GÎRDA, GHEORGHE
n. 17 septembrie 1879, Mănăștur, jud. Timiș
d. 23 decembrie 1948, Făget, jud. Timiș
Școala primară o urmează în localitatea natală, apoi cursurile
liceale la Lugoj și Brașov, după care se înscrie la Politehnica din
Budapesta în anul 1901 și trece la Facultatea de Drept din Budapesta
în 1902, unde va fi coleg cu Petru Groza. Se înscrie ca stagiar în
Baroul Timiș în anul 1905, obține titlul de doctor în drept în anul
1906, susține examenul în anul 1907, dată de la care își va deschide
birou de avocatură propriu la Făget, unde va profesa până în anul
1948.
După înființarea Baroului Lugoj, devine membru al acestuia, fiind ales consilier în
primul consiliu al Baroului. De-a lungul vieții a avut o importantă activitate publicistică. De
pildă, încă din anul 1897, în timpul liceului, a publicat schița Nenorociții, citită în cadrul
Societății de lectură „Ioan Popasu”, dar și versuri, cum este volumul intitulat Bănatu-i
fruncea publicat în anul 1908. A colaborat la mai multe reviste și ziare cum sunt: Poporul
român, Drapelul, Convorbiri literare, Banatul, Semenicul.
A fost organizatorul Gărzilor Naționale Românești în anul 1918, bucurându-se de o
mare popularitate. A solicitat participanților la adunarea din grădina hotelului ,,Concordia”
să contribuie la susținerea primului Regiment românesc alcătuit din foștii soldați și ofițeri ai
Regimentului 8 de honvezi din Lugoj. A fost numit comandantul batalionului românesc,
precum și comandantul gărzilor românești din zona Lugoj-Făget-Birchiș. Sub conducerea sa,
au fost organizate în zona Făget-Birchiș, întâlniri pentru desemnarea candidaților la Alba
Iulia. A fost delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. În seara zilei de 30
noiembrie, cu un grup de bănățeni, a participat la o întâlnire cu Iuliu Maniu, în care
bănățenii și-au exprimat dorința „Unirii fără condiții”.
A fost deputat și senator în perioadele 1919-1920, 1922-1926, 1927-1928, având
calitatea de secretar al Parlamentului României Mari. După Unire i-a fost acordată de către
Consiliul Dirigent conducerea resortului de Justiție, însă a refuzat. A susținut în cadrul
Baroului Lugoj conferința intitulată „Ideea de drept”, iar în Parlamentul României
prelegerea „Integritatea Banatului”, făcând un apel la conducerea statului să depună toate
eforturile pentru restituirea întregului pământ bănățean.
A fost înmormântat la Făget.

