazással és a többségi
pártnak 50%-os prémium
biztosításával 387 képviselô és
204 szenátor közül

16 6 9 4

 Önálló küzdelemmel Kartellben a
kormánypárttal

1931 júniusban Iorga kormánya
által lajstromos szavazással és a
többségi pártnak 50%-os
prémium biztosításával 387
képviselô és 204 szenátor közül

10 2 11 2

 Önálló küzdelemmel Kartellben a
kormánypárttal

1932 júliusban Vaida kormánya
által lajstromos szavazással és a
többségi pártnak 50%-os
prémium biztosításával 387
képviselô és 204 szenátor közül

14 3 10 3

 Önálló küzdelemmel Kartellben a
kormánypárttal

1933 decemberben Tãtãrescu
kormánya által lajstromos
szavazással és a többségi
pártnak 50%-os prémium
biztosításával 387 képviselô és
204 szenátor közül

9 3 8 3

 Önálló küzdelemmel Kartellben a
kormánypárttal

1937 decemberben Tãtãrescu
kormánya által lajstromos
szavazással, de a többségi
pártnak prémium megszerzése

19 3 4 2
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nélkül 387 képviselô és 204
szenátor közül

 Önálló küzdelemmel Kartellben a
kormánypárttal

1939 júniusban érdekképviseleti
rendszerrel a Nemzeti
Újjászületés Frontjának egyetlen
lajstromán 258 képviselô és 88
szenátor közül

9 2*) 5 -**)

*) Ezek mellett 3 kinevezett és 1 jogszerinti szenátor képviseli a magyar népkisebbséget.

**) 5 kinevezett és 2 jogszerinti szenátor képviseli a német népkisebbséget.

---------------------------------------

* Forrás: Magyar Kisebbség 1939. 12. sz. 290-291.

Bodó Barna: Választás és váltás
Jakabffy László: Egy vélemény Biharból
Ráduly Róbert: Szövetség az önkormányzatokban
Szász Jenõ: RMDSZ és médiadiktatúra
Bárdi Nándor: Választások a két világháború közti romániai magyar kisebbségpolitikában
A romániai magyar és német népkisebbség parlamenti képviseletének számadatai kilenc választásról
Dr. Fritz László: A közigazgatási választások eredményei
Dr. Fritz László: A Iorga-kormány "interimár-bizottságai" és a magyar nemzetkisebbség
A Magyar Párt paktumtárgyalása
[Ugron Istvánnak, az OMP elnökének lemondása]
Önkormányzati választások 1996-2000. A megyei tanács megválasztása
A megyei tanács megválasztása
Önkormányzati választások 1996-2000
A helyi tanács megválasztása
Önkormányzati választások 1996-2000
Polgármesterek megválasztása
Székely István: Cselekvési alternatívák 2001 tavaszán
Jürgen Habermas: Az európai nemzetállam és a globalizáció hatásai
Romániai magyar választók 2000 szeptemberében
Demeter M. Attila: Negatív és pozitív szabadság, liberalizmus és kommunitarizmus
Gyõri Szabó Róbert: A parlamenti pártok és az alapszerzõdések (1994-1997)
Horváth Krisztina: A Hasan és Chaush c. Bulgária ügy és a kisebbségi jogok védelme, avagy a muftik törik át a
hallgatás falát?
Varga Attila: Állam és egyház viszonyrendszerének elemzése
Boga Emese: Az ígéret mint árucikk
Fákó Péter: A gazdasági növekedés alakulása Romániában (1991-1997)
A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája
Bognár Zalán: Róluk, de nélkülük...
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