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.Un Stat care nu ar face toate sforţările
pentru
a
asigura
maximul
de
bine
minorităţilor sale, un Stat care n-ar înţelege

că interesul primordial se întemeiază pe
loialitatea tuturor cetăţenilor şi nu pe
anihilarea
individualităţii
culturale
şi
religioase a unora dintre supuşii lui, un Stat
care nu şi-ar da seama că el însuşi trebuie să
fie cel mai mare luptător al intereselor bine
înţelese ale minorităţilor sale ar viola nu
numai legea umanităţii, care trebuie să
conducă întreaga comunitate civilizată, dar ar
viola însăşi legea de conservare a propriei
sale vieţi",
NICOLAE TITULESCU
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Cuvânt înainte

Poate că aspectul cel mai frapant - pentru cititorul de aici şi de acum al
prezentului corpus de documente şi al introducerii care-i premerge - este obstinaţia
cu care, la peste o jumătate de veac după consumarea şi consemnarea largă a
faptelor, se readuce în conştiinţa publică spectrul celor comise de regimurile
totalitare de dreapta împotriva evreilor.
Cui prcxlest? - se vor întrepa nu numai cei care ar dori să inocenteze, la
noi, regimul antonescian. Chiar şi cei care, recunoscând cele întâmplate în
România în perioada Holocaustului în dimensiunile sale reale, vor spune că în
timpul scurs de atunci s-au produs atâtea evenimente, unele constituite şi ele în
orori împotriva umanităţii , cu efecte nocive nu doar la scara unei minorităţi, ci a
unei întregi naţiuni, încât a persevera întru rememorarea trecutului mai îndepărtat
ar putea fi luat drept ceva inutil, sau o tentativă de escamotare a agulaguluia mai
aproape de zilele noastre. Şi nu putini se vor arăta convinşi, chiar captivaţi, de
înseşi unele texte ale volumului de fată, în care mareşalul Antonescu precizează,
nu numai o dată, că urmăreşte numai binele românilor, al statului român, al
naţiunii române. A vrut chiar şi binele evreilor, remarcă unii istorici ce se vor
obiectivi, arătând că în nici o altă ţară aflată între 1940 şi 1944 în orbită
germană, n-au supravieţuit atâţia evrei ca în România, condusă cu .tolerantă şi
simţul măsurii9 de mareşalul Ion Antonescu.
Este de ordinul evidentei şi nimeni nu va contesta că România este ţara cu
cei mai multi supravieţuitori evrei şi că Holocaustul românesc n-a fost o aardere de
tot" a evreilor acestei tări, aşa cum s-a petrecut cu evreimea europeană trecută
prin lagărele morţii din Auschwitz, Dachau, Buchenwald ş.a. Este foarte adevărat
că din teritoriul românesc administrat de români nu a plecat nici un tren spre
Auschwitz şi că la Auschwitz au ajuns 150 OOO de evrei deportaţi cu .exces de
zel", în numai zece zile, de fasciştii maghiari care au ocupat vremelnic Ardealul de
Nord. Deportarea evreil9r a avut loc după 19 martie 1944, când Ungaria a fost
ocupată de Germania hitleristă.
Este, de asemenea, adevărat însă că numărul victimelor cauzate în rândul
populaţiei evreieşti din Vechiul Regat de sub stăpânire antonesciană nu este nici
atât de neînsemnat şi nici datorat unor măsuri întâmplătoare; intenţia genocidului
era evidentă, deşi în ultima parte a războiului gândul initial a fost deturnat, o bună
parte din evreii români fiind lăsaţi să supravieţuiască, fără ca aceasta să aducă
vreun prejudiciu tării .

·
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Mareşalul însuşi s-a wrMn.s, spre sfârşitul războiului, că este în folosul tării
evreimea rămasă să fie lăsată să trăiască, respectivul act de .generozitate"
putând cântări greu într-o eventuală Europă ridicată pe ruinele Axei. Nu acestea
erau în.să vederile mareşalului în prima parte a războiUlui, când succesele
?litzkrieg-ului păreau să conClucă spre o ,,nouă ordine eurqpeană " de o mie de ani.
ln acea .ordine·. evreii erau, fără discutie, considerati un factor incompatibil:
izgonirea sau nimicirea erau doar o chestiune de tactică, strategia globală fiiOO
aceea de .curătire a terenulw_,,.
' În acest grav contencios, un capitol special îl ocupă populaţia evreiască
din Basarabia şi Bucovina de Nord realipite în 1 941 patriei mamă. Cum se ştie,
din cei 756 930 de evrei care trăiau în România, potrivit recensământului din
1930, mai mult de un sfert (27,3%) locuiau în Basarabia şi 12,4% în Bucovina.
Acestei colectivităti evreieşti din cele două provlncii i s--a �plicat, din itmie-iulie
194 1 , un regim .punitiv de exterminare. Şi dispozttia o dăduse direct Ion
Antonescu. Cum demonstrează imele dmtre doa.unentele acestui YO!um, Ion
Antonescu hotărâse nu lichidarea unor evrei ca indMzi, ci a întreagii colectivttăti de
aici. Ororile au fost bestiate şi atât de atroce, încitîn acea vreme, când hitleriştii
nu adoptaseră încă .solutia ffna1ă.•, au trezit Clezaprobarea chiar şi a unor militari
germani. Cifrele victimelor evreieşti ăm Basaraoia şi Bucovina de Nord variază
între 105 OOO (cifră propt:JSă întT-oo document din 1957 de Sabin Marnlilă şi W.
Ftlderman) şi 120 OOO, iar alti analişti propun 150 OOO. Indiferent care dintr�
aceste cifre se validează , rămâne faptul crud şi indiscutabil că, din clispozitia lui Ion
Antonescu, în Basarabia şi Bucovina de Nord (prin evacuări, ghetoizări sau
deportarea în ghetoul mai mare care a fost Transnistria) au fost � _peste
100 OOO de evrei. E adevărat că evreii din Vechiul R�t şi Transilvania de SuCl,
numărând 307 376 de suf�te, au fost salvati de ia .solutia finală", fiind folositi âe
cei doi Antoneşti drept capital politic pentru tratativele cu Naţiunile Unite_ Oar
salvarea acestora nu-l absok.iă pe Ion Antonescu de uciderea evreilor din Basarabia
şi Bucovina ae Nord. La care se adaugă cde 15 OOO âe victime evreieşti Clin
Vechiul Regat (pogromul de la laşi din 29 iunie 194 1 , măce1ul de la Dorohoi şi cel
din zilele rebeliunii legionare etc.). Sunt realităti indiscutabile - dezvăluite clar şi âe
documentele din acest vdum - sistematic ignorate de zelatorii de astăzi ai
mareşalului Antonescu.
Aceste realităţi şi încă aftele sunt dezvăluite de corpusul de documente
cuprinzând stenograme, chaclaraţii� interviuri ş.a. din perioada anilor 1938-1944,
incluse în prezentul volum, alcătuit cu obiectivitate de doamna Lya Benjaniin,
cercetătoare recunoscută în domeniu. Ne confruntăm cu retorica mareşaKilui şi -a
anturajului său politic atunci când se referă la evreii din Româliia şi nu doar în
ocazii circumstantializate c:W momente, evenimente ori sentimente. Şi nu sunt mei
vorbe rămase .literă moartă", căci cele mai multe din consideraţiile şi indicatiile
cuprinse în respectivele documente - rele sau bune - şi-au găsit simetricul lor în
fapte construite cu deosebtt zel.
Şi apoi, nu trebuie subestimat faptul că o analiză de text asupra
documentelor respective oferă posibilitatea depistării unei mentalttăti şi a opiniei
elitei conducătoare privitoare la antisemitismul politic şi teoretic cultivate în
România acelei vremi, � şi numai illb forma unor comportamente verbale ae
.rol", adeseori stereotipi;late într-un limbaj demagogic populist. Istoricul
mentalitătilor şi opiniilor performate la ruvelul clasei politice a vremii poate intra
ca
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deci, prin mijlocirea prezentului corpus de documente, în posesia unor texte -a
căror sintaxă logică şi psihologică trimite nu doar la o retorică antisemită
.instituţjonalizatăD - poate chiar şi ritualizată
cu toate sloganurile aferente, ci şi la
gândirea ce li se subîntindea.
Or, această gândire, în continutul ei antisemit manifest,_prezenta sinonimii
cu ceea ce un sociolog francez, Levy Bruhl, numea .gândire sălbatică" şi
.mentalitate primitivă". caracterizate printr-<> conc§>tie tribală asupra natiunii,
printr-o percepere a evreului ca străiO şi duşman al tării în care s-a născut şi a
trăit. O atare performantă teoretică era proprie, în general, regimurilor îasciste $i
etnocratice, care în plin secOI XX diwlvaseră notitmea de cetăţenie în cea de
etnie.
Volumul de fată reprezintă o mărtwie asupra ocultărilor posibile ori ae
câte ori idE":_ologicul prevalează as1:1pra logicului, resentimenttil asu_pra
sentimentului. ln democraţia şi statul de drept pe care �rul român, acuzat de
unii pe nedrept, în totalitatea lui, ca antisemit (şi el este - o afirm cu
responsabilitate - chiar antianttsemffl se straauieşte să le edifice prin conjugarea
eforturilor majoritarilor şi cu minoritarii, vremea unor atare .faze ideologice şi
resentimentare" sperăm să fie pentru totdeauna revolută.
-,

Acad. NICOLAE CAJAL
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Studiu introductiv

Extenninarea sistematică .a evreilor europeni în timpul celui de-al dOilea
război mondial de către regimul naz:ist ocupă un loc unic şi tulburător în istofia
secolului al XX-iea.
Este un subiect care cu greu poate fi abordat cu obiectivitate sau cu o
anume distanţare, necesare demeisului ştiitttifk;.
Şi totuşi, transpunerea temei în Sfera academicului impune crearea unei
literaturi în care interpretărilor _JX5litic:ianis ..şi ideolQ9iZanle de distorsionare ·şi
mistificare a adevărului istoric 5ă le fie substmme _judecăţile de existentă şi âe
valoare construite prin metoda explicitului integratist, a ronc�tua.12ănlor, a
sistematizării concluzive a materialului faptic: se .cere o aşezare a exPlicatiei pe
temeiuri ontologice şi logice, opusă ideologizărn şi mistlfk:ării temei, care merge :pe
linia negării exterminării evreilor ca -o realitate istoric! petRcută aievea, a
culpabilizării etniei evreieşă, f)e!Pettiându-se asffel ideologia nationaliStă ..şi
xenofobă, în numele căreia s-a practicat, de altfel, distrugerea morată, materală.,
civică, culturală şi fizică a evreinili europene.
Metoda analitică şi .de conceptualizare apticată istoriei extemtinării etniei.
evreieşti presupune, întâi de toate: critica ideologiilor _şi formelor de a.isaim:irme
etnică, naţională şi rasială elaborate ..şi practicate 1a finele veacuh.rl trecut şi 1n
primele decenii ale secolulut al XX-lea; investigarea ri:!latiilor de natură psiholegică,
ideatică şi politică dintre ac-este ideologii şi formele etnocidului şi genocidulUi
devenite politică de stat în secolul nostru.
Atâta timp cât această critkă nu este paezea&tă şi în analiza istoricâ 11
destinului evreilor din România, vor persista suprapunerile dintre intetp1etă1:ie
ideologizante şi cele pur politice, distorsionările realitătlor Istorice şi derugrarea
celor care vor să reaşeze adevărul tn desfăşurarea cursului istoriei.
Dezvăluirea faptelor şi fc.Wsirea conceptualizării în cazul de fată nu
constituie un scop în sine; ele servesc cauzei includerii în câmpul cercetării î.stotic-e
a destinelor unor colectivtt.ăti l..II1laJle în anumite epoci istorice, a răspunderii
factorilor politici pentru aceste destine, a consectntelor pentru umanitate ale
faptului dominării comunitătîlorşi societătilor civtle de către puterea achninistrativă,
în urma extinderii tortei excb..1siw a statului centrali7.at.
Studierea destinului evreilor din România în epoca Ho1ocaustultii
presupune nuanţările şi disocierile de rigoare, cara se cer operate cel putin în două
directii fundamentale: 1. precizări de natură factOlogică şi 2. dasfficarea -Şi
evaluarea faptelor în rapolt-cu situaţia cax:reHstorică în care se afla România la
sfârşitul deceniului al IV-iea 'Şi În anii 1940-1944. Acest studiu mai presuptine:
_
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raportarea respectivelor fapte la definitia, unanim recunoscută, a termenului de
genocid, cât şi la cazul limită constituit de lagărele naziste de exterminare, care
reprezintă punctul culminant şi paroxistic al epocii Holocaustului. Dar, în acelaşi
timp, faptele aici awte în vedere se cer evaluate şi în lumina trendului
emancipationist concret al evreilor în ţările intrate pe făgaşul dezvoltării
democratiilor modeme.
Precizările de natură factologică pun în evidentă o complexitate de
evenimente, cu consecinte distrugătoare pentru viata unor colectivităti evreieşti de
pe harta geografică a teritoriului românesc, dar şi evenimente care au favorizat
supravieţuiri masive . Tot atâtea fapte ce obligă la disocieri în interiorul tipurilor de
dictaturi şi regimuri ce au operat Holocaustul.
fu întelegerea evenimentelor, considerăm analiza docwnentelor juridice şi
politice emanate de organele centrale şi superioare de stat ale regimului de
dictatură carlistă şi apoi ale regimului antonescian, ca fiind de primă importantă.
Este raţiunea pentru care, prin acest al doilea volwn din seria Evreii din România
între anii 1940-1 944, ne propunem să completăm volumul I (despre legislaţia
antievreiască) cu un nou corpus de docwnente .cheie" alcătuit din:
a. stenograme ale şedinţelor ConsilhJlui de Miniştri ale Consiliului de
Cabinet şi ale diferitelor consilii de resort - subordonate cabinetului militar şi celui
civil ale mareşalului Antonescu sau Preşedinţiei Consiliului de Miniştri /perioada
anilor 1940-1944/. (Extrasele selectate se referă exclusiv la discutiile şi deciziile
luate în problema evreiască);
b. scrlsori semnate de mareşalul Antonescu, interviuri acordate în care
conducătorul statului şi-a expus anumite puncte de vedere privind problema
evreiască în România;
c. declaratiile oficiale ale unor oameni de stat cu referire la evrei;
d. rapoarte şi studii elaborate de ministerele de resort cu privire la
problema evreiască;
e. documente statistice.
Includerea unor docwnente din perioada dictaturii regale ( 1938-1940)
(deşi în conţinut colecţia de fată este axată pe politica antievreiască a regimului
antonescian) are explicaţii de ordin etiologic.
O analiză succintă de conţinut a docwnentelor din volum permite
următoarele disocieri de natură etiologică, cronologică şi tematică:
,

Capitolul marchează oficializarea problemei evreieşti ca politică de stat o
dată cu venirea la putere a guvernului Goga-Cuza (27 decembrie 1937) şi cu
decretarea dictaturii regale (februarie 1938).
Orientarea naţionalistă a guvernărilor instituite în perioada dictaturii regale
(1938-1940) este patronată de regele Carol al D-lea, care, aşa cwn spun unii
exegeti ai politicii sale, .wmărea să dea statului o structură nationalistă"1• Această
orientare îşi pune amprenta asupra prevederilor Constitutiei din 1938, care îşi
propunea să .fixeze statul în cadrul comunităţii etnice româneştl·2• Şi chiar dacă în
acea Const:itutie se precizează că nu se .aduce vreo atingere intereselor
xm
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populatiunilor minoritare·3, aceste garantii rnJ se refereau la statutul minorităţii
eweieşti. Situatia evreilor a fost grav afectată în această perioadă în primul ram

prin legea revizuirii cetăţeniei fianuarie 1938) şi prin decretul-lege privind starea

juridică a evreilor {august l940t.
P entru atentia acordată .problemei evreieşti" de guvernul Goga-CUl.a (ZJ
decembrie 1937-10 februarie 1938) este condide:nt fie şi faptul că primul
ministru. Octavian Goga. in expunerea asupra programului său de guvernare,
punea un accent deosebit pe introducerea măsurior antievreieşti:
.Bon SUţXimot ziaele Ade:YOrul. Dlmlneota ş/ lupta aOtc O. Goga ;
pomenitsle gc:Ji!8tB erou injoncţiuni străine tn patrimoniul de g6ndlre ol unui nean
CD'e ,., 11ebule tulburat fn zbuciurrvl 1u; a1!KJtU { ] Rm rBbns bitste de llbsro
dtt:Vloţje pe <:.F.li. o peste l gJ gozetai evrei [ .] Pm pus tn lvaore l8â'og8r8o
-

-

•.•

..

ffnediotfj o tuturor licen(81or de băuluri spirtoase oa:vdom evreilor din COtTlHlele
fVl'Ole [„.] fim luat 1n stvdlu penau o nszolvore cdt' moi p� reemminaeo
<.'Btij(fmlilorpostbelice ole elemtJntuM semit. •.
Alexandru Vaida-Voevod, referirdu-se la programul de guvernare al lui
Ddavian Goga, arăta că este .,pur antisemit. pe clJnd ol nostru era Ull progom p.x
YO/dl . . in timp cs ei sunt de esenp!S ontisemitil, noi suntem de � volohlJ•.
În interviurile acordate corespoixienţilor străin!, însuşi regele Carol al O-le.a
aducea in discutie problema evreiască, arătâJXi coresporx:lentului ziarului londonez
.,Daily Herald" că problema evre.iască reprezintă cea mai importantă problemă în
..

.

D-.:. • 7
flUI IKIJDa .

Ce-i drept, în caracterizarea pe care o făcea locuitorilor evrei aflati în tară,
îi disocia pe cei care .au trăit în România înainte de război8 şj care .rămân
neatinşi". Regele se referea acuzator doar la evreii care au intrat în tara după
razboi, evrej g.alitjeni şi ruşi, care s-au introdus în tară în mod ilegal şi care simt

maximum 250 ()()(/.

·

&te de subliniat că modul în care dictatura carlistă şi apoi regimul
antonescian au tratat problema refugiatilor evrei din tările din care ei au fost
expulzaţi sau nevoiţi să fugă denotă abolirea dreptului la azil, singurul drept, cum
spune Hanna Arendt, care figurase vreodată ca simbol al drepturilor omulu!.
Expulzarea unor apatrizi în corxlitiile cârxi nu aveau unde să plece
echivala cu coOOamnarea lor nu doar la moarte civică, dar şi la moarte fizică,
patria lor devenind lagărele de concentrare sau cele de exterminare.

Regele Carol al U-lea a oficializat deci mitul despre invadatorii evrei,
vehiculat de cercwile politice antisemite, pentru a justifica măswile antievreieşti în
general.
Prezenta unor evrei refugiaţi veniti în special după Revoluţia din
Octombrie era recunoscută şi oficializată de însăşi conducerea Comunitătilor
Evreieşti din România, care, la începutul deceniului al treilea, obtinuse aprobarea
autoritătilor româneşti pentru intrarea lor în tară (aproximativ 50 OOO de refugiati}
şi înlesnirea (împreună cu organizaţiile evreieşti internaţionale) emigrării lor în
special Îl) S.U.A. (Ceea ce ·s-a şi întâmplat. Documentele o dovedesc}.
In ceea ce-i priveşte pe evreii refugiaţi din Germania, Austria,
Cehoslovacia şi Polonia, numărul lor putea fi în jurul câtorva mii. Marea masă a
evreilor refugiaţi din tările respective a emigrat în Palestina sau peste Ocean, în
Australia şi în câteva tări europene.
XN
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Dar măsurile antievreieşti care au început să fie aplicate de guvernul
Goga-Cuza vizau ruinarea securitătil economice şi chiar politice a evreilor
autohtoni şi nu doar a aşa-zişilor invadatori.
De altfel, această situaţie a fost sesizată şi de C. Argetoianu, care, în
însemnările sale zilnice, nota, la 20 ianuarie 1938:

.Lo Geneva situaţia lui Micescu vo fi jalnică. fkolo toţi ou oroae de
şi de pledoarii bazate pe subtilităţi juridice {. . .] şi cum vo putea el susţine
teoria evreilor TfTţ)ămdnteniţi fraudulos după război, cdnd 1n fiecare zi sunt bătuţi
şi alungaţi din slujbe evreii băştinaşi, stobillţi de generaţii În Romdnio?"0•
Dar se pare că în realitate nici Carol al II-iea, atunci când aborda
problema evreiască, nu îi avea în vedere doar pe invadatori (termen folosit de
însuşi M .S. Regele), căci în interviul acordat agenţiei Associated Press (2 februarie
1938), revenind asupra problemei evreieşti, declara: .Ns-om simţi bineÎnţeles
uşuraţi dacă om vedea pe unii dintre evreii care tr6iesc Io noi plecdnd de aici de
bună voie [...] dor o ostiei de ţroblem6 este greu s6 fie abordată numai de
Romdnio singură. fkeostă chestiune a necesita o acţiune internoţiono/6·11•
avocaţi

Se ştie că la momentul respectiv cei care soluţionau problema evreiască
printr-o emigraţie fortată erau conducătorii celui de-al m-lea Reich. Or, situaţia
emigrării evreilor căpăta în acei ani forme dramatke, căci Marea Britanie limita
grav dreptul evreilor la imigrare în Palestina, iar capacitatea tărilor europene, ca şi
a S.U.A. , de a primi imigranti era clin ce în ce mai limitată. Nici planurile
.teritorialiste" de emigrare a evreilor pe alte continente nu erau mai realizabile.
Aşadar, problema evreiască, planurile de expulzare (emigrare silită) sau de
ellininare a evreilor clin diverse domenii de activitate au devenit o chestiune
publică, fiind dezbătute fără perdea în coloanele presei timpului.
Cât de neadevărată este versiunea că guvernul Goga-Cuza ar fi fost nevoit
să demisioneze clin cauza promovării unei politici antisemite o dovedeşte însuşi
faptul că politica antisemită era afişată şi continuată de guvernele care i-au
succedat. Astfel, Patriarhul Miron Cristea, devenit prim-ministru după căderea
guvernului Goga, se angaja, în al său manifest-program, că va continua aplicarea
legii revizuirii cetăteniei, acţiune care va .îngădui o viată mai largă elementului

românesc".

Noul prim-ministru preconiza şi el organizarea .plecăii din ţaă o
elemente/or străine care vatămă şi sl6besc corocterul nostrv etnic rorndnesc ce se
simte tot moi str&ntorot În coso so proprie {. ..] Romdnio vo colabora, pe boz6 de
acorduri internoţ/ono/e, cu o/te state cae ou un ţrisos de populaţie evreiosci::i,
ojutdnd-o să-şi găseoscc!i potrio pe cere eo Tns6şi dedoro ro o doreşte„2•
Desigur, angajarea guvernului român pentru sprijinirea evreilor în găsirea
unei patrii trebuie considerată ca o iniţiativă salutară. Numai că problema evreilor
nu era găsirea oricărei patrii, de unde să fie apoi iar izgoniti, ci recunoaşterea
dreptului lor asupra Palestinei ca fiind patria lor istorică. Iar modul în care se

punea problema plecării evreilor străini, ca şi a tuturor evreilor, în aceste
programe guvernamentale preconiza organizarea unei emigrări fortate. În această
perioadă enunta Hitler planul său de a farta emigrarea evreilor în insula
Madagascar, unde ei urmau să trăiască sub directa supraveghere a autoritătilor
poliţiste ale celui de-al treilea Reich13• Acest plan hitlerist n-a fost transpus în
practică nici în cazul evreilor din Germania, nici în al evreilor din România.
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Dar dacă emigrarea fortată a � doar un deziderat pentru guvernanţi,
procesii' de excludere a evreilor din diverse domenii de activitate a devenit o
realitate încă din anul 1938, prin eliminarea din barourile de avocaţi, din
organizaţii profesionale ş.a.m.d.
Conducerea Asociaţiei Generale a Inginerilor reproşa, spre pildă,
Confederaţiei Asociaţiunilor de Profesionişti IntelectlMdi (C.A.P.J.R.) că nu
unnăreşte românizarea profesiunilor intelectuale. Criticând proiectul de program
al C.A.P.J R.-ului asociaţia inginerilor i-a adresat acesteia o scrisoare deschisă
(publicată în presă), în unnătorii termeni: .NicOieri Tn cursul acestui anteproiect nu
opore sub nici o form6 ofirmoţiuneo punctului de vedere etnic f"01'1'1&1esc {. . .]
fkeast:6 locu/16 gravă[ ..] ne tmpiedicO tn mod principial să ne dăm adeziunea Io
acest proiect tntruc6t doct:rino asociaţiei noastre [. „] preconizează dominoţiuneo
numerfcO o elementelor etnice romdneşti tn absolut t:oot:e sectoarele muncii
noţionale"'•.
Ce-i drept, în paralel cu tendinţele xenofobe, se afinnau în societatea
civilă românească şi poziţii antixenofobe. ln volum sunt incluse luări de poziţii care
demonstrează că erau şi voci care s-au opus unui proces de românizare forţată,
care considerau dăunătoare intereselor statului o astfel de politică.
Oameni de cultură precum Zaharia Stancu, Perpessicius ş.a. îşi exprimau
îngrijorarea fată de măsurile guvernului Goga-Cuza.
Azi numai ot6t putem spune saio Zoha"io Stancu în nl.umeo Romdneoscăn
din ionucrie 1938 cele ce se tnt&p/ă nu sunt spre folosul noţiunii romdneşti şi
nu aduc nici un bine statului rom&tesc"'5•
La rândul său, fostul demnitar I. Manolescu-Strunga publica în ziarul
&celsior din 5 februarie 1938 unnătoarea profesiune de credinţă:
.C6nd o porte din cetăţeni, indiferent de religia lor, sunt cuprinşi de
nesiguranţă, oştept&d cu vădit6 tngrijorore şi teamă ziuo de rn6ine, fiind ozv&liţi
din orice activitate, orie& de utili a fi, consecinţele nu se răsfrdng numai asupra
lor, ci asupra tuturor"'6•
Ministrul de justitie, Victor Iamandi, s-a pronunţat şi el în termeni mai
moderaţi în problema românizării. Fără să neglijeze problema primatului etnic în
barouri, Victor Iamandi sublinia necesitatea .stabilirii şi pentru minoritari o unui
regim corespunzător situaţiei lor şi ataşamentului reoi pe COl'e-1 dovedesc pentru
'ţoră"'7•
Aparent, regimul dictaturii regale a acordat o atenţie de�sebită
problemelor legate de regimul minoritătilor etnice şi naţionale din România. In mai
1938, s:.a înfiinţat un Comisariat General pentru minorităţi, iar în august a apărut
Regulamentul pentru functionarea comisariatului8•
Este însă de remarcat că în cadrul acestui Comisariat domina concepţia
proporţionalităţii în legătură cu problema naţională, .politizându-se", de exemplu,
faptul că procentul evreilor în diverse domenii de activitate este mai ridicat decât
ponderea lor în ansamblul populaţiei. O atare .concepţie". proprie statelor de tip
etnocratic, contravenea, desigur, principiului democratic al concurentei libere în
societate ca factor reglator în selectia valorilor. Însuşi Silviu Dragomir, comisarul
general al minoritătilor, într-o declaraţie acordată presei la 10 septembrie 1938,
referindu-se printre altele şi la problema evreiască, a ţinut să sublinieze că .tn
ultimul timp [eo} o devenit dlta ocut6"'9•
.

,

.

•
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-
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În dezacord cu rezultatele recensământului oficial şi cu analizele statistice
ale specialiştilor, Silviu Dragomir se� sporul, după opinia lY;i, [,,eosiv de
muft'J al evreilor, datorită refugiatilor care au venit din diferite ţări. In acelaşi timp,
situându-se pe poziţia acelor cercuri care găseau o vină. evreilor în
predominatiunea [lor] în finante, industrie şi comerţ, istoricul şi omul politic român
considera ca fiind justificate măsuri ca cele referitoare la revizuirea cetă.-uei
tuturor evreilor cât şi măsurile [guvernelor] de .descongestionare�.
Aşadar, asistăm la inaugurarea unui regim de vexaţiuni pentru evrei,
susţinut de însuşi comisariatul pentru minorităţi, care, cel puţin în relaţiile cu evreii,
ignora prevederile Tratatului internaţional de ocrotire a minoritătilor semnat şi
ratificat şi de guvernul român printr-o lege specială, promulgată în septembrie
1920.

Evreii au încetat să se bucure de un tratament de egalit�te nu doar cu
naţiunea majoritară, dar şi cu celelalte minorităţi din România. Intr-o astfel de
situaţie, era firesc ca organizaţiile evreieşti din România şi chiar persoane
individuale să se adreseze pentru sprijin Societătii Naţiunilor de la Geneva. Prin
aceste plângeri, de fapt evreii, lipsi:ti de posibilitatea înrâuririi interne a puterii sau
a afirmării lor ca .grup de presiune" politică, nu au urmărit, prin petiţiile lor
.externe", decât să acţioneze în scopurile vitale ale autoapărării lor.
Din documentele incluse în volum rezultă însă că nu a existat vreo
intervenţie salutară nici din partea acestui for internaţional: procesul de degradare
civică a statutului evreilor, început în România anului 1938, a cunoscut astfel o
curbă ascendentă.
Situaţia politico-civică a locuitorilor evrei cunoaşte o bruscă înrăutăţire în
vara anului 1940, mai ales după pierderile teritoriale suferite de România la
sfârşitul lunii iunie 1940 şi constituirea guvernului Gigurtu (iulie 1940) cu orientare
făţişă, în polîtica externă, spre ţările Axei.
De fapt, evreii fuseseră înlăturaţi din viata publică şi politică a tării, încă
înainte de aceste evenimente, ei nefiind admişi în rândurile Partidului Naţiunii21
(calitatea de membru în acest partid era o condi:tie sine qua non pentru a putea
ocupa diverse slujbe în cadrul aparatului de stat al regimului carlist).
Dar guvernul Gigurtu era chemat să centinue elaborarea şi aplicarea
măsurilor antievreieşti de anulare a drepturilor cetăţeneşti elementare pentru orice
etnie. M. Manoilescu, ministru de externe în acest guvern, declara la 30 iulie

1940:

•

Trebuie să precizez categoric

convingerea

guvernului

nostru

că ţaa nu

poate ropăta o perfert6 omogenitate romdnească şi rom6nil nu pot ajunge sc5 se
simtc5 aşa rum or dori stlipdni la ei acasă dec& doro se rezolvă prin mc5suri

categorice şi hotărdtoore problemo elementului svreiesc la noii12.
Primele legi antisemite de natură rasistă, decretate la începutul lunii
august 1940, au reprezentat şi primii paşi în procesul de eliminare a evreilor din
viata economică, socială, profesională, transformându-i în cetăteni de categoria a
II-a. Tot atâtea măswi care s-au adăugat la rezultatele dezastruoase ale revizuirii
cetăţeniei, în urma căreia peste 220 OOO de evrei au devenit apatrizi23• Acestora li
s-a retras cetăţenia odată acordată.
În legătură cu acest nou statut al minoritătii evreieşti în societatea
românească, este concludent un referat înaintat Preşedinţiei Consiliului de Miniştri
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https://biblioteca-digitala.ro

la sfârşitul lunii august 1940, privind regimul juridic al minoritătilor din România.
În concluzia respectivului document se arăta:
.Tn general se poate ofirmo că după Constituţia din 1938, regimul juridic ol

minorităţilor a căpătat o formă şi moi ovontojoosă pentru toţi minoritarii.
excepţia evreii�.

cu

Aşadar, documentele cuprinse în primul capitol al volumului de fată pun
în evidentă o politică de stat antisemită şi o fundamentare politică de pe pozitti
naţionaliste a problemei evreieşti. S-a exagerat ponderea evreilor în ansamblul
locuitorilor tării; din procentul locuitorilor evrei în diverse domenii de activitate s-a
confectionat un caz politic; ponderea lor economico-socială în viata urbană şi a
profesiunilor comerciale, industriale şi liberale a fost considerată o ameninţare la
adresa flintei naţionale a statului român; s-a insistat asupra necesitătii emigrării
evreilor într-un context internaţional tulbu'.re şi fără asigurarea unui teritoriu de
imigrare.

H. Evndl tn documentele statlstJc:e ale epocii (193� 1943)
Documentele statistice privind populaţia evreiască în România în 1942 în
comparaţie cu recensământul general din România {decembrie 1930) pun în
evidentă: a. ponderea şi funcţionalitatea social-economică a locuitorilor evrei în
contextul societăţii româneşti, în special în deceniul al patrulea; b. scăderea
procentuală a numărului evreilor în ansamblul populatiei din România, datorită
scăderii natalităţii la evrei şi sporului de natalitate la români, emigrărilor şi
pierderilor teritoriale suferite de România în anul 1940; c. schimbările intervenite
în raportul dintre populaţia urbană şi cea rurală şi dispariţia unor comunităţi întregi
din Basarabia, din sudul şi nordul Bucovinei; d. consecinţele parţiale ale politicii de
românizare.
Conform recensământului general din decembrie 1930, în România Mare
trăiau 756 930 de evrei, reprezentând 4,2% în ansamblul populatiei; conform
recensământului general din aprilie 194 1 , efectuat de autoritătile regimului
antonescian {fără Ardealul de Nord, Basarabia şi Bucovina de Nord), în România
erau 302 090 de evrei, reprezentând 2,2% în ansamblul populaţiei; conform
recensământului de sânge eveiesc {mai 1942), erau 292 149 de locuitori evrei,
adică 1 , 7% din totalul locuitorilor25•
Analiza statistică a structurii socio-profesionale a locuitorilor evrei pune în
evidenţă, pentru deceniul al patrulea, o populaţie eminamente urbană: în 1930,
68, 7% din locuitorii evrei trăiau în mediul urban, fiind implicaţi în toate clasele
profesionale: 36,5% trăiau din comerţ, 28,1% din industrie, 14,5% se aflau în
clasa profesională .diverse"26.
Din punctul de vedere al gradului de şcolarizare, informaţiile statistice din
recensământul de sânge evreiesc indică: 89,8% din totalul locuitorilor evrei de 7
ani si peste erau ştiutori de carte. Cu instrucţie primară erau 54, 7%, secundară
33, 1%, profesională 3,2%, universitară 5,2%27• În analizarea acestor cifre trebuie
avut în vedere că evreii, începând cu anul şcolar 1940/194 1 , nu au avut acces la
învăţământul de stat, frecventând după posibilităţi şcolile evreieşti care au
funcţionat în unele localităţi din tară . La Bucureşti şi laşi au funcţionat şi câteva
facultăţi.
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Desigur, o minoritate etnică cu o astfel de structură socio-profesională
îndeplinea o anwne functionalitate în contextul societăţii româneşti. Căci, dacă
concluziile analiştilor privind evoluţia şi consolidarea economică a societătii
româneşti în epoca interbelică corespunde adevărului, atunci evreii, în lumina
statisticilor, au reprezentat un factor important în acest proces evolutiv.
Statistica privind ponderea populatiei evreieşti în ansamblul locuitorilor
tării a suscitat vii dezbateri în presa antisemită a epocii.
În conte>.iul unei adevărate campanii de mistificare a datelor
recensământului din 1930 privind locuitorii evrei, statisticianul Sabin Manuilă a
făcut o docwnentată expunere la Academia Română privind Recensământul
general al populatiei din România din decembrie 1930, tehnica aplicată în
procesul recenzării şi a prezentat dovezi concrete peremptorii pentru a demonstra
corectitudinea datelor recoltate în privinta locuitorilor evrei28 .
De altfel, corectitudinea recensământului respectiv a fost subliniată şi de
prof. F. Burgdorfer, preşedintele Oficiului Statistic al Bavariei, care a participat, la
invitatia guvernului antonescian, în calitate de observator, de . astă dată, la
recensământul general al populatiei din România din aprilie 1941. In referatul său
publicat în Analele Institutului Statistic al României, el sublinia printre altele:
.f11 discuţiunile politice privitoare Io dlestiuneo evreiască clin trecut, s-o
insistat Tn repetate r6nduri asupra cifrelor statistice, cere, precum se pore, ou fost
întrebuinţate cu totul neobiectiv. Mulţi ziarişti, preo zeloşi, şi-ou Tnchipuit cinstit că
cititorii pot fi convinşi ele morea it1pOl'tOflţă o dlestiunii evreieşti - care există
realmente Tn viaţo economică o ţăii şi tn cerinţele politice ole cercurilor din
Capitală - prin ezogeroreo nemăsurată o numărului evreilor. De aceea, s-o
răsp6ndit zvonul că Romdnio dinainte ele război or ff cuprins Tnt:re � şi �mmiliOOtlB
ele evrei, evoluare care şi-o găsit aezare şi Tn literaturo germană. Din convorbiri
documentate avute cu dr. Monuilă şi cu coloţ,orotorfi săi, om ajuns Io convingerea
că aceste evoluai nu se pot susţine şi că nu există nici un temei pentru o ne Tndoi
ele rezultatele dote ele statistico rom&eoscă,"9.
Dar S. Manuilă şi A Golopentia, în referatele incluse în volwnul de fată,
nu demonstrează doar exactitatea datelor recensământului din 1930, ci, prin
calcule estimative, demonstrează şi tendinta de descreştere a minoritătii evreieşti în
comparaţie cu naţiunea majoritară şi cu celelalte minorităţi.
În mai 1942, Centrala Evreilor din România a declanşat acţiunea
recensământului de sânge evreiesc.
Efectuat pe baza decretului-lege nr. 3416 din 16 decembrie 1941,
semnat de mareşalul Ion Antonescu, recensământul trebuia să asigure
înregistrarea obligatorie la Centrala Evreilor din România a tuturor locuitorilor tării
având sânge evreiesc, indiferent de cetătenia lor. Cei care s-ar fi sustras
recensământului, se arăta în decretul-lege, vor fi pedepsiţi la 1 O ani închisoare şi
200 OOO lei amendă30. Conform decretului-lege nr. 1257 din 30 aprilie 1942, au
fost scutiţi să se prezinte la acest recensământ cetătenii români având sânge
evreiesc care au unul din părinti de altă origine decât cea evreiască, sunt creştini şi
au trecut la creştinism înainte de 9 august 194a31.
Rezultatele acestui recensământ întăresc 8 rebours corectitudinea datelor
recensământului general din 1930 şi a calculelor estimative care s-au făcut în
legătură cu mişcarea populaţiei evreieşti în perioada 1930-1940.
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Recensământul reflectă indirect, prin valorile unei serii de indicatori,
consecinţele măsurilor antievreieşti: scăderea locuitorilor din mediul rural din cauza
pierderilor teritoriale ale României, dar şi din cauza evacuărilor ordonate de
conducătorul statului în iunie 1941 - de la 292 149 câţi au fost în 1930, la 2 539
în 194i32; golirea judeţelor basarabene şi bucovinene de locuitorii evrei în urma
deportărilor în Transnistria; scăderea excedentulaj natural fată de 1930, când
numărul deceselor era sub numărul născutilor vii. ln 1942, numărul deceselor la
cei nedeportaţi a fost de trei ori mai mare decât al celor născuţi vii (1 520 născuţi
vii şi 4 813 decese)33•
Cifrele reflectă şi efectele românizării personalului angajat. Astfel, din
totalul de profesionişti de 107 052 de locuitori evrei, 47 482, adică aproape
50%, au fost şomeri34•
Dar scopul recensământului nu a fost de a surprinde consecintele
prigoanei, ci, aşa cum rezultă din documentele vremii, scopul a fost acela de a
avea o evidentă clară asupra populaţiei evreieşti pentru cazul trecerii la deportarea
ei în lagărele naziste de exterminare. Acest fapt a fost recunoscut atât de G .
Richter, consilierul pe probleme evreieşti al Ambasadei Germane, câţ şi de Radu
Lecca, însărcinatul guvernului român pentru problemele evreieşti. ln planul de
deportare a evreilor în lagărele naziste de exterminare, elaborat de Radu Lecca în
septembrie 1942, sunt cuprinse următoarele precizări: .Din punct de vedere
tehnic, operaţiunile de EMXUOrB urmează o se face pe boz6 de tablouri nominale
alcătuite de oasst cabinet după dotele recensăn&ttu/uf evrei/or cere cuprind toate
elementele de oprecfere"s.
Conducătorul statului a acordat o atenţie deosebită recensământului de
sânge evreiesc efectuat în mai 1942. A cerut ca Institutul Central de Statistică să
elaboreze un referat analitic privind rezultatele acestui recensământ în comparaţie
cu rezultatele celui din aprilie 194 1 . Din adnotările şi rezoluţiile mareşalului
Antonescu pe marginea referatelor elaborate de l.C.S. rezultă revolta sa împotriva
fenomenului de concentrare a populaţiei evreieşti în marile oraşe ale tării,
ignorând că această concentrare s-a datorat ordinelor sale de evacuare a evreilor
din mediul rural şi semiurban în capitalele de judete 36•
Am mai inclus în acest capitol privind aspectul numeric al problemei
evreieşti şi câteva date statistice, fie şi incomplete, privind: deportările evreilor în
Transnistria; rezultatele politicii de românizare; indicatori de bază privind situaţia
populaţiei evreieşti, neincluşi şi necaracterizaţi în recensământul de sânge evreiesc
efectuat din ordinul regimului antonescian. Am în vedere: indicatorul .deportaţi din
Basarabia, Bucovina de Nord şi Sud•, precum şi cel al .celor trimişi din interiorul
tării în Transnistria·. Valorile acestor indicatori sunt consemnate în mod diferit în
documentele epocii. În orice caz, cifra este cu mult peste 100 OOO. Conform
afirmaţiei mareşalului Antonescu la procesul din 1946, nu au fost deportaţi [. . .]
decât maximwn 1 50-1 70 OOO evref, din care (adăugăm noU, după unele calcule,
au pierit peste 50%.
Desigur, un tablou statistic complet ar trebui să includă şi numărul exact al
victimelor pogromului din Dorohoi (iulie 1940), al mişcărilor pogromiste din vara
anului 1940, al pogromurilor clin Bucureşti (ianuarie 1941), clin laşi (29 iunie-6
iulie 194 1), clin Basarabia şi Bucovina (iulie-septembrie 194 1).
Dar statisticile existente reflectă situaţii contradictorii şi incomplete. Astfel,
Sabin Manuilă şi Wilhelm Filderman, în lucrarea lor intitulată Populaţia evreiască
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din România în timpul celui de-al doilea război mondial, consemneaz! pierderea a
15 OOO de vieti evreieşti în provinciile Vechiului Regat, Tramilvania de Sud şi
Bucovina de Sud. Cifra credem că nu este completă dacă ţinem cont că minimul
victimelor pogromului de la laşi este evaluat la 8 OOO, că din Bucovina de Sud şi
Dorohoi au fost deportaţi în Transnistria peste 30 OOO de evrei, din care 50% au
pierit acolo. Iar în ceea ce priveşte numărul celor ucişi din Basarabia şi Bucovina,
cifra de 103 91g38 (invocată în respectiva lucrare) nu poate fi conskierată exactă
atâta timp cât nu se poate constata numărul celor ucişi în aceste provincii de
autoritătile militare române şi germane înainte de a fi început deportările în
Transnistria. Unii evaluează că din cei aproape 300 OOO de locuitori evrei ai
Basarabiei şi Bucovinei, câti au fost la recensământul din 1930, cea mai mare
parte s-ar fi refugiat o dată cu izbucnirea războiului. A1tii însă, ca, spre pildă,
Matatias Carp, consideră că .număul celor ce ou tncercot s�şl salveze vloCo tn
refugiu o fost: footte redus. C6tevo sute din Cern6uţi, c&svo mii din regiunea
Chfşfn6u şi cam tot ot&" din sudul Bosorobief. prin Cetoteo Rlb6. Nici nu se putea
oit/el. foţ6 de surprizo şi ropiditoteo otocului rom&lo-germat. Tn odevă, pe frontul
Prutvlul ofensivo o Tnceput: Io 3 iulie, c&d o fost: ocupat oraşul Storojlneţ lo 5 Iulie
erou ocupate Cern6uţf, Vljnfţo, Herţo, Nouo Sullţij şi Edineţ, Io 6 iulie Hotfn. Io 9
fulie 86/ţl şi Io 17 Iulie Chfşfn6u. Dup6 c6teva zile, tot molul drept ol Nistrului ero
ot:lns. Convoaiele de refugiaţi ou fost: ojunse din urmă de mot:orlzot:ele germoncr
rom&le. Din aceste cauze, dintre cel ce ou fncercot s�şl salveze vloCo prin refugiu
nu ou reuşit: decdt: footte puţini şi onume cel cere ou luat: drumul Moscovei şi care
ou fost �vocuoţi pe more de Io Cetatea Rlbă şi Odesso şi apoi mol depatelB9.
In ciuda neclarităţii cifrelor, evenimentele respective, cu dimensiunile lor
sângeroase, rămân fapte istorice incontestabile.
Aşadar, documentele statistice cuprinse în volumul de fată reflectă în cifre
unele aspecte esentiale ale destinului colectivităţii evreieşti din România în
perioada 1930-1943.
m. Problema eweJasd tn stenogramele şedlntelor ConsilJulul de
Cabinet şi aJe Consiliului de Mlnlştri, tn referatele unor mlnlstere de resort
şi tn alte acte centrale de stat aJe regimului Antonescu
Analiza regimului politic de sub conducerea mareşalului Antonescu
presupune obligator evidenţierea conţinutului său antisemit, întrucât în praxeologia
guvernării, ca şi în mitul politic institutionalizat de acest regim, .problema
evreiasca- nu a fost defel una periferică.
De fapt, protagoniştii regimului antonescian, în frunte cu mareşalul Ion
Antonescu, nu numai că nu şi-au negat sau mascat conceptiile antisemite, ci
dimpotrivă, chiar şi le-au asumat şi afinnat ca fiind expresia idealului lor de
regenerare a poporului român şi de ridicare a României la nivelul statelor cMlizate.
Conform concepţiei conducătorului statului, revoluţia natională proclamată în momentul instalării statului naţional legionar, în septembrie 1940 îşi propunea să rea.şeze poporul român în drepturile sale originare, dislocat,
chipurile, din structwile societăţii româneşti de elementul evreiesc, care a invadat
tara în special în secolul al XIX-iea şi după primul război morxlial. Aşadar,
revoluţia naţională avea printre altele şi scopul de a înlătura elementul evreiesc din
_
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societatea românească. Mijloacele de luptă urma u să fie modelate în hmctie de
contextul intern şi internaţional în care se desfăşura acest veritabil război împotriva
iudeilor.
Pentru înţelegerea acestei politici în complexitatea şi nuantele ei, cu toate
contradictiile şi oscilatiile pe care le comporta, investigarea documentelor cuprinse
în capitolul al m-lea sunt de importantă majoră. Şeclintele Consiliului de Cabinet,
ale Consiliului de Miniştri reprezentau acele foruri instituţionalizate şi
hipercentralizate în cadrul cărora (mai ales în absenta Parlamentului) mareşalul îşi
expunea conceptiil e politico-ideologice, linia politică în � probleme, îşi
transmitea deciziile şi cerea să i se raporteze executarea lor. In acest cadru,
conducătorul statului îşi exercita puterea legislativă şi şi-o impunea pe cea
executivă, consultarea cu subalternii având şi ea un anume rol în acest context.
Consiliul de Cabinet s-a instituit prin decretul-lege nr. 3 153 din 25
septembrie 1940, pentru conducerea şi rezolvarea afacerilor auente ale statului.
Conform decretului, din acest organism făceau parte: conducătorul statului şi
preşedintele Consiliului de Miniştri , vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, miniştrii
secretari de stat ai departamentelor Afacerilor Interne, Apărării Naţionale,
Afacerilor Străine, Justitiei, Economiei Naţionale şi Fmantelor40, deci şefii
principalelor organisme centrale de stat care erau direct implicate şi în aşa-zisa
.soluţionare" a problemei evreieşti. În raport cu problemele care erau de rezolvat,
Consiliul de Cabinet îndeplinea functia Consiliului economic, de aprovizionare, de
coordonare, de ordine internă ş.a.
Ulterior, în legătură cu functiile Consiliului de Cabinet, conducătorul
statului, a făcut următoarele precizări:

.Conslllu/ de Cabinet sste odevcrotu/ Consiliu de Miniştri, cere duce
politico genero/6 o statului. Tn acest Consiliu de Cabinet se stabilesc principiile de
guvernore tn linllle normo/e. În cele/o/te Consilii de Miniştri, scopul este s6
coordon6m activitatea ministere/or, tn codrul principii/or stablllte tn acest Cons//lu
de Cabine(. (Vezi în acest sens stenograma şedinţei Consiliului de Cabinet din 7
februarie 1941.)
Documentele aici avute în vedere pun în ·evidentă, în legătură cu
abordarea în acest cadru şi la acest nivel a problemei evreieşti, următoarele:
a. o varietate tematică ce demonstrează dirijarea şi coordonarea
centralizată la nivelul conducerii superioare de stat a întregii politici antievreieşti,
de la elaborarea legilor şi până la emiterea ordinelor privind munca obligatorie,
românizarea, evacuările şi deportările în Transnistria, reglementarea aspectelor
aşa-zis banale ale cotidianului (preţul special al pâinii pentru evrei, raţia de
alimente la care evreii aveau dreptul, orele când să aibă acces în pietele publice),
purtarea semnului distinctiv, interzicerea trecerii la creştinism şi statutul evreului
botezat, interdicţia căsătoriilor mixte ş.a. Poate unicul subiect major care lipseşte
din repertoriul tematic al problemelor referitoare la evrei dezbătute în Consiliul de
Miniştri consemnate în stenogramele pe care le-am putut depista este cel referitor
la represaliile sângeroase de la laşi (29 iunie-6 iulie 1941). Acest subiect a fost
trecut sub tăcere chiar în şedinţele ce se desfăşurau în timpul acestor drama tice
evenimente (vezi stenogramele din 2, 3, 8 iulie 1941 ş.a.m.d.);
b. o ideologie şi o linie politică, o retorică şi o imagologie antisemite, care
apar ca o dimensiune consubstanţială a concepţiei naţionalist-integraliste a
conducătorului statului, dar şi a prof. Mihai Antonescu.
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Aşadar, suntem în posesia unui corpus de documente în care se dezvăluie
nu doar mecanismul de funcţionare a unui regim totalitar de natură etnocratică şi
fascistă, dar şi în posesia unor documente de mentalitate în care se dezvăluie
gândirea politică ce se subîntinde unui atare regim.
Având ca ideal politic statul totalitar de tip etnocratic, mareşalul
Antonescu concepea procesul social-economic specific epocii modeme, care a
făcut inevitabilă cuprinderea diferttelor etnii în contextul statelor naţionale, ca o
amenintare la adresa existentei naţiunii române. Preluând terminologiile din
literatura anti.semită elaborată încă în secolul al XIX-iea, conducătorul statului
considera aşezarea evreilor în secolele al XVIII-iea şi al XIX-iea pe meleagurile
româneşti drept o invazie cu consecinte catastrofale pentru destinul naţiunii
române, deşi o examinare a începuturilor capitalismului demonstrează că, mai ales
în societătile predominant agrare, afluxul de capital străin a fost o necesitate
istorică. Includerea societăţii româneşti în circuitul european a făcut inevitabilă
cuprinderea în structurile societăţii a .străinilor· (greci, armeni, evreU, care au
contribuit la civilizaţia comertului, a meseriilor şi a banului .

Nu se poate focs din comunitatea de s&ge o condiţie de exfstenţă o
societăţii saia Petre Andrei în anul 1937. Clvtlizoţlo este produsul contactului
dintre oameni, iar migraţia socio/ă este un factor de civilizaţie, de schimbare o
moravurilor"' 1
•

-

•

Dar mareşalul Antonescu, ignorând aceste realităţi ale capitalismului în
devenire, în contextul şedintelor Consiliului de Miniştri, ii acuza pe evrei de
iudaizarea României, împiedicarea formării capitalului românesc, distrugerea clasei
de mijloc române, extorcarea tăranului român, care s-a considerat a fi fost motivul
principal al menţinerii acestuia într-o stare de înapoiere ş.a. într-un cuvânt, toate
neajunsurile societăţii româneşti erau atribuite prezentei evreilor. Mareşalul a făcut
o culpă majoră evreilor din faptul pozitiv că_au putut umple în secolul al XIX-iea
un gol social în piramida ocupaţională, contribuind astfel la modernizarea societăţii
româneşti şi la dezvoltarea capitalismului în România.
Românizarea tuturor substructurilor social-economice ale societăţii era un
subiect discutat în epocă, dar anal.işti de factura lui Ştefan Zeletin şi Virgil
Madgearu, spre exemplu, au abordat de pe alte poziţii această problemă.
Zeletin n-a ezitat să sublinieze că . invazia capitolului străin tn Principate o

impus ridicoreo aparatului de circulaţie Io nivelul pieţei modeme, iar modemizaeo
oporotulul de circulaţie o impus modernizaeo tntregulul edificiu ol societăţii,
orgument&ld tn acelaşi timp ro o dotă cu tnfiinţoreo bălei/or cu copito/ străin tncsp
şi rom&ii să io porte activă Io dezvoltarea copitollsmulu/�2•

La rândul său, Virgil Madgearu sublinia că românizarea nu poate fi
întreprinsă într-o atrnosferă de exaltare a sentimentului naţional şi prin legiferarea
unor măsuri xenofobe.

Nouă nu ns trebuie generaţii tinere Tmbibote de misticism
saia
Madgearu. Spiritul mistic poate să aeeze cel mult o mistiro noţ;ono/ă, care să dea
un ov&t trecător unei mişcări noţiono/e, dor nu e copobll să contribuie Tnt:IV nimic
Io aeoreo de valori noţiono/e. Spiritu/ mistic poate să conducă Io răzvrătireo unor
onums categorii socio/e, dor nu o owt nicioc:lotă Tn decursul istoriei un rol
aeotor"'3•
•

-

Dar mareşalul Antonescu, atunci când, în abordarea neajunsurilor social
economice ale tării, culpabiliza etnia evreiască, creându-i o imagine demonică şi
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folosind la adresa evreilor expresii preluate din vocabularul parazitologiei, al
zoologiei şi al altor discipline de acest fel, miza pe cultivarea spiritului mistic şi a
unei xenofobii fanatice în cadrul guvernului şi al opiniei publice în general.
Acuzatiil e privind aşa-zisul parazitism economic evreiesc au fost contrazise
de realităţile social-economice înseşi. Românizarea întreprinderilor industriale şi
comerciale n-a putut fi înfăptuită până la capăt, după cwn rezultă din
docwnentele cuprinse în volwn. Căci chiar protagoniştii regimului antonescian au
ajuns la concluzia că românii trebuie să-şi însuşească experienta şi profesionalismul
capitaliştilor evrei. În acest scop, a fost elaborată o întreagă strategie de dublare_ a
managerilor evrei cu români, ca să-i învete meseria şi arta conducerii eficiente. In
argumentarea acestui program nu s-a ascuns însă că scopul urmărit este, în final,
exproprierea şi înlocuirea evreilor cu români etnici.
Intenţia mareşalului Antonescu de a .rezolva" problema socială a
refugiaţilor din provinciil e cotropite în 1940 de U.R.S.S. şi Ungaria, a
funcţionarilor publici concediati, a invalizilor, orfanilor şi văduvelor de război, pe
seama bunurilor expropriate de la evrei, la început apărea ca un program politic,
dar în fond a rămas demagogie socială, populism contrazis de fapte.
Nu se ştie exact cine a profitat de pe unna bunurilor expropriate de la
evrei, dar din stenogramele şedintelor Consiliului de Miniştri rezultă că multe din
bunurile expropriate au fost prădate şi deteriorate din lipsă de administrare,
organizare, pricepere şi nu în ultimul rând din lipsă de capit�; se recunoaşte nu o
dată că politica de românizare nu a dat roadele aşteptate. (ln legătură cu politica
de românizare a regimului antonescian, vezi şi Evreii din România. 1 940-1 944,
voi. I, studiul introductiv şi documentele 12, 16, 18, 19, 35, 37, 67 ş.a.).
Conţinutul ideologic al antisemitismului antonescian a fost axat şi pe
clişeul stereotip creat de Hitler în Mein Kampf, privind calitatea inferioară a aşa
zisei rase semite, pericolul iudeo-comunismului şi al dominaţiei mondiale a iudeo
masoneriei.
Pornind de la aceste sintagme, mareşalul Antonescu a creat imaginea
evreului trădător, duşman al poporului român, care trebuie urât .prin definitie şi
congenital", pedepsit şi eliminat din societate, deşi însăşi năruirea securităţii
politice, economice, civice a evreimii europene era o dovadă peremptorie a
neputinţei sau inexistentei .puterii iudeo-masonice" mondiale.
Era clar că evreii nu puteau fi legaţi de o cauză naţionalistă, xenofobă,
care presupunea eliminarea lor din corpul social autohton şi lichidarea lor fizică.
Era clar că evreii sperau în victoria coalitiei Naţiunilor Unite şi în înfrângerea celui
de-al Iii-lea Reich, care s-a dovedit a fi cel mai antiuman regim pe care l-a
cunoscut vreodată istoria omenirii. Dar antihitlerismul populaţiei evreieşti nu
însemna antiromânism, nici măcar antigermanism. Politica evreiască , cel puţin în
contextul realităţilor româneşti, a fost aceea de supunere şi chiar - oricât de
paradoxal ar părea - de sprijinire fie şi indirectă a regimului antonescian. Tactica
organizaţiilor evreieşti de supravieţuire a fost aceea a petitiil or şi .negocierilor" .
Evreii comunişti n-au fost purtătorii de cuvânt ai poziţiei organizaţiilor
evreieşti, ei au fost internaţionalişti şi antifascişti. Sioniştii antifascişti luptau pentru
salvarea evreilor prin emigrare şi reconstituirea statului evreu.
Antisemitismul protagoniştilor regimului antonescian, afirmat în discuţiile
politice din cadrul Consiliului de Miniştri, a fost pătruns de un Weltanschauung
rasist preluat din arsenalul nazismului german şi adaptat la realităţile societăţii
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româneşti. Inspirat de această concepţie, profesorul Mihai Antonescu conchidea
că, .spre deosebire ele secolul ol XIX-iea, care o fost secolul naţionalităţilor şi ol

echilibrului politic Tn Europa, secolul ol XX-iea este secolul raselor şi ol echilibrului
fntre continente. [. . .] Procesul raselor, conflictul lor pe pămdnt este at& ele more.
at6t ele vast. că numai o conjuraţie ele aedinţă şi numai unireo germanismului cu
lotinltateo poate să moi salveze Europa. Noi trebuie să luptăm pentru zidireo
acestei Europe noi. trebuie să luptăm pentru misiunea noastră latină, alături ele
popoarele latine ole continentului, care trebuie să-şi unească sforţările cu morea
misiune civilizatoare o germanismului din răsărit şi fmpreună să zicleoscă un
continent nou şi more. Rceasto este lupto noastră fn Răsărit:"" .

În spiritul acestei conceptu, s-a susţinut purismul, omogenizarea etnică a
poporului român şi purificarea etnică a ţării, ca necesitate istorică pentru
supravieţuirea românismului. Sunt relevante pentru aceste conceptu rasiste şi
etnocentriste stenogramele consemnate în şedinţele Consiliului de Miniştri în care
conducătorul statului sau vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, prof. Mihai
Antonescu, expuneau principiile politicii de purificare etnică .
În viziunea rasistă asupra evreului se înscrie şi metoda culpabilizării . Nu o
dată, conducătorul statului invoca exemple individuale de evrei infractori pentru ca
să caracterizeze în lumina cazurilor respective înfăţişarea moral-spirituală a aşa
zisei . rase evreieşti. A!$a, spre pildă, dacă afla despre un evreu polonez că a dat
lovitura la bursa neagă cu schimbul unor zloti, nu ezita să generalizeze: că evreii în
general .sunt abili în directia aceasta".
Culpabilizarea .rasei" practicată pe baza unor exemple reale sau
imaginare, apare în discutiile guvernului antonescian sub cele mai diferite. forme,
ea nefiind doar o metodă, dar şi o concepţie specifică rasismului politic. lnsă , în
mod· paradoxal, culpabilizarea s-a vehiculat şi în scopul mascării esenţei politicii
rasiste. Peroraţiile nesfârşite ale conducătorului statului despre natUra demonică a
evreului, care a supt sângele poporului român, care a fost duşmanul intern al
românilor, trebuiau să justifice politica antievreiască a regimului pe care îl
conducea.
Prin expunerile sale consemnate în stenograme, mareşalul urmărea să
rămână în istorie nu ca protagonistul unui regim care a abolit drepturile omului şi
a înţronat genocidul, ci ca un .eliberator" al poporului român de .plaga"
iudaismului.
Asistăm la expunerea unui sistem de gândire politico-ideologică în care
xenofobia şi antisemitismul erau percepute ca trăsături definitorii ale
patriotismului. ln lumina acestei convingeri puteau fi făcute orice fel de afirmatu
împotriva evreilor; aprecierile erau servite drept adevăruri incontestabile, care nu
se mai cereau a fi demonstrate cu fapte. Astfel, în viziunea mareşalului, era de la
sine înţeles că, în timp ce industriaşul român colabora perfect cu muncitorii din
întreprinderea sa, industriaşul evreu era un exploatator necruţător, în timp ce
negustorul român era cinstit si corect. negustorul evreu era speculant, în timp ce
studentul român lucra din greu să obtină o diplomă , studentul evreu obţinea
diploma prin înşelăciune ş.a.
De altfel, concepţiile mareşalului Ion Antonescu despre evrei şi problema
evreiască se reflectă şi în diferitele interviuri acordate unor străini sau români, în
scrisori şi ordine transmise subalternilor. În suita acestor doclDTlente cuprinse în
volumul de fată , are o deosebită relevantă ordinul circular al mareşalului, din 4
•
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iulie 194 1 , adresat unităţilor militare în subordine, în legătură cu masacrele
sângeroase antievreieşti care au awt loc la laşi la 29 iunie 1941. Căci
conducătorul statului, deşi a condamnat actele abuzive şi anarhice ale unor indivizi,
comise împotriva evreilor în timpul evenimentelor respective, în fond, alimenta şi
prin acest document în rândurile armatei ideea unei vini colective a etniei evreieşti,
care trebuie şi va fi pedepsită. Astfel, după ce arată că este o mare .ruşine" pentru
unii soldaţi ca din iniţiativă proprie să atace populaţia evreiască .numai în scopul
de a jefui sau maltrata", conducătorul statului conchidea: .Neamul evreiesc o supt,

o s6r6c/t, o speculat şi o oprit dezvoltarea neomului rom&esc timp ele cdtsvo
secole. Nevoia ele o ne scOpo ele oceastc5 plog6 o[supro] romdnismcilui este ele
nediscutat, dor numai gwernul ore dreptul ele o lua măsurile necesare. fkeste
măsuri se oflc5 Tn curs ele aplicare şi ele vor fi continuate dupc5 normele ce voi
hotă1".

Efectul unei astfel de viziuni de incriminare a neamului evreiesc, expusă de
conducătorul statului într-un limbaj atât de patetic, nu putea fi, desigur, decât de
incitare, de formare a unei mentalttăti şi stări emoţionale încărcate de ură şi
dorinţă de răzbunare împotriva unei colectivităţi umane care, aflată pe pământ
românesc, a adus ,chipurile , atâtea prejudicii poporului român. Soldatul simplu,
aflat într-o stare psihologică deosebită în contextul războiului, fără o cultură social
politică şi istorică pentru a şti dacă această imagine asupra neamului evreiesc
reflectă o cunoaştere reală sau o concepţie încărcată de grave prejudecăţi
xenofobe, nu putea să nu-şi însuşească învăţătura conducătorului statului despre
natura diabolică a evreului şi să nu acţioneze împotriva lui fără crutare şi fără
menajamente.
Culpabilizarea etniei evreieşti presupunea şi definirea calităţii de evreu,
stabilindu-se o relaţie organică între apartenenta la cultul mozaic şi originea etnică
la evrei; religia a fost considerată un factor de inferiorizare caracterologică a .rasei
semite", de infectare a sângelui evreiesc. Evreul era considerat escroc, laş, parazit,
neghină , satană ş.a. Tot atâtea trăsături de caracter decretate ca fiind de natură
genetică , transmise din generaţie în generaţie. Din acest motiv, în stabilirea originii
etnice, în cazul evreilor, se ajungea până la cercetarea originii bunicilor.
Definirea calităţii de evreu şi obligarea evreului de a-şi aswna identitatea
(chiar şi pe cei care s-au dezis de această identitate) demonstrează că evreul era
pus în situaţia să suporte un tratament nu în funcţie de ceea ce a făcut sau nu a
făcut, ci în funcţie de ceea ce este, căci, dacă evreul ar fi fost pedepsit pentru
crimele comise, el trebuia să cadă sub incidenta legislatiei în vigoare pentru toti
cetăţenii tării. Definitia evreului în legislaţia antievreiască demonstrează că el era
pedepsit nu pentru vreo crimă comisă, ci pentru calttatea lui de evreu.
Definirea calităţii de evreu nu era un scop în sine. După cwn mărturisea
însuşi prof. Mihai Antonescu, într-o şedinţă de Consiliu de Miniştri, era un demers
necesar pentru .scoaterea evreilor din noţiune din punct de vedere etnic şi

spiritual; geografic vor fi scoşi
spunea prof. Mihai Antonescu
posibi/it6ţf/or ele e:rpropriere şi srpulzore"'5 •
-

-

în măsuro

Pentru ocrotirea purităţii sângelui românesc şi împiedicarea .infiltrării"
evreilor în rândurile etniei româneşti, se interziceau căsătoriile mixte şi convertirea
evreilor la creştinism.
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Docwnentele cuprinse în volwn demonstrează că trecerea de la cultul
mozaic la un cult creştin a încetat să fie o problemă personală de conştiinţă
individuală; ea a devenit o problemă politică de stat.
Aspectele amestecului regimului antonescian în problemele cele mai
intime şi personale ale vieţii cotidiene evreieşti reflectă concludent esenţa
totalitarismului statal, care nu numai că a suprimat, în cazul evreilor, Ubertatea
individuală, dar a suprimat şi dreptul la Ubertatea de conştiinţă.
ldeologizarea problemei evreieşti de pe pozitiile antisemitismului rasist a
fost învăluită într-o frazeologie demagogică naţionalistă şi antidemocratică în
cadrul şedinţelor Consiliului de Miniştri.
A fost denunţat spiritul Conferintei de Pace de la Paris clin 19 19, care a
instituit principiul ocrotirii minorităţilor în general şi a evreilor în special. Era
refutată concepţia democratică europenist-Uberală şi luministă, care a condus la
emanciparea evreilor, creând cadrul politic necesar pentru intrarea lor în viata
naţiunilor modeme.
Asimilarea ideologiei antisemite de către membrii guvernului antonescian a
dus la o adevărată competiţie între protagonişti, pentru afinnarea acestei concepţii
în cadrul şedinţelor Consiliului de Miniştri, în competiţie antrenârx:lu-se şi
intelectuali de valoare, ca Mircea Vulcănescu, Ion Petrovici şi altii , care făceau
parte clin respectivul guvern. Dar în fruntea lor se afla întotdeauna tot
corx:lucătorul statului, care nu avea doar ambiţia de a afirma o vocaţie mesianică
fată de propriul său popor, pe care credea că este chemat să-l salveze de pieire şi
de degenerare biologică, dar îşi atribuia şi dreptul să decidă asupra vieţii şi morţii
unei minorităţi etnice ca cea evreiască.
Niciunde nu se dezvăluie mai limpede ca în stenogramele aici avute în
vedere că, în contextu! totalitarismului, soarta irx:lividuală a omului şi, în cazul
nostru, a evreului depirx:lea până în cele mai mici amănunte de puterea nelimitată
a statului şi în primul rârx:I a corx:lucătorului.
El decidea, în funcţie de considerentele sale politice de moment, dacă
evreul poate să trăiască sau trebuie să moară.
Aşadar, evreii au pierdut dreptul la protecţia legii. Legile pentru evrei erau
elaborate nu pentru a-i proteja de nedreptăti, ci pentru a-i dezmoşteni de drepturi;
ei nu mai beneficiau de protectie guvernamentală. Pierzând drepturile cetăţeneşti,
şi-au pierdut drepturile umane, căci prima o implica pe a doua. Evreul a fost adus
în situaţia omului fără profesie, fără ocrotire cetăţenească, fără opinii, fără vreun
titlu prin care să se identifice ca om şi cetăţean.
Şi totuşi, în afinnarea ideologiei antisemite şi asumarea unei puteri
nelimitate şi discreţionare privind destinul etniei evreieşti, politica şi ideologia
mareşalului se dellmttau în multe privinţe de esenta criminală a ideologiei
nazismului german.
Complexitatea acestei poziţii se dezvăluie din plln din continutul
stenogramelor cuprinse în volwnul de fată.
Analiza lor permite stabilirea particularitătilor politicii antievreieşti
antonesciene, în functie de următoarele etape şi caracteristici:
Etapa septembrie 1 940 .ianuarie 1941. Problema evreiască se afla în
atenţia noului regim: primele măsuri radicale în direcţia românizării erau adoptate
în contextul instalării statului naţional-legionar. La preluarea puterii , generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, se pronunţa în următorii termeni privind evreii:
-
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.Problemo evreiască este o problemă vitală. Voi urmări cu mijloace
civilizate fnlăturareo treptată a evrelmii din toată orgonizoreo economică
rom&ească [ . .] Generalul Antonescu şi-o luat ongojomentul să rezolve această
problemă metodic şi progresiv, pentru a nu aduce dezechilibrarea vieţii
econornicenl6.
.

Programul de guvernare referitor la această problemă l-a comunicat şi cu
ririlejul interviului pe care l-a acordat ziarului italian Stampa, la 30 septembrie
1940:
.Eu voi rezolva problemo evreiască fn cursul reorgonizăii statului,

substituind fncetul cu fncetul pe evrei cu romdni şi Tn primul r&d cu legionari.
&murite evreilor vor fi fn more porte expropriate, fn sdlimbul unor indemnizaţii.
Evreii care ou venit fn ţară după 1 9 1 3 vor fi fnlăturoţ/ de Tndotă ce aceasta va fi cu
putinţă, ciliar docă ou devenit cetăţeni romdni [. ]. Evreii vor putea trăi, dor nu vor
putea fi beneficiarii resurselor şi bogăţiilor aceste/ ţări-7 •
..

Măsurile de aplicare a acestor declaraţii de princip�u au fost hotărâte în
primele şedinţe ale Consiliului de Miniştri sau de Cabinet. In acest cadru, Horia
Sima, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri exercita presiuni pentru accelerarea
ritmului în înfăptuirea reformelor de românizare.
Astfel, în şedinţa din 27 septembrie 1940, Horia Siina semnala că „este
,

oarecare tulburare fn opinia publică că noi nu om luat nici un fel de măsură in
problemo jidoveas�ă. . . uproprlerea bunurilor rurale jldovelti este minimum ce
trebuie să facem". ln replică, conducătorul statului preciza: .II dăm ofor6 de peste
tot, fi aruncăm fără mijloace de ezistenţ6, TI dăm afară din şcoli, din situaţii
sociale, din profesiunile libere, tot ce este profesiune liberală nu moi poate
c6ştigo �istenţo decfJt fn mediul evreles� .
In ceea ce priveşte deposedarea evreilor de orice bunuri în mediul rural,

conducătorul statului a stabilit principiul de expropriere a acestor bunuri, dar, deşi
promitea acordarea unei rente perpetue, a decis imediat ca despăgubirile să fie
blocate J?ână la terminarea războiului.
In spiritul celor stabilite în şedinţa Consiliului din 27 septembrie 1940 şi în
cele imediat următoare, apăreau, la începutul lunii octombrie, decretele de
expropriere a bunurilor rurale, de eliminare a evreilor din învăţământ, din
profesiunile liberale şi în general din servicii, de instalare a comisarilor de
românizare în întreprinderile industriale şi comerciale49 ş.a.m.d.
Aşadar, documentele aici awte în vedere pun în evidentă, în relatie cu
evreii, pentru etapa istorică la care ne referim, o politică de stat dominată de
problema românizării; conducătorul statului s-a aflat pe aceeaşi pozitie cu Horia
Sima în privinţa necesităţii concedierii evreilor din diverse slujbe şi a trecerii
bunurilor din� proprietatea evreiască în mâna românilor, în special în mâna
legionarilor. ln fond, generalul Antonescu a considerat că printre marile sale
misiuni istorice este înfăptuirea românizării, dar, în viziunea sa, acţiunea trebuia
desfăşurată treptat şi metodic. Din acest motiv, s-au ivit conflicte şi pe tema
românizării între el şi Horia Sima, între Conducător şi Legiune, în general.
Conflictele în materie de evrei nu au fost însă de natură .conceptuală", ci
de practică poliţistă. Totuşi, contradictiile au impus măsuri antilegionare, care n-au
întârziat: în şedinţa de Consiliu de Miniştri din 13 decembrie 1940, conducătorul
statului a fost informat că serviciul comisarilor de românizare (format exclusiv din
legionari) .a cărui idee a fost minunată, ca execuţie poate să ducă la o
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catastrofă.oo . Drept răspuns, la 18 ianuarie 194 1 , a fost semnat decretul-lege de
desfiintare a acestui setviciu51 .
Este însă de remarcat că în şed.iotele Consiliului de Miniştri se discuta mai
mult despre, chipurile, un aşa-zis pericol de pactizare a unor comisari de
românizare cu unii întreprinzători evrei, decât despre teroarea reală exercitată de
aceşti comisari şi în general de legionari în relatiile lor cu întreprinzătorii evrei.
Abia în şedinţa Consiliului din 1 1 ianuarie 1941, s-a decis conducătorul
statului să dezvăluie unele fapte reale săvârşite de membrii mişcării legionare: .se
duc tn prliv6/iile jidanilor şi iau fondul de comerţ, distrug6nd ostiei comerţu/ şi
creditur - reproşa generalul Antonescu . lui Constantin Petrovicescu, pe atunci
ministrul de interne. )n aceast6 situoţfe ne vom pomeni peste dou6 luni cu o
cotastron5 economic6. Fobricile nu mol trimit materiale fabricate. pentru a5 jidanii
care ou prliv6/ii nu mol curnp6r6 morfăa.
Ce-i drept, conducătorul statului a pus toate aceste acte abuzive pe seama
.intrării bolşevicilor în mişcarea legionară.oJ.
Chiar dacă a existat o infiltraţie bolşevică în mişcarea legionară de atunci,
nu ei i s-a datorat în primul rând teroarea legionară antievreiască. Această mişcare
a fost agresiv antisemită , punând la cale, din momentul ivirii sale, acţiuni teroriste
împotriva locuitorilor evrei, în special din Basarabia, Bucovina, Moldova şi
Transilvania.
Înlăturarea legionarilor de la putere, după reprimarea rebeliunii din 2 1-23
ianuarie şi formarea noului cabinet alcătuit din generali şi tehnicieni, dintre care
unii de o deosebită valoare intelectuală , nu au pus capăt nici politicii de
românizare, nici politicii antievreieşti în general.
Suntem pe punctul de a face o lege cae va stabili bazele mori. principale,
ale rom&imrii şi etapele succesive tn care se vo exercita operaţia - arOta
conducOtorul statului în cadrul unei şedinţe a Consiliului de Miniştri de Io începutul
lunii februari e 1941 -, pentru că eu nu Tnţe/eg ·s6 foc aceosta prin mijloace brutale,
tn mod r�vo/uţlonor, ci fn etape succesive, tn mod evolut/yM .
In acest spirit se încheie prima etapă a .solutiilor" ideologice şi practice
preconizate de regimul antonescian în problema evreilor din România.
Etapa 22 Iunie 1941 - octombrie 1942. Intrarea României în război
alături de Germania nazistă marchează un nou capitol în ofensiva antievreiască:
trecerea la politica de purificare etnică în special în Basarabia şi Bucovina, dar
partiaJ şi în Moldova; dislocarea a zeci de mii de evrei din mediul rural şi semiurban
de pe întregul teritoriu al tării şi concentrarea lor în capitalele de judete; provocări
de natură diversionistă, care s-au soldat cu masacre de felul acelora de la laşi ş.a.
În şedinţa Consiliului de Miniştri din 17 iunie 1941, cu patru zile înainte
de trecerea Prutului de către trupele române, prof. Mihai Antonescu,
vkepreşedintele Consiliului de Miniştri, declara:
.Ceea ce pot să vă anunţ este c6. neamul romdnesc înt6/nind acest
moment istoric pe care nu ştiu c6te veacuri lucrdnd să-l mai pot Tnt61ni. noi trebuie
să folosim acest ceas ca s6 facem purificarea populaţie/. De aceea, Basarabia şi
Bucovina vor aminti politica lui Titus fn ce priveşte anumite populaţiuni de origine
etnim - şi v6 asigur c6 - nu numai fn ce priveşte evreii, da tn ce priveşte toate
naţiona/it6ţi/e - vom ajunge s6 proctic6m o politic6 de tato/6 şi vio/ent6 fn/6turore
a elemente/or străine [.. .]. Prin urmare, fn ce priveşte Bosaoblo şi Bucovina. ca şi
teritoriile transnistrene. care se vor Tncorpora fn sweron/toteo rom6neasa5, va
·

•
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trebui să aplicăm o politică de purificare şi de unificare o rosei printr-un fenomen
de smi9f..Oţiuns165•
ln şedinta Consiliului din 25 iWlie, prof. Mihai Antonescu revenea cu noi
comunicări:
.Domnul general Antonescu o luat hotă&so tn Moldova fiind - co să
scoată Tncă de pe acum din toate comunele rurale - şi din Moldova şi din
Basarabia şi din Bucovina - pe evrei. Măsuro ocsasto o tncsput să se aplice Tn
Moldovo166 •
Este de menţionat că măsura s-a extins, conform ordinului conducătorului
statului, pe întregul teritoriu al tării.
Evreii au fost evacuaţi din toate comunele rurale şi semiurbane, fiind
concentraţi în capitale de judete .
La 8 iulie 194 1 , vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi preşedinte ad
interim, prof. Mihai Antonescu , a instruit viitorii guvernatori ai provinciilor
Basarabiei şi Bucovinei cu privire la metodele ce urmau să fie folosite în procesul
purificării etnice: .Omenia siropoasă, vaporoasă, Fiiozofică n-are ce căuta aici [ . .]
Doc6 este nevoie să trageţi cu mitrollero16'.
Aşadar, o dată cu primele succese în mersul războiului, s-a trecut la
măsuri practice în privinta procesului de purificare etnică .
În şedinta din 6 septembrie 1 94 1 , mareşalul Antonescu arăta:
.Scopul nostru trebuie să fie co să se fntemeieze statul Galiţiei, care să
focă trăsăturo de unire fntre noi şi Germania, iar această Galiţie să fie curăţată
de jidani, şi de jidani şi de slavi, �o cum lupt eu acum co să curăţ de jidani şi de
slavi Basarabia şi Bucovina [ . ] Noi moi avem zeci de mii de jidani, pe care om
intenţia să-i arunc Tn Rusio.u.
Politica de purificare etnică nu a fost dk.cata nici de autorităţile naziste,
nici de necesităţile strategice ale războiului; dimpotrivă, regimul antonescian a
considerat că războiul a constituit acel context favorabil în care această politică
putea fi înfăptuită . În acest scop, a fost declanşată acţiunea deportării evreilor din
Basarabia şi Bucovina în Transnistria, planul fiind stabilit încă din iulie 194 1 .
Deportarea a început în septembrie, comandamentul german nefiind de acord cu
deportarea evreilor peste Nistru înainte de terminarea operaţiunilor militare în
zonă .
Astfel, în şedinta Consiliului de aprovizionare din 6 octombrie 194 1 ,
conducătorul statului înştiinta membrii guvernului: .Tn ce priveşte pe evrei, om luat
f{lăsuro co să Ti scot definitiv şi toto/ din aceste regiuni. Măsuro este în curs. Moi
om în Basarabia aproximativ 40 OOO de evrei, care tn cdtevo zile vor fi trecuţi toţi
peste Nistru, iar dacă circumstanţele vor permite, vor fi trecuţi dincolo de Uro/i.
Dacă nu profităm de situaţia care se prezintă azi pe pion internaţional şi european
pentru o purifica neomul romdnesc, scăpăm ultimo ocazie pe care istoria ns-o pune
Io dispoziţie [. . .] pot să oduc şi Basarabia Tnopoi şi Transilvania, dacă nu purific
neomul românesc n-am făcut nimic. Căci nu frontierele foc tăria unui neom, ci
omogenitatea luit111 .
Deportările în masă au însemnat moart� a zeci de mii de evrei.
Conducătorul statului cunoştea acest fapt. Nu întâmplător, mărturisea în Consiliul
din 13 noiembrie 194 1 : .om destule greutăţi cu acei care i-am dus pe Bug. Numai
eu ştiu c6ţi ou murit pe dn.Jmrtt0 .
-

.

.
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Aşadar, stenogramele pun în evidentă că această formă a purificării etnice
era o variantă locală a soluţiei finale, a cărei aplicare a fost favorizată de război şi
de politica de exterminare fizică a evreilor practicată de nazişti pe plan european.
Deportarea a fost o formă de distrugere fizică a evreilor, dar, totodată,
.planificată" lucrativ, adică să aducă şi beneficii financiare statului. O spune însuşi
mareşalul Antonescu în şedinţa Consiliului de Miniştri cu guvernatorii, din 4
decembrie 1941:
.Eu. cfJnd om luat m6suro contro evreilor, nu om luat-o fn contro individului.
ci rn contro colectivităţii cere o jefuit neomul romdnesc. Eu apă noţiunea.
Colectivitatea evreiosc6 trebuie să plăteosc6 şi luaul trebuio să fie ordonat [. . .].
Aceasta vă cer dumneavoastră [. . .] S<>mi găsiţi soluţii co ţaro rom&eoscă să intre
fn posesiunea aurului care ero Tn m&lo jidonllor'61 •
Problema nu era însă aceea că aurul nu fusese luat de la evrei, ci faptul că
factorii împutemiciti cu strângerea acestor valori nu le-au predat statului.
Enervarea mareşalului a fost nemăsurată, căci, după cum conchidea în aceeaşi
şedinţă: .una este să iei cu forme şi alto este să iei făă nici o formă"".
Conducătorul statului a awt o pozitie implacabilă fată de evreii din
Basarabia şi Bucovina, dar şi fată de cei din Odessa . În şedinţa Consiliului cu
guvernatorii din provinciile dezrobite, din 13 noiembrie 194 1 , mareşalul
recunoştea că a ordonat ca .Io Odesso să fie i�coţi cdte � de evrei pentru
fiecare ostaş mort şi 1 00 de evrei pentru fiecare rănit"'3 . Referirea se face la
represaliile pentru actul de sabotaj petrecut la Odessa .
Evreii trebuiau să plătească pentru lipsa de vigilentă a autorităţilor militare
de ocupaţie română, care la Odessa şi-au instalat sediul în fosta clădire a NKVD
ului, deşi au fost avertizate că respectiva clădire este minată (clădirea a sărit în aer
la 22 octombrie 1941).
Tot ca represalii împotriva evreilor din Odessa a decis conducătorul
statului şi deportarea lor, ordonată în şedinta Consiliului din 16 decembrie 194 1 ,
în următorii termeni: .sO-mi scoţi jidanii din Oclesso. Mie fml este teamă să nu se
producă o catastrofă din cauzo acestor jidani fn cozul unei debarcări ruseşti Io
Odesso sau fn regiunea fnvecinotă.64.
Rezultatul acestei culpabilizări a evreilor din aceste provincii a fost
exterminarea în masă a zeci de mii de oame'ni pentru unica vină de a fi fost evrei.
Documentele incluse în volum pun în evidentă ordinele conducătorului
statului privind deportarea în Transnistria şi a unor evrei din Vechiul Regat şi sudul
Transilvaniei. Aceste deportări au awt loc în principal pe parcursul anului 1942.
Sub incidenta acestei pedepse au căzut cei cu caziere de comunişti, antifascişti,
sabotori, absenţi de la munca obligatorie ş.a. Dar principiul discriminării etnice a
funcţionat şi în aceste cazuri, căci pentru toate aceste in/racţjuni, numai evreii au
fost trimişi în Transnistria şi, conform ordinelor în vigoare, ei trebuiau să fie
deportati împreună cu toată familia. Era o formă de descongestionare a oraşelor
de evrei.
Conditille din Transnistria nu pot fi, desigur, comparate cu cele din
lagărele naziste de exterminare. Şi totuşi, pe harta lagărelor de exterminare
alcătuită de istoricul R. Hilberg, sunt incluse şi cele din Transnistria65• Aici nu se
murea în camera de gazare, dar se murea de gloanţe, de foame, frig şi extenuare.
Dacă problematica deportării în Transnistria (cu toate implicatiile ei
distrugătoare pentru evreu se dezvăluie nedisimulat în stenogramele aici awte în
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vedere, nu se poate afinna acelaşi lucru în legătură cu problema aderării
protagoniştilor regimului antonescian la planul nazist al soluţiei finale privind
deportarea evreilor în lagărele naziste de exterminare.
Din izvoarele care ne stau la dispozitie, rezultă că această problemă a fost
adusă în discutie la şedinţa Consiliului de Miniştri cu guvernatorii din 29
septembrie 1942. Cu acest prilej , prof. M. Antonescu informa într-un limbaj
eufemistic despre un consimţământ pe care l-ar fi dat împreună cu mareşalul
Antonescu autorităţilor naziste aflate în tară pentru deportarea evreilor în
respectivele lagăre. .to un moment dat orotO Mihai AntonesOJ
s-o discutat
-

-

problemo trimiterii unor evrei din ţara noastr6 Tn oltil porte. N-o ştiut de acest luau
dec6t domnul mareşal Antonescu şi cu mine şi tnro cineva. de legc5tur6 cu gwernul
Reichului. Nu s-o scris dec6t trei rfJnduri, foarte vagi şi n-o ştiut despre ele, despre
oceast6 chestiune, dec6t cineva. din 55-ul german. €i bine, eroct la S zile dup(J ce
s-o produs oceast6 conversaţiune, toot6 Transilvania a fost irrvodot6 de ştirso că
guvernul rom&l izgoneşte toot6 populaţiajidoveosc6 din Tronsilvoniad>6.
Din informatiile istoricului german Andreas Hillgruber, rezultă că acele
câteva rânduri foarte vagi la care se referă Mihai Antonescu au fost date chiar de

el (M.A.) lui G. Richter (consilierul pentru problemele evreieşti la Ambasada
Germană din Bucureşti): se cerea ca serviciile germane să efectueze strămutarea
evreilor din România şi să înceapă imediat transportarea evreilor din judetele
Arad, Timiş-Torontal şi Turda67•
Deportarea a fost oprită datorită interventiilor unor cercuri politice
româneşti şi ale unor cercuri interne şi internaţionale evreieşti şi nu în ultimul rând
datorită unui protest energic al guvernului american împotriva deportărilor în
Transnistria, transmis guvernului român prin ambasadorul Elveţiei la Bucureşti
(septembrie 1942). Deşi, conform unei note informative a lui G. Richter,
vicepreşedintele Mihai · Antonescu ar fi declarat într-o şedinţă a Consiliului de
Miniştri că guvernul român promovează neabătut linia sa polttică antievreiască ,
neacceptând nici o intervenţie externă, totuşi, la mai puţin de o lună după
înmânarea respectivei note de protest, deportările au fost sistate.
Corxiucătorul statului nu a fost îiisensibil fată de presiunile exercitate în
favoarea unei politici evreieşti mai concesive. În ianuarie 1944, a cerut chiar să i
se întocmească o informare în care să fie incluse toate persoanele care au
intervenit pentru evrei. În documentul alcătuit la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
(cuprins în volumul de fată) se face un istoric al demersurilor respective, care au
început încă din anul 194 1 , pentru oprirea deportării evreilor din Basarabia şi
Bucovina în Transnistria. Acţiunea , la momentul 194 1 , nu a putut opri deportarea
integrală a evreilor din Basarabia, a celor din Bucovina de Sud şi parţială a celor
din Bucovina de Nord. Este de menţionat că la Cernăuţi au rămas totuşi atunci pe
loc 19 OOO de evrei. Abia intervenţiile din toamna anului 1 942 au dus la
suspendarea generală a deportărilor.
Fără îrxioială că factorul decisiv care a determinat atunci sistarea
deportărilor a fost contextul internaţional, schimbarea raportului de forte în mersul
războiului în favoarea coalitiei antihitleriste.
În şedinţa Consiliului de Miniştri din 13 octombrie 1942 (mareşalul
Antonescu nu a participat), prof. Mihai Antonescu a anuntat susperxiarea tuturor
trimiterilor de evrei peste Nistru, decizie ce a însemnat şi renuntarea la planul
privirx:l deportările în lagărele naziste.
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În argumentarea acestei decizii, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri
arăta că el, care .o semnat legile de expropriere o bunurilor evreieşti, nu poate fi
suspectat de filosemitlsm, da c:leportăile trebuiesc oprite dotorit6 abuzurilor.
situaţiei internaţionale şi faptu/ul c6 fn alte ţări regimul evreilor nu este co cel ol
nostru din Rom&llor68.
S-a dat publicităţii şi un comunicat, ce-i drept eufemistic formulat, în care
nu s-a amintit că ar fi fost vorba despre evrei, ci doar că a avut loc o şedinţă a
Consiliului de Miniştri care s-a ocupat de chestiunea expatrierii unor elemente din
Rega f9 .
Evreii au apreciat atunci, pe drept cuvânt, hotărârea din 13 octombrie
1942 ca un moment de cotitură în destinul lor pus sub semnul Holocaustului.
Etapa 13 octombrie 1 942 - 23 august 1 944. Stenogramele şedinţelor
din perioada care a urmat datei de 13 octombrie 1942 reflectă o nouă orientare
în problema evreiască .
Se instituie o Conferintă Interministerială pentru preîntâmpinarea
abuzurilor comise în legătură cu deportarea evreilor în Transnistria. În tematica
şedinţelor acestui organism se includ tot mai des probleme ca: ajutorarea
deportatilor în Transnistria, organizarea regimului de viată şi de muncă a celor
aflati în Transnistria; se dă libertate de circulaţie pe teritoriul provinciei pentru
unele categorii de deportati, cu specificarea însă că se interzice revenirea lor în
tară; repatrierea unor grupuri de evrei (beneficiază de această decizie toţi evreii
deportaţi din Dorohoi şi rămaşi în viată şi un grup de aproximativ 2 OOO de copii
rămaşi orfani, precum şi alte câteva categorii); organizarea emigrării ş.a.
Guvernul antonescian s-a preocupat de problema emigrării şi înainte de
Consiliul din 13 octombrie 1942. În şedinta Consiliului economic din 2 iulie 1942,
prof. Mihai Antonescu conchide în acest sens:
.Îmi este ego/ docc5 aceste elemente trec dincolo de Bug. în Transnistria,
sou dincolo de Mediteron6, fn Palestina, esenţial este co aceste elemente să
plece de pe teritoriul nost:ru"0•
În şedinţa din 16 septembrie 1942, tot prof. Mihai Antonescu anunţa că
a pus „problemo emlgrăii fn Germania şi aeolo a fost rugat co ceeo ce face s6
comunic� pur şi simplu, hotădnd ceeo ce aede"1 •
ln anii 1943-1944, politica de organizare a emigrărilor pentru evrei a
îmbrăcat forme mai sistematice, dar numărul celor care au reuşit să plece a fost
infim, emigrarea comportând de fiecare dată un risc pentru viata evreilor care s-au
decis să plece. Este suficient să menţionăm în acest sens scufundarea vaselor
Struma şi Mefkure. Pentru interesul pe care guvernul l-a acordat organizării
emigraţiei este simptomatică şi conferinta de la Consiliul de Miniştri din 2 1 iunie
1944. Au participat şi evrei: dr. W. Hlderman, AL. Zissu şi dr. Zimmer. Prof.
Mihai Antonescu a făcut o lungă expunere pentru a demonstra că guvernul român
a fost întotdeauna împotriva exterminării fizice a populaţiei evreieşti şi a sustinut
emigrarea. Afirmatia contravenea însă realităţilor din anii 1941-1942, când,
conform documentelor cuprinse şi în volumul de fată , prof. M. Antonescu s-a
afirmat drept promotor al acţiunii de purificare etnică, căreia i-au căzut victimă
multe mii de vieţi omeneşti din rândul evreilor, în special basarabeni şi bucovineni.
Este evident că regimul antonescian, în ultimii doi ani ai războiului, a încercat să
creeze o imagine favorabilă României în ţările coalitiei antihitleriste. ln acest scop,
o poziţie mai liberală fată de problema evreiască a fost considerată un posibil
•
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capital politic pentru România. Mareşalul Antonescu s-a pronuntat destul de
categoric în acest sens într-un Consiliu din 20 aprilie 1943 pentru reglementarea
creditului. Arătând cu acest prilej că, deşi ar avea suficiente motive să ia toti evreii
şi să-i treacă peste granită, nu o face totuşi, căci, declara conducătorul statului:
.Noi suntem o ţeră mică, nu o ţeră mere. co Germo11io. Eu lupt să cdştig
războiul, dor se poate fntdmplo si>I cdştige demoaoţiile. Şi noi ştim ce fnseomnă
demoaoţio, fnseomnă iudeoaoţio. Şi atunci să expun eu co generaţiile viitoae ole
neomului să fie /'8depsite pentru o asemenea măsură o mea că ou fost scoşi
evreii din ţerăr'
Aşadar, regimul antonescian s-a delimitat în soluţionarea problemei
evreieşti fată de Germania nazistă . Este însă de subliniat că naziştii au luat
cunoştinţă de poziţia României şi au acceptat-o.
Noua orientare din anii 1943-1944 a regimului antonescian a favorizat
supravieţuirea evreilor din Vechiul Regat şi din sudul Transilvaniei şi salvarea
parţială a celor care au reuşit să supravietuiască regimului de exterminare din
Transnistria.
În conditiile apropierii trupelor sovietice de teritoriul Ucrainei şi al
Transnistriei, organizatiile evreieşti interne şi internaţionale au început interventiile
pe lângă guvernul antonescian pentru obţinerea consimţământului la o eventuală
repatriere a supravietuitorilor calvarului deportării. De fapt, W. Filderman pune în
discuţie readucerea la căminele lor a tuturor evreilor deportati în Transnistria, încă
la sfârşitul lunii noiembrie 1942. Prima notă adresată guvernului de conducerea
clandestină evreiască (care functiona pe lângă Centrala Evreilor) în problema
repatrierii deportatilor în Transnistria datează din 2 ianuarie 1943. Atunci s-a
cerut aprobarea pentru revenirea celor 5 OOO de copii orfani, care trăiau într-o
stare de gravă mizerie, ce le periclita existenta. Este simptomatic că guvernul
conditiona repatrierea lor de posibilitatea emigrării lor imediate.
La 19 ianuarie 1943, printr-un ordin al Ministerului Afacerilor Interne, s-a
dispus instituirea unei prime comisii de triaj , în vederea repatrierii celor trimişi în
Transnistria pe motive neîntemeiate. În iunie 1943, dr. W. Ftlderman, aflat în
deportare în Transnistria, adresează un memoriu guvernului, în care insistă,
printre altele, asupra necesităţii repatrierii tuturor evreilor din Transnistria.
Rezultatul acestor insistente a fost o primă aprobare de principiu a conducătorului
statului pentru repatrierea invallzilor, văduvelor, orfanilor şi veteranilor de război, a
foştilor militari activi, pensionarilor statului, bătrânilor de peste 70 de ani care
aveau familiile în tară ş.a. Centrala Evreilor formulează şi ea o primă cerere de
repatriere a deportatilor la 7 septembrie 1943. Dar întreaga problemă a
repatrierii este sintetizată până la urmă tot de dr. W. Ftlderman, într-o notă
adresată guvernului, la 12 octombrie 1943, în care se precizau următoarele:
„presupundndu-i pe toţi evreii vinovaţi, încă orice pedeapsă ere un termen şi chior
cei condamnaţi Io munca silnică pe viaţă se amnistiază sau se graţiază pentru
motive generale sau speciale.
Cdnd două treimi dintre deportaţi ou murit în exil fn � ani; cdnd sunt familii
în cere din 1 0 membrii nu supravieţuiesc decdt: unul sau doi; cdnd sunt copii oi
căror părinţi ou murit Tn exil; cdnd mii dintre deportaţi, desculţi şi flămdnzi, nu-şi
pot procura drept hrană zilnică decdt: o apă fierl:Jinte Tn cere plutesc 30-40 grame
mă/oi şi deci şi treimeo cere o rămas este ameninţată să moaă, suferinţele lor
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merită, credem, iertare, moi cu seamă când majoritatea celor care supravieţuiesc
sunt femei şi copii minori.
În cuvdntoreo ţinută cu prilejul primirii elevelor de Io liceul din Odesso. dl.
mareşal o recomandat să se sădească Tn sufletele fragede ole copiilor: «iubireo
de aproape şi de frate, pentru o-i pregăti să fnţeleog6 moi t&ziu c6 omul tTebuie
să fie privit, l:Totot şi condus co om, oricare or fi limbo şi credinţo lui, meritele sau
păcoteie lui» (Universu/, 7 iunie 7 943)".
Punctul de vedere al conducătorului statului privind repatrierea a fost
consemnat în câteva stenograme. În şedinta din 17 noiembrie 1943, decizia
mareşalului a fost că numai câteva categorii de evrei deportati din Vechiul Regat şi
sudul Bucovinei pot fi readuse în tară; pentru cei originari din Basarabia şi
Bucovina, să se organizeze un ghetou la Vijnita (Bucovina), de unde să nu aibă
voie să se deplaseze în interiorul tării. De aici, organizatiile evreieşti, în colaborare
cu autoritătile române , urmau să organizeze emigrarea lor din România73•
Primul lot de repatriati soseşte în tară la sfârşitul lunii decembrie 1943;
printre ei se află 1 500 de dorohoieni; iar la începutul lunii martie 1944, sunt
repatriati 1 846 de copii orfani de ambii părinti. La 13 martie 1944, odată cu
hotărârea retragerii administraţiei româneşti din Transnistria, s-a hotărât şi ca toti
evreii deportaţi să fie trecuti pe teritoriul românesc, în Basarabia şi Bucovina.
In acelaşi timp însă, asupra evreilor din interiorul tării, mai ales a celor din
Moldova, planau noi ameninţări, căci, în conditiile pătrunderii trupelor sovietice pe
teritoriul României, mareşalul Antonescu vedea în fiecare evreu un posibil spion
rus şi trădător de tară . Asistăm în acest context la noi şi grave forme de
culpabilizare a evreilor. Judecând după discutiile din cadrul Consiliului de Miniştri,
conducătorul statului preconiza noi măsuri antievreieşti, aducând în discuţie chiar o
eventuală izolare a evreilor în ghetouri. Se pare că în acest sens au exercitat
presiuni şi autoritătile militare naziste . aflate pe teritoriul românesc. Desigur,
situaţia a devenit extrem de tensionată. In mod firesc, evreii, chiar şi necomuniştii
sau anticomuniştii, vedeau în înaintarea trupelor sovietice o eliberare după o viată
plină de anxietăţi şi angoase, de nesigurantă în fata unei maşinării într-o
permanentă ofensivă împotriva lor. Pentru protagoniştii regimului antonescian, era
greu de realizat că, chiar în situaţia respectivă, evreii nu confundau regimul cu
tara. Şi chiar dacă toţi se bucurau de înfrângerea fascismului, putini dintre ei s-au
implicat într-o viată politică activă. Cei mai multi trăiau în continuare sub tensiunea
tuturor vicisitudinilor provocate de război.
•

Dacă Raul Hilberg stabileşte trei faze în desfăşurarea Holocaustului
european (definirea calităţii de evreu, depsedarea de bunuri si exterminarea fizică),
în cazi.ii României aceste etape se concretizează în:
a. românizarea, ca formă de distrugere civică , materială şi morală a
evreimii locale;
b. purificarea etnică , care a îmbrăcat formele unui genocid partial, în timp
şi spatiu;
c. trecerea chiar de către regimul antonescian la o politică de salvare a
propriilor victime, a celor care au supravieţuit exterminărilor ordonate de acelaşi
regim, evreul devenind, din paria, capital politic.
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Perioadele nu se delimitează prin granite rigide, ele se intercalează, dar ca
tendinte dominante dau un conţinut particular .soluţionării" problemei evreieşti de
regimul antonescian în ansamblul epocii Holocaustului, căci, dacă ambiţia
nazismului german a fost extirparea din rădăcină a etniei evreieşti, ambiţia
protagoniştilor regimului antonescian a fost .curăţirea• tării de evrei, iar dacă
naziştii au exclus orice posibilitate de supravieţuire pentru evrei, cu protagoniştii
regimului antonescian problema destinului evreimii din România putea fi
.negociată" în anumite limite. Documentele o dovedesc. A!şa, spre pildă , dacă în
Consiliul de Miniştri din 5 august 1941 s-a decis obligativitatea purtării semnului
distinctiv de către evrei, în Consiliul din 9 septembrie 194 1 , mareşalul hotărăşte
abrogarea ordinului: „Au fost Io mine reprezentanţii comunlt(jţli evreieşti - arc'5ta
conducOtorul statului şi foţ6 de el �om ongojot s6 ridic oceost6 m6surăw•.
(Măsura nu a fost însă abrogată peste tot, căci în Moldova, Bucovina şi
Transnistria evreii continuau să poarte semnul galben.)
S-au obţinut concesii în problema deportărilor. La Cernăuţi au rămas pe
loc, în final, în jur de 16 OOO de evrei, iar cum am arătat mai sus, la 13 octombrie
1942, au fost sistate deportările în masă.
Încă din toamna anului 194 1 , s-a adoptat o linie politică mai elastică în
prMnţa internărilor în lagăre şi a mobilizărilor evreilor la munca obligatorie. Tot în
şedinţa din 9 septembrie 194 1 , mareşalul conchidea: .Sunt anumiţi evrei pe care
noi nu-i putem Tnlocui imediat din posturile pe care le-ou ocupat şi de unde, dacă
i-am ridicat. om provocat o pagubă pentru stat. Rtunci trebuie s6 facem o
despărţire Tntre evreii care nu sunt utili, care nu produc statului o pierdere dacă
sunt Tnchişi şi cei care sunt folositori vieţii economice"� .
Dacă în primii doi ani ai războiului anumite posibilităţi de negociere între
reprezentanţii organizaţiilor evreieşti şi protagoniştii regimului erau în funcţie de
interesele financiare ale statului, în ultimii doi ani ai războiului, interesul din partea
regimului antonescian era şi de natură politică. De fapt, Mihai Antonescu a
început încă din anul 1942 să pregătească dosarele pentru o viitoare Conferinţă
de Pace, neexcluzând victoria ţărilor democratice.
În acest context, regimul a mizat pe atitudinea fată de problema evreiască
ca pe un virtual capital politic. Am putea concluziona că în esenţă nu s-a unnărit
salvarea evreilor, ci s-a sperat în salvarea regimului prin asigurarea supravieţuirii
evreilor.
În general, analiza de conţinut a stenogramelor reproduse în volum pune
în evidentă anumite împrejurări în care regimul antonescian se folosea de
problema evreiască în relatiile sale de politică externă, făcând un anume .târg"
politic. A!şa, spre exemplu, se făceau concesii bisericii catolice (care intervenea în
favoarea evreilor care doreau să se convertească la catolicism sau a dreptului
pentru unii copii evrei de a frecventa şcohle confesionale catolice) , căci regimul era
interesat să întreţină relatil cordiale cu Vaticanul.
Pe de altă parte, conducătorul statului ţinea ca anumite măsuri
antievreieşti să fie aplicate fără .zgomot•, ca să nu afle guvernele ţărilor aliate, sau
să fie înfăptuite pe baze legale, cu alte cuvinte, vroia legalizarea ilegalitătilor; cerea
ca autoritătile naziste aflate pe teritoriul României să fie avertizate că nu tolerează
ca acestea să asasineze evreii români, pentru că el nu vrea să răspundă în fata .
istoriei pentru crimele altora; a interzis la un moment dat ca în presă să se scrie
injurios la adresa evreilor.
-
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Fiecare din aceste cazuri mai sus menţionate se cere a fi receptat ca
produsul unor multitudini de factori de natură istorico-politică . Dar ca element
dominant se impune interesul politic al regimului antonescian de a-şi asigura un
anumit statut şi o anumită imagine în eventualitatea victoriei în război a coalitiei
democratice. Această ambitie politică era mobilul principal al unor actiuni de
salvare a aparentelor în ceea ce priveşte găsirea unor .solutii" noi pentru problema
evreiască . Unil caută spirit de tolerantă şi umanism în acest joc al intereselor
politice. Confundarea calculului politic cu spiritul de tolerantă nu poate genera
decât mitizarea şi mistificarea realitătilor istorice; în ultimă instantă distorsionarea
adevărului.
Dar schimbările intervenite în politica antievreiască nu însemnau schimbări
în natura convingerilor antisemite, nationaliste şi xenofobe ale mareşalului sau ale
profesorului Mihai Antonescu.
Este concludentă în acest sens fie şi următoarea declaraţie a
conducătorului statului, în Consiliul de Miniştri din 6 noiembrie 1943:

.Doro circumstanţele tmi vor ojut:o să c6şt:ig războiul, atunci fiţi siguri că nu
este o/t:ă soluţie dec& deplasarea maselor minoritare printr-o reformă pe care va
trebui să o facem, prin el/minarea acestor mase minoritare din mijlocul elementului
rom&esc"0•

Documentele juridico-legislative şi cele de natură politico-administrativă
emise de regimul antonescian, stenogramele şedinţelor organismelor centrale şi
superioare de stat demonstrează că, până în ultimul moment al existentei sale,
regimul avea programată ellminarea treptată , radicală şi definitivă a minoritătil
evreieşti din societatea românească , din România în general.
De fapt, insistenta pentru emigrare era subordonată tot acestui deziderat .

Discutiile în guvern despre evrei, ordinele impuse în acest cadru de
mareşaiul Antonescu dezvăluie mecanismul unui stat totalitar în care s-a abrogat
sistemul de garantu pentru existenta unei minorităti precum cea evreiască şi în
care puterea discreţionară a acţionat nu pe baza unui cod legislativ de securitate
umană, ci discreţionar şi abuziv, conform unor interese financiare şi politice de
moment.
Desigur, o corectă plasare a unui astfel de regim în contextul istoric dat
cere ca el să fie disociat atât de sistemul de exterminare fizică totală a evreilor,
instituţionalizat de nazismul german, cât şi de regimurile democratice, care au
întronat sistemul de garanţie şi de securitate individuală şi colectivă pentru toţi
cetătenil unei ţări, fără deosebire de origine etnică .
Juristul Rafael Lemkin, când a inclus, în anul 1942, în limbajul juridic
intemational termenul de genocid, i-a dat o dublă definitie: .exterminare lit:ero/ă o

popoarelor, clor şi un asalt: trept:ot:, un pion care coordonează, prin demolarea
fundamentului existenţial, anihilarea unui grup noţionor"'1 •

Analizând în lumina acestei definitii documentele cuprinse în volumul de
fată, trebuie să conchidem că ele pun în evidentă funcţionarea unui regim politic
care a denunţat respectarea drepturilor omului în cazul etniei evreieşti, promovând
o politică de genocid, în ambele sensuri atribuite termenului de autorul amintit.
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Regimul antonescian s-a delimitat în multe privinte de regimul criminal al
Germaniei naziste; el prezintă însă un caz paradigmatic pentru întelegerea faptului
că un regim de tip etnocratic, în care au fost suprimate toate formele democratice
şi constituţionale de guvernare, într-un anumit context istoric, poate deveni un
instrument politic şi administrativ adecvat pentru promovarea şi practicarea unei
politici de etnocid şi genocid.
Semnificatia acestor documente, constă în recomandarea lor ca proprii
unui regim totalitar, discretionar şi abuziv, care îşi atribuie dreptul să decidă de
viata sau moartea unor indivizi sau unor întregi colectivităti umane. Lectura
stenogramelor are efecte ră5colitoare prin conştientizarea faptului că puterea
politică a unui dictator poate face ca omul de rând (atunci evreul şi întreaga
comunitate evreiască, altădată cine mai ştie cine) să devină o simplă jucărie nu
doar în relatie cu natura, dar şi în relatie cu istoria.
LYA BENJAMIN
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•• E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentele 6, 12, 13, 14, 15, 16 ş.a.
"" Doc . 60 din volumul de fată.
" Doc . 65 din volumul de fată.
52 Ibidem.
" Doc . 67 din volumul de fată.
„ Doc . 69 din volumul de fată.
" Doc . 93 din volumul de fată.
"' Doc. 95 din volumul de fată.
'' Doc . 99 din volumul de fată.
"' Doc . 108 din volumul de fată.
50 Doc . 1 13 din volumul de faţă.
"" Doc. 1 18 din volumul de fată.
61
Doc . 123 din volumul de fată.
62
Ibidem.
6' Doc . 1 18 din volumul de fată.
Doc . 120 din volumul de faţă.
65 R. Hilberg, op. cit. , pag 1219.
66 Doc . 145 din volumul de faţă.
67 Andreaş Hillgruber, op. dt. , pag. 282.
"" Doc. 147 din volumul de fată.
•• Vezi ziarul ,Tunpul", 16 octombrie 1942.
'0 Doc. 139 din volumul de fată.
7 1 Doc . 144 din volumul de fată.
72 Doc . 166 din volumul de fată.
" Doc . 176 din volumul de faţă.
74 Doc . 109 din volumul de fată.
" Idem.
76 Doc . 175 din volumul de faţă.
"Cf. Michael Marrus, .L'Holocaust dilni I'histoire", pag 43.
.

,

.

,

.

.

.

.

04

.

.

XL
https://biblioteca-digitala.ro

Notă

asupra

ediţiei

În editia de fată sunt cuprinse documente ale organismelor superioare de
stat, declaraţiile unor personalităţi ale vieţii politice, interviuri şi corespondentă în
problema evreiască .
De o deosebită relevantă sunt, în acest context, stenogramele şedinţelor
Consiliului de Miniştri din timpul guvernării regimului antonescian.
Documentele sunt extrase, în principal, din surse arhivistice şi din presa
vremii.
Stenogramele au fost selectate din fondurile Arhivelor Statului din
Bucureşti şi ale Arhivei S.R.I.
Stenogramele sunt publicate fragmentar, extrasele fiind axate pe
problema evreiască .
Având în vedere condiţiile dificile de investigare şi cercetare a acestor
documente cheie, nu am avut posibilitatea cuprinderii lor exhaustive.
Referatele şi documentarele elaborate de ministerele de resort,
documentele din cuprinsul aparatului critic al stenogramelor pun în evidentă
mecanismul de transmitere şi aplicare a deciziilor luate în cadrul şedinţelor
Consiliului de Miniştri, rolul decisiv al conducătorului statului în acest context.
Declaratille unor politicieni, interviurile acordate de mareşalul Antonescu,
reproduse în volum, demonstrează că antisemitismul nu a fost doar o linie politică
de stat, dar şi o concepţie ideologică a oamenilor politici aici avuţi în vedere.
Documentele statistice sunt extrase din surse arhivistice şi partial din
Breviarul Statistic al Populaţiei Evreieşti, alcătuit de Centrala Evreilor din România
în anul 1943.
Referatele unor statisticieni reproduse în volum au fost alcătuite în epocă .
Având în vedere informaţiile ce le conţin, ele prezintă un interes istoric
documentar deosebit.
Capitolul referitor la anii 1 938- 1 940 prezintă un caracter de introducere
istorică .
Sursele arhivistice şi izvoarele bibliografice se regăsesc, cu titulatura şi
titlurile complete, la sfârşitul volumului.
Volumul, deşi n-are ambitia de exhaustivitate în privinţa surselor cuprinse,
constituie un instrument de lucru pentru cei interesaţi în cunoaşterea abordării şi
.soluţionării" problemei evreieşti în epoca regimului antonescian.
L.B.
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Rezumatele documentelor

1 . 1 937, decembrie 31. Extrase din cuvântarea donmului Octavian Goga,
preşedinte al Consiliului .de Miniştri, privind programul de gtNemare. Sunt
prezentate primele măsuri antievreieşti.
2. 1 938, .Ianuarie 1 1 . Extras din declaraţiile doctorului Alexandru Vaida
Voevod, în legătură cu politica antisemită a guve1nului Goga-Cuza.
3. 1 938, .Ianuarie 13. Declaraţia regelui Carol al U-lea despre problema
evreiască în România.
4. 1 938, .ianuarie 18. Extras dintr-un interviu acordat de Istrate Micescu,
ministru de externe, în problema minoritară şi în cea evreiască din România.
5. 1 938, .Ianuarie 20. Articolul intitulat Între Ion şi /ţie, de scriitorul Zaharia
Stancu. Protestează împotriva politicii de persecutare a evreilor promovată de
guvernul Goga-Cuza.
6. 1 938, februarie 5. Extras din articolul Retorică şi realitate, publicat de I.
Manolescu-Strunga. Rolul pe care l-au avut evreii în unele ramuri de activitate nu
poate fi nimicit într-o noapte.
7. 1 938, februarie 13. Manifestul-program al guvernului Patriarhului Miron
Cristea. România va colabora cu alte state cu un prisos de populaţie evreiască,
ajutând-o să-şi găsească patria pe care ea însăşi declară că o doreşte.
8. 1 938, martJe 9. Scrisoarea Patriarhului Miron Cristea, preşedintele
Consiliului de Miniştri, adresată Prim-Rabinului Jacob Niemirower. Să se citească
o rugăciune pentru pace şi bună întelegere între oameni, pentru credintă fată de
patrie şi tron.

3

https://biblioteca-digitala.ro

9. 1 938, augu.U 3. Regulamentul pentru functionarea Comisariatului general
pentru minorităţi.
10. 1 938, septembrie 10. Expunerea profesorului Silviu Dragorrtir, comisar
general al minorităţilor. Extrasul privind statutul etniei evreieşti.
1 1. 1 938, decembrie 31. Extras din declaraţia lui Grigore Gafencu, ministrul
de externe al României, în problema evreiască. E nevoie ca, prin măsuri
internaţionale, să se creeze posibilităţi de emigrare grabnică a evreilor din
România.
·

12. 1 939, Januarie 1 7. Extras dintr-un referat întocmit de Comisariatul
general al minorităţilor. Contrar dovezilor statistice, se exagerează ponderea
evreilor în ansamblul locuitorilor tării. Evreii sunt acuzaţi că au acaparat poziţiile
cheie ale economiei nationale.
13. 1 939, lunJe 18. Memoriul A.G.l.R.-ului adresat Confederaţiei
Asociaţiunilor de Profesionişti Intelectuali (C.A.P.l.R.). Se reproşează că nu se
urmăreşte românizarea profesiunilor intelectuale.
14. 1 939, lunJe 23. Docwnentar elaborat de sectia juridică a Comisiei
minorităţilor. Evreii au depus plângeri la Secretariatul General al Societăţii
Naţiunilor împotriva măsurilor discriminatorii care li se aplică. Încercarea
locuitorilor evrei de a-şi apăra drepturile este privită ca un act de defăimare a tării.
15. 1939, noiembrie 1 2. Extras din expunerea lui Victor lamandi, ministrul
justiţiei, privind organizarea corpului avocaţilor. Noul statut trebuie să asigure
primatul etnic în barouri.

16. 1 940, Julie 9. Comunicatul şedinţei ConsiliW,ui de Miniştri. Au fost stabilite
anumite principii privind soluţionarea problemei evreieşti.
17. 1940, Julie 1 O. Extras din expunerea ministrului Nichifor Crainic la
consfătuirea directorilor de ziare. Dreptul de a vorbi zilnic neamului românesc
apartine românilor neaoşi.
18. 1 940, Julie 1 9. Comunicatul privind şedinţa Consiliului de Miniştri. S-au
adoptat măsuri în vederea nationalizării vieţii publice.
19. 1 940, Julie 21. Comunicatul privind şedinţa Consiliului de Miniştri. S-a
hotărât adoptarea unor legi speciale pentru reglementarea statutului evreilor.

20. 1 940, Julie 30. Declaratiile profesorului M. Manoilescu, ministru al
afacerilor străine, privind rezultatele vizitei oficiale şi ale convorbirilor delegaţiei
române cu şefii de stat ai Germaniei şi Italiei. S-a precizat că românii nu pot
ajunge stăpâni la ei acasă decât dacă se rezolvă prin măsuri categorice problema
evreiască.
2 1 . 1 940, august 20. Memoriul înaintat Preşedinţiei Consiliului de Miniştri
privind consecinţele nefaste asupra vietii economice din judeţul Tllllişoara ale
aplicării noului statut juridic al evreilor din România.
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22. 1 940, august. Referat elaborat pentru Preşedinţia Consiliului de Miniştri
privind regimul juridic al minoritătilor din România. Singura minoritate
dezavantajată este cea evreiască.
23. 1 939, februarie 24. Expunerea statisticianului Sabin Manuilă, la şedinţa
secţiei istorice a Academiei Române, privind structura etnică a României, în
lumina datelor recensământului din 1930. Extrasul referitor la etnia evreiască în
contextul societătii româneşti.
24. 1 939. Tabel întocmit de Institutul Central de Statistică privind evoluţia
numerică a evreilor din România între anii 1931-1939.

25. 1 939. Tabel întocmit de Institutul Central de Statistică privind evreii
cetăţeni români, imigraţi şi emigrati în intervalul 1931-1939.
26. 1 941 . Memoriu întocmit de Institutul Central de Statistică, Oficiul de
Studii, asupra populaţiei evreieşti înainte şi după ciuntirea teritorială a României
din anul 1940.
27. 1941. Tabel privind populaţia evreiască , conform recensământului din
1930, rămasă în teritoriul românesc după ciuntirea teritorială a României în vara
şi toamna anului 1 940.
28. 1941. Datele preliminare ale recensământului din 6 aprilie 194 1 . Primul
recensământ în care locuitorii evrei au fost înregistrati pe formulare speciale.
29. 1941. Dare de seamă asupra recensământului general al României din
194 1 . Extrasul privind evreii.
30. 1 942, mal 20. Recensământul locuitorilor având sânge evreiesc, din
Vechiul Regat şi Ardeal.
3 1 . 1 942, septembrie 9. Raportul statistic al Inspectoratului Jandarmeriei
Transnistria către Guvernământul Transnistriei, în legătură cu numărul evreilor
deportaţi din Basarabia şi Bucovina - evrei aflaţi în Transnistria - şi mişcarea
evreilor localnici.
32. 1 942, septembrie 10. Referatul întocmit de Institutul Central de
Statistică , la cererea mareşalului Ion Antonescu, privind situaţia numerică
comparativă a populaţiei evreieşti din România în lumina rezultatelor
recensămintelor din 6 aprilie 1941 şi 20 mai 1942.
33. 1 942, septembrie 25. Observatiile Institutului Central de Statistică cu
privire la alcătuirea unui fişier cu datele personale ale tuturor evreilor din România .
34. 1942, decembrie 6. Date publicate, pe provincii istorice, cu privire la
bunurile agricole expropriate de la evrei.

35. 1 942, decembrie 6. Date publicate, cu privire la bunurile urbane
expropriate de la evrei.
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36. 1 942, decembrie 6. Date publicate, privind bunurile urbane expropriate
de la evrei (în Bucureşti şi în provincie) .

37.

1 942, decembrie 6.

Date

38.

1 942, decembrie 6.

Situatia

expropriate de la evrei.
expropriate de la evrei.

publicate,

privind

bunurilor

bunurile

industriale,

pe

industriale
categorii,

39. 1 942, decembrie 6. Date publicate, cu privire la bunurile forestiere

expropriate de la evrei.

40. 1 942, decembrie 6. Date publicate, privind veniturile realizate prin
arendarea buntµilor forestiere expropriate de la evrei.
4 1 . 1 942, decembrie 6. Date /Privind veniturile realizate prin exploatarea
bunurilor forestiere expropriate de la evrei.
42. 1 942, decembrie 6. Date privind veniturile realizate prin vânzarea
bunurilor forestiere expropriate de la evrei.

43. 1 943, iulie 12. Referatul Institutului Central de Statistică privind numărul
evreilor cetăţeni străini aflaţi intre hotarele României.
44. 1 940, septembrie 1 7. Extrase din directivele date de conducătorul
statului, generalul Ion Antonescu, presei, radiodifuziunii şi agentiei telegrafice. S-au
făcut precizări în .problema evreiască.
45. 1 940, septembrie 18. Şedinta Consiliului de Miniştri. Se hotărăşte
trecerea proprietătilor rurale evreieşti în patrimoniul statului. Pe aceste terenuri se
va aşeza populatia de origine etnică română refugiată din teritoriile evacuate.
46. 1 940, septembrie 27. Şedinta Consiliului de Cabinet . În problema
evreiască se discută aplicarea măsurilor generale de eliminare a evreilor din toate
domeniile de activitate ale societătii româneşti.
4 7. 1 940, septembrie 30. Interviul acordat de generalul Ion Antonescu,
conducătorul statului, unui corespondent al ziarului italian .Stampa"; .problema
evreiască o va rezolva substituind încetul cu încetul pe evrei cu români".

48. 1 940, octombrie 1. Şedinta Consiliului de Miniştri. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, dă dispozitii pentru eliminarea evreilor din
domeniul profesiunilor libere . În Jocurile rămase vacante urmează să fie plasaţi
refugiaţi români din terttoriile ocupate.
49. 1 940, octombrie 4. Şedinta Consiliului de Cabinet. Evreii nu pot să fie
furnizori regali. Comerciantii evrei sunt obligaţi să angajeze personal românesc
care să învete meseria de negustor.

50. 1 940, octombrie 8. Şedinta Consiliului de Cabinet. S-au hotărât
desfiintarea cimitirului evreiesc din str. Sevastopol, afişarea în toate librăriile a
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listelor cu numele scriitorilor evrei, întocmirea unei evidente pe judete cu suprafata
arabilă expropriată de la evrei.

51. 1 940, octombrie 10. Extras din expunerea generalului Ion Antonescu,
condUcătorul statului, în şedinţa Consiliului de Cabinet, privind administrarea
bunurilor rurale expropriate de la evrei. Pământul nu se împarte. Se organizează
obşti, în frunte cu administratori, reprezentanţi ai statului.
52. 1940, octombrie 1 1. Şedinta ConsiUului de Cabinet. Se discută problema
transferului proprietăţilor evreieşti la ceilalti locuitori ai tării. S-a definitivat noua
lege cu privire la reglementarea activităţii avocatilor evrei.
53. 1 940, octombrie 14. Consfătuirea cu prefectii din întreaga tară .
Generalul Ion Antonescu, conducătorul statului, îi acuză pe evrei de boicot
comercial ca răspuns la .cascada de măsuri luate împotriva lor".

54. 1 940, octombrie 1 7. Şedinta Consiliului de Miniştri cu şefii
departamentelor economice. Valoarea aproximativă a bunurilor expropriate de la
evrei se estimează la peste 5 miliarde de lei. Se vor stabili normele pentru
definirea calităţii de evreu, cazurile particulare trebuie tratate cu omenie.
55. 1940, octombrie 22. Şedinta Consiliului de Miniştri. Se discută eliminarea
medicilor evrei din aparatul de stat şi din armată , problema emigrării şi a
internărilor în lagăre . Se confirmă că în România sunt 300 OOO de evrei.
56. 1940, octombrie 25. Şedinţa Consiliului de Cabinet. Sunt stabilite
conditiile în care pot emigra evreii din tară . Se interzice scoaterea de valori.
5 7. 1940, octombrie 29. Se discută situaţia statistică a populatiei evreieşti în
principalele oraşe din tară . Conducătorul statului declară că, dacă ar fi numai
339 OOO de evrei, .n-ar mai fi o problemă evreiască".
58. 1 940, noiembrie 18. Şedinta Consiliului de Miniştri. Extrasul din
stenograma privind discuţia despre reconstrucţia oraşului Panciu, care trebuie să
devină un oraş fără evrei.

59. 1 940, decembrie 9. Extras din adresa Preşedinţiei Consiliului de Miniştri
către ministrul educaţiei nationale, cultelor şi artelor, în legătură cu hotărârea
şedintei Consiliului de Miniştri din 4 decembrie, privind copiii evrei care vor să
frecventeze şcoli confesionale creştine.
60. 1 940, decembrie 13. Şedinta Consiliului de Cabinet. S-au adoptat
hotărâri cu privire la reglementarea activităţii comisarilor de românizare.
Functionarii concediati din aparatul de stat vor fi plasaţi în întreprinderile
comerciale şi industriale evreiesti.
6 1 . 1 940, decembrie 1 9. Şedinţa Consiliului de Miniştri. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, stabileşte măsurile concrete pentru plasarea
funcţionarilor români în magazinele evreieşti, în primul rând din Moldova.

62. 1940, decembrie 20. Şedinta Consiliului de Cabinet. Se propun măsuri
pentru preîntâmpinarea transferului proprietătii evreieşti în proprietate germană .
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Mircea Cancicov, ministrul economiei naţionale, avertizează că trebuie procedat cu
tact pentru a nu transfonna antisemitismul în xenofobie.
63. 1 940, decembrie 29. Şedinţa Consiliului de Cabinet. Generalul C.
Petrovicescu raportează despre unele arestări de comunişti. S-a decis autorizarea
unui singur ziar pentru evrei, celelalte fiind suspendate.
64. 1941, .ianuarie 10. Şedinta Consiliului de Cabinet. Ordinul în rezoluţie al
generalului Ion Antonescu, conducătorul statului, cu privire la internarea în lagăr a
evreilor intraţi clarxiestin în tară.
· 65. 1941, .ianuarie 1 1 . Şedinţa Consiliului de Miniştri. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, acuză legionarii pentru fărădelegile comise
împotriva evreilor.

66. 1941, Ianuarie 1 7. Şedinţa Consiliului de Miniştri. E.xtrase din stenogramă
privind poziţia Legiunii fată de evrei şi problema evreiască.
6 7. 1941, febnarie 3. Şedinţa Consiliului de Miniştri. Se hotărăşte continuarea
românizării economiei, dar fără primejduirea procesului de producţie.
68. 1941, febnarie 6. Şedinţa Consiliului Economic. Generalul Ion Antonescu,
conducătorul statului, îi acuză pe evrei că au omorât comertui românesc.

69. 1941, februarie 7. Şedinţa Consiliului de Cabinet. E.xtras privind
hotărârea conducătorului statului în problema românizării.

70. 1941, februarie 14. Şedinta Consiliului de Cabinet. În discuţie. asigurarea
transportului pentru un grup de emigranţi evrei în Palestina.
7 1 . 1941, februarie 15. Şedinţa Consiliului de Miniştri. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, stabileşte criteriile pe baza cărora va opera
expatrierea treptată a evreilor din România.
72. 1941, februarie 18. Şedinţa Consiliului de Miniştri. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, expune planul de expropriere treptată a
evreilor, după câre vor fi trecuţi peste graniţă.
73. 1941, februarie 25. Şedinţa Consiliului de Miniştri. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, îşi expune punctele de vedere în problema aşa
zisei invazii evreieşti.
74. 1941, februarie 25. Şedinta Consiliului de �- Extras din ordinul în
rezoluţie al generalului Ion Antonescu. Românii refugiaţi nu vor beneficia de
întreprinderile expropriate de la evrei.
75. 1941, februarie 27. Şedinţa Consiliului Economic. Extras din stenograma
şedintei privind discutiile despre definirea .calităţii de evreu".
76. 1941, februarie 28. Şedinţa Consiliului de Cabinet. Se discută adoptarea
unei legi a chiriilor în favoarea chiriaşilor. .Evreii nu beneficiază de această lege".
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77. 1 941, februarie 28. Şedinta Consiliului de Cabinet. Extras din ordinul în
rezoluţie dat de conducătorul statului în problema magazinelor evreieşti luate de
legionari.
78. 1 941, martie 1. Şedinţa Consiliului de Miniştri Generalul Ion Antonescu,
conducătorul statului, a dat ordin să se pWlă în vedere evreilor cetăteni români
�e pleacă sau se află în străinătate că nu au voie să se mai întoarcă în România.
In paşapoartele evreilor să se introducă specificarea de .evreu".
.

79. 1 941, martie 4. Şedinţa Consiliului de Miniştri Extras privind poziţia
generalului Ion Antonescu, conducătorul statului, în problema convertirii evreilor la
catolicism.
-.

80. 1 941, martie 6. Şedinţa Consiliului de Miniştri Generalul Ion Antonescu,
conducătorul statului, dă ordinul în rezoluţie privind expulzarea evreilor refugiaţi
din Ausbia, Germania şi Polonia.
.

81. 1941, martie 7. Şedinţa Consiliului de Miniştri Extrase din stenogramă
privind discutiile asupra problemei evreieşti. Generalul Ion Antonescu,
conducătorul statului, arată necesitatea expulzării din ţară, fără milă , a tuturor
străinilor.
.

82. 1941, martie 14. Consfătuirea corxiucătorului statului cu reprezentanţii
marilor irx:lustrii. Români1.area economiei nu poate fi rezolvată .cu pedeapsa cu
moartea sau cu lagăre de concentrare, d cu otyanizarea proprie a vieţii economice" .
83. 1941, martie 18. Şedinţa Consiliului de Miniştri Extras din stenograma
şedinţei privind numărul medicilor evrei în Bucureşti. Farmaciştii români care îşi
vor ceda farmaciile evreilor vor suferi pedepse drastice.
.

84. 1 941, martie 27. Şedinţa Consiliului Economic. Generalul Ion Antonescu,
conducătorul statului, ordonă să se facă crescătorii de vite pe fermele expropriate
de la evrei.
85. 1 941, aprilie 4. Şedinţa Consiliului de Cabinet. Generalul Ion Antonescu,
conducătorul statului, acuză evreii de sabotaj economic, fi ameninţă că va da
drumul la mase să-i .masacreze".

86. 1 941, aprilie 8. Şedinţa Consiliului de Miniştri. Generalul Ion Antonescu,
conducătorul statului, dă noi indicaţii în legătură cu metodele de înfăptuire a
românizării. Nu trebuie dezorganizate institutiile comerciale care produc în
interesul economiei naţionale şi în interesul fiscului.
87. 1 941, aprilJe 10. Şedinţa Consiliului Economic. Extras din ordinul în
rezoluţie al generalului Ion Antonescu, conducătorul statului, cu privire la modul
de administrare a bunurilor. luate de la evrei. Dacă personalul românesc nu
reuşeşte să pună toate aceste bunuri în stare de producţie, atunci pentru
conducerea întreprinderilor trebuie revenit .la persoana care le-a fondat şi le-a dus
pe căile progresului".
88. 1 941, aprllle 1 1. Şedinta Consiliului de Miniştri. Profesorul Mihai
Antonescu, ministru secretar de stat, a expus principiile politico-juridice ale legii
privind înfiinţarea Centrului Naţional de Românizare.
9
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89. 1 941, aprilie 1 5. Şedinta Consiliului de Miniştri . Generalul Ion Antonescu,
conducătorul statului, cere condamnarea şi executarea imediată a asasinilor
librarului evreu Max London. Înfierează pozitia lui C. I. C. Brătianu de protestare
împotriva exproprierii imobilelor urbane evreieşti.
90. 1941, mai 8. Şedinţa Consiliului Economic. Extras din expunerea prof. Mihai
Antonescu, ministru secretar de stat, despre trecerea Centrului National de
Românizare în subordinea Preşedintiei Consiliului de Miniştri şi crearea in.stitutiei de

comisari pentru intrcxiucerea elementului românesc în irxlustria şi comertul evreiesc.

9 1 . 1 941, mal 9. Şed.inta Consiliului de Cabinet. Se adoptă hotărârea ca
evreii din statele cu care România are conventii consulare să nu intre sub incidenta
legilor de românizare.
92. 1941, mai 23. Şedinta Consiliului Economic. Extras din expunerea
profesorului Mihai Antonescu, ministru secretar de stat, despre naţionalismul
creştin, pentru care proprietatea este un instrument politic de conservare a naţiunii
româneşti.
93. 1 941, iunie 1 7. Şed.inta Consiliului de Miniştri. Extras din informarea lui
Mihai Antonescu, prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri: se apropie
momentul când în Basarabia şi Bucovina se va trece la o politică de .totală şi
violentă înlăturare a elementelor străine".
94. 1 941, iunie 23. Şed.inta Consiliului de Miniştri. Expunerea profesorului
Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, privind efectele
românizării de dezorganizare a economiei. În Basarabia şi Bucovina, vor fi
mutaţiuni de ordin etnic care vor lăsa vacante serii întregi de proprietăţi agricole" .
•

95. 1941, iunie 25. Şedinta Consiliului de Miniştri. Evreii sunt scoşi din toate
comunele rurale din Moldova, Basarabia şi Bucovina. Sunt stabilite principiile de
trecere a proprietătilor expropriate de la evrei în patrimoniul elementelor
româneşti.
96. 1941, lulJe 2. Consfătuirea profesorului Mihai Antonescu, vicepreşedinte al
Consiliului de Miniştri, cu viitorii guvernatori ai Basarabiei, Bucovinei şi
Transnistriei. Basarabia şi Bucovina .vor fi supuse unui regim cu totul nou de
eliberare de toate infiltraţiunile străine.
97. 1941, iulie 3. Şed.inta Consiliului de Miniştri. Extrase din expunerea
profesorului Mihai Antonescu, preşedintele ad-interim al Consiliului de Miniştri,
privind politica de purificare etnică în provinciile Basarabia şi Bucovina
98. 1 941, fulie 4. Ordinul 255 al generalului Ion Antonescu, conducătorul
statului, către unitătile militare şi de jandarmerie din tară , în legătură cu
represaliile sângeroase împotriva populatiei evreieşti din laşi. Sunt condamnate
acţiunile criminale individuale săvârşite de unii militari şi civili Numai guvernul are
dreptul de a lua măsurile necesare".
.

•

99. 1 941, iulie 8. Şed.inta Consiliului de Miniştri. Extras din expunerea
Mihai Antonescu, preşedintele ad-interim al Consiliului de Miniştri,

profesorului
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privind planul de acţiune al guvernului pentru purificarea etnică a Basarabiei şi
Bucovinei. Se indică metoda violentei şi a represaliilor. Nu există lege.

100. 1941, Iulie 11. Procesul verbal al şedinţei Consiliului Superior Juridic al
Statului. Trecerea de la cultul mozaic la alt cult nu este numai o problemă
confesională , dar şi o problemă de politică de stat.
101. 1 90, iulie 22. Şedinţa Consiliului de Miniştri. Se discută despre
românizarea farmaciilor, regimul evreilor în taberele de muncă şi în lagărele de
concentrare.
102. 1941, august 5. Şedinta Consiliului de Miniştri.
introducerea semnului distinctiv pentru evrei.

Se hotărăşte

103. 1941, august 22. Şedinta Consiliului Economic. Extrase clin dezbaterile
privind exproprierea bunurilor comunitare, ale fundatiilor şi asociatiilor evreieşti.
Prof. Mihai Antonescu, preşedintele ad-interim al Consiliului de Miniştri, dă
indicaţia ca exproprierea să se facă în etape, pentru ca să .nu paralizăm
funcţiunile Comunitătil Evreieşti, care trebuie să se ocupe de viata evreiască, cât
timp îi avem aici".
104. 1941, septembrie 2. Şedinta Consiliului de Miniştri. Mihai Antonescu,
preşedintele ad-interim al Consiliului de Miniştri, informează şedinţa despre
necesitatea aplicării unor exceptări pentru evreii botezaţi şi cu merite deosebite.
Este criticat modul haotic în care au fost internaţi evreii în lagărele de muncă,
dezorganizându-se astfel funcţionarea normală a mecanismului economic.
105. 1 941, septembrie 3. Telegrama de pe front a mareşalului Ion
Antonescu, adresată profesorului Mihai Antonescu. Conducătorul statului
condamnă eliberarea evreilor din lagăre de muncă deoarece "nu economicul
primează, ci lupta împotriva evreilor. Satana este evreuf.

106. 1941, septembrie 4. Propunerile Conferintei Interministeriale cu privire
la organizarea taberelor de muncă evreieşti. Evreii vor putea plăti taxe de scutire
de la munca obligatorie. Conferinta s-a întrunit pe baza hotărârilor şedinţei
Consiliului de Miniştri din 2 septembrie.
107. 1941, septembrie 5. Şedinta Consiliului de Miniştri. Consideratiile
mareşalului Ion Antonescu, conducătorul statului, privind criza provocată „de

deparazitarea vieţii neamului românesc de toţi evreii'.

108. 1941, septembrie 6. Şedinta Consiliului de Miniştri. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, despre un viitor posibil al evreilor clin România:
.Noi avem zeci de mil de jidani, pe care am intenţia să-i arunc în Rusia" .

109. 1941, septembrie 9. Şedinţa Consiliului de Miniştri. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, hotărăşte păstrarea temporară în funcţie a
evreilor indispensabili pentru cerintele economiei naţionale. Din dispoziţia
conducătorului statului, s-a abrogat ordinul privind purtarea semnului distinctiv.
1 10. 1941, septembrie 12. Şedinţa Consiliului Economic. Extras din
intervenţia profesorului Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri.
Problema naţională de românizare a vietii economice trebuie începută prin
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colaborarea românilor cu evreii, cu tendinta de a înlocui elementele evreieşti.
Munca obligatorie nu este o pedeapsă. Fiecare să fie întrebuinţat la specialitatea
lui.
1 1 1 . 1 941, septembrie 23. Şedinţa Consiliului de Miniştri. Extras din
intetventia prof. Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, privind
problemele procesului de românizare a economiei naţionale.
1 12. 1 941, septembrie 30. Şedinţa Consiliului de Miniştri. S-a luat hotărârea
de a izola evreii aflaţi la munca obligatorie de populaţia locală. .Fac propagandă
odioasă. Descurajează populaţia româneasca..... .

1 13. 1 941 , octombrie 6. Şedinţa Consiliului de Aprovizionare. Mareşalul
Antonescu, conducătorul statului, informează .şedinţa că a luat măsura ca să-i
scoată total şi definitiv pe evreii din Basarabia şi să purifice neamul românesc,
.căci nu frontierele fac tăria unui neam, d omogenitatea şi puritatea rasei luf.

1 14. 1 941, octombrie 7. Şedinţa Consiliului de Aprovizionare. Mareşalul Ion
Antonescu , conducătorul statului, îi face responsabili pe evrei pentru lipsa simţului
.gospodăresc" al ţăranilor basarabeni.
1 15. 1 941, octombrie 1 1 . Conferinta cu prefecţii din tară. Extras din
cuvântarea mareşalului Ion Antonescu privind intenţia sa de a face din neamul
românesc un grup omogen: . Tot ce este străin, încet-încet, trebuie să plece".
1 16. 1 941 , octombrie 1 1 . Extrase din cuvântarea profesorului Mihai
Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, la Conferinţa cu prefectii. S-au
dat îndrumări cu privire la sistemul de atribuire a imobilelor expropriate de la evrei.
S-a atras atenţia asupra unor abuzuri comise cu prilejul internării evreilor în lagăre.
1 17. 1 941 , noiembrie 6. Conferinţa la Consiliul de Miniştri cu rectorii
universităţilor. Maresalul Ion Antonescu, conducătorul statului, acuză evreii că au
distrus România.
1 18. 1 941, noiembrie 13. Şedinţa Consiliului de Miniştri cu guvernatorii
Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei. Conducătorul statului este informat de
executarea ordinelor sale privind represaliile împotriva evreilor din Odessa .
1 19. 1941, noiembrie 1 3. Şedinţa Consiliului de Miniştri. S-au luat hotărâri în
problema dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase de la evreii din
Basarabia şi Bucovina, deportaţi în Transnistria.
120. 1941, noiembrie 1 9. Şedinţa Consiliului de Coordonare. Se hotărăşte
înlocuirea muncii obligatorii pentru evrei cu taxe fixe şi impozite progresive Cine
.

•

n-are posibilitatea să plătească plăteşte comunitatea pentru el. Dacă nu, este
expediat din ţară".

121. 1 941, noiembrie 25. Consiliul pentru afaceri interne. În discuţie,
plecarea vasului .Struma". Eugen Cristescu, directorul Serviciului Secret de
Informaţii, declară că vasul nu va ajunge la destinaţie.
122. 1 941, noiembrie 27. Şedinţa Consiliului de Miniştri. Informarea
ministrului de justiţie privind trimiterea în judecată a avocatului dr. W. Fdderman
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pentru scrisoarea adresată mareşalului Antonescu în problema deportării evreilor
din Basarabia în Transnistria.

1 23. 1 941, decembrie 4. Şedinta Consiliului de Miniştri cu guvernatorul
Basarabiei. La ordinea de zi, neregulile petrecute în ghetoul din Chişinău.
Obiectele luate de la evrei au fost însuşite de militari, în loc să fie predate statului.
1 24. 1 941, decembrie 4. Şedinta Consiliului de Miniştri Expunerea
mareşalului Ion Antonescu, conducătorul statului, cu privire la măsurile ce se
impun pentru a împiedica trecerea industriei şi a comerţului evreiesc în mâna
germanilor. Pe evrei 1î poate opera, cu germanii intră în conflict politic.
.

125. 1 941, decembrie 10. Şedinta cu Consiliul pentru şcoală, biserică,
muncă, sănătate şi justitie. Mareşalul Ion Antonescu, conducătorul statului,
expune situaţia privind bunurile expropriate de la evrei. S-a produs .o adevărată
anarhie în star.
126. 1 941, decembrie 1 6. Consiliul de Miniştri cu guvernatorii provinciilor
· dezrobite. Mareşalul Ion Antonescu, conducătorul statului, ordonă evacuarea
tuturor evreilor din municipiul Odessa .
127. 1 942, .ianuarie 23. Consiliul cu guvernatorii provinciilor dezrobite. Se
decide ca bunurile imobiliare expropriate de la evrei să nu fie vândute. Se discută
dispersarea evreilor deportaţi în Transnistria pe întregul teritoriu al provinciei.
Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, cere propuneri în
vederea continuării .migraţiei".
1 28. 1 942, februarie 12. Şedinta Consiliului Economic de Coordonare. Se
constată o incompetentă în administrarea bunurilor expropriate de la evrei. Se
compromite .reforma de românizare".
129. 1 942, februarie 26. Şedinta Consiliului de Miniştri. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, acuză băncile româneşti că acordă credite
evreilor şi străinilor, care se îmbogătesc. Se stabileşte regimul juridic al bunurilor
expropriate de la evrei din Basarabia şi Bucovina. Au rămas proprietăţi evreieşti şi
de la cei deportaţi de ruşi.
130. 1 942, marile 3. Şedinta Consiliului de Miniştri. În discuţie, situaţia
învăţământului farmaceutic în perioada dintre cele două războaie mondiale. Se
inetiminează procentul ridicat al studentilor evrei la această facultate.
1 3 1 . 1 942, martle 13. Consfătuirea la Consiliul de Miniştri cu delegaţii
studentilor din Bucureşti. Mareşalul Ion Antonescu, conducătorul statului, acuză
studenţii evrei de lipsă de pregătire profesională şi de lipsă de devotament pentru
România.
132. 1 942, aprl/Je 16. Consiliul de Miniştri pentru ordine publică . Extrasul din
stenogramă privind deportarea evreilor botezaţi în religia creştină.
133. 1 942, aprl/Je 30. Şedinţa Consiliului de Miniştri cu guvernatorii
Basarabiei şi Bucovinei. Profesorul Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului
de Miniştri, declară bunurile rămase de la evreii deportaţi în Transnistria .bunuri
părăsite", care, conform codului civil, intră automat în patrimoniul statului.
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1 34. 1 942, mal 16. Şeclinta Consiliului de Miniştri. S-a decis pregătirea
conditillor necesare pentru trecerea la românizarea întreprinderilor industriale şi
comerciale evreieşti.
1 35. 1 942, mal 28. Şedinta Consiliului de Miniştri cu guvernatorii. Se decide
reînceperea deportării evreilor din guvernământul Bucovina.
136. 1 942, mal 30. Raport adresat de Trtus Dragoş, subsecretar de stat al
Românizării , Colonizării şi Inventarului, mareşalului Ion Antonescu, în legătură cu
etapele de înfăptuire a .operef de românizare a întreprinderilor industriale şi
comerciale.
137. 1 942, lunle 2. Şeclinta Consiliului de Miniştri. Extras din interventia
profesorului Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri: .nici un

vapor nu

mai poate pleca cu emigranţi fără aprobarea conducătorului statu/uf.

138. 1 942, lunle 25. Şedinta Consiliului de Miniştri. Extras din declaratia
profesorului Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, despre
măretia cauzei lui Adolf Hitler şi ataşamentul mareşalului Antonescu fată de
această personalitate.
139. 1 942, iuJJe 2. Şedinta Consiliului Economic. În problema evreiască se
discută subordonarea muncii obligatorii Marelui Stat Major; vinderea unor terenuri,
proprietatea evreilor deportaţi în Transnistria; organizarea emigrării şi câştigurile
statului de pe urma acestei acţiuni.
140. 1942, iuJJe 23. Şedinta Consiliului de Miniştri. Extras din stenograma
şedintei, referitor la lipsa de medici şi farmacişti în societatea românească, mai
ales după scoaterea evreilor.
1 4 1 . 1 942, august 1 . Raportul Subsecretariatului de Stat al Muncii pe
perioada 6 septembrie 1940 - 1 august 1942. Se analizează efectele legii
românizării personalului din întreprinderi {extras).
142. 1 942, august 1 7. Adresa Preşedinţiei Consiliului de Miniştri cu privire la
măsurile care trebuie luate pentru transportarea evreilor în Transnistria. Sunt
transmise propunerile Marelui Stat Major către ministrul de interne.
143. 1942, septembrie 10. Extras din cuvântarea profesorului Mihai
Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, la capătul a doi ani de
guvernare a mareşalului Antonescu. Sunt prezentate etapele şi rezultatele politicii
de românizare a proprietătii evreieşti.
144. 1 942, septembrie 16. Şedinta Consiliului de Miniştri. În legătură cu
problema evreiască. s-a discutat stadiul românizării , conditiile în care se efectuează
deportările în Transnistria si organizarea emigrării .
145. 1 942, septembrie 29. Şedinta Consiliului de Miniştri cu guvernatorii.
Informarea profesorului Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri,
în problema planurilor de deportare a evreilor în Transnistria şi în alte zone.
Dreptul de proprietate al guvernămintelor Basarabiei şi Bucovinei asupra bunurilor
rămase de la evreii deportaţi. Rolul Centralei Evreilor din România.
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146. 1 942, octombrie 13. Consiliul de Miniştri economic. Se discută

chestiunea imobilelor evreieşti şi a dreptului de dispoziţie asupra lor. Profesorul

Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, propune trecerea acestei
averi drept garantie la Banca Natională în vederea creării unor mijloace financiare
noi pentru institutul de emisiune.

147. 1 942, octombrie 13. Şedinţa Consiliului de Miniştri Se hotărăşte
suspendarea trimiterilor de evrei peste Nistru şi instituirea unei conferinţe
interministeriale pentru rezolvarea problemei evreieşti.
.

148. 1 942, octombrie 27. Şedinţa Consiliului de Miniştri. S-a hotărât
instituirea unei Conferinţe Interministeriale, care să funcţioneze la Preşedinţia
Consiliului de Miniştri, pentru clirijarea lucrărilor privitoare la evrei.
149. 1 942, decembrie 21 . Şedinţa a şasea a Comisiunii Interrninisteriale
speciale pentru organizarea regimului evreiesc.
150. 1 943, imuarle 15. Şedinţa <;omisiunii de Coordonare a Cabinetului
Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei. In problema evreiască se fac precizări
privind folosirea evreilor deportaţi în Transnistria la diferite munci necesare
provinciei. Se aprobă trimiterea de bani pentru deportaţi.
1 5 1 . 1 943, ianuarie 22. Şedinţa Consiliului de colaborare. Extras privind
ordinul mareşalului Ion Antonescu de constituire a detaşamentelor de evrei în
spatele frontului.
152. 1 943, ianuarie 28. Şedinţa Consiliului de colaborare. Subiectul
discutii1or: organizarea defensivă a teatrului de operaţiuni din est. Mareşalul Ion
Antonescu a ordonat să fie folosiţi şi medicii şi inginerii evrei.
153. 1 943, februarie 4. Comunicatul generalului C. Z. Vasiliu, subsecretar de
stat la Ministerul de Interne, despre hotărârea Comisiei Interministeriale din 5
ianuarie în legătură cu trimiterea evreilor în Transnistria.
154. 1 943, februarie 4. Şedinţa Consiliului de Miniştri cu guvernatorii. S-a
discutat poziţia guvernului în problema convertirii evreilor la creştinism. Din
interese politice, se acceptă trecerea evreilor la catolicism, fapt ce nu schimbă
statutul juridic al celui convertit.
155. 1 943, februarie 4. Consiliul de Miniştri economic. Extrase din
stenograma şedinţei privind ponderea bunurilor evreieşti în ansamblul
proprietătilor expropriate în Basarabia şi Bucovina.
156. 1 943, februarie 12. Rezumatul Consiliului de ordine internă . Extras
privind indicaţia conducătorului statului transmisă autorităţilor locale pentru
împiedicarea trecerii evreilor la catolicism
.

157. 1 943, februarie 18. Şedinta Consiliului de colaborare. Extras privind
dispoziţiile mareşalului Ion Antonescu, conducătorul statului, în legătură cu
organizarea batalioanelor de lucrători evrei.
158. 1 943, februarie 1 9. Consiliul Economic. Se adoptă măsuri restrictive în
prnfi.nta dreptului evreilor de a se aproviziona cu alimente. Se constată că evreii nu
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pot fi dizlocati dintr-o dată din viata comercială. Trebuie evitată producerea unui
vacuum.
159. 1 943, martie 3. Şedinta Consiliului de colaborare. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, ordonă să se mobilizeze batalioane de evrei
pentru construirea unor linii de cale ferată.
160. 1 943, martie 5. Mareşalul Ion Antonescu i-a acordat un interviu
scriitorului Jon Al. Brătescu-Voineşti. S-au făcut referiri şi la problema evreiască.
1 6 1 . 1 943, martie 1 1 . Şedinta Consiliului de colaborare. Extras privind
ordinul mareşalului pentru revizuirea scutirilor de la munca obligatorie, acordate
evreilor.
162. 1 943, martie 12. Şedinţa Consiliului de ordine publică. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, ordonă ca în 24 de ore să fie scoşi toţi lucrătorii
evrei din toate fabricile de cherestea.
163. 1 943, martie 1 7. Şedinţa Consiliului de Miniştri cu guvernatorii.
Mareşalul Antonescu, conducătorul statului, interzice funcţionarilor de stat să
.trateze pe un cetătean român, de orice origine etnică ar fi el, în termeni
necuviincioşi"; sunt în joc interese superioare de stat.
164. 1 943, martie 25. Şedinta Consiliului de colaborare. Extrase din
rezumatul procesului verbal al şedintei. S-a transmis ordinul mareşalului Ion
Antonescu privind interzicerea emigrării evreilor cu barcazul .Pescăruş".
165. 1 943, aprilie 1 6. Rezumatul discuţiilor din şedinţa Consiliului de Miniştri,
comisia ordine internă. Extrasele referitoare la evrei au fost comunicate pentru
uzul personal al prefectilor.
166. 1 943, aprilie 20. Şedinţa Consiliului pentru Reglementarea Creditului.
Mareşalul Antonescu, conducătorul statului, declară că nu-i poate izgoni pe evrei
din ţară, căci s-ar putea întâmpla ca războiul să fie câştigat de democraţie, ceea ce
.înseamnă iudeocraţie".
16 7 . 1 943, aprilie 22. Extras din procesul verbal al şedinţei Comisiunii
Interministeriale Speciale pentru organizarea regimului evreilor. S-au luat măsuri în
legătură cu regimul evreilor din Transnistria.
168. 1943, mai 13. Şedinta Consiliului de � cu guvernatorii. Mareşalul
Antonescu, corducătorul statului, dă ordin să fie înlăhuati toti intermediarii evrei din
domeniul comertului cu lemne, vim.ni ş.a.
169. 1 943, iunJe 13. Informare prezentată de dr. C. Dănulescu, ministru
subsecretar de stat la Departamentul Muncii, privind problema românizării
personalului din întreprinderi.
170. 1 943, lulJe 9. Şedinta Consiliului de ordine internă. Extras din rezumatul
şedintei privind unele măsuri în legătură cu evreii.
1 7 1 . 1 943, septembrie 22. Şedinta Consiliului Interministerial. La ordinea de
zi .interzicerea comerţului evreiesc cu ţăranii din Moldova".
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1 72 . 1 943, septembrie 29. Şedinta Consiliului Interministerial. Bunurile
rămase de la evreii deportaţi în Transnistria urmează a fi comercializate. Există
pericolul degradării lor totale.
173. 1 943, octombrie 6. Şedinţa Consiliului Interministerial. În legătură cu
problema evreiască, se discută aplicarea unei taxe speciale pe pâinea cumpărată
de evrei, expedierea de bani şi colete evreilor deportaţi în Transnistria şi acorda:�ea
de credite pentru arendaşii bunurilor evreieşti.
1 74. 1 943, noiembrie 3. Şedinta Consiliului de Miniştri economic. Mareşalul
Ion Antonescu, conducătorul statului, condamnă autoritătile locale din Galati, c:ire
au afişat Ordonanta privind scumpirea costului pâinii pentru evrei. Pentru
păstrarea prestigiului României, astfel de măsuri trebuiesc aplicate .fără legi şi f;!iră
gălăgie".
1 75. 1 943, noiembrie 16. Şedinta Consiliului de Miniştri general şi cu
guvernatorii. Mareşalul Ion Antonescu, conducătorul statului, arată că nu a şti::bit
niciodată drepturile minoritarilor de pe teritoriul României. Dar dacă va câştiga
războiul, va elimina minoritarii din mijlocul elementului românesc.
17 6. 1 943, noiembrie 1 7. Şedinta Consiliului de Miniştri cu guvernatorii. La
ordinea de zi, problema repatrierii evreilor deportati în Transnistria. Mareşalul Ion
Antonescu , conducătorul statului, aprobă repatrierea celor din Dorohoi şi a cdor
din Vechiul Regat, deportaţi din greşeală. Evreii din Basarabia şi Bucovina n-au
voie să plece dincolo de Vijnita.
1 77 . 1 944, .ianuarie 12. Şedinţa Consiliului de Miniştri economic. Extrase din
stenogramă privind indicatiile date de mareşalul Ion Antonescu, conducătorul
statului, pentru utilizarea dlleritelor taxe plătite de locuitorii evrei. Să nu se tre:ică
în acte că evreii vin .în ajutorul statului".
1 78. 1 944, .ianuarie 21. Şedinta Consiliului de ordine internă. Extras din
rezumatul discutiilor referitoare la problema repatrierii evreilor din Transnistria.
179. 1 944, .ianuarie 24. Sinteză elaborată la Preşedinţia Consiliului de
Miniştri, din ordinul mareşalului Ion Antonescu, privind declaratiile şi interventiile
unor personalităti politice în favoarea evreilor.
180. 1944, Jmn.arie 26. Consiliul de � cu guvernatorii. Mareşalul Ion
Antonescu, corxlucătorul statului, nu aprobă repabierea evreilor deportaţi în
Tran.snistria.
1 8 1 . 1 944, .Ianuarie. Raport despre situaţia evreilor aflati în ghetourile din
Transnistria.
182 . 1 944, februarie 25. Şedinţa Consiliului de ordine internă. S-a cerut să
fie anchetat cazul evreului care a murit în timpul anchetei la biroul statistic.
183. 1 944, martJe 8. Şedinţa Consiliului de Miniştri. Se discută repartizarea în
folosul statului a contributiilor încasate de la evrei.
184. 1 944, aprilie 3. Şedinta Consiliului de Miniştri pentru evacuări şi apărare
civilă. Se hotărăşte utilizarea medicilor evrei în echipele de apărare pasivă.
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185. 1 944, aprille 14. Şedinta Consiliului de Miniştri. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, dă dispozitii ca toti evreii care s-au întors
clandestin din Transnistria să fie predaţi germanilor.
186. 1 944, aprllle 22. Şedinta Consiliului de Miniştri. Mareşah.d Ion
Antonescu, conducătorul statului, dă noi ordine cu privire la ghetoizarea evreilor
din Moldova.
.

187. 1944, mal 6. Şedinta Consiliului de Miniştri. Mareşalul Ion Antonescu,
corxiucătorul statului, dă noi dispozitii privirxi folosirea e\.ireilor la munca obligatorie.
188. 1944, mal 23. Şedinta Consiliului de Miniştri. Mareşalul Ion Antonescu,
corxiucătorul statului, relatează despre cazuri de devastare a unor bunuri rămase de la
evrei, care trebuiau să intre în proprietatea statului.
189. 1 944, mal 24. Notă elaborată la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
asupra unui studiu al Marelui Stat Major. Se propun soluţii la problemele ridicate
de mareşalul Ion Antonescu în Consiliul de Miniştri din 22 aprilie, în legătură cu
situaţia evreilor din Moldova.
1 90. 1944, mal 29. Şedinta Consiliului de Miniştri pentru evacuări şi apărare.
Extras din informarea generalului Iosif Teodorescu, comandantul general al
Capitalei, cu privire la munca evreilor încadraţi în echipele de salvare ale apărării
pasive.
19 1 . 1 944, Junle 8. Şedinta Consiliului de Miniştri. Extras din inteiventia
profesorului Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, cu privire la
acordarea de autorizaţii pentru o anumită categorie de evrei de a avea dreptul la
detinerea aparatelor de radio-recepţie Este o problemă de venituri pentru
.

•

Societatea de Radio-Difuziune".
192. 1 944, lunJe 22. Conferinta privitoare la emigrarea evreilor. Prof. Mihai
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, a expus punctele de vedere ale
guvernului în problema organizării emigrării evreilor din România.
1 93. 1 944, august 18. Şedinta Consiliului de colaborare militară. Extras din
rezumatul stenogramei privind interzicerea pentru evrei de a se evacua din oraşele
aflate sub bombardament şi în apropierea frontului.
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I. Abordarea Problemei evreieşti in anii

dictaturii resale r 1938-1940J. Declarafii
POiitice ale unor Personalităfi, studii şi
referate elaborate de ministere şi de alte
orsanisme centrale de stat

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

1
193 7, decembrie 3 1

Extrase din cuvântarea domnului Octavian Goga,
preşedinte al Consiliului de Miniştri, privind
programul de guvernare. Sunt prezentate
primele măsuri antievreieşti.
La început de muncă nouă pentru ridicarea tării în starea de mare
răspundere în care mă găsesc şi pe care o simt întreagă în adâncul conştiinţei
mele, mă cred din cele dintâi zile dator să fac spovedanie publică asupra intenţiilor
care mă călăuzesc pentru a se vedea cu ce gânduri şi cu ce îndrumări de acţiune
se înfăţişează primul sfetnic al Tronului înaintea poporului românesc.
Această mărturisire este cu atât mai legitimă în pragul Anului Nou, când
fiecare judecată chibzuită îşi face bilantul ei rezumativ, însăilând în acelaşi timp un
mănunchi de planuri pentru ziua de mâine.
Cuvintele ce voi rosti vor fi simple şi limpezi, purtând pecetea sincerităţii
desăvârşite, ca în fata altarului.
Guvernul nou înfăptuit este el însuşi un act de înaltă sinceritate politică ,
determinat de înţelegerea Suveranului, care a tinut să pun în valoare cel mai
puternic şi mai hotărâtor simţământ de conştiinţă populară la noi. În adevăr, ideea
natională cu renaşterea vremii 'din urmă, după o perioadă de slăbiciune a
organismului nostru de stat, a pus stăpânire pe toate sufletele. Din suferintele, din
durerile şi din exploatările ei, s-a renăscut tara conştientă, mândră şi poruncitoare .
Pornind de jos în sus, din adâncimile rezervoTului nostru de energie etnică , un val
de protestare împotriva străinismului cotropitor, un impuls organic de sănătate a
strigat de la un capăt al tării la altul:
- Vrem România românilor!
Acest strigăt e certificatul de naştere al guvernului naţional-creştin - în
colaborare cu fruntaşii naţional-ţărănişti dinastici şi constructivi - ce am onoarea să
prezidez din încredinţarea augustului nostru suveran. Capul statului a pecetluit
astfel cu \ mblema regală năzuintele de salvare preconizate de instinctul de
conservare, care, la marile răspântii ale istoriei noastre, a determinat acţiunile de
stat, fără să dea greş niciodată .
Temeiul deci pe care stăm din primul moment e bine definit şi nimeni nu
are dreptul să-l conteste - nici aici, nici peste hotare - dacă vrea să ne judece cu
bună credinţă . Reprezentăm ideea unei reparatii naţionale cerută de toată lumea
românească , alături de nevoia unei grabnice îmbunătăţiri a condiţiilor de viată pe
seama ţărănimii noastre. [ „ .J
După aceste lămuriri preliminare, iată măsurile grabnice pe care guvernul
le-a avut în vedere: am suprimat ziarele Adevărul, Dimineata2 şi Lupta3, sprijinit
pe credinţa ce am că spiritul public al tării mele cere modelarea unor autohtoni cu
întreită garanţie: naţională , morală şi intelectuală. Pomenitele gazete erau
injoncţiuni străine în patrimoniul de gândire al unui neam care nu trebuie tulburat
·
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în zbuciumul lui creator de amestecuri subversive sau incerte. Conştiinta mea m-a
îndrumat să iau această măsură convins fiind că tara îmi dă dreptate. Voi purcede
la fel şi cu alte publicaţii similare, socotite primejdioase, ca şi cu produsele tiparului
angajate obscenităţii, pe care spiritul trac:litional românesc o refuză. Am retras
biletele de liberă circulaţie pe C.F.R. a peste 120 gazetari evrei care luminau
România de ien"", realizând astfel un beneficiu material şi dând tării un sentiment
de sigurantă moială. Am pus în lucrare retragerea imediată a tuturor licentelor de
băuturi spirtoase acordate evreilor din comunele rurale pentru a fi înlocuiti cu
invalizi de război.
Am luat în studiu pentru o rezolvare cât mai promptă reexaminarea
cetăţeniilor postbelice ale elementului semit care cu sutele de mii a invadat
România de după război, rămânând a.ici din poftă de câştig prin corupţiune şi
fraudă . Îndepărtarea acestor intruşi reclamă o largă instrumentare, ale cărei
dispozitii în curând vor fi date publicităţii5 • S-a luat în cercetare pentru grabnică
rezolvare problema nwnirii de comisari ai guvernului pentru supravegherea
acordului cu legea de protecţie a muncii româneşti. S-a luat în studiu românizarea
întreprinderilor şi societăţilor care lucrând cu capital intern şi realizând beneficii de
la stat se feresc totuşi de personalul românesc, aplicând în functiuni numai străini.
[. . .]
Lumea Românească, 2 ianuarie 1 938
' Adevărul a apărut la Bucureşti în 1884. Condus de Alex. V. Beldiman din februarie 1898, apoi de C.
Mille până în 1922, când n vinde lui Aristide Blank. Între 1922-1924 este condus de I . Rosenthal; în
1 924 este preluat de un triumvirat format din: B. Brănişteanu, C. Graur şi Emil I. Socor. Din 1936 este
condus de M. Sadoveanu, B. Brănişteanu şi T. Teodorescu-Branişte, până la interzicerea de către guvern.
2 Ziarul Dimineata, tot de orientare democratică, a început să apară din 1904.
' Ziarul Lupta a apărut la Bucureşti la 14 decembrie 192 1 . Director: Emil D. Fagure. Prim redactor:
Albert Honigman.
• Printre respectivii ziarişti evrei se aflau: dr. Kahnan Blumenfeld-Scrutator, Beno Brănişteanu (Beno
Braunstein), Alexandru Coler, Dima Fuchs, Florian B. Iosif (Josif B. Blumenfeld), dr. Gr. Graur-Brauer,
Iosef Eleckner-Petea, Matei Bucur (Moses Bleicher), Bela Buchwald , George Hori (G. Horowitz), Mircea
Libros, Iosef Radu-Reiter, G. Stroe (G. Strahl-Ştrulovici) , S. Albu (Avram Seidman), D. Ceacâru (David sin
ltic Eulenberg), Aurel Dumbrăveanu-Bermann, M. Sebastian (Josef Hechter), N. Aurescu (Nathan
Goldman), Filip Bunea (F. Brauner), Arthur Bergman-Munte, Josef Beiman, Adrian Kendler-Cândea,
Martin Conitz, Albert Friedman, Al. Gruia (Alter Moişe sin Ghidale), Avram Haralambie (Avram Leibovici),
Barbu l..Azăreanu (Bernard l...eizerovici) , B. Râpeanu (Benjamin Rosenberg), I. Ross (Josef Rosenfeld), H.
Soreanu (Heim Schor), A. Sandu (Aron Schuldman), Emil Samoilă-Samuel, Arthur Vogel, dr. Ygrec
Glnksrnann, Josef Brunea-Bauner, Leon Geller-Legrel, Moritz Stoluninger, Sergiu Dan (lsidor Rotrnann),
Camil Ring (Heruy Sufrin), Rosa Chaes, Diamant Mentoir, Liviu Artemie (Leo Haffner), H. Cretzeanu
(Heim Kritzmann), Emil D. Fagure (Emil D. Honigsman), G. Millian-Maximin (Mendel Griinberg) , Leonard
Paukerow, George Silviu (Silviu Goliger), Samson P. Abramovici, Sergiu Millorian (Solomon Zwiebel), G.
Spina-Spiegler, Heinrich Bloch, lsac Peltz, Scarlat Froda-Weizendorl , I. Massoff, Barbu Marian (Burăh
Grossman), M. Miereanu (Moise J-bUg), Al. Nedeleanu-Edelstein, A. Nora (Aron Rosen), Teofil Zaharia
Cfoivie Zalmanovici), N. Constantin (Nathan Kanner) , Miron Grindea (Moise GrOmberg), Solomon Faust
Mohr, Henri St. Streitman, Bogdan Varvara (Josef Rosen), dr. Asra-lsrael Berkovitz, Emilia Margh!ta
Ostersetzer (Duduia Grădinarlta) , Al. Balteş-Apfelbaum, Iosef Rudich, M. RO$U (Moise Mayer), Alfred
Hefter, Solomon Gr. Silvian (Solomon Griinspahn) , I. Călugăru (Buil.DTI Croitoru), Henri Blazian, Leon
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Leoneanu, Lascăr Negreanu (Lascăr Schwartz), Oskar Feld, M. Rinea-Rosenthal, St. Ignat (lgnatz
Stromwasser), Jak Zaharia (lancu Zukerman), Arthur Zaharia (Arthur Zalmanovici) , Al. Calistrat (Alter
Kohn), I . �. Constantin Graur-Brauer, Simon Paulu?r, Oskar Kendler-Omdrea, Clugman-Calughian,
Jacob Rosenthal, lsac Schroit, A. Terziman (Iosef Altersohn), Radu Vifor (Marcel Rf)hrlich), M. Zudăreanu
(Moise Mauenneister), A. Niederhofer, !sac Rosenblatt, B. Schrehunetz, Elias Weinstein, David Devi
Kalmanovici, Jean Hefter, Pincu HeJlmen, I. Melle, Simon Lazăr, C. Săteanu-SchtHlfeld, Marton Ernest,
Albert Honigman. (A . S . B . , Ministerul Propagandei Nationale, Presa internă, dosar 377/1938, filele 1-3).
5 Decretul-lege nr. 1 69 pentru revizuirea cetăţeniei la locuitorii evrei a apărut în Monitorul OfidaJ din 22
ianuarie 1 938. Peste 200000 de evrei, în special clin prOYinc:iile alipite, au rămas fără cetăţenie. S-au
revizuit, de fapt, conditiile pe baza cărora s-a acordat cetăţenia: în cazul evreilor respectivi, s-au anulat
drepturile sanctionate prin tratatele de pace din 191 9-1920 şi înscrise în Constituţia din 1923. (Vezi pe
larg E.R. 1 940-1 944, documentele 1-2).

2
1938, ianuarie 1 1

Extras din declaraţiile doctorului Alexandru Vaida
Voevod, in legătură cu politica antisemită a
guvernului Goga-Cuza.
După cum se ştie, în urma catastrofei politice a liberalilor, ne-am pomenit
cu acest guvern, deşi înainte de alegeri programul nostru era prea radical1 şi noi
n-am fost aduşi la putere tocmai pentru a nu indispune marile puteri şi Liga
Naţiunilor. Şi acum iată-ne cu acest guvern al cărui program este pur antisemit, pe
când al nostru era un program pur valah. Am spus la şedinţa şefilor de organizaţii
că în timp ce ei sunt de esentă antisemită, noi suntem de esenţă valahă.
La început, acest guvern a spus că este pentru programul integral
antisemit al d-lui Cuza , iar acum am reuşit să revalahizăm Partidul Naţional
Creştin. Ţm să-mi exprim de aci omagiile fată de dl. Cuza, pentru că o viaţă
întreagă a rămas la aceeaşi idee a cărei realizare înainte cu două luni nu o aştepta
câtuşi de putin, pentru ca acum să fie decepţionat de cei ce s-au agătat de
pulpana hainei lui şi se dovedesc incapabili să realizeze ceea ce au promis.

Curierul Israelit.

·

6 ianuarie · 938

' Desprins din Partidul National-Ţărănesc, Alexandru Vaida-Voevod prezintă partizanilor săi, în mai 1935
programul noii sale grupări, denumită Frontul Românesc. Prin program şi ideile propagate în
conformitate cu principiul mnnerus valachicus, Frontul Românesc s-a situat la extrema dreaptă a vietii
politice; împreună cu Partidul Naţional Cre$tin, forma un bloc ostil Societăţii Natiunilor.
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1938, ianuarie 1 3

Declaratia regelui Carol a l II-iea despre problema
evreiască în România.
Suveranul român a declarat că .problema evreiască reprezintă cea mai
importantă problemă din România1• Nu se poate nega că în România există o
puternică mişcare antisemită. De altfel, aceasta este o problemă veche în istoria
României. Măsurile ce urmează să se ia în această chestiune se referă la revizuirea
evreilor care au venit în tară după război şi au obtinut cetătenia română. Ceea ce
s-a întâmplat a awt caracterul unei invaziuni de evrei galîtieni şi ruşi, care s-au
introdus în tară în mod ilegal. Unii afirmă că numărul acestora este de 800 mii .
Sunt însă maximum 250 mii . B au inundat satele şi nu sunt elemente bune şi de
ordine2• [ • • • ]
Evreii care au trăit în România înainte de război rămân neatinşi. Cei care
au venit în România după război nu au nici un fel de drepturi egale, afară de
acelea de emigranţi. Nu este vorba de o problemă a expulzării , dar opinia publică
nu admite să se acorde acestor oameni drepturi politice. Străinătatea nu are nici
un motiv de teamă în această chestiune.
Nu vom fi aspri. Dacă luăm măsuri ce par nelogice raţiunii engleze şi în
dezacord cu civilizaţia, nu trebuie să se uite că scopul nostru este de a salva ceea
ce rămâne. Este important să se noteze că evreii în chestiune - invadatorii - nu
intră sub prevederile tratatelor minorităţilor, care privesc numai pe cetăţenii
teritoriilor legal transferate, ca un rezultat al războiului. În această chestiune, ca şi
în altele, întrebarea ce se pune pentru mine este dacă să trec peste sau să urmez
opinia publică. Cât priveşte viitorul, hotărârile mele vor fi bazate pe ceea ce socot
că este mai bine pentru ţara şi poporul meu"3•
Universul. 1 3 ianuarie 1 938
1 În legătură cu această declaratie a regelui, C. Argetoianu nota următoarele în jurnalul său: .Regele a dat
zlau/ul englez Do/h,I Herald un Interviu. O TncurclJ cu chestia evreiasco din core foce pivotu/ po/lttcli
rom6neştt. De c&!d? P6nil acum nu ne-o vorbit nlctodottJ despre ea. Regele a /uot noţtonolismul fn m6nil
şi va merge mol depotte cu d6nsur. (A.S.B., fond C. Argetoianu, dosar 73, voi. 1 , filele 47 $i 62).
2 Conform unor izvoare evreieşti, în perioada 1 9 19-1924, s-au refugiat în România evrei în special din
Ucraina, atingând o cifră aproximativă de 50 OOO de persoane. Organizatiile evreiesti din România au
organizat emigrarea lor în S.U.A. (vezi Buletinul Uniunii Comunităţilor Evreiesti din Vechiul Regat. nr. 4-6
din decembrie 1928).
La rândul său, A. Golopentia conchidea într-un studiu publicat în anul 1 941 că numărul evreilor intraţi
asa-zis clandestin în tară, în deceniul 4, nu depăşeşte ordinul zecilor de mii (Vezi documentul 26 din
volumul de fată).
Literatura europeană si americană consacrată problemei migraţiei populatiei evreieşti în perioada
interbelică constată ca fenomen de masă procesul de emigratie a populatiei evreieşti din estul Europei,
spre vest şi în special spre Statele Unite ale Americii. Astfel, într-o lucrare monografică recent apărută în
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ou emiţTot din Rusia şi Europa
de Est, spre 118St. Dodi fno/nte de acest voi fn Rus/o şi Europa de est s-au concenact 75" din populaţia
e11relosdl la fn Statele lin/te, fmerico lotinc5 şi f\Jstrolio 3, 5" . Io sf6rşltul intervalului, ponderea evrelmil
din Europa de est o sc&ut Io 46". fn tilff' ce fn S.U.R., ftnerlca lot1nc5 şi f\Jstrallo s-au concentrat 30%.
(Robert F. Melson, Remlution and Genocide. On the Origins of the Armenian Genocide and the
Holocaust. Chicago, 1992, pag 85-86). Conform unui tabel statistic întocmit de A. Ruppin, în intervalul
1881 -� 930, au emlgra1: clin România sau prin România, spre vest, S.U.A., Palestina ş.a., peste 200 OOO
de evrei. (A. Ruppin, Soziologie der Juden, llOI. 1, pag 157. Vezi şi Paul R. Mendes . . . , Jehuda Reinhauz
(editori) The Jew in the Modem World, New York, 1980, pag 529).

Statele Unite,

se

arată: .Intre 1 88 1 - 1 933 oprmimotiv 4 milioane de evrei

.

.

.

publica un nou interviu acordat de rege agenţiei Associated Press. ln problema
evreiască, regeJe făcea următoarele precizări:
.O problema -/osclJ dol Rvem una şi ne luptdm cu ea [.„}
3 Universul din 2.0. 1938

-

Cum Wltn soluţiona � fn cele din urmll aceast15 piobleml:I, rHJ este tocmai limpede penl1u moment,
da primul ş/ lmportcntul punct ol politicii noastre 110 fi s6 rHJ m#ste violente contro e11re/lor. De aceasta
suntem siguri. [. ..}
Cum poate fi solutionottl p1oblemo fn tt>Ote fazele ei, rHJ se poate stabili definitiv de pe acum" [. . .}
Întrebând pe Majestate.a Sa dacă există vreun proiect pentru deportare în masă sau pentru colonizarea

evreilor în altă regiune a lumii, Regele Carol a spus că guwmul său n-a studiat încă chestiunea în
amănunţime:
- .Ne-om slmti blnefnteles uşuraţi - o spvs Regele doc4 an wdeo pe un// dintre evreii cae trl5/esc Io
-

noi plec6nd de aici, de bunc5 ll'Oie. Da � acum rHJ s-G studiat fnci:J poslbl//tot:eo unei fndepiJl't&i fn
� şi nimeni rHJ s-G g&tdit unde s-a putea duce. Dor o astfel de pioblemlJ este geu s6 fle obonfotO
numai de Rom&lo slngurtJ. Rceastl:I chestiune a necesite o octiune lntemoţionolO ş/ � acum nimeni �
o luot o asemenea inlţ;otlvd'

4
1938, ianuarie 1 8

Extras dintr-un Interviu acordat de Istrate Mlcescu,
ministru de externe, în problema minoritară şi in
cea evreiască din România.
Geneva, 18 (Radar) . Dl. Istrate Micescu, ministrul de afaceri străine al
României, a acordat cunoscutului ziarist elvetian P.E. Briquet de la Journal de
Geneve, următorul interviu, pe care ziarul îl publică în prima pagină:
.Nu - a spus dl. Micescu - nu România este aceea care va aduce în fata
Consiliului Societătii Natiunilor o pretinsă problemă evreiască sau minoritară . Noi
nu consultăm celelalte state asupra politicii interne a tării noastre. Dar, dacă altii
vor pune chestiunea, noi suntem aci pentru a răspunde - aceasta se întelege de la
,

sine.
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Şi argwnentele nu ne vor lipsi. Evreii riscă să comită o noua ş1 gravă
eroare: aceea de a se îngloba în populatiile supuse statutului minoritătilor. Noi
n-am considerat niciodată pe evrei ca pe o minoritate în teritoriul regatului dinainte
de război, W1Cle ei s-au bucurat mult înainte de semnarea tratatului minoritătilor şi
se bucură încă de aceleaşi drepturi ca şi toti cetătenii români, cwn şi de o egalitate
1
juridică perfectă cu celelalte părti ale populatiei •
Vor evreii azi să renunte la acest privilegiu şi să se separe de natiunea
care i-a primit mult înainte ca conferinta păcii să se fi ocupat de ei? Sunt liberi să
o facă. Dar atunci vor suporta consecintele.
Statutul minoritătilor este aplicabil tuturor evreilor fără distincţie? El a fost
prevăzut prin tratate pentru unguri şi germani în teritoriile dezlipite de la fosta
împărătie habsburgică . Statutul nu este aplicabil în Vechiul Regat şi nu priveşte pe
2
evreii stabiliţi în acesta din urmă , care este guvernat de legile tării •
Trebuie mai ales făcută o distinctie între diferitele categorii de evrei stabiliţi
în România. Cei care se găseau în tară înainte de război şi posedau de multă
vreme indigenatul nu ar putea fi tratati pe acelaşi picior cu ernigrantii şi cu
refugiatii veniti la noi numai în timpul războiului, dar chiar după punerea în vigoare
3
a tratatului minoritătilor •
Am primit trei valuri de refugiati. Mai întâi cei care au fugit din Rusia, din
fata valului bolşevic. Apoi, cei pe care i-a azvârlit revolutia ungară a lui Bela Kun şi
evenimentele care au urmat căderii acestuia. Înscăunarea regimului hitlerist în
Germania a provocat acwn de curând a treia ernigratie. Cu ce drept aceşti
refugiati pretind să intre în tratatele minoritare sau în legi stabilite pentru altii?
România este ospitalieră . Dar ea nu va tolera să se abuzeze de ospitalitatea ei şi
nici ca străinii să pretindă a-i face legile ei. Până acwn nu adevăratii evrei din
România sunt cei care amenintă să se adreseze Societătii Natiunilor. Aşteptăm din
partea acestora o atitudine netă: dacă se desolidarizează de coreligionarii lor nou
veniti, ei vor fi la adăpost; dar dacă se vor lăsa conflll1Clati cu noii ernigranti, să nu
se plângă de confuzia produsă .
Cum ar putea oare marile puteri, care au refuzat pentru ele însele statutul
minoritătilor sub pretextul că nu trebuie să se favorizeze sau să se creeze
diferentieri, să admită ca România să fie pusă azi într-o situatie pe care au
refuzat-o pentru ele?
Minoritatea ungară? Noi respectăm tratatele. Ea nu va avea nimic de
temut atâta vreme cât va respecta principiul integrităţii teritoriale a României.
Dacă nu l-ar respecta, noi vom lucra în consecinţă şi nu ar mai fi atunci chestiune
de statut al minoritătilor"
Universul. 2 1

ianuarie 1 938

' I . Micescu face abstractie de faptul că evreii din România, înainte de anul 19 19, în majoritatea lor erau
considerati străini, neavând acces la cetăţenia română. Din peste 200 OOO de locuitori evrei, până în anul
1 9 1 2, au fost naturalizaţi 4 OOO.
2 Conform art. 7 din Tratatul asupra minorităti/or, semnat şi de România la Paris (19 19) şi ratificat de
guvernul român la 25 septembrie 1920, România se obliga a recunoaşte ca supuşi români de plin drept şi
fără nici o formalitate pe evreii locuind în toate teritoriile României şi care nu se pot prevala de nici o altă
naţionalitate. Conform aceluiaşi tratat, România se obliga a da garanţii sigure de bbertate şi dreptate atât
locuitorilor din Vechiul Regat al României, cât şi celor din teritoriile de curând transferate, fără deosebire
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de rasă. limbă sau religia cărora l�ar aparţine (M.O.P.I . , nr. 140, 26 septembrie 1920, pag . 5051 ,
5052).
' În legătură cu aceste declaratii ale lui I. Micescu la Geneva, C. Argetoianu consemna: .to Geneva,
sltvotio lui Micesct1 vo fi jolnlcO. Rcolo toti ou oroare de cwocoti şi de pledoatl bazotw pe subttl/Mti juridice
[ ] Şi ct1m vo putea el susţine teoria evreilor fmpemâlt8nlti froucNlos 6.JplJ rOzbol, c6nd fn flecae zi sunt
b6tvti şi olungoti din slujbe evreii bdştlnoşl, stoblliti de generaţii fn Rom&llo?' (A .S. B . , Fond C.
Argetoianu, dosar 73, voi. 1 , fila 62).
...

5
1 938,

ianuarie 20

Articolul intitulat Între Ion şi Iţlc, de scriitorul Zaharia
Stancu. Protestează împotriva politicii de persecutare
a evreilor promovată de guvernul Goga-Cuza.
Guvernul, conform programului său, ia în fiecare zi măsuri contra evreilor.
Acum trei zile, scritorul F. Aderca, fost combatant, a fost mutat pe cale
disciplinară din centrala ministerului, unde ocupa o slujbă umilă , la Cernăuţi, în
paradisul domnului Nichifor Robu. Scriitorul F. Aderca şi-a părăsit căminul, s-a
urcat în tren şi a plecat, ascunzând undeva, în fundul unui buzunar, ca pe un
obiect fără pret, .Virtutea Militară" câştigată în 1 9 1 8 pe Tisa, când tânăr încă,
entuziast încă, el, evreul crescut printre tăranii olteni, lupta alături de ţăranii olteni
împotriva armatelor roşii ale lui Bela Kun. Prin acest act de neîndurată autoritate,
problema evreiască din România a căpătat, în bună parte, rezolvare1•
Citim cu atenţiune, dar şi cu îngrijorare, comunicatele guvernului.
Urmărim cu atentie, dar şi cu îngrijorare activitatea membrilor actualului guvern.
Şi ascultăm cu atenţie, dar şi cu îngrijorare, vorbele, îndreptăţite sau nu, care trec
clin gură în gură şi fac ocolul tării . Azi nwnai atât putem spune: cele ce se
întâmplă nu sunt spre folosul naţiunii româneşti şi nu aduc nici un bine statului
românesc. � fi omul cel mai fericit dacă aş putea întrebuinta în articolele mele
alte cuvinte sau alte semne pe care totuşi cititorii mei depărtaţi să le înteleagă.
Poate că vom fi nevoiti să reînviem fabula .
.

Ion are tălpile goale şi crăpate. Ion are pântecul gol. Copiii lui Ion sunt
storşi de vlagă, zdrobiţi de sărăcie. Femeia lui Ion a avut ochi codati şi frumoşi şi
umeri fermecători. La treizeci de ani femeia lui Ion e o ruină omenească. În casa
lui Ion şi-a făcut cuib năpasta. Prin podul casei lui Ion curg ploile. Prin ferestrele
casei lui Ion trece ca prin hârtie viscolul iernii. Ion ară un petec de pământ cu doi
boi jig�riti ca şi el şi culege toamna câteva coşwi de porumb sau câţiva snopi de
grâu. In toiul verii , Ion e jigărit, fiindcă nu cunoaşte gustul pâinii , al cărnii şi al
zahărului. Copiii lui Ion n-au gustat niciodată laptele şi buzele lor nu cunosc deliciul
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unei căni calde de ceai dulce. Boii lui Ion sunt jigăriţi ca şi Ion, fiindcă ei nu s-au
hrănit decât cu iarbă proastă şi cu paie uscate. Totuşi, Ion îşi plăteşte cu sfinţenie
dările către stăpânire şi când sună clopotele în miez de noapte şi goarnele pe
ulitele satului, Ion se trezeşte, ştie că tara are nevoie, undeva, departe, la hotare,
de carnea lui şi de sângele lui, se uită la copiii lui pentru ultima dată şi pleacă fără
nici o şovăire. Femeia lui Ion rămâne singură şi creşte cu iarbă şi piatră pe Ionii
care mâine, poimâine, vor fi şi ei chemaţi să apere pământul străbun care este
atât de putin al lor, şi steagul tării sub care au luptat şi-au pierit, ori s-au întors
betegi, moşii şi strămoşii lor. Sunt patrusprezece milioane de Ioni în această tară şi
fiecare seamănă leit cu celălalt.
ltic stă pe Dudeşti. El nu umblă descult, ca Ion, fiindcă oraşul e pavat cu
pietre aspre. Dar pantofii lui ltic sunt sparţi la · bot. ltic nu poartă zeghe, ca Ion.
Dar paltonul lui ltic e tot atât de peticit ca zeghea lui Ion. lţic nu ară. El nu posedă
un petec de pământ sărac, nici doi boi jigăriţi care să se mulţumească vara cu
iarbă proastă şi iama cu paie tăioase. ltic are o dugheană soioasă. Vinde, cui are
chef să cumpere de la el, sare şi săpun de rufe, curele şi cuie, vopselării ori tăblite
pentru şcolari. ltic nu mănâncă în toate zilele, fiindcă nu în toate zilele clientu au
poftă să intre în dugheana lui. Şi când posteşte ltic, posteşte şi Rifca, postesc şi
plozii pistruiaţi şi galbeni ai Rifcăi. ltic e prea sărac ca să coruP.ă mărimile, aşa că
el nu se poate eschiva de la nici o îndatorire cetătenească. lşi plăteşte la timp
impozitele, la care, bineînteles, pentru că-l cheamă ltic şi vieţuieşte pe Dudeşti,
adaugă bacşişuri şi când sună goarnele, pleacă şi el, alături de toti bărbatu valizi ai
ţării, pe front. Părintii, moşii şi strămoşii lui ltic au vândut şi ei sare şi mosorele pe
Dudeşti şi oasele lor zac în cimitirele israelite ale Capitalei. Foamea şi sărăcia îl
paşte de veacuri pe ltic, ca şi pe Ion.
•

Sunt în această tară şi altfel de români, pe care nu-i cheamă Ion, ale
căror femei nu sunt bătrâne la treizeci de ani, ai căror copii nu îndură nici foamea,
nici frigul, nici tuberculoza, nici pelagra. Şi care nu-şi plătesc dările către stăpânire.
Şi care, atunci când statul se află în primejdie, nu aleargă la hotare să le apere cu
pretul cărnii lor, cu pretul sângelui lor. Aceşti români au toate bogătiile şi toate
drepturile. Au dreptul de a dispune de viata şi de moartea celor patrusprezece
milioane de Ioni. Şi n-au nici o datorie. Ei s-au declarat sânge ales, s-au declarat
buni patrioti şi asta a fost deajuns. Nimeni nu-i ia de guler să-i aşeze la rând cu
ceilalţi, să-i aşeze la rând cu toţi Ionii acestei ţări, aşa cum cere cea mai
elementară dreptate.
Dar sunt în această tară şi altfel de evrei. Putini. Îi poti număra pe degete.
Pe ei nu-i cheamă ltic. Nu locuiesc pe Dudeşti. Nu au dughene. Nu au mosoare şi
săpun. Pe aceşti evrei, cu imense palate, cu fastuoase limuzine, nu-i supără
nimeni. Nici guvernul d-lor Goga-Cuza.
Marile trusturi care-l exploatează pe Ion îl exploatează în aceeaşi măsură
pe Itic. In aceste trusturi, românii sunt tovarăşi cu evreii aleşi. Industriaşul român
Mociornită foloseşte aceleaşi mijloace de exploatare ca industriaşul Ftlderman şi
trag amândoi de pe urma lui Ion şi a lui ltic aceleaşi foloase. Fără tovărăşia
•
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fruntaşilor vietii politice româneşti, nici unii, nici altii n-ar fi putut deveni ceea ce
sunt: exploatatori fără scrupul ai nevoilor obşteşti.
•

Ion nu mai poate răbda. Cere pâine pentru copiii lui şi grăunte pentru boii
lui. Şi fiindcă nu i se poate da puţinul pe care-l cere, este îndemnat să-l tragă pe
ltic de perciuni, ceea ce Ion, îndobitocit cum se află de mizerie, nu întârzie să facă.
După ce Ion va smulge perciunii lui )ţie, va băga de seamă că poartă pe
umeri aceeaşi zeghe ruptă, că femeia lui umblă tot cu barişul cârpit, că tâncii lui
sunt flămânzi şi că boilor lui tot nu le-a dat nimeni un găvan de ovăz pe seară. Ce
vor face oare toti Ionii din această tară când se vor trezi din amăgirea în care sunt
aruncaţi?
•

Domnule prim-ministru Octavian Goga, domnule George Cuza, domnule
Alexandru Hodoş, reflectaţi asupra acestor adevăruri şi îngăduiţi-mi să vi le spun
în fata Istoriei şi în fata tării . Nu SW1t slugă a Kahalului. Ştiţi bine că nu sunt decât
sluga credintelor mele. Sunt tot atât de bun român ca şi excelentele voastre, şi am
plecat acum douăzeci de ani din casa copleşită de nedreptate a unui Ion oarecare,
să răzbat în lume, să cer dreptate, pâine şi pace pentru toate cele patrusprezece
milioane de Ioni, multi şi obicliti.
Taurul care trebuie luat de coame şi pus la pământ nu poartă numele lui
)tic. Puroiul care s-a întins şi amenintă neamul românesc şi statul românesc cu
putrezirea poartă alt nume.
Îl cunoaşteti prea bine.
Dacă sunteti români adevărati şi patrioti adevăraţi, nu-l ocoliţi.
Lumea Româneasca. 20 ianuarie 1 938
' Scriitorul Perpessicius a subscris în următorii termeni la lµarea de pozitie a lui Zaharia Stancu:

DroglJ domnule Zohalo 5twtcu,
În calitate de ofiţer Invalid de rlJzbol, titlu de cae nu-ml amintesc sii ft abuzat;
În calitate de sal/tor ş/ publicist, sens/bi/ Io tot ce v6deştw tn a&!cenul n5zbol ol vieţii,

mdcor de omenie;
Tn calitate de slujbaş ol stotvlul, deprins cu

tt>ote

o

brtlmc5

vtllegllle unei lnepulzoblle fantezii

blroaotice;

onorat;

ŞI tn calitate de vechi prletwn ol sailtorulul F. Rderca, de o cifru/ amiciţie

m-on simţit totdeauna

fţ1 cer fng6dulnto w mc5 subsaii cwlntBlor, agumentelor ş/ accentelor odmlrobllulul cAJmltale

atico/ Tn cae fnfifţ/şezl �ta cu cae un destin orb ii rtfsp/ljteştw, cAJpij

o

v/QfO de nobile socrtftcil,

toot8 Tn slujbo �I. pe volorosul nos1711 prieten.

Cum bine splJI, Rderca o fOcut rmbolul Tn cele dou6 companii, din
efectiv, cum

o

etr15 ş/

de pe Tisa, rflzboi

mt:lrtUrlsesc ot6t8o minunate pagini de llt8rtur6, da mol cu seonKI episodul eroicei armate

de la Cerna, pe cae nu ştiu cine /..o fn{Oţlşot mol potettc dec6t Flderco fn ulttmul siiu rotl'IQ'I, . 1 916".

Ce colll:atw a mol ft trebuit w olb6 co sii fie ferit ocum, fn progul unei � de vto(l5. de

jignirile cae nu l-au avcat de altminteri nici
ştim prea bine aceasta.

o

secundiJ? 56 ft murit; poate, pe c&npul de lupt.O. Desigur. O

toţi c6ţ1 om Supn:Nlefl./lt ZOllJrllor negw ale rtJzbolulul. Do. a ft fast mol bine.

� ft asistat ostt5z/, co şi de dov&ed de Oli/ fnconttnuu, Io prigoane de felul acele/o cae

Izbeşte pe Flderco fn r6njetele de sottsfoctje ale negustorilor de tricolor.
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Fr O-mie. cu toot15 afecţiunea,
Perpesslcius
(LLa11ea Românească, 2 1 iulie 1 938)

6
1938, februarie 5

Extras din articolul Retorică şi realitate, publicat
de I. Manolescu-Strunga 1 • Rolul pe care l-au
avut evreii in unele ramuri de activitate nu
poate fi nimicit intr-0 noapte.
Când o parte din cetăteni, indiferent de religia lor, sunt cuprinşi de
nesigurantă aşteptând cu vădită îngrijorare şi teamă ziua de mâine, fiind azvârliţi
din orice activitate utilă ar fi, consecinţele nu se răsfrâng numai asupra lor, ci
asupra tuturora.
Fenomenele economice mai ales sunt prea înlăntutte pentru a se putea
lucra separat pe compartimente. Actiunea de românizare trebuie întreprinsă
metodic şi evolutiv, cu obseivarea strictă de a nu dăuna economiei generale.
Altfel, întreaga societate românească va fi supusă la tulburări de care n-are nevoie
în acest moment şi ale căror repercusiuni ne lovesc pe toţi.
Rolul pe care l-au awt evreii în unele ramuri de activitate nu poate fi
nimicit într-o noapte, o populaţie care este legată de acest pământ (nu vorbim de
venetici şi de paşaportari), nu poate fi aruncată în afara societătii, în mizerie şi
nesiguranţă, agitaţiile vinovate, violentele şi excesele iresponsabile trebuiesc
potolite tocmai de reprezentanţii autorizaţi şi conştienţi ai ideii de ordine
natională2•
Excelsior. 5 februarie 1 938
1 Manolescu-Strunga, Ion (1889-?), doctor în ştiinte economice. Preşedinte al multor instituţii d e industrie
şi comert. Liberal. De mai multe ori ministru.
2 În sensul celor declarate de fostul demnitar român, se publicau articole şi în ziarul Argus. Astfel, în
numărul din 2.11. 1938 se scria:

,Noi, opă6nd Interesele economice ole ţtrii, socotim ci:! orice cel:tlţ8on, clacl:l o txltut: m6ca in

o prrxN5 un bun necma consumaţiei şi civl//zoţtei noastre. dodi o soaiflcot
o fn/e:sn/ vlo(o noos� prin comerţ, o fekut un serviciu etrii ş/ s-<l
dovedit un element: ul:t/ şi preţios. Cine vreo siH Io locul trebuie 56-1 T/1119f8 meseria şi � /mite mljloocele
pate teritoriu/ '611 noastre şi

munco, erperiento şi cop/toiu/ lui pentrv

ş/ octtvttoteo lui. Aceasta este devizo � ş/ OCWJaSto este CTflZIJ/ pe cae rt opvnem noi co presil
econom/dl noţ1onollf .
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7
1938, februarie 13

Manifestul-program al guvernului Patriarhului Miron
Cristea. Romania va colabora cu alte state cu un
prisos de populaţie evreiască, ajutând-o să-şi găsească
patria pe care ea insăşi declară că o doreşte.
Prin înalta încredere a Majestăţii Sale Regelui, am luat frânele
guvernulw· I .
Peste graniţele de partid, peste frământările şi agitaţiunile inerente vietu
politice, uneori exagerate şi foarte păgubitoare, ne-am întins într-un patriotic
îndemn mâinile frăteşti. de buni români, nesocotind tot ce a putut să ne separe şi
ascultând nwnai de chemarea regală şi de poruncile vremii, care cer astăzi
cârmuirea tării printr-un guvern de uniune naţională.
Printr-un nou apel vom face cunoscut programul mai amănunttt ce
suntem chemaţi a îndeplini.
Acest program are la bază:
Înfăptuirea reformelor constituţionale, menite să îndrumeze dezvoltarea
statului potrivit vremurilor şi aspiratillor de înnoire ale poporului român şi ridicarea
la un nivel etic superior a întregii vieţi publice.
Promovarea ideii naţionale va domina în toate ramurile vietu de stat,
asigurând neamului românesc locul de drept ce se cuvine celor ce au creat cu
grele jertfe România de ieri şi de astăzi, tinând seamă de principiile echitătu.
Repararea nedreptăţilor istorice pe toate tărâmurile fată de elementul
românesc dominant, fără acte de nedreptate fată de vechile minorităţi
conlocuitoare răsfirate de veacuri în graniţele României de astăzi, printre românii
de baştină.
Reexaminarea încetăţenirilor de după război şi anularea tuturor celor
făcute în mod fraudulos şi în paguba intereselor vitale ale românilor.
Această reexaminare atentă a încetătenirilor făcute după război, va
îngădui şi o viaţă economică mai largă a elementului românesc.
Organizarea plecării din tară a elementelor străine care - de curând
. aşezate în tară - vatămă şi slăbesc caracterul nostru etnic românesc, ce se simte
tot mai strâmtorat în casa proprie şi tocmai de aceea arată în toate părtile o
nemulţumire plină de îngrijorări. România va colabora pe bază de acorduri
internaţionale cu alte state care au un prisos de populaţie evreiască, ajutând-o
să-şi găsească patria pe care ea însăşi declară că o doreşte".
Curieru! Israelit. : 8 "ebruane · 938

1 Guvernul Patriarhului Miron Cristea, numit prin decret regal la 1 1 februarie 1 938, a functionat până la
6 martie 1939.
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8
1 938, martie 9

Scrisoarea Patriarhului Miron Cristea, preşedintele
Consiliului de Miniştri, adresată Prim-Rabinului
Jacob Niemirower. Să se citească o rugăciune
pentru pace şi bună întelegere intre oameni,
pentru credintă fată de patrie şi tron.
Domnule prim-rabin,
Neliniştea şi tulburarea sufletească adusă de luptele şi metodele politice
de până acum primejduiesc lini.ştea poporului şi împrăştie vrajba distrugătoare pe
tot cuprinsul tării.
Restatornicirea ordinii morale şi încadrarea tuturor cetătenilor în disciplina
cerută de legile tării este un imperativ de stat şi o datorie esenţială a cultelor, ştiut
fiind că fiecare cult din tară este îndatorat de a menţine pacea în sufletele
credincioşilor, de a statornici unirea între toţi fiii patriei.
Reprezentantil Cultului Mozaic din tară ştiu că raţiunea de a fi fost
recunoscut acest cult este aceea de a face din fiecare credincios un om mai bun,
cu sentimente cât mai umane şi un cetătean cât mai devotat patriei comune,
supus legilor şi idealurilor tării, adică de a conlucra la înfăptuirea ordinii morale în
stat.
Chemarea şi rânduirea noastră în fruntea guvernului tării dovedeşte cu
prisosintă marea şi adânca preţuire pe care Majestatea Sa regele Carol al II-iea o
arată cultelor din tară , azi, în prag de vremuri noi, vremuri de totală renaştere şi
primenire sufletească întru întărirea şi apărarea patriei noastre, România.
Ca preşedinte al Consiliului de Miniştri şi cu cele mai sincere sentimente
de apreciere şi bunăvoinţă fată de toti fiii patriei, chemăm Cultul Mozaic din tară
la grabnica restatornicire a liniştii şi păcii în suflete, a unirii şi înfrăţirii Muror
românilor.
Pe temeiul şi în scopul împlinirii celor arătate mai sus şi în calitatea
noastră de preşedinte al Consiliului de Miniştri, dispunem ca în duminica zilei de
1 3 martie anul acesta, Cultul Mozaic, prin organizatille fiecărui rit, să rânduiască:
1 . A se săvârşi o slujbă religioasă solemnă în care să se rostească, după
ritualul fiecărui cult, ectenii şi rugăciuni întru propovăduirea festivă a virtutilor
reUgioase şi cetăteneşti, pentru linişte şi pace în suflete, pentru înfrăţire şi unire în
viaţa obştească.
2. A se citi în timpul sau după săvârşirea serviciului reUgios:
a) O rugăciune pentru pace şi bună întelegere dintre oameni, pentru
credinţă fată de patrie şi Tron.
b) O rugăciune de dezlegare generală a oricăror jurăminte de legământ şi
credinţă pe care fiii credincioşi ai cultului din tară le vor fi făcut în afară de
legiuitele jurăminte pentru o credincioasă şi cinstită îndeplinire a datoriei în
serviciu, rămânând, pe lângă aceste jurăminte legiuite, un singur jurământ de
credintă şi legământ, către rege şi patrie.
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Aşteptăm de la d-voastră o cât mai mare stăruintă spre a aduce la
cunoştinţa diverselor organizaţii rituale ale cultului mozaic să rânduiască şi să
asigure acestei serbări o bună reuşită; menită să îndeplinească o înaltă şi
necesară misiune religioasă, în interesul liniştii şi al păcii generale în tară, ca să
dea Muror cetătenilor putinta unei munci productive pentru binele obştesc şi
pentru propăşirea patriei comune1 •
Curierul Israelit. 9 martie 1 938
. ' La 12 martie, Şef Rabinul cir. J. Niemirower tşi adresa răspunsul la scrisoare.a preşedintelui Consiliului de
Miniştri, Patriarhul Miron Cristea, în următorii termeni: ·.Evreii, cow tltJ/esc de secole tn llom(Mlla ş/ cow

patJcJpat la t&boalele ero/ce oJe popotUlul n:im& . prln an s-<J RJurtt /11dependen(D ş/ unno blturar
n:im&/tOr, şl:fu. s4 . preCu/OS;C'i! sflnt.le tradltil oJe pOpoltJ/ul n:im&. 1n numele ,,,., . ş/ a blturar celor de
aedlfl(l!J mazola':i, WI sa/u.tikn � Şalom Axls• I.a 13. matle, admn dotlnf8/0I eaprlmate, tn
Ol.I

=

toOte.tenyJleJe.ş/ slnagoglle noastre se.\l'Cll' ttXrea ruglk/111'1/ de b/flflCl!Vdnlas"

9
1 938, august 3

· R�ulamentul pentru . funqionarea
Comisariatului General pentru Minorităţi

Art. 1 � Comisariatul general pentru minorităti depinde direct de
Preşedinţia Consiliului de Miniştri.
Art. 2 - În afară de atributiunile speciale ale fostei directiuni a minoritătilor
din Ministerul Cultelor şi Artelor, Comisariatul general pentru minorităti mai este
însărcinat cu:
a) Supravegherea aplicării, fată de minorităti, a Muror dispoziţiunilor
legislative şi administrative;
b) Sesizarea autoritătilor competinte, la caz de nevoie, pentru a asigura
aplicarea exactă, unitară şi . echitabilă a ziselor dispoziţiuni legislative şi
administrative;
c) Studierea problemelor de tot felul în legătură cu viata minoritătilor în
stat, propunând f9rurilor competinte soluţiunile socotite potrivite.
Art. 3 - In general în cadrul activitătti sale, Comisariatul general va ţine

seama că:

1 . Toti românii, fără deosebire de origine etnică şi credintă religioasă ,
sunt datori a socoti patria drept cel mai de seamă temei al rostului lor în viată (art.

4 din Constituţie).

2. Cetătenii români, fără deosebire de limbă, rasă sau religie, sunt egali
înaintea legii, căreia îi datoresc respect şi supunere (art. 5 din Constitutie) .
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3. Legile în vigoare asigură tuturor cetătenilor români, fără deosebire de
limbă, rasă sau religie, aceleaşi drepturi civile şi politice, acelaşi tratament şi
aceleaşi garanţii. Drept consecintă:
a) Cetătenii români minoritari sunt liberi să se folosească de limba
maternă în materie de religie, de presă, în relatiunile lor personale şi comerciale,
precwn şi în reuniunile şi întrunirile autorizate în conformitate cu legea şi pe baza
statutelor aprobate de forul competent. De asemenea li se vor face înlesniri
apropiate spre a-şi utiliza limba maternă înaintea instantelor judecătoreşti (art. 1 0
din Constitutie; art. 8 şi 9 legea din 2 6 septembrie 1 920; art. 1 , 3 şi 2 4 din legea
regimului general al cultelor);
b) Cetăţenii minoritari beneficiază, în aceleaşi conditiuni ca şi ceilalti
cetăţeni români, de dreptul de a înfiinţa, conduce şi supraveghea, pe spezele lor,
institutiuni de binefacere, religioase sau sociale, precwn şi şcoli şi orice alte
institutiuni de educatie cu dreptul de a întrebuinţa propria lor limbă şi de a-şi
exercita cultul în mod nestânjenit, în conformitate cu legea (art. 1 0 din Constitutie;
art. 9 legea din 26 septembrie 1 920; art. 1 , 14, 1 5 , 16 şi 24 din legea regimului
general al cultelor; legea nr. 146 din 1925);
c) În localitătile în care o parte însemnată a populatiei este formată din
cetăţeni minoritari, instituţiunile cu caracter educativ, religios sau de binefacere
înfiinţate de acei cetăţeni minoritari, potrivit legii, vor primi o parte echitabilă a
swnelor afectate în scop educativ, religios sau caritabil, în bugetul statului, sau în
bugetele locale, ţinându-se seamă , bineînţeles, de existenta institutiunilor de stat
similare, destinate aceloraşi minorităţi (art. 1 0 legea din 26 septembrie 1920; art.
31 şi 32 difl legea regimului general al cultelor);
d) In ce priveşte învăţământul public în localitătile locuite în mare
proporţie de cetăţeni minoritari, guvernul român acordă toate înlesnirile spre a
asigura copiilor aceloraşi cetăteni minoritari posibilitatea de a fi instruiţi în propria .
lor limbă, î� şcolile primare de stat (art. 7 din legea învăţământului primar);
e) ln fine, cetăţenii români minoritari, îşi pot exercita diferitele profesiuni
în aceleaşi condiţiuni ca şi ceilalti cetăţeni ai tării, putând de asemenea fi admişi în
serviciile publice, funcţiuni etc. (art. 27 din Constituţie).
Art. 4 - Avizul Comisariatului general pentru minorităţi va fi cerut de către
autoritătile publice ori de câte ori se va proiecta de a se lua o măsură socotită
necesară, cu privire la culte, învăţământ, aşezăminte şi în genere la orice
chestiune interesând viata minorităţilor în cadrul statului.
Art. 5 - Departamentele competente vor da informaţiuni şi vor pune la
dispoziţia Comisariatului general pentru minorităţi tot materialul docwnentar de
care ar avea nevoie în legătură cu atribuţiunile sale.
Art. 6 - Preşedintele Consiliului de Miniştri va putea invita pe comisarul
general pentru minorităţi să ia parte la lucrările Consiliului, ori de câte ori vor fi
aduse în dezbatere chestiuni putând interesa minorităţile de rasă , limbă sau religie.
Art. 7 Propunerile Comisariatului general pentru minorităti vor fi făcute
prin Preşedinţia Consiliului de Miniştri.
Numai preşedintele Consiliului poate să intervină pe lângă şefii
departamentelor de resort pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor ce
Comisariatul general ar socoti necesare; în toate celelalte chestiuni, Comisariatul
general pentru minorităţi corespunde direct cu ministerele.
-
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Art. 8 Serviciile Comisariatului general pentru minorităti vor fi împărtite
în mai multe sectiuni. Fiecare sectiune este afectată chestiunilor interesând una
sau mai multe minorităţi.
Numărul functionarilor cancelariei va fi stabilit prin buget.
Art. 9 Personalul de conducere, cât şi referenţii vor trebui să cunoască
limba minorităţii care intră în functiunile lor.
Art. 1 O Ministerul de Fmante va pune la dispozitia Comisariatului general
al minoritătilor, prin Preşedintia Consiliului de Miniştri, fondurile necesare pentru
funcţionarea până la viitorul buget, când aceste cheltuieli vor fi înscrise în bugetul
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.
Dafin Bucureşti la 3 august 1938.
Carol
Nr. 2 761
Preşedintele Consiliului de Miniştri, Mifon Cristea, Patriarhul: României
-

-

-
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septembrie

1O

Expunerea profesorului Silviu Dragomir,
comisar 9eneral al minoritătflor.
Extrasul privind statutul etniei evreieşti.
[ .]
. .

Cel de-al patrulea neam minoritar, evreii, figur-ează · ca atare numai de la
tratatele de pace încoace. În Vechiul Regat, deşi exista o problemă evreiască, ea
privea exclusiv situatia de drept a indivizilor apartinând acestei minorităti imigrată
în tară foarte recent1.
Asimilaţi ca limbă cu românii, evreii n-au manifestat niciodată tendinta de
a se constitui şi ca naţionalitate deosebită2• Numai după 1918, când li s-a adăugat
contingentul noilor provincii de limbă deosebită (maghiarizaţi sau germanizati), ei
s-au constituit şi ca minoritate etnică3• Ca număr, evreii stau în locul al treilea
între minoritătile României, reprezentând, cu cele 757 de mii suflete, un procent
de 4,2 la sută. Nici ei nu formează blocuri compacte, ci sunt împrăştiaţi în toate
provinciile româneşti, mai mult în oraşe decât la sate.
Tmând seama de această aşezare geografică a minoritătilor din România
nouă, trebuie subliniat faptul că aceste minorităţi manifestă tendinte deosebite sub
raportul politic, cultural şi economic.
Problema minoritară evreiască în România e mai complexă şi în ultimul
timp a devenit chiar acută din două motive. Mai întâi, fiindcă numărul evreilor a
sporit excesiv de mult prin contin�a creştere a refugiatilor veniti de peste Prut şi a
imigrantilor din tările învecinate. ln al doilea rând, predominatiunea evreiască în
fir1ante, industrie şi comert, devenită mult prea evidentă în timpul marii crize
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economice mondiale, a dezlăntuit în sânul elementului majoritar o reacţiune care
a detenninat guvernele române să ia măsuri de descongestionare.
� s-a ajuns la revizuirea cetăteniei tuturor evreilor din România,
procedură în curs de executare; aşa se explică tendinta guvernelor române de a
ajuta elementul românesc să se afirme într-o proporţie mai corespunzătoare în
viata economică.
Renasterea noastră. 1 O septembrie 1 93 9
1 Cele mal vechi mărturii documentare privind existenta unor comunităţi evreieşti stabile pe teritoriul
VechiUlui Regat datează din secolele XN-XV. Vezi în acest sens volumul de documente: Izvoare şi mărturii

referitoare la evreii din România, voi. I.
2 Chiar dac! în limbajul literaturii social-politice produse de evreii din România în secolul al XIX-iea lipseşte
termenul de nationalitate, prin autocaracterizarea identltătii lor, ei se afirmau ca o comunitate etnică cu
trăsături de minoritate distinctă, cu particularităţi bine definite. Ca dovadă: lupta pentru emanciparea
colectivă, inflintarea institutiilor proprii de învătământ şi cultură, editarea de ziare nu doar în limba
română, dar şi în limbile idiş, şi ebraică.
' Reprezentantii evreilor din Vechiul Regat au susţinut la Conferinta de Pace de la Paris ca evreilor din
diaspora în general şi celor din România în special să li se recwioască calitatea de minoritate naţională. În

documentele programatice ale organizatiilor lor politice, ei
componentă a poporului evreu.

se

autocaracterizează

ca

fiind

parte

11
1938, decembrie 3 1

Extras din declarat.ia lui Grigore Gafencu, ministrul de
externe al României, in prob lema evreiască. E nevoie
ca, prin măsuri intemaponale, să se creeze posibilităţi
de emigrare grabnică a evreilor din România.
[ . .]
.

România unnăreşte de aproape şi într-un spirit de dreptate problemele
minoritare. Printre minorităti este una foarte numeroasă pentru care, atât în
propriul ei interes, cât şi în interesul dezvoltării normale a elementelor nationale, e
nevoie ca prin măsuri internationale, prevăzătoare si drepte, să i se rânduiască şi
să se înmultească grabnic putintele ei de emigrare.
România va cere deci cu toată apăsarea ca statele stăpânitoare de colonii
să-i înlesnească o paşnică şi temeinică dezlegare a problemei evreieşti.
Tuturor minoritătilor însă cuprinse în hotarele ei, unele legate de
pământul tării prin veacuri întregi de muncă şi printr-o cultură care de cele mai
multe ori se aseamănă şi se potriveşte cu cultura noastră , România va căuta cu
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toată stăruinţa să le asigure deplin drepturile ce le sunt garantate de Constituţie şi
de legile ţării.
Prin înfiinţarea Comisariatului general al minorităţilor, s-a dat o dovadă vie
a dorinţei de a asigura convieţuirea armonioasă a elementelor minoritare cu
populaţia de origine etnică română . Cu prilejul publicării regulamentului de
funcţionare a acelui comisariat, s-au precizat toate drepturile de care se bucură
minoritătile şi s-au dat îndrumări administrative să se respecte pe deplin aceste
drepturi. Guvernul va unnări de aproape îrxleplinirea întocmai a îndrumărilor lui
administrative. Ftreşte, această dreaptă orârxluială nu poate cuprinde elementele
minoritare care nu înţeleg să-şi dezvolte activitatea în cadrul statului român.
Curierul Israelit. 3 1 decembrie : 938

12
1939. ianuarie 1 7

Extras dintr-un referat întocmit de Comisariatul
general al minoritătilor. Contrar dovezilor statistice,
se exagerează ponderea evreilor în ansamblul
locuitorilor ţării. Evreii sunt acuzati că au acaparat
pozitiile cheie ale economiei nattonale.
[...)

Osebit de aceste plângeri formulate prin petiţiuni adresate de dl. dr.
Filderman1 şi de avocatu evrei radiaţi de unele barouri clin ţară autorităţilor noastre,
populaţia evreiască se abţine de la orice manifestare publică împotriva
dispoziţiunilor legii revizuirii sau hotărârii barourilor, activitatea ei mărginindu-se la
o stăruitoare acţiune în cadrul organizaţiei sioniste mondiale şi al diverselor
asociaţii încadrate în această organizaţie.
Această activitate este îndreptată mai cu osebire în sensul adunării
fondurilor de sprijinire a actiunii sioniste mondiale, dându-se o mare importanţă
aşa-zisului .Fond Naţional Evreiesc" (Keren Hayessocl) şi fondului evreiesc Keren
Kayemeth, ambele cu organizatu centrale în Ierusalim.
.
S-ar părea că evreii din România nu au alte preocupări decât acelea de a
sustine mişcarea sionistă şi a întări poziţia evreilor în Palestina.
Toate asociaţiile încadrate în .Executiva sionistă din România·, de sub
prezidenţia rabinului-şef dr. Niemirower2 îşi concentrează activitatea lor în
sprijinirea rezistenţei evreieşti în Palestina şi pentru organizarea imigraţiei în Ţara
Sfântă . Ele urmăresc cu mare interes politica guvernului britanic în problema
palestiniană şi cer, în întruniri organizate în toată tara, respectarea angajamentului
luat prin declaratia Balfol.ll"3 • Tratativele duse între guvernul britanic �i preşedinţii
.Executivei Sioniste Morxliale·, Chaim Weizman4 şi David Ben Gurion , la Londra,
au fost obiectul unei deosebite atenţiuni clin partea evreilor clin România, care, cu
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prilejul aniversării a 2 1 de ani de la declaraţia Balfour, au făcut întruniri în toată
tara şi au înaintat memorii guvernului britanic şi reprezentantilor lui, cerând
respectarea drepturilor evreilor în Palestina.
Paralel cu actiunea .Executivei Sioniste Mondiale", condusă de Chaim
Weltzman, care are caracterul unei organizaţii sioniste de stânga, se desfăşoară
activitatea noii organizaţii sioniste, cunoscută sub nwnele de .Organizaţia
Sioniştilor Revizionişti". considerată ca o organizatie fascistă , de dreapta6• Această
organizatie este condusă de Wladimir Jabotinski7 şi urmăreşte înlăturarea oricărei
solutii tranzactioniste în chestiunea Palestinei, care trebuie să rămână un stat
judeu, militând pentru actiune de mână forte, cu organizatii militare pentru
apărarea drepturilor evreieşti asupra Palestinei.
Şeful acestei mişcări - Wladimir Jabotinski - cutreiera tările din Europa
Sud-Estică şi face propagandă printre evrei împotriva vechii organizatu sioniste de
sub conducerea lui Weitzman, care - după părerea lui - trădează interesele
evreieşti.
În câteva întruniri, pe care le-a tinut şi la noi în tară , Jabotinski a atacat
violent .Executiva Sionistă Mondială" şi politica engleză, .care nu mai prezintă nici
o garantie pentru respectarea drepturilor popoarelor, dovadă cazul Abisiniei,
Chinei şi Cehoslovaciei". El cere ca poporul evreiesc să-şi asigure mijloacele pentru
apărarea drepturilor lui prin propriile lui forte şi anuntă o conferintă intematională
la Varşovia, în care să stabilească , de acord cu reprezentantu naţiunilor interesate
din Europa Centrală şi Sud-Estică, politica de urmat pentru asigurarea patriei
evreieşti şi a dreptului de emigrare al evreilor.
Această activitate a evreilor din România în cadrul exclusiv al organizatiilor
sioniste mondiale ar duce aparent la concluzia că populaţia evreiască de la noi se
dezinteresează de măsurile guvernului în chestiunile ce o privesc, fiind preocupată
mai mult de problema sionismului.
În fond, activitatea .Executivei Sioniste din România", care în timpul din
urmă pune o deosebită stăruintă în strângerea fondurilor destinate .Executivei
Sioniste Mondiale", îşi sprijină toate revendicările ei în cadrul statului român pe
asociatiile internaţionale evreieşti care acţionează pentru evreii din România în
forurile internationale, adresând plângeri la Societatea Natiunilor şi creând peste
hotare, prin presă, conferinte şi intervenţii pe lângă pesonalitătile politice şi
culturale, atmosferă defavorabilă statului român în problema evreiască. Fondurile
strânse aci, sub masca sprijinirii rezistentei evreieşti în Palestina, merg să
alimenteze campania de sustinere a doleantelor evreilor din România, peste
hotare.
Cât priveşte acţiunea sioniştilor revizionişti ai lui Jabotinski, ea este, după
părerea noastră , mult mai interesantă în ce priveşte punctul de vedere românesc,
fiindcă se întemeiază pe emigrări evreieşti în masă , pentru popularea Palestinei cu
evrei şi deci este, prin aceasta, favorabilă politicii de descongestionare a tării de
elementul evreiesc. De aceea, în momentul de fată , Jabotinski se dezinteresează ,
cu bună ştiintă, de măsurile restrictive luate împotriva evreilor în unele tări din
Europa, aceasta servind acţiunea lui de înlesnire a emigrării evreieşti, pentru
stabilirea unei populatu importante de evrei în Palestina. Menţionăm că populaţia
evreiască din Transilvania se mentine în oarecare rezervă fată de evreii din Vechiul
Regat, Basarabia şi Bucovina, acţionând în cadrul organizatiilor sioniste mondiale
separat şi tinând o strânsă legătură cu organizatiile evreieşti din Ungaria8• În
·
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momentul de fată , evreii din Transilvania sunt dezamăgiti de măsurile antisemite
luate de guvernul maghiar în ultimul timp şi sentimentele lor fată de Ungaria au
început să se clatine9• Totuşi, până în prezent nu se semnalează o schimbare de
orientare în tendinţele populatiei evreieşti din Transilvania, care s-a arătat
întotdeauna mai aproape de revendicările minoritătii maghiare decât de mişcarea
evreiască din restul tării10 •
În ceea ce priveşte dreptatea evreilor de a se plânge împotriva legii
revizuirii
cetăteniilor, este interesant de subliniat următoarele date şi cifre oficiale.
La recensământul tuturor evreilor din România au fost, potrivit statisticii
făcute pe baza acestui recensământ, 758 222 de suflete, adică 4,2% din populaţia
totală a ţării. De remarcat că acest procent de 4,2o/o este calculat după religia
declaranţilor, fiindcă după neam acest procent a fost numai de 4,0%. Deci un
procent de 0,20Ai din evrei s-au declarat de altă origine etnică.
Luăm numărul evreilor după procentul maxim stabilit de recensământul
din 1930, potrivit religiei declaranţilor şi el este de 758 222 de suflete.
Cu ocazia revizuirii cetăţeniilor, statistica judiciară a Ministerului de Justitie
a stabilit că s-au înregistrat 208 2 1 7 cereri de revizuire, reprezentând tot atâţia
capi de familii evreieşti care cereau revizuirea pentru 962 1 7011 de evrei - membri
ai familiilor lor. S-ar părea deci că populaţia evreiască a crescut vertiginos de la 29
decembrie 1 930 până în februarie 1 938 - adică în curs de 7 ani - dând un surplus
de peste 200 OOO de suflete12•
Se întâmplă însă că Institutul Central de Statistică al statului a constatat
că populaţia evreiască a fost în descreştere în cursul ultimilor ani, că în ceea ce
priveşte situaţia migraţiunilor, numărul emigranţilor evrei este mult mai mare decât
al imigranţilor pe acelaşi interval (datele Buletinului demografic a/ României, iar
procentul mediu de creştere al populaţiei României în cei 7 ani (1 ianuarie 193 1 1 ianuarie 1 938) este de 12, 1 pe an la mia de locuitori.
Dacă am acorda deci - împotriva tuturor datelor statistice stabilite de
Institutul Central de Statistică - acest procent şi populaţiei evreieşti, am vedea că
în cei 7 ani populaţia evreiască ar fi crescut cu 64 225 suflete, deci cu 1 38 823 de
suflete mai puţin decât s-au prezentat la revizuire.
Şi trebuie bine notat că în afară de faptul că statisticile oficiale stabilesc o
descreştere a populaţiei evreieşti în ultimii ani - după numărul naşterilor şi al
deceselor, ca şi prin emigrarea evreilor de cetăţenie română - procentul de
12, rI0 pe an, aplicat populaţiei evreieşti, este o absurditate, fiindcă procentul
mediu de creştere al populaţiei României este în aceşti 7 ani de 14,2°/0 pe an
pentru mediul rural şi numai de 2, 7°/0 pe an pentru mediul urban. Or,
recensământul din 1 930 a stabilit că din totalul populaţiei evreieşti din România, o
proporţie de 90% se găseşte la oraş.
De unde atunci această neexplicabilă creştere a populaţiei evreieşti?
Fiindcă , chiar dacă luăm de bune toate exagerările ce s-ar putea face, se
dovedeşte totuşi că există un surplus de 139 823 de evrei a căror existentă pe
teritoriul României nu-şi poate afla nici o explicaţie în afară de aceea că s-au
introdus prin fraudă. Şi această fraudă s-a săvârşit o dată la înscrierea în listele de
cetătenie şi a doua oară cu prilejul recensământului din 1930, când toţi cei intrati
în ţară prin fraudă- şi înscrişi în listele de cetăţenie în acelaşi mod nu s-au declarat
la recensământ deloc, sau s-au dat de altă naţionalitate, de teamă ca nu cumva
numărul prea mare de evrei să deştepte vigilenta autorităţilor româneşti.
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Dar, în afară de faptlll că acest număr apare cu mult mai mare prin aceea
că procentul de creştere al populaţiei evreieşti a fost exagerat până la absurditate,
se mai adaugă şi acela că în afara celor 962 270 de evrei supuşi revizuirii , mai
sunt în România şi un număr de evrei cărora nu li s-a cerut revizuirea, ca unii ce
au fost încetăteniti individual, pe cale de lege, şi care n-au fost supuşi revizuirii .
Dacă stabilim şi numărul acestora la un minim de 70 000 13 de suflete, reiese că
avem astăzi pe teritoriul tării între 200 OOO şi 250 OOO de evrei intrati în România
şi încetăteniti în moci fraudulos.
Şi evident în această lumină, legea revizuirii apare ca o măsură mai mult
decât necesară pentru statul român, care are datoria de a se apăra împotriva
acestei adevărate invazii de străini încetăteniti în moci fraudulos.
În aceeaşi măsură plângerile evreilor împotriva pretinselor restrictiuni de
ordin economic nu-şi pot găsi nici o justificare, fiindcă aceste măsuri sunt dictate
de nevoia imperioasă de a stăvili actiunea de înstrăinare a comertului şi industriei
româneşti, care se găseşte într-o proporţie de peste 50o/o în mâinile străinilor.
După statistica întocmită de .Uniunea Camerelor de Comert şi Industrie
·din România" asupra firmelor comerciale şi industriale individuale înscrise la Oficiul
Central al Registrului Comertului de pe lângă această Uniune, până la 22 iulie
1938, sttuatia este următoarea din punct de vedere al nationalitătii proprietarilor
acestor firme:
Totalul firmelor individuale din România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 043
Acest total se raportează astfel din punct de vedere al originii etnice:
proprietari de origine etnică română . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 056
proprietari evrei . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 336
proprietari de altă origine etnică (minoritari) . . . . . . . . . 46 65 1
Aşadar, evreii, care reprezintă un procent de 4,20/0 din totalul populaţiei
ţării , detin 3 1 , 1 % din totalul firmelor comerciale şi industriale din România, iar
românii, care reprezintă un procent de 80o/o din populaţia tării , deţin numai
45,5% din totalul lor, restul de 20,4% revenind celorlalti minoritari, care împreună
cu evreii dau un procent de 5 1 ,5%, deci o majoritate absolută fată de procentul
de 20% al tuturor minoritarilor din România.
Mai grav este însă când facem acest procentaj pe provincii.
Astfel, în Bucovina, din 10 600 de firme individuale, 8 163 sunt deţinute
de evrei deci un procent de 77%.
ln Basarabia , din 29 576 de firme, 18 683 sunt detinute de evrei, deci un
procent de 56, 1 %.
În Moldova, din 28 476 de firme, 15 979 sunt deţinute de evrei, deci un
procent de 56, 1%.
În Crişana şi Maramureş, din 20 25 1 de firme. 5 751 sunt detiriute de
evrei, deci un procent de 26, 7%.
În Muntenia , din 64 64 1 de firme, 9 636 sunt deţinute de evrei, deci un
procent de 14,9%.
În Banat, din 1 5 453 de firme, 3 043 sunt deţinute de evrei, deci un
procent de 19, 7%.
Numai în două provincii evreii au în proprietatea firmelor o proporţie
apropiată de procentul lor ca populaţie: în Dobrogea, unde detin un procent de
5,2%, adică 630 de firme dintr-un total de 12 020 şi în Oltenia, unde au un
procent de 3,7% şi detin 550 de firme dintr-un total de 14 787.
••

.

.
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Dacă la aceste date care arată că o treime din comertul şi industria ţării
sunt în mâinile evreilor, adăugăm faptul că o imensă majoritate din firmele în
nwne colectiv (societăţi anonime şi în comandită) care nu sunt prevăzute în
statistica Uniunii Camerelor de Comerţ şi Industrie, neputându-se stabili cine sunt
adevăraţii lor proprietari, este de asemenea în mâna evreilor, măsurile de
nationalizare a comerţului şi industriei româneşti apar ca o necesitate imperioasă
de apărare a drepturilor autohtonilor împotriva străinilor acaparatori14.
A. S . B „ ;:: o nd P.C. M „ dosar 39/ i 938- 1 939. fi lele 3 2-38
' Dr. W. Hlderman (1882-1 963). Unul din cei mai importanţi lideri ai evreimli din România. Preşedintele
Uniunii Evreilor din România, în perioada 1 937-1941, preşedintele Federatiei Uniunii Comunităţilor
Evreieşti din România. Autorul unor lucrări de referintă împotriva antisemitismului. Deputat în
Parlamentul României. ln timpul războiului şi al regimului antonescian, s-a afirmat ca un militant neobosit
pentru salvarea evreilor.
2 Dr. Jacob Niemirower (1872-1939). Şef-Rabin din 22 mai 1921 şi senator de drept în Parlamentul
României. Autorul unor lucrări de referintă privind iudaistica în general şi istoria evreimii din România în
special.
' BaHour Arthur James (1848-1930). Om de stat al Marii Britanii. La 12 noiembrie 1917, în calitate de
ministru de externe al Marii Britanii, a semnat declaratia care ii poartă numele. ln esentă, Declaratia
stabilea: .Gwemvl Ma/Gtl5til Sale Wlde favorabil stobllfreo tn Polestfno o unef patrii noţionale penl:Tu
evrei, sprijinind oceas� QCflune, raro sa Ot:NciJ prejudidi camt.mltilţilor evreieşti mlstente tn Polestfno".

' Chaim Weizmann (1 874-1952). Om de ştiinţă . Preşedintele Organizaţiei Sioniste Mondiale (1920- 1931
si 1935-1946). Primul preşedinte al Statului Israel ( 1948-1952).
5 David Ben Gurion (1886-1973). Primul prim-ministru al Statului Israel (1948-1953; 1955-1963).
• A fost o organizaţie militaristă , dar niciodată nu a simpatizat cu nazismul geman. Dimpotrivă, a initiat
construirea unor unităti militare voluntare care au luptat în al doilea război mondial împotriva Germaniei
naziste.
' Wladimir Jabotinski ( 1880-1940). Fruntaş sionist, militar, orator, scriitor .
• Din punct de vedere organizatoric, la data respectivă numeroase organizatii evreieşti din Transilvania
erau integrate în structurile organizatorice ale diferitelor organisme politice şi culturale din Vechiul Regat.
Astfel, Partidul Evreiesc, constituit în 1931, ave.a numeroase organizatii în localităţile din Transilvania.
Federatia Uniunii Comunităţilor Evreieşti din România includea şi comunităţi din Transilvania ş.a.
• Prima lege antisemită în Ungaria a fost trecută prin Parlament în 1938. Legea a introdus sistemul
m.anerus clausus în numeroase domenii de activitate.
'0 Evreimea transilvană s-a delimttat prin revendicări proprii de minoritatea maghiară imediat după unirea
din anul 1918, creându-şi organisme politice, culturale, comunitare şi culturale, care reprezentau
interesele evreieşti.
" Conform comlD'licatului privind rezultatul revizuirii cetăteniei publicat în Monitorul Oficial P.I. nr. 273
din 24 noiembrie 1939, totalul celor revizuiţi a fost de 617 396, adică 84% din totalul populatiei evreiesti
recenzată la recensământul din 1930. (E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 2, pag. 35).
" Statisticienii demonstrează cu cifre scăderea ponderii populatiei evreieşti în ansamblul locuitorilor tării .
Vezi în acest sens documentele 24-26 din volumul de fată.
13 Conform unei statistici întocmite tn mal 1 94 1 de Ministerul Justiţiei, în perioada 1888-1916 au obtinut
naturalizarea individuală în jur de 4 OOO de evrei. (A.S.B., Fond Ministerul Justitiei, Directia judiciară,
dosar 56/1941, fila 5).
14 Capitalul nu are culoare etnică şi inllesttt în factori productivi contribuie la producerea bogăţiei într-o
tara. Astfel, V. Madgearu, prezentând pierderile materiale suferite de România după ciuntirea ei
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teritorială, arăta: r: ... Chia şi în sectoru/ industrial pierderea este simţftoae. induslTio dezlipiti:l de

teritoriu/ rom&esc reprezent6nd un copito/ Investit de �.S m///ade şi o producţie aHJolll de 4, 1 miliade
lei. Tn lumino acestor dote se vo reCtJnoaşte cCS partea dizlocati:l din venitul noţional rom&esc vo fi g-eu
reslmţtti:l Tn viitorul apropiat. fY. Madgearu, Perspectivele economiei româneşti, pag. 380-381). Aşadar,
deşi firmele individuale în Basarabia şi Bucovina, conform statisticilor , în majoritatea lor erau evreieşti,
Madgearu considera că prin pierderea lor suferă venitul national al statului român.

13
1939, iunie 18

Memoriul A . G . l . R.-ului adresat Confederatiei
Asociatiunilor de· Profesionişti Intelectuali
(C.A. P. l . R. ) . Se reproşează că nu se urmăreşte
românizarea profesiunilor intelectuale.
,,Am primit anteproiectul pentru organizarea corpului profesiunilor
intelectuale elaborat de către C.A.P. I.R. , precum şi o broşură a domnului arh.
I D. Enescu, publicată de către C.A.P.l.R. sub titlul Organizarea profesiunilor
intelectuale, lucrări pe care ni le-ati trimis pentru a vă da părerea noastră.
Toată activitatea noastră de câţiva ani încoace a arătat că noi avem o
conceptie proprie în ceea ce priveşte rolul intelectualitătii în tara noastră şi rolul
românilor în cadrul acestei intelectualităţi, aşa că nu am putea să ne îndepărtăm
măcar o clipă de această doctrină, numai în dorinta de a vă fi agreabili şi de a vă
dovedi un spirit de conciliere şi de tranzacţie.
Nicăieri în cursul acestui anteproiect nu apare sub nici o formă
afirmatiunea punctului de vedere etnic românesc şi nu se trage nici o concluzie din
acest ncaracter majoritar şi creator de stat al natiunii române", caracter proclamat
de însăşi Constitutiunea nouă, în art. 271•
De asemenea, nicăieri nu se preconizează asigurarea unei proporţii
minimale a românilor în compunerea diferitelor bresle sau sectiuni, grupe sau
colegii.
Or, spiritul noii Constitutiuni care face din organizatiile profesionale însăşi
baza statului dă acestor organizatiuni un caracter de instituţiuni quasi publice,
obligă prin aceasta ca în compunerea acestor organizatiuni profesionale
.funcţiunile şi demnităţile" de care vorbeşte art. 27 al Constitutiunii să fie atribuite
cetătenilor români - cum sună acelaşi articol - tinându-se seama de caracterul
majoritar şi creator de stat al natiunii române.
Dacă privim însăşi anteproiectul dvs. constatăm că după prevederile sale
s-ar putea întâmpla ca în anumite ramuri de producţie, care sunt cu totul
înstrăinate, nu numai membrii diferitelor colegii să fie în cea mai mare parte
minoritari, dar chiar şi organele de conducere să ajungă în mâinile minorităţilor.
.
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Această lactmă gravă , cu totul inexplicabilă din partea autorilor
anteproiectului, ne împiedică în moci principial să ne dăm adeziunea la acest
proiect întrucât doctrina asociatiei noastre - afirmată prin nenumărate acte şi
manifestaţii publice - preconizează dominaţiunea numerică a elementelor etnice
româneşti în absolut toate sectoarele muncii nationale.
Curierul Israelit. 1 8 iunie î 939
' La 2 0 februarie 1938, s-a decretat
instaurarea dictaturii regale.

o

nouă Constitutie, care legifera sfâr$itul regimului parlamentar şi

14
1 939, iunie 2 3

Documentar elaborat d e secţia juridică a Comisiei
minorităţilor. Evreii au depus J?lângeri la
Secretariatul General al Societăţii Naţiunilor
Tmpotriva măsurilor discriminatorii care li se aplică.
Incercarea locuitorilor evrei de a-şi apăra drepturile
este privită ca un act de defăimare a ţănt.
Plângeri evreieşti
A. Plângeri prezentate Societătii Naţiunilor
Populaţia evreiască din România a fost extrem de agitată în timpul
guvernării Goga din pricina măsurilor anuntate de acest guvern şi a căutat să mute
această agitaţie pe teren intemational prin asociatille evreieşti internaţionale.
Ca unnare a acestei agitatii , s-au adresat Secretariatului General al
Societătii Naţiunilor, de către asociatille evreieşti internaţionale, mai multe
plângeri.
Toate aceste plângeri se referă la măsurile administrative luate de
guvernul Octavian Goga împotriva evreilor şi citează cu lux de amănunte toate
cazurile de evrei îndepărtaţi din serviciu, de retragere de brevete de băuturi
spirtoa�, de suspendări si suprimări de ziare şi altele.
In acelaşi timp se încearcă a se dovedi că legea pentru revizuirea
cetăteniei este numai un mijloc de a deposeda pe evrei de cetătenia română ,
arătându-se că termenul scurt îngăduit pentru procurarea actelor necesare şi
greutătile ce se pun în eliberarea acestor acte fac aproape imposibilă dovedirea
drepturilor de cetătenie pentru majoritatea evreilor din România. Cruar prima
prelungire a termenului, acordată de guvernul român, era considerată ca
nesuficientă, dat fiind numărul mare de evrei care solicitau autorităţilor eliberarea
de acte întru dovedirea drepturilor lor.
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Decretul-lege nr. 3253 din 15 septembrie 1938, prin care cei şterşi din
listele de cetăţenie, pe baza revizuirii cetăţeniei, sunt supuşi prevederilor legii
pentru controlul străinilor, a fost folosit ca o dovadă de continuare a politicii
antisemite de către guvernul român şi ca un argument că toţi cei respinşi de la
beneficiul cetăţeniei române de către prima instantă sunt deposedaţi de toate
drepturile lor.
De remarcat că această agitaţie defavorabilă · României s-a făcut cu
deosebire peste graniţele tării, evreii mărginindu-se la o atitudine rezervată în ţară
şi mulţumindu-se să înainteze autorităţilor române câteva proteste semnate de dl.
dr. W. ·Hlderman, cu privire la problema încetăţenirii, a situaţiei " evreilor din
Barouri şi la unele măsuri ce priveau populaţia evreiască.
La Geneva, în urma explicaţiunilor. date d-lui director al secţiunii
minorităţilor, Comitetul de Trei a dat o rezoluţie prin care se declară satisfăcuţi cu
spiritul de înţelegere de care a dat dovadă guvernul român în aplicarea măsurilor
pentru revizuirea cetăţeniei şi îşi exprimă speranţa că şi în viitor va fi animat de
acelaşi spirit în rezolvarea situaţiei evreilor cărora li s-a retras cetăţenia.
De curând, dl. dr. N. Goldman1 , în numele .Comitetului Executiv al
Congresului Mondial Evreiesc82, a adresat o scrisoare domnului ministru al
afacerilor străine, prin care se plânge că deşi la Geneva s-au dat asigw"ări în ceea
ce priveşte uşurarea situaţiei evreilor din România, totuşi, până în prezent, nu s-a
făcut nimic în acest sens.
Scrisoarea afirmă că nici o măsură nu ·a fost luată pentru a se reduce
asprimea legii de revizuire a cetăţeniei; că nu s-a revenit asupra suspendării
avocaţilor evrei din unele barouri din tară; că un mare număr de medici evrei este
supus unor noi examene; că se refuză înscrierea firmelor evreieşti de către
Camerele de Comert; că legea pentru protecţia muncii naţionale ar duce la
excluderea evreilor din întreprinderi; că noul statut al minorităţilor nu se aplică şi
evreilor în măsura în care se aplică pentru celelalte minorităţi şi în concluzie îşi
exprimă speranţa că guvernul român va lua măsurile necesare pentru soluţionarea
acestei probleme într-un spirit de înţelegere mutuală şi fără a mai fi nevoie de
intermediul forurilor internaţionale.
În acelaşi sens, evreii continuă să se plângă de acţiunea barourilor din
unele oraşe şi de rigorile legii revizuirii, împotriva cărora ridică următoarele
obiecţiuni:
1 . Că, potrivit decretului-lege de revizuire a cetăţeniei şi decretului-lege de
aplicare a legii pentru controlul străinilor, cei respinşi la revizuire îşi pierd dreptul la
muncă , sunt lipsiţi de pensiuni etc.
2. Că, în multe cazuri, decizia de ştergere de naţionalitate se întemeiază
pe motive lipsite de importantă , ca: o greşită ortografiere a numelui; o prea strictă
aplicare a dispoziţiunilor legale privitoare la actele doveditoare prezentate de
interesati şi altele .
3. Că legea de revizuire ar fi anulat în mod virtual dreptul Parchetului
General de a introduce recursuri împotriva Comisiilor de Apel care funcţionează în
baza art. 64 din legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din
1924.
4. Că recursurile introduse de Parchetul general s-ar judeca fără citarea
interesatului şi fără ca acesta să poată depune actele necesare pentru dovedirea
dreptului său de cetăţenie.
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5. Că. în ceea ce priveşte radierea avocaţilor evrei din unele barouri din
ţară, printr-un vot al adunării generale deliberative şi prin deciziile consiliilor de
disciplină, hotărârile ar fi ilegale pe motivul că date fiind atributiunile de care
adunările generale deliberative dispun în baza art. 164 din legea avocaţilor, ele ar
fi incompetente să ia decizii de natura celor privitoare la radierea avocaţilor evrei.
B. Plângeri prezentate acestui minister

a. Plângeri cu caracter legislativ
Organizarea corpului de a�ţi
Evreii au petitionat în acelaşi timp cu ungurii, gennanu ş1 ucrainenii
împotriva anteproiectului de lege pentru reorganizarea Corpului de avocaţi.
Aşa cum am arătat mai sus, s-a renunţat la legiferarea acestui anteproiect.
b. Plângeri referitoare la măsuri administrative (fila 51)
1. Folosirea limbii. Evreii se plâng că în baza ordinului Rezidentei Regale,
mai multe magazine din Cernăuţi au fost închise pentru motivul că patronii şi
vânzătorii n-au vorbit româneşte cu clienţii. Măsura luată de Rezidentă în această
parte a tării are caracterul unui act de guvernământ şi ca atare nu poate fi
controlată sub raportul legalităţii.
2. Excluderea avocaţilor evrei din unele barouri.
Evreii se plâng că avocaţii evrei au fost excluşi în bloc în unele barouri din
tară. Acest minister a adus plângerile la cunoştinţa Ministerului Justitiei. Se
aşteaptă răspunsul acestui minister3•
3. Orarul magazinelor. Evreii se plâng că la Cernăuţi, Rezidenta Regală a
obligat magazinele să fie deschise şi în zilele de sâmbătă şi celelalte sărbători
evreieşti. Măsura are caracterul unui act de guvernământ şi se explică prin faptul
că aproape toate magazinele din zisul oraş sunt evreieşti şi că deci închiderea lor
atât în timpul sărbătorilor legale creştineşti, cât şi al celor evreieşti împiedică
aprovizionarea populaţiei cu mărfurile trebuincioase.
4. Retragerea unor brevete de băuturi spirtoase.
5. Revizuirea diplomelor de medici şi farmacişti.
Concluzie. Din enumerarea făcută mai sus reiese că întâmpinările
minoritătilor au fost primite şi examinate cu o deosebită atentiune de către acest
minister şi că în cea mai mare parte au fos soluţionate favorabil. Sunt constatări
care exprimă elocvent spiritul de largă solicitudine de care minoritarii se bucură din
partea autoritătilor româneşti.
,�. S . 3 . . =ond P C . V . . dosar 3 7 / "� 938. fi lele 4 7-50
1 Dr. N. Goldman (1895-1982). Preşedintele Congresului Mondial Evreiesc.
Congresul Mondial Evreiesc - o asoclatie voluntară a organizatiilor evreieşti reprezentative - a fost creat
pentru apărarea intereselor evreilor din diaspora. Prbna întrunire a a\11.lt loc la Geneva, în 1936. 280 de
delegati au reprezentat evreii din 32 de tări.
3 Plângeri pentru apărarea avocatilor evrei au depus şi intelectuali români. Vezi în acest sens memoriul
înaintat Ministerului Justitiei de către un grup de intelectuali ieşeni, la 10 august 1 938:
2
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SIRE.
flcl6nc îndureraţi de maeo pierdere ce TnceacO MAJESTATEA VOASTAo şi inl1'eogo TorO, prin
11ecereo în lumeo eterno o Iubitei şi în veci neuitatei noaslJe REGINE MARIA. WiWfi MAJESîApl VOASTRE
şi o Poporului RomOn. EROINA ÎNTREGITOARE A ROMANIEI. cu profund respect ne permitem o vA presento
şi pe oceostO cole expresiunea înlJ'egulul nostru devotament şi o drogostel neţOrmurlte cu care vA
înconjurOm.
AugOm pe bunul Dumnezeu sO dea MAJESTA]ll VOASTRE rr&g61ere pentru o putea suporta
durerea ce încercaţi şi putere pentru o putea conduce Iubita noostl'O PATRIE mereu înainte pe drumul
propOşlrel, aşa cum o dorit întotdeauna scumpa noostrO REGINA.
SIRE.

mol permitem o vA ruga cu cel mol profund reSpect sO binevoiţi o acorda înalta MAJESTA]ll
VOASTRE atenţiune e:rpunerll ce urmeazO, pe care o facem fn favooreo concetOtenllor noştri avocaţi
rom6nl de religie mozaico. ostOzl nenorociţi.
Augustul MAJESTA]ll VOASTRE PAAINTE . în veci nemuritorul REGE FERDINAllD I. precum şi
representontll Noţiunii de Io 1 91 8. lu&d în seomO socrtRcllle fOcute de populoţlo lsroelltO în razboolele
ŢOrll, I-ou acordat d-epturlle cetOţeneştl.
POm&itenl în ţaO de sute de ani, cetOţenll evrei ou luptat ln rOzbolul pentru întregireo TOrll
noastre şi pOrlnţil lor ou luptat şi ou murit pentru Îndependenţo El.
La clmltlrvl Israelit. alpta eroilor, Io care în Rece an reprasentanţll armatei vin sO oduco cuv&lt
de slo\IO şi de comemorare. este mOrturlo elocvento o soalRclllor fOcute de populoţlo evreiasco pentru
scumpa noostrO PATRIE NEF\'IA şi REGE.
Orepturlle cetoţeneştl ou fost recunoscute evreilor şi prin nouo Constituţie, pe care MAJESTATEA
VOASTAA. din profundO experlento şi Înalto Înţelepciune. aţi dOrult-o Rom6nlel noi.
Deci. avocaţii evrei sunt cet:Oţenl rom&ll prin ÎNALTA VOINJ'A o REGILOR ŢARII. o
Aepresentonttlor Noţiunii şi o întregului POPOR ROMAN. care o votat Constituţia.
Art. 5 din Constltutie dispune:
.Tott cetoţenll rom&ll, fOrO deosebire de origine etnlcO şi uedlnto rellgloosO, sunt egali
înaintea legll. dotor&ldu-1 respect şi supunere".
În temeiul drepturllor cetOţeneştl ce li s-eu recunoscut. avocaţii evrei şi-ou exercitat timp de 20
ani profesiunea lor în moci nestingherit şi prin munco onesto şi-ou întreţinut fomllille.
Aceşti oameni ou dreptul sO IJ'OloscO llnlştlt şi liberi în ţtro noostrO. care este deopotrlvO şi o
lor.
Din nenorocire însO. anumite concepţiuni polltlce reacţionare I� de aiurea s-ou Introdus
şi în baroul local. De mult baroul, care trebuie sO Re o Instituţie profeslonol6. s-o transformat într-o
organizaţie pollticO. Polltlco dusO Io borau este prea cunoscuto şi nepermlsO. Victimele acestei pollticl de
învrOjblre sunt avocaţii evrei.
Astfel. în ziuo de 21 Ianuarie 1 938, sub regimul vechi, un numOr de tineri avocaţi creştini s-ou
stroos într-o pretinso adunare generalo şi în moci cu desOvâşlre Ilegal şi abuziv. ou exclus din barou, k:Jr(J
vinij şi k:Jr(J judecoM, peste 1 00 avocaţi evrei. împedec&ldu-1 cu forţo sO-şl exercite profesiunea. Ei ou
desemnat o echlpO de stagiari carii foc o pollţle speclolO împotriva colegllor evrei. îl brvscheozO şi pe unii
din el I-ou şi bOtut chior în Palatul de Justltie.
Cu aceste mijloace el ou scos din profesiune pe avocaţii evrei, IOs&ldu-1 pe drumuri cu familiile
şi copiii lor.
Aceşti copil învoto în şcollle Statului şi sunt STAA.!ERll ]'AAl l.
Din nenorocire însO. el ou rOmos fOrO hronO şi fOrO îmbrOcOmlnte. pOrlnţll lor neputându-le
cflştlgo cele necesare existenţii lor.
Ne

.
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Este o nedreptate strlgc!itoare Io cerii
Ni se rupe Inimo văz&ld tragedia acestor oameni. cai de jumOtote de on nu ou hrano zflnlcO.

Avocotll evrei ou înv6tat zeci ele ani în şcolile şi unlverslt:Oţlle noastre. pentru o-şi putea formo

profesiunea şi el nu cunosc alte. r:wln cae �I pootO c6ştigo existenta.

El ou votat Constftutlo şi ou depus Jur&n6ntul de aedlnto pentru
exercltlul r:wofeslunli.

respectxna el şi pentru

ŞI odverscrll lor ou depus JurOmtritul pe aceeaşi Constitut!•. dor au cOlcot-o cel dlnt61. pentru

co Constltutlo ordonO respecta8CI patrimoniului şi ctepturllor oltulo şi •I ou rOplt drepturile profesionale

ole colegilor lor evrei.

În nici o profesiune monuolO sau lntelectuo!O. nu s-o în� ceea ce s-a petrecut fn baoul de

laşi.
în tootO tera avocaţii evrei îşi exercltO profesiunea. numai în ctitevo centre ca: laşi. GoloţJ,

Botoşani. BrOllo. 58 mol menţine o stae onahlcO f&O pnsceclent.
Cum 58 poate admite co avocotfl evrei din Voslul. SocOu, Roman sau cel din Basoroblo sO

poată pleda Io loşl, şi cel locolnlrl de oei sO nu-şi pootO exerc ita profesiunea?

Decanatul local 58 complace în oceastO sltuot1une llegok!i. puntindu-se Io odOpostul autonomiei
bacurilor. Autonomia însO nu poate fi conceputo dec6t în sensul co borourlle sO respecte Constltutlo şi
legile ţ&-11.

Nu este odmlslbil co o orgonlzotlune profeslonolO sO tlndO o face stat în stat. cOut&ld sO
lmpunO prin violento norme cae sunt î�trlvo legflor.
În tl� ce orlcae cetOteon este judecat cle judecători Independent! şi l�loll. call n-au nici
o legOturO cu justltlobflll. avocaţii evrei sunt expuşi o fi judecat! de odverscrll lor cel mal înverşunotl. cal
ou tocmai Interesul cle o-I ellmlno din profesiune.
De aceea, aceste chestiuni a trebui defwlte Instantelor cle drept comun. pentru opllcoreo
prlnclplulul cle dreptate şi echitate.
SIRE.
TootO Tao ştie ceitO grijă poatO MAJESTATEA VOASTRA tuturor cetOtenllor şi în special c9lor
loviţi cle soată.
ŞI mol ştie că otl dori co totl locultorll sO albe cele

necesare

traiului. pentru co el SO poate în

suflet mul!;umlreo co Dumnezeu l-o sortit sO trOlosco într-o tao ckeaptO şi rrumooso. cu un REGE MARE şi

ID.I.

Noi ne permitem respectuos o VA inaedlnta co sltuotluneo avocotllor evrei şi o fomlllllor lor
este extrem cle troglcO şi vA rugOm sO aveţi Înalte BunOVolnto cle o acorda acestu lnmlectuoll nenorocit!.
oameni cu profundO culturo. OCROTIREA MAJESTAJll VOASTRE. dlspun&!d relntagareo în drepturlle lor

profesionale.

VO mul!;umlm recunoscOtorl şi rOm&iem cu cel mol profund respect şi cu tot devotamentul,
Al MAJEsTAfll VOASTRE
prea plecaţi şi prea supuşi servitori,
Prof. dr. Al. SIOtlneonu. fost rector of Unlv. laşi; Alfred Wlnkler, fost moglstrat: Grlg. Su!;u. fost

Eug. Stoico. Inspector şcola; dr. A. ROteonu. famoclst; Const. Andrlescu. profesor pensiona;
Alex. ROdulescu. profesor pensiona; prof. Paul Bujor. fost ractor ol Unlv. laşi. fost preşedinte ol Senatului:
Lasco!r I. MOtOsau. profesor; Octav Sotez. profesor untverslta: Iorgu lordai, decan Foc. litere; Rodu
CernOl:Bscu, prof. unlv.; Mihai Codreanu. rectorul Academiei cle MuzlcO şi Ftto Dl'cmotlcO; prof. dr. Vasile
AOşconu, Foc. cle MedlclnO laşi: Mlnoll Sadoveanu. fost r:weşedln18 ol Senatulu i , membru ol Academiei:

moglstrot; P.
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prof. dr. Gr. T. Popa. prim efor ol AşezOmlnt:elor Sf. Spiridon; Neculol Gheorghlode. avocat. directorul
general ol Soc. Credit Urban laşi; dr. Corneliu Goncevlcl. preşedintele Asoclotiel generale o medicilor din
ţaO, laşi; Constantin Ciobanu. directorul fobrlcll .fesoturo-loşl". soc. onon.; lng. Mirceo BOdl!rOu,
preşedintele Camerei de AgrlculbJrO laşi; Const. Columb� proprleta, fost comis. guver. Cradlt lkbon; prof.
dr. V. Butureonu. medlclnO operatorie, Foc. de MedlclnO laşi: Octav BOncllO, profesor Io Academia de Ftte:
prof. dr. Stafon Gro�osky. decanul Foc. de MedlclnO: Don SOdOrOu. prof. �nlv preşedintele Uniunii
Ofiterllor în rezervO din rOzbol; prof. Gh. Gr. Gheorghiu: Inginer Horolomb GrumOzescu, fost Inspector
silvic, expert judiciar; orhltBct VI. Mlronescu: prof. dr. Eugen fbnl, dlrecta'UI Cllnlcll obstetrlcale de Io foc.
de MedlclnO; profesor dr. E. Rodu. directorul lnstlbJbJlul de Rodlologle de Io Foc. de Medlclnc!i iasl; Inginer
8. Rlbolskl. (A.S.B., Fond Ministerul Justitiei, Directia judiciară, dosar 19/1938, filele 246, 247 (f $i v)).
.•

15
1 939, noiembrie 1 2

Extras din expunerea lui Victor lamandi, ministrul
justipei, privind organizarea corpului avocaţilor. Noul
statut trebuie să asigure primatul etnic in barouri.
Noul statut al corpului avocaţilor

[. . .)

Trec acum la partea pozitivă a acestei expuneri. Vreau să vă înfăţişez
dinainte principiile care trebuie să stea la baza noii legi de organizare a corpului
avocaţilor.
Noul statut al corpului trebuie să asigure nepărat primatul etnic în barouri.
Acest principiu nu este o necesitate organică a neamului şi aplicarea pe teren a
art. 26 din Constituţie. Stabilirea şi aplicarea acestui principiu etnic trebuie făcute
însă cu respectarea situaţiei în care se găseşte ţara noastră , care cuprinde un
număr însemnat de minorităti etnice al căror statut vă este cunoscut. Noi am dat
minorităţilor satisfacţie la toate interesele lor legale. Le-am stabilit un regim pe
care nu-l au nicăieri. Domnul Hans Otto Roth1 a subliniat acest lucru cu prilejul
conferinţei intemationale care anul acesta a avut loc la Oslo.
Călăuzit de principiul primatului etnic în barouri, va trebui să stabilim
aşadar şi pentru minorităţi un regim corespunzător situaţiei lor si ataşamentului
real pe care-l dovedesc pentru ţara noastră.
S-a vorbit mult despre românizarea barourilor. Eu prefer să românizăm
barourile prin lege.
Pentru că ştiu că pe chestia naţionalizării barourilor s-a încercat crearea
unei anumite atmosfere care tindea să ne prezinte ca pe unii care am dori să
deschidem porţi largi în barouri acelora care nu merită sau nu au dreptul şi că prin
48
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urmare noi am fi în dezacord cu conştiinţa publică, tin neapărat să se ştie că nu
primim lectie de naţionalism de la nimeni.
Românismul nostru este verificat în atâtea împrejurări prin activitatea
constructivă pe care am reuşit s-o realizăm printr-o muncă neobosită şi printr-un
simtământ al răspunderilor neîncetat prezent în conştiinta noastră.
Chiar dacă acei care ne contestă românismul ar avea o consecventă
statornică în actiunea lor de totdeauna, noi încă am avea dreptul să nu le
permitem să ne dea asemenea lectii. Cu atât mai mult însă nu le putem permite
aceasta când constatăm că drumul lor de viată publică şi profesională a mers
totdeauna la nesfârşite şi capricioase zigzaguri.
Răspunsul acesta se adresează acelora care î.şi închipuie că vor mai putea
avea vreun rol în exploatarea instinctelor şi a demagogiei.
Noua lege trebuie să asigure şi exercitarea liberă a profesiunii, dar şi
posibilitatea unui control din partea puterii executive.
Curierul Israelit. 1 2

noiembrie 1 93 9

' Hans Otto Roth, unul din fondatorii Partidului German din România.

16
1 940, iulie 9

Comunicatul şedintei Consiliului de Miniştri.
Au fost stabilite anumite principii privind
soluţionarea problemei evreieşti.
Comunicat
Consiliul de Miniştri s-a întrunit azi, 9 iulie, la orele 9 dimineata sub
preşedinţia domnului inginer Ion Gigurtu, preşedintele Consiliului de Miniştri1 •
S-au stabilit în urma unor ample discuţiuni câteva din principalele
elemente ale actiunii de guvernământ, atât în ce priveşte soluţionarea problemei
evreieşti cât şi a celei economice.
S-a semnat Jurnalul Consiliului de Miniştri pentru mobilizarea bratelor de
muncă în agricultură şi industria forestieră . pentru strângerea recoltelor si
aprovizionarea populaţiei cu lemne de foc.
De asemenea, s-a decis contopirea Ministerului Comertului Exterior cu
acel al Economiei Naţionale, începându-se opera de coordonare a economiei tării.
A. S . B Fond P.C . M . . dosar 3 2 7 / 1 940. fi la 3
. .

1 Guvernul prezidat de ing. Ion Gigurtu a functionat între 4 iulie 4 septembrie 1940.
-
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17
1 940, iulie 10

Extras din expunerea ministrului Nichifor Crainic la
consfătuirea directorilor de ziare. Dreptul de a vorbi
zilnic neamului românesc aparţine românilor neaoşi.
[. „]

În noul regim pe care Majestatea Sa Regele l-a aşezat, dreptul de a vorbi
zilnic neamului românesc aparţine românilor neaoşi. Naţionalitatea e o fatalitate a
sângelui şi un străin se exprimă pe sine însuşi · chiar atunci când utilizează graiul
nostru. O lungă şi dureroasă experientă ne-a învătat că presa scrisă de evrei nu
izbuteşte să se integreze niciodată în idealurile românismului, ci sub masca graiului
de împrumut nu exprimă decât ideile fireşti ale rasei respective, din nenorocire
dizolvante pentru naţia noastră. Regimul defunct al democraţiei a fost dominat de
o presă evre� şi ultimele lui consecinte le trăim astăzi cu o profundă
dezamăgire . . . In consecintă, guvernul aduce la cunoştinţă că ziarele româneşti nu
pot fi conduse de evrei, iar în ziarele conduse de români, colaboratorii evrei nu
sunt la locul lor.
Timpul. 4 1ul1e 1 940

18
1940, iulie 19

Comunicatul privind şedinta Consiliului de Miniştri.
S-au adoptat măsuri în vederea naţionalizării
vieţii publice.
Consiliul de Miniştri, întrunit astăzi la ora 18, sub preşedinţia domnului
inginer Ion Gigurtu, preşedintele Consiliului de Miniştri, a luat în cercetare criteriile
după care se vor pune în aplicare în diversele departamente măsurile de
nationaUzare a vietu publice .
Consiliul a ascultat expW1erile făcute de către mai multi titulari în privinţa
programului lor, dând o deosebită atenţiune problemei economice şi financiare şi
adoptând măsurile potrivite împrejurărilor actuale.
Curierul Israelit.

20 iu!ie 1 940
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19
1 940, iulie 2 1

Comunicatul privind şedint.a Consiliului de Miniştri.
S-a hotărât adoptarea unor legi speciale pentru
reglementarea statutului evreilor.
Consiliul de Miniştri, întrunit ieri la ora 19, sub preşedinţia domnului
inginer I . Gigurtu, preşedintele Consilului de Miniştri, s-a ocupat de stabilirea
principiilor privitoare la proiectele de legi necesare pentru încadrarea elementului
evreiesc în noua ordine de stat românească 1 şi potrivit dispozttio
il r legii de
organizare a Partidului Natiunii2 •
Şedinta a luat sfârşit la ora 20,45.
Curierul Israelit. 22 iulie 1 940
' Decretul-lege nr . 2650 privind starea juridică a evreilor din România a fost dat publicitătii la 9 august
1 940. S-a definit pe criterii rasiale c.alitatea de evreu. Au fost stabilite o serie de măsuri pentru eliminarea
evreilor din corpul social românesc, inaugurându-se o politică de neoghetoizare, care a fost. apoi
continuată de regimul antonescian. Evreii au fost transformaţi în cetăţeni de categoria a II-a şi scoşi de sub
scutul legislaţiei de apărare a drepturilor omului (vezi E.R. 1 940-1 944, llOI. 1, documentul 3).
2 Conform normelor de înscriere în partid, evreii nu erau primiţi în Partidul Naţiunii.

20
1 940, iulie 30

Declaratiile profesorului M. Manoilescu, ministru al
afacerilor străine, privind rezultatele vizitei oficiale
şi ale convorbirilor del�atiei române cu şefii de
stat ai Germaniei şi Italiet. S-a precizat că românii
nu pot aj unge stăpâni la ei acasă decât dacă se
rezolvă pnn măsuri categorice problema evreiască.
Domnul prim-ministru şi cu mine am avut atât în Germania, cât şi în Italia
o foarte bună primire, nu numai în ceea ce priveşte formele exterioare - pline de
cordialitate şi de atentiune - ci şi în ceea ce priveşte întelegerea sufletească a
poporului nostru în aceste vremuri grele.
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Am constatat la cei doi conducători supremi ai politicii Axei satisfacţia
pentru orientarea de astăzi a României. Fllhrerul şi Ducele s-au interesat cu o
vădită simpatie de toate aspectele vietii noastre nationale.
Pentru noi, acest interes este deosebit de preţios deoarece constituie
izvorul tuturor acţiunilor viitoare menite ca - în cadrul politic pe cale de a fi creat
aici, în Orientul Europei - să asigure României o viată paşnică şi prosperă .
În mcxl special tin să subliniez că, prin contrast cu atâtea legende absurde
şi interesate, libertatea de a decide asupra intereselor noastre ne rămâne întreagă.
Independenta noastră politică , precum Şi independenta noastră economică vor fi
absolute în noul sistem sud-est european în devenire.
Pentru a ilustra în chip concret acest respect al puterilor Axei pentru
independenta popoarelor din Orientul Europei, este destul să spunem că atât la
Berchtesgaden, cât şi la Roma, ni s-a vădit · în mcxlul cel mai clar concepţia
conform căreia România urmează să se organizeze singură în toate sectoarele sale
economice, cu propriul său capital, cu propriii săi muncitori de toate specialitătile
şi cu propriii săi tehnicieni, aceasta fiind însăşi condiţia unei dezvoltări din ce în ce
mai frumoase a puterilor noastre naţionale de creaţiune.
Departe de poveştile despre cucerirea şi acapararea noastră economică ,
pe care unii iscoditori pripiti le-au răspândit atâta timp, puterile Axei nu au altă
intenţiune decât de a deveni clientii noştri cei mai buni şi furnizorii noştri cei mai
căutaţi. Mai mult decât atât, chiar dacă noi am voi - cwn este înţelept şi firesc să
voim - ca în anumite domenii , în care avem experienţă prea putină , să intervină
inginerii şi alti specialişti din ţările Axei, nu i-am căpăta decât cu foarte mare
greutate şi în chip cu totul excepţional, cedarea unor astfel de specialişti
constituind un adevărat sacrificiu pentru aceste tări, în care viata pulsează astăzi
cu atâta intensitate. ·
Pe de altă parte, grija de căpetenie a puterilor Axei este păstrarea păcii în
Balcani şi în această grijă cele două mari state care stau astăzi în fruntea
umanităţii se întâlnesc pe acelaşi drum cu noi.
Voim pacea, dar pacea cu dreptate românească. Dorim să se ştie atât
înlăuntru, cât mai ales în afară , că întâmplări şi situaţii de felul acelora pe care le-a
trăit România în ultimul timp şi care s-au datorat unor împrejurări cu totul unice şi
particulare, nu se vor mai repeta niciodată 1 •
Românii ştiu să se încline când trebuie în fata exigentelor păcii, dar când
anumite _limite sunt depăşite, ştiu să pornească şi pe celălalt drum.
ln ceea ce priveşte problema de care o anumită presă străină s-a ocupat
cu obsedantă stăruinţă în timpul cel din unnă, deformându-i caracterul şi
dimensiunile şi anwne problema unei destinderi generale în Orientul Europei şi în
special între noi şi vecinii noştri unguri şi bulgari, guvernul crede şi afirmă din
proprie initiativă - după cwn a comunicat-o din timp şi puterilor Axei - că a sosit
momentul să facă o dată mai mult dovada bunelor sale intentiuni de convietuire
paşnică şi amicală cu vecinii săi.
ln acest sens, după ce timp de 20 de ani România a făcut cea mai largă
politică în fa\IOarea minoritătilor ce s-a putut întâlni vrecxlată , guvernul ar dori să
păşească, cu mijloace şi mai radicale, la rezolvarea definitivă a problemei
minoritătilor de acelaşi sânge cu popoare)e învecinate cu noi, prin măsuri luate în
spiritul şi cu metcxlele timpului nostru . Intre acestea, măsura care a dat foarte
bune rezultate în toate tările este schimbul de populatie. După cum s-a dovedit
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pretutindeni, schimbul de populaţie diminuează în total sau în parte minoritătile,
înlătură frictiunile interne şi externe, sporeşte omogenitatea etnică a tării şi
realizează în cadrul graniţelor ei aproape o unanimitate naţională.
Această metodă nu numai că nu slăbeşte principiul naţional, ci îl susţine
şi-l întăreşte, realizând pentru fiecare tară un grad de puritate etnică pe care
întâmplările istoriei nu l-au putut niciodată produce.
Pe această cale se păstrează şi se fortifică ceea ce este mai preţios pentru
un popor, şi anume substanţa lui etnică şi plasma aceea fecundă din care _cresc şi
se ridică toate formele lui superioare şi specifice de viată.
A aduce în cadrul statului românesc pe toti românii din afară de hotarele
lui de la miazăzi şi de la apus, fără a lăsa nici un român în afară de hotare, şi a
micşora în cea mai largă măsură posibilă numărul minoritarilor din România, iată
două măsuri ideale pentru împlinirea cărora orice stăruintă este binevenită şi orice
mijloc este potrivit.
Pe de altă parte, trebuie să precizez categoric convingerea guvernului
nostru că tara nu poate căpăta o perfectă omogenitate românească şi românii nu
pot ajunge să se simtă aşa cum ar dori, stăpâni la ei acasă, decât dacă se rezolvă
prin mă�uri categorice şi hotărâtoare problema elementului evreiesc de la noi.
ln acest sens suntem hotărâti să venim cu măsuri serioase şi bine studiate,
care vor fi aplicate cu acea sinceritate şi cu acel spirit de hotărâre ce
caracterizează actele guvernului nostru.
.
Pe această cale ne vom apropia mai mult ca niciodată în cursul istoriei
noastre de lozinca veche a naţionalismului românesc: România a românilor şi
numai a românilor.
A. S . B r=ond P. C M „ dosar 3 2 7/ 1 940. filele 3 ·: . 32
. .

1 Aluzia se face la notele ultimative ale guvernului s6vietic de la sfârşitul lunii iWlie 1940, pe baza cărora
România a fost constrânsă să cedeze în favoarea Uniunii Sovietice Basarabia şi Bucovina de Nord.

21
1940, august 20

Memoriul înaintat Preşedinţiei Consiliului de Miniştri
privind consecintele nefaste asupra vietii economice
din judetul Timişoara ale ap licării noului statut
juridic al evreilor dm România.
Efectul acestei legi1, deşi asupra evreilor de la oraşe nu este aşa de grav
referitor la existenta lor, are însă consecinte grave asupra comertului şi industriei
din tară, care de la promulgarea acestei legi stagnează absolut de tot, producând
o adevărată panică printre evrei, care se văd răpiţi de orice sperantă referitor la
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viitorul lor. Ei nu mai fac aproape deloc cumpărături noi. În alţi ani, în lunile
acestea au început deja cumpărăturile pentru sezonul de toamnă şi deşi în timpul
din urmă riscul pentru plasarea mărfii era mare, totuşi evreii au avut optimismul
necesar pentru comerţul ce l-au făcut.
In prezent nemaiexistând acest optimism şi fără de nici un fel de comandă
la fabrici, acestea au repercusiuni şi asupra industriUor din tară, căci neavând
comenzi, încetul cu încetul se văd siliţi de a sista orice producţie în viitor, fiindcă
aceste fabrici nu fac aproape nici o vânzare, dar nici comenzi pentru sezonul de
toamnă nu primesc şi de la sine înteles deci nu pot face fată greutătilor care şi aşa
sunt destul de mari prin lipsa materialelor prime. La acestea se mai adaugă şi
faptul că clienţii din Basarabia şi Bucovina de Nord nu mai sunt. Deci, nu se mai
poate face nici o deosebire între o întreprindere evreiască şi românească, fiindcă
aceste două sunt legate una de alta.
Stând de vorbă cu reprezentantul unei fabrici româneşti, ne-a comunicat
următoarele:
Legea nouă intenţionează să favorizeze fabricile româneşti, totuşi acestea
nu au nici o sperantă, căci majoritatea clientilor lor sunt evrei şi azi degeaba ne
ducem cu oferte la aceşti clienti, oferindu-le chiar preturi sub cele maximale,
numai ca să putem asigura conducerea fabricti şi de aci înainte, clientul evreu
respinge orice ofertă a noastră cu răspunsul laconic: ,.Am atâta marfă în depozit,
că nu ştiu ce să mai fac cu ea şi când voi putea vinde această marfă şi atunci de ce
să mai procur altă marfă?". Nici pe credit nu mai cumpără, spunând că nu se ştie
dacă va în fi situaţia de a putea respecta angajamentul. Câţiva engrosişti români
pe care-i avem, nici ei nu au curajul să facă comenzi mai mari, fiindcă la rândul lor
şi clienţii lor sunt în cea mai mare parte tot evrei şi deci la cele de mai sus spuse se
mai adaugă şi faptul că consumul în general a scăzut în urma evenimentelor din
ultimul timp. Dar şi acei care mai au posibilitatea de a mai cumpăra ceva, văzând
ofertele cu pretul tot mai ieftin ale comerciantilor evrei, care sunt pe cale să
lichideze magazinele lor, de sine înteles că aşteaptă oferte şi mai ieftine şi deci se
poate întelege situaţia în care ne găsim.
Panica produsă între elementele evreieşti va avea repercusiuni foarte
grave în economia noastră naţională şi asupra industriei şi comerţului românesc,
iar pe de altă parte, se va simţi foarte grav bugetul nostru. Distrugerea elementului
evreiesc va fi mai uşoară şi mai repede decât oricine ar crede.
Dar se pune întrebarea: ce am făcut cu această distrugere? Cum vom
înlocui aceste izvoare bugetare? Cum vom înlocui acest şir al lantului nostru
economic?
Pentru demonstrarea celor de mai sus să luăm exemplul unui comerciant
evreu cu un capital mai mic de lei 500 OOO; evreul lucrând cu acest capital relativ
mic, prin experienta sa comercială şi spiritul său comercial, lucrează astfel că
produce statului prin impozite, timbre şi alte taxe, după acest capital, cel puţin
100 OOO lei anual în bugetul statului. Deci distrugem acest izvor de venit, cu ce îl
înlocuim?
La întreprinderile industriale evreieşti se adaugă şi problema muncitorilor
şi angajatilor eare pierd pâinea de toate zilele. Unde voi fi plasate aceste elemente
în timpul relativ atât de scurt prevăzut de noua lege, 6 luni? Nu trebuie uitat că
şomajul este leagănul anarhişmului şi al comunismului.
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Problemele şi consecinţele pe care le-am descris mai sus pe scurt, fără
prea multe fraze şi despre care s-ar putea scrie volume întregi, trebuie să ne plll"lă
pe gând� şi să le analizăm în toată gravitatea lor.
In vederea celor expuse mai sus, se pune din nou întrebarea, cum se pot
coordona interese naţionale poruncii situaţiunii noastre de azi, care cer imperativ o
astfel de lege evreiască şi care sunt bazele unui stat sănătos. Răspunsul: o
problemă grea, dar nu nerezolvabilă. Nevoia unei legi evreieşti şi înţeleasă de
elementul evreiesc de toată încrederea, această lege însă trebuie să fie nu numai
strictă , dar şi dreaptă. Pe lângă rezolvarea problemei, trebuie să se evite orice
panică dăunătoare statului. Şi dacă din acest punct de vedere studien:.i problema,
trebuie să analizăm pe lângă situaţia noastră şi diferite legi evreieşti. ln acest caz
este imposibil să nu observăm cu ce precauţiune este făcută legea evreiască din
Italia. Plecând de la această lege şi gândindu-ne la situaţia noastră specială,
credem că rezolvarea cea mai bună a acestei probleme ar fi unnătoarea:
a) Disimularea [?] pentru un popor ca al nostru nu este numai
dăunătoare, dar şi periculoasă. Poporul german cu masa sa de 80 OOO OOO
locuitori şi-a putut permite luxul de disimulare [?] din corpul naţiunii a unui
element de circa 1 OOO OOO de evrei botezaţi şi semievrei, adică creştini la care
unul dintre părinti a fost evreu. Dar şi în Germania s-a făcut [deosebirea] între
aceşti semievrei (Halbjuden) şi evreii curati, favorizând pe aceste elemente
semievreieşti.
În situaţiunea noastră, tinând cont de numărul relativ mic al populaţiei pur
româneşti, ar fi un adevărat păcat fată de viitorul natiunii a elimina din corpul
naţiunii elementul semievreiesc care deja e pe drum a dispare din corpul populaţiei
române. Legea noastră de fapt consideră ca români pe creştinii născuţi din tată
român creştin şi mamă evreică . Dar în acelaşi timp pedepseşte şi înjoseşte femeia
creştină spunând că copili creştini născuţi din căsătoriile femeii române cu un
evreu sunt evrei, dar prin faptul botezului la naştere, aceşti copii dovedesc voinţa
mamei românce şi învoiala bărbatului evreu ca copili lor să fie crescuţi pentru
naţiunea română. A face deosebire între dreptul bărbatului român etnic şi femeia
română etnică este în contradicţie şi cu Constituţia noastră, care nu face deosebire
între femeia şi bărbatul român. Legea nouă însă nu numai că dă bărbatului român
etnic mai multe drepturi în căsătoria lui mixtă, dar şi evreilor botezati le dă de fapt
mai mult drept decât femeilor românce, fiindcă conform legii, copili botezaţi a
căror tată şi mamă sunt botezaţi sunt consideraţi ca români. Prin urmare, femeia
română e absolut nedreptătită cu legea care defavorizează copilul ei, a cărui sânge
e din partea mamei române, fată de copili al căror tată e român etnic, dar şi fată
de aceşti copii ai căror părinti sunt evrei botezati şi n-au nici un pic de sânge
românesc.
Faptul că bărbatul evreu al femeii române a păstrat credinţa lui nu poate
să fie motiv de a pedepsi copili săi atunci când botezul acestor copii a dovedit că ei
sunt crescuţi pentru naţiunea română. Bărbatul evreu care nu şi-a schimbat
credinţa a dovedit l.D1 caracter corect, nevrând să-şi schimbe credinţa ca pe o
haină veche şi numai din oportunism, credinţa în care el s-a născut şi a crescut.
Întreaga opinie este consternată de această nedreptate creată prin lege
pentru femeia română , adică pentru copili din sânge românesc. Se comentează şi
păreri că dacă e vorba despre sânge, copilul este de sângele mamei. Apoi, se
vorbeşte totdeauna de o limbă maternă , iar sarcina creşterii copilului cade
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întotdeauna pe mamă, tata fiind ocupat cu câştigarea pâinii. Aşadar, partea
aceasta a legii e considerată nu numai ca neconstitutională , dar şi nedreaptă şi
josnică faţă de femeia română, care, botezând copili săi, a arătat fidelitate faţă de
naţiunea sa şi nemeritând o astfel de înjosire.
Părerea noastră este ca, lăsând la o parte nedreptatea legii din punct de
vedere superior al naţiunii, în privinţa căsătoriilor mixte şi a copiilor născuţi din
căsătoriile mixte, să ne apropiem legii evreieşti din Italia. Această lege consideră,
după informaţiwill.e noastre, pe familiile căsătoriilor mixte ai căror copii sunt
botezaţi ca italieni cu toate drepturile, adică nu numai pe copili creştini, dar chiar şi
pe părţile nebotezate a acestor căsătorii.
Plecând din această consideraţiune, că părţile nebotezate a acestor
căsătorii în linia de mamă sau tată evreu, învoindu-se ca copili lor să fie botezaţi,
a[u] dovedit prin aceasta atitudinea lor clară şi corectă, introducând în felul acesta
viitorul lor, fiindcă copili înseamnă viitorul unei familii, în corpul naţil.D'lii, părerea
noastră este ca în primul rând, precum am arătat mai sus, membrii familiilor din
căsătoria mixtă ai căror copii după naştere sunt deja botezaţi să fie scoşi de sub
rigorile legii şi trecuţi în corpul naţiunii române.
b) Precum am documentat la începutul studiului nostru , interesul
primordial al statului şi · al naţiunii este acum în împrejw"ări actuale a evita orice

panică .

A da semn de indulgentă, fără a face de fapt un uz mai larg de
indulgenţă, vom avea ca prim rezultat liniştirea elementului evreiesc.
Intelegerea acestui fapt a fost atins din partea legiuitorilor prin
repartizarea evreilor în diferitele categorii, dar fără efectul necesar.
lată cum am întelege noi categorisirea:
1 . După informaţiwill.e noastre şi în Germania este o categorie a evreilor
favorizaţi pentru meritele lor absolute fată de naţiunea germană: un număr foarte
mic al evreilor arieni de onoare - Ehren-Arien - şi în acest sens ar trebui creată
categoria şi la noi. Pentru evreii care au deosebite merite, o primă categorie a aşa
zişilor evrei care sunt români de onoare, număr absolut de mic , rămânând ca un
for superior să aibă dreptul din caz în caz să hotărască în privinţa acestor evrei cu
merite absolut deosebite. Acestor evrei, al căror număr, repetăm, nu poate fi
decât absolut restrâns, să le rămână toate drepturile. A da elementului evreiesc
speranţa că prin merite deosebite are posibilitatea de a primi toate drepturile nu
numai că va provoca o întrecere pentru a câştiga aceste merite naţionale, dar îl va
linişti1 văzând că cei merituoşi pot deveni cetăţeni cu toate drepturile câştigate.
2. ln categoria a doua ar trebui puşi, pe lângă acei pe care legea actuală îi pune
în categoria a doua, acei evrei din Transilvania care pot face dovada că bunicul lor
a avut apartenenţa înainte de 1 900 în Transilvania. Această categorie având
drepturile care le dă legea actuală celor care sunt în categoria a doua de azi.
A da evreilor transilvăneni posibilitatea de avea drepturile acordate de
actuala lege, de la categoria a doua, este nu numai o pretenţiune dreaptă, dar şi
oportună. Elementul evreiesc din Transilvania a dovedit în ultimul timp sentimente
tot mai bune fată de statul român, părăsind atitudinea lor veche iredentistă.
A face o diferenţă între evreii din Vechiul Regat şi cei din ţinuturile alipite
nu numai că se va arunca această masă evreiască în bratele duşmanilor noştri, dar
ar lăsa wnbră neoportună şi defa\IOrabilă pentru timpurile de azi, făcând o
deosebire în această chestiune şi o deosebire între Vechiul Regat şi Transilvania.
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De sine înţeles că în această categorie trebuie să fie şi orfanii de război etc. din
Transilvania.
3. Categoria a treia, cu drepturi şi restricţiuni arătate pentru aceştia în
legea actuală, ar fi categoria evreilor care au awt apartenentă la anul 1 9 18.
4. Evreii care au venit după 1 9 1 8 în tară să fie trecuţi în categoria a
patra, obligându-i în timp de 10 ani să emigreze, iar până la emigrarea lor să aibă
în general drepturile celor din categoria a treia.
Pentru soluţionarea emigraţiunii din categoria a patra, este nevoie de
crearea unui oficiu special care, în strânsă legătură cu reprezentanţii evreilor, să ia
imediat măsuri necesare în acest scop.
Reprezentanţii evreilor, for creat de către statul român şi compus din 1012 reprezentanţi ai evreilor din diferite clase sociale, o parte numiţi de guvern, iar
cealaltă aleşi de înşişi evreii, să aibă obligaţiunea ca sub controlul forului ofidos al
guvernului să tranşeze chestiunea emigraţiei.
Reprezentanţii evreilor să aibă dreptul de a impune evreilor din categoria
a doua şi a treia impozite speciale pentru finantarea acestei operaţiuni de
emigrare. Contribuţia însă nu poate să depăşească impozitele totale către stat
plătite de aceşti evrei. O măsură necesară pentru a evita şi din acest punct de
vedere o eventuală periclitare a echilibrului economic, o condiţie sine qua non este
ca emigrarea să înceapă în primul an şi nu în ultimele clipe ale acestui termen de
10 ani, asigurând emigrarea treptat şi repartizată pe an cu o cotă fixată.
Guvernul să ia împreună cu organizaţiile evreieşti măsuri pentru a găsi
locuri de emigraţiune.
Dacă vom avea în vedere cele de mai sus expuse la rezolvarea problemei
evreilor, vom ajunge la rezultate efective în soluţionarea acestor probleme, fără a
produce panică şi mai pe urmă distrugerea economiei noastre naţionale.
Iar pe de altă parte, vom satisface cu părtile concrete rezolvătoare a
acestei legi emigrarea etc. în spiritul zilelor de azi şi fără a periclita politica noastră
eventuală în viitor şi fără a păgubi structura economică a statului nostru.
A. S . B

1

.

. Fond F . R . N . . dosar 8. fi lele 3-7

Decretul-lege nr . 2650 publicat la 9 august 1940. (Vezi E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 3).
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22
1940, august

Referat elaborat pentru Preşedinţia Consiliului de
Miniştri privind regimul juridic al minorităţilor din
Romania. Singura minoritate dezavantajată
este cea evreiască.
Baza regimului juridic al minorităţilor din România o formează de la 1 920
încoace tratatul pentru minorităţi, încheiat între puterile aliate şi asociate de o
parte şi România de cealaltă parte, la 9 decembrie, în Paris.
Acest tratat stabileşte pentru minoritarii din România două categorii de
drepturi şi libertăţi fundamentale, din care derivă o serie de drepturi şi libertăţi
speciale.
Aceste două categorii sunt:
1 . Dreptul la cetătenia română, din care derivă:
a) dreptul la protectia vieţii şi la libertatea individuală;
b) drepturi cMle şi politice;
c) egalitatea în fata legilor tării.
2. Llbertatea cultelor, a învătământului şi a liberei folosiri a limbii materne
pentu minoritari, din care derivă:
a) drepturi speciale de autonomie locală în materie de religie şi şcoală pentru
secui şi saxoni;
b) dreptul de a crea pe cheltuiala lor instituţiuni de caritate, religioase sau
sociale, şcoli şi alte instituţii de educaţie şi de a beneficia de o parte echitabilă din
fondurile publice destinate unor asemenea institutiuni .
Toate aceste drepturi au fost acordate şi asigw"ate minoritarilor întâi prin
legea din 26 septembrie 1 920, care dădea tratatului pentru minorităţi putere de
lege şi apoi în Constituţia din 29 martie 1923, care asigură tuturor cetătenilor
României, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau religie, toate drepturile şi
libertăţile după cele mai modeme concepţii democratice.
Potrivit principiilor constitutionale, toate aceste drepturi şi libertăţi au fost
asigurate minoritarilor prin legile speciale.
Astfel, dobândirea cetăţeniei române, care fusese acordată tuturor
locuitorilor regatului născuti în ţară şi care nu au fost supuşi unui stat străin, prin
decretele-legi din 30 decembrie 1918 şi 23 mai 1919, a fost ratificată prin art.
133 din Constituţie. De aceste legi au beneficiat cu deosebire evreii din Vechiul
Regat.
Cât priveşte pe locuitorii ţinuturilor revenite României pe baza tratatelor
de pace, ei au fost încetăţeniţi prin legea din 26 septembrie 1920, recunoscându
li-se apoi aceste drepturi prin legea pentru dobândirea şi pierderea nationalitătii
române din 24 februarie 1 924, care nu cerea celor interesaţi nici · o formalitate în
afară de aceea de a face dovada că la data unirii erau locuitori ai ţinuturilor
respective, dându-le numeroase şi repetate termene pentru producerea acestei
dovezi timp de mai multi ani.
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Cwn, pe baza decretelor-legi din 1 9 1 8 şi 1919, un foarte mare număr de
evrei refugiaţi din tările învecinate, din diverse motive, pe teritoriul României, a
reuşit să obţină cetătenia în mod fraudulos, producând o adevărată invazie
evreiască 1 , prin legea pentru revizuirea cetăţeniei din 22 ianuarie 1 938 s-au luat
măsuri pentru verificarea drepturilor de cetăţenie a celor vizaţi şi anularea
cetăţeniei acelora care o obţinuseră prin fraudă. Această lege nu lovea însă decât
pe aceia care nu aveau nici un drept la cetăţenia română. Nu era deci o lege
restrictivă de drepturi, ci una de verificare a unor fraude săvârşite şi de anulare a
unor ileg_alităţi2•
ln toate celelalte legi pentru asigurarea liberului exerciţiu al drepturilor
civile şi politice, al protectiei vieţii şi libertăţii individuale, al egalităţii în fata legilor,
precum în legea electorală, în statutul funcţionarilor publici, în legea
administrativă, în legea judecătorească, în codul civil, în codul penal etc. , nici o
distincţiune nu s-a făcut pe considerente de origine etnică , de rasă, de limbă sau
de religie între cetătenii tării .
În ceea ce priveşte categoria a U-a de drepturi, aceea relativ la libertatea
cultelor, a învăţământului şi a liberei folosiri a limbii materne, ele au fost pe deplin
asigurate prin legile speciale.
Legea pentru regimul general al cultelor din 1 2 aprilie 1928 acordă nu
nwnai cea mai deplină libertate tuturor cultelor istorice din România, dar o deplină
autonomie în materie religioasă, depăşindu-se astfel prevederile tratatului pentru
minorităţi, care prevedea o astfel de autonomie numai pentru saxoni şi secui .
ln acelaşi sens, libertatea învăţământului minoritar în limba minoritătilor
respective a fost asigurată atât prin legile învăţământului primar şi normal din 26
iulie 1924 şi a învătământului secundar din 8 mai 1928, care prevăd crearea de
şcoli de stat cu limba de predare minoritară în localitătile şi regiunile în care
minoritarii sunt în nwnăr important, cât şi prin legea învăţământului particular din
19 decembrie 1 925, care asigură şcolilor minoritare confesionale o adevărată
autonomie4 •
Nici o restricţie în ceea ce priveşte libera folosire a limbii materne pentru
minoritari în presă şi oricare publicaţii, în comert, în relatiunile particulare etc. nu
a fost promulgată în România. De asemenea, s-au înscris în legi înlesniri pentru
libera folosire a limbii lor, minoritarilor care nu cunosc limba statului, atât în
relaţiunile lor cu autoritătile, cât şi în justiţie.
Constituţia din 27 februarie 1 938 n-a modificat întru nimic drepturile
minoritarilor aşa cum fuseseră înscrise în Constitutia din 19235•
Ceva mai mult chiar, pentru o mai sigură garantare şi respectare a acestor
drepturi, la 1 mai 1 938 se înfiinţează un Comisariat general pentru minorităţi, cu
atribuţiuni de a supraveghea modul cwn măsurile legislative şi administrative se
aplică fată de minorităti, de a interveni pentru aplicarea exactă şi unitară a acestor
măsuri şi de a studia problemele în legătură cu minoritătile si a propune
autorităţilor competente soluţiile ce va socoti că se impun.
La 1 august 1 938 se dă Jurnalul Consiliului de Miniştri cu nr. 1750 bis,
care fixează în detaliu toate drepturile minoritătilor, stabilind, pe baza legilor în
vigoare, normele care vor călăuzi activitatea tuturor departamentelor şi a oricăror
autorităţi şi servicii publice în chestiunile interesând viata minoritătilor în cadrul
statului.
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Acest Jurnal al Consiliului de Miniştri a fost urmat şi de decretul-lege prin
care se fixează regulamentul de functionare a Comisariatului general pentru
minorităţi din 3 august 1 938. Atât în Jurnal, cât şi în Regulamentul de functionare
a Comisariatului, toate drepturile minoritătilor sunt fixate în detaliu şi constituiesc
un statut pentru minorităţi de o atât de largă liberalitate, încât depăşeşte cu mult
drepturile înscrise în tratatul pentru minorităti. De subliniat că acest statut nu
cuprinde nimic altceva decât dispoziţiile legale în vigoare încă din primii ani după
unire.
O nouă lege pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române fiind
promulgată la 1 ianuarie 1 939, în care se menţineau toate drepturile de cetăţenie
stabilite prin legea anterioară locuitorilor din teritoriile alipite, la 26 iulie 1939 şi
19 octombrie 1 939 s-a venit cu două decrete-legi de modificare prin care se
dădea · noul termen, până la 1 februarie 1940, de înscriere în listele de
naţionalitate acelora dintre locuitori care indiferent din ce motive nu se înscriseseră
la timp deşi aveau dreptul de a o face. Aceste modilicări au folosit cu deosebire
minoritarilor care fie din şovinism, fie din neglijentă, fie din rea voinţă, omiseseră
să se înscrie în listele de naţionalitate, conform prevederilor legii, deşi avuseseră în
trecut timp de mai multi ani termene de înscriere.
De aceste modificări n-au beneficiat însă cei supuşi revizuirii cetăţeniei,
situaţia lor fiind reglementată prin legea revizuirii din 22 ianuarie 19386•
În ceea ce priveşte drepturile politice, noua Constituţie dând o altă
structură politică statului român, iar toate partidele fiind desfiinţate, organizându
se prin lege un partid unic , cu titlul de .Frontul Renaşterii Naţionale", înscrierea
minoritarilor în acest partid a fost lăsată liberă , ca şi pentru cetăţenii de origine
etnică română, fără de nici o restricţiune. S-a prevăzut totuşi că minoritătile îşi pot
valorifica în secţiuni proprii, în .Frontul Renaşterii Naţionale". drepturile ce le sunt
asigurate prin legi.
Potrivit acestei prevederi, guvernul de atunci a încheiat, imediat după
înfiinţarea F.R. N. , acorduri de încadrare a minoritătilor istorice7 în noul organism
politic, cu reprezentanţii acestor minorităţi. Aceste acorduri au fost încheiate cu
minoritatea germană la 1 O ianuarie 1939, cu minoritatea maghiară la 17 ianuarie
1 939, cu minoritatea bulgară la 1 O februarie 1939 şi cu minoritatea ucraineană la
5 octombrie 1 939.
Cât priveşte celelalte drepturi politice, nici legea electorală, nici legea
administrativă, nici vreo altă lege nu face nici o distincţie intre cetăţeni pe
considerente de origine etnică , religie sau limbă. Acelaşi lucru şi în ceea ce
priveşte drepturile civile . . .
Prin decretul-lege pentru înfiinţarea Partidului Naţiunii din 2 1 iunie 1 940,
Frontul Renaşterii Naţionale devine Partidul Naţiunii - partid unic şi totalitar, sub
conducerea supremă a M.S. Regelui - şi prin aceasta, toate acordurile cu
minoritarii făcute în cadrul F. R.N. cad . Dreptul de înscriere în acest partid este
însă respectat minoritarilor prin Circulara nr. 2 a Partidului Naţiunii, care prevede
că minoritarii vor fi în.scrişi în registre aparte. De la înscrierea în acest partid sunt
însă excluşi evreii8•
Aceasta este prima măsură luată în România împotriva evreilor, după
Unire9• La scurt interval, prin decretul-lege din 8 august 1 940, publicat în
Monitorul Oficial nr. 1 83 din 9 august 1 940, privitor la starea juridică a evreilor
din România, se stabilesc 3 categorii de locuitori evrei şi se face o serie de
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restricţiuni a drepturilor civile şi politice pentru cei din categoria 1 şi a 3-a, adică
pentru toti evreii încetăţeniţi în mod colectiv după 1 9 1 2 , cu exceptia celor din
categoria a 2-a, adică a celei: care au luptat în linia de foc în războaiele României,
a celor ce au fost răniti, decoraţi sau citaţi pentru acte de bravură în timp de
război şi a unnaşilor lor, ca şi ai celor morţi în războaiele României. Câteva
restrictiuni de drepturi se aplică însă prin acest decret-lege tuturor evreilor, fără de
nici o excepţie şi anume:
a) nu pot dobândi proprietăti rurale şi în viitor întreprinderi industriale;
b) li se poate ridica atributul puterii Părinteşti asupra copilului creştin, dacă se
constată pe cale judecătorească că dă copilului său creştin o educaţie potrivnică
principiilor religioase sau naţionale;
c) nu pot fi militari de carieră;
d) nu pot dobândi nume româneşti;
e) nu pot dobândi în viitor vreo funcţiune publică.
Aceste restrictiuni privesc deci şi pe cei din categoria a 2-a.
Cât priveşte pe cei din categoria 1 şi 3, au dreptul să practice numai
îndeletniciri şi profesiuni libere în Urnitele ce se vor fixa printr-un Jurnal al
Consiliului de Miniştri.
De asemenea, prin decretul-lege din 8 august 1 940, publicat în Monitorul
Oficial nr. 1 83 din 9 august 1940, privitor la oprirea căsătoriilor între românii de
sânge şi evrei, se opresc căsătoriile între evrei aparţinând oricăreia din cele 3
categorii. şi românii de sânge.
ln felul acesta evreii capătă un statut juridic aparte în România, fiind scoşi
de sub prevederile legilor ordinare, care privesc pe ceilalţi cetăţeni români10•
În ceea ce priveşte libertatea cultelor, toate prevederile legii pentru
regimul general al cultelor din 12 aprilie 1928 au rămas în picioare, legea
nemaisuferind nici o modificare după Constituţia din 1 938.
Acelaşi lucru se poate spune şi despre libertatea învăţământului minoritar,
deoarece legea învăţământului particular din 19 decembrie 1925, care
reglementează toate chestiunile privitoare la învăţământul minoritar particular
(confesionaO, a rămas în vigoare, fără de nici o modificare şi după noua
Constituţie.
Legea pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului primar şi normal
din 26 mai 1 939 respectă toate drepturile învăţământului minoritar stabilite prin
legea anterioară şi le dă noi avantaje prin suprimarea art. 8 din legea veche, care
se ocupa de cercetarea originii etnice a elevilor - articole de care se plângeau în
trecut minoritarii - prin stabilirea la 20 a numărului elevilor minoritari într-o
comună pentru a se putea înfiinţa o şcoală cu limba de predare minoritară ,
precum şi prin alte prevederi avantajoase.
De asemenea, legea pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului
secundar teoretic din 3 noiembrie 1939 menţine toate prevederile în legătură cu
învăţământul secundar de stat şi particular al minoritarilor, înscrise în vechea lege.
Largi posibilităţi s-a1,1 asigurat minoritarilor şi în ceea ce priveşte educarea
meseriaşilor lor, prin legea pentru organizarea generală a învăţământului
profesional din 22 aprilie 1 940 şi prin legea pentru organizarea învăţământului
industrial pentru băieti, din 22 aprilie 1940.
Cât priveşte regimul cultului mozaic, prin art. 15 al legii din 8 august
1 940, privitoare la starea juridică a evreilor din România, se stabileşte că el
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ramane sub protectia normelor constituţionale şi a legilor de aplicare . Pentru
învătământ, legea anuntă tot prin art. 1 5 că dispozitiuni legale speciale vor
reglementa regimul învătământului primar, secund�r, profesional şi superior al
evreilor din România, în limitele art. 1 0 şi 2 1 din Constitutie u
Libera folosintă a limbii materne rămâne asigurată tuturor minoritarilor nu
numai prin legile de învătământ şi culte, dar şi prin toate celelalte legi care nu
prevăd nici o restrictie în materie de folosire a limbilor minoritare şi înlesnesc
minoritarilor şi în administratie şi justiţie folosirea limbii mateme12.
· În general se poate afirma că, după Constitutia din 1938, regimul juridic
al minoritarilor a căpătat o formă şi mai avantajoasă pentru toti minoritarii , cu
exceptia evreilor.
A.S . B . Fond P . C M . dosar 1 90/ 1 940. fi lele 1 -9
.

.

.

1 Prin Unirea din 1 918, s·a triplat numărul locuitorilor evrei, având în vedere existenta unor comunităti
evreieşti aşezate cu secole în urmă pe teritoriile prOYinciilor alipite. În acelaşi timp, toate statisticile au
indicat un proces de scădere a populatiei evreieşti, tn spe.cial în deceniul 4, datorită: a) fenomenului.
emigrării spre Palestina, ţări occidentale, inclusiv S. U .A. ; b) scăderii natalităţii (sporul de natalitate al
populatiei româneşti fiind mult superior fată de cel al evreilor). (Vezi în acest sens şi documentele din
capitolul n al volumului de fată).
2 Legea i-a vizat doar pe locuitorii de sânge evreiesc. Pentru reglementarea unor probleme de cetătenie în
cazul locuitorilor neevrei, după cum rezultă şi din documentul aici comentat, au fost adoptate alte legi; iar
dacă pe baza tratatelor de pace România recunoştea ca supuşi români, de plin drept şi fără nici o
formalitate, orice persoană domiciliată la data punerii fn vigoare a prezentului tratat (1 920, septembrie),
pe fntreg teritoriul României, inclusiv teritoriile ce i-au fost transferate prin tratatele de pace cu Austria şi
Ungaria (conform Octavian Gâdei, Ocrotirea minorităti/or, pag. 90), legea revizuirii cetăţeniei pretindea
(după douăzeci de ani) procurarea rmtr-un timp mult prea scurt pentru conditiile dificile de atunci) a unor
acte doveditoare care la timpul conferirii cetăteniei nu erau solicitate. Deci, practic, în 1938 s-a abrogat cu
valabilitate retroactivă lege.a votată de Parlamentul României la 26 septembrie 1920, prin care s-a ratificat
tratatul mlnoritătilor, semnat de delegatia României la Paris, în decembrie 1919.
' Conform legii pentru regimul general al cultelor, publicată în Monitorul Oficial nr . 89 din 22 aprilie
1928, art. 2 1 , Cultul Mozaic este recunoscut drept cult istoric. Art. 54 preciza conditiile de organizare a
cultului mozaic, astfel încât aderentii acestui cult dintr-o localitate să constituie o singură comunitate,
mentinându-se cu organizaţia lor deosebită comunitătile spaniole din Vechiul Regat şi cele ortodoxe din
Transilvania. Art. 55 preciza că reprezentantul Cultului Mozaic în Senat va fi tot reprezentantul religios al
Uniunii Comunit:ătilor Evreieşti din România. Legea a reglementat problema drepturilor comunităţilor,
precum şi a dreptului la un anumit buget din fondul statului.
' Cu toate libertătile acordate, şcolile particulare evreieşti au obtinut cu foarte multe dificultăti dreptul la
publicitate şi multe şcoli au fost închise în mod abuziv. Gimnaziul evreiesc de la Cluj (Tarbuth) a fost închis
de autorităti în anul 1927 pe motivul caracterului .necorespunzător al clădirilor şcolare şi al înzestrării
(CI. M. Carmilly Weinberger, Istoria evreilor din Transilvania, pag. 103).
5 Şi totuşi, în viziunea unor exegeti ai timpului, Constitutia din 1 938 a preconizat numeroase discriminări
care vizau în primul rând locuitorii evrei. Astfel, profesorul universitar Paul Negulescu, în cartea sa
Principiile fundamentale ale Constitutiei din 27 februarie 1 938, preciza următoarele:
.Un fost preşedinte de Consfllu de Mlnl$1ri, dl. Alexandru Voldo-Voevod. în calitatea sa de
preşedinte ol Patldului Frontulul Rom&!esc, o lansat princlpiul pniporţfonolll:Oţll etnice, ocllcO flecae
notlonoflt:ote sO olbO <*apt Io un anumit nu!TU de focuri în funcţiuni publlce. Io în� în $Coli. în
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întreprinderi economice etc potrivit raportului care existO între diversele naţlonolll:Oţl fotO de natt uneo
întreogO.
NatJonallt:atea rom6n0. reprezentend Imenso majoritate o noţiunii. moi bine de 75%, trebuie
sO l�lme statului caoctBrul noţional ron&esc. odlcO sO asigure prlmotul clasei, ol originii etnice
rom6neştl; noţionalltateo rom6nO trebuie sust1nut0. protBJotO; trebuie pOzltO. pe ctit poslbll. purltateo
rasei. oprindu-se ornestecurl le. cOcl în organisme, daco toate celulele sunt plerttocn. celulo SCtUOlc5 85t8
nenu'ft:oc:n şi gaţle el se transmit prin eredltol:B colll:Oţlle şi sk!blclunlle oscendentllor. O bunO
orgonlzcre soclolc!i coutO s6 dezvollB în godul cel mol înalt colltOţtle şi sO atenueze sk!blclunlle; ea
trebuie sO asigure în stat primatul elementului etnic. ElemenlBle stJOlne Intrate în ta-O sau chior în
cetOtanlo rom6nO prin noturollzore. unele sunt aslmlloblle. deci folosltocn colectlvtl:Oţll, altele sunt
rel'nxtae orlcOrel oslmllo.-1. Socletcteo omeneascO. co orice organism, refuzO sO prlmeoscO corpuri
lnaslmlloblle şi. daco din în� le primeşte, şi acestea reuşesc sO pule mtino pe posturile de
comondO. ea coutO s6 le înlOture. Aşa se m:pllcO tendinţele ontlsemllB ce se monlfesteazO în cele mol
mullB state din Europa.
l.eglultcrul constituant din 1 938 pere co odmllB aceostO dactrlnO o proporţlonolll:Oţll, voind sO
fixeze statul în codrul comunll:Oţll noţionale ro�tl. Statul trebuie s6 reprezlnlB. în godul cel mol înalt.
sentimentul noţional român. cOcl noţtuneo rom6no este aceeo care. prin jertfe şi aedlnto so. o creat statul
nostru noţional. cum zice M.S. Coroi ol II-iea"
' Adică locuitorii de sânge evreiesc.
Evreii nu intrau în această categorie.
' Circulara nr. 2 a Partidului Natiunii, în care s-au făcut precizările în acest sens, a fost publicată în presa
vremii (vezi, de exemplu, ziarul Trmpu/ din 16 iunie 1940). La 1 3 iulie 1 940, au fost publicate normele
generale pentru înscrierile în Partidul Natiunii.
• Prima măsură legislativă antievreiască a fost legea revizuirii cetăţeniei.
10
Vezi respectivele decrete-legi în E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentele 3 şi 4.
" La 29 august 1940, a fost dată publicitătii decizia nr. 153377 a Ministerului Educatiei Nationale, în
virtutea căreia, în conditii excepţionale, un procent de 6% din totalul elevilor şcolilor secundare şi al
studenţilor institutillor de învătământ superior puteau fi evrei. Această decizie a fost abrogată automat prin
decretul-lege nr. 3438 din 1 1 octombrie 1940, care elimina din şcolile de toate gradele şi profilurile, pe
cei născuti din ambii părinti evrei sau numai din tată evreu. (E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 14).
12
Exceptând limba idiş, care aşa cum rezultă si din memoriul aici reprodus, a fost interzisă în Moldova,
Basarabia şi BucOYina:
.Subsalşll salltorl şi publicişti. lu6nd cunoştlnto de mOsurlle luate în oraşul Bolţi şi în alte
t6rgurl bosaobene îlllJOlrlvo libertOţll limbll poporene Idiş. sollcltOm ridicarea acestor mOsurl.
Tn limbo Idiş. gOlt:O de cOtBvo sute de mii de evrei din ta-O aşa cum � şi ulttmo stotlsttcO
oflclolc!i - se dezvolt:O paşnic cultura maselor evreieşti, exprlmotO prin prasO, edituro. teatru. blbllotecl.
cercuri culturale etc în depllnO armonie cu limbo şi culturo poporului rom6n, pe care populaţia evreiasco
din toate provlncllle le Iubesc şi le cultlvO.
Menţinerea acelor mOsurl a constitui un oct de Intoleranto şi o lezae o drepturilor populoţlel
evreieşti.
Primlti oslguroreo considerotlunli noastre,
I. Peltz. S. Podoleonu, S. Blckel. A. Comon. M. Babu l.Ozlreonu. Malus Mlrcu, Liviu Deleonu. Axelrod Luco,
lky Benodor. A. Toma. I. Gropper, M. Lax. ş.o.". (Reprodus din Muzeul F.C.E.R.).
.•
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1939, februarie 24

Expunerea statisticianului Sabin Manuilă, la şedinta
sectiei istorice a Academiei Române, privind
structura etnică a României, În lumina datelor
recensământului din 1 9.30. Extrasul referitor la
etnia evreiască În contextul societăţii româneşti.
Subiectul comunicării mele va fi strict delimitat la o analiză scurtă a
structurii etnice a populaţiei României, aşa după cum aceasta apare din rezultatele
recensământului general al populatiei din 1 930. [ . . . ]
Am renuntat să analizez problema structurii etnice a populatiei României
sub aspectul ei antropologic, rasial, în primul loc pentru că nu există nici măcar un
singur element somatic sau psihologic care să aparţină exclusiv grupului etnic
românesc. Şi nu există nici o grupare de două sau mai multe elemente
antropologice care, asociate în mod caracteristic, să determine un specific etnic
românesc. Cel putin în actuala fază a evoluţiei ştiinţelor bio-antropologice, putem
afinna cu certitudine că astfel de elemente nu există.
Se poate afirma că limba vorbită, de asemenea, nu constituie un criteriu
suveran de identificare a grupurilor etnice, mai ales dacă - după cum este firesc vom încerca să caracterizăm identitatea rasială prin originea etnică a populaţiei.
Este neîndoios că elementele rasiale sunt ereditare, deci se transmit,
automat şi în afară de vointa noastră, de la o generaţie la alta. Limba nu este însă
un element ereditar, cum sunt elementele somatice, ca înălţimea corpului,
pigmentaţia sau constituţia psihologică a individului. Şi cu toate acestea, limba,
care nu este un element rasial, constituie astăzi unul din principalele surse de
documentare asupra structurii etnice a populaţiei [„.] În Transilvania există evrei
care nu vorbesc decât limba maghiară. La recensământul unguresc din 1 9 1 O, toţi
evreii din Transilvania au fost trecuti în coloana ungurilor. Evreii din Ungaria de
astăzi au aproape exclusiv Limba maternă maghiara. Evreii din Germania au limba
maternă.germana, cei din Spania au limba maternă spaniola [ . . . ]
ln fine, religia numai în mod excepţional poate constitui un mijloc de
definire etnică. [ „ ]
lată împrejurările în care Comisiunea de specialişti - însărcinată în anul
1929 cu executarea recensământului general al populaţiei şi prezidată de dl. prof.
Dim.itrie Gusti - a fost nevoită să caute mijloacele cele mai eficiente pentru o
cunoaştere cât mai exactă a structurii etnice a populaţiei României.
Neputând găsi un criteriu obiectiv unic , ea a fost nevoită să adopte criterii
multiple, din a căror coroborare să se poată stabili, cât mai exact, apartenenta
etnică a populatiei. Criteriile stabilite de Comisiune au fost de două categorii:
obiective şi subiective. S-a înregistrat, în primul loc, religia şi cetăţenia individului.
Acestea constituiesc criterii legale, obiective, care totuşi nu sunt concludente
.
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pentru problema urmărită. S-a înregistrat apoi .limba vorbită de preferintă şi pe
care a învătat-o de la părinti·. Acest criteriu este destul de sigur, totuşi el nu poate
fi considerat ca strict obiectiv, experienta dovedind, adeseori, că limba vorbită de
preferintă este limba ambiantei în care trăieşte individul şi nu limba neamului din
care el se trage. [„.]
Dar cel mai important criteriu pentru stabilirea originii etnice a indivX:iului
a fost însăşi declaraţia lui. Individul trebuia să declare .neamul de care se simte
legat prin tradiţie şi sentimente". Acest criteriu, o recunoaştem, este strict
subiectiv. Totuşi, el ne dă putinţa de a stabili un lucru de o importantă
covârşitoare pentru interesele statului şi anume: câti şi care sunt membrii care
constituiesc comunitatea de sentiment a românilor şi a fiecărei minorităti etnice în
parte. [„ .]
Deci criteriul din 1 930 a fost un criteriu subiectiv, adică declaraţia liberă a
fiecărui individ cu privire la neamul de care se simte legat, din punct de vedere
etnic. Desigur că această noţiune diferă fundamental de cea a originii etnice. Dar
nu se poate afirma că, în actuala stare a ştiinţei antropologice şi etnografice, s-ar
putea obţine un răspuns precis privind originea etnică , chiar dacă declarantul ar
avea întreaga bunăvoinţă de a da un răspuns sincer şi onest.
Trebuie să ţinem socoteală şi de faptul că evoluţia istorică a provinciilor
româneşti ne privează de avantajul de a avea registre de stare civilă, care să
meargă îndărăt cu câteva secole şi care să conţină informatiuni cu caracter etnic.
De asemenea şi de faptul, pe care l-am mai amintit, că amestecul de rasă a făcut
ca nenumărate persoane care au o vădită origine etnică străină să fi fost integral
identificate cu aspiraţiunile neamului românesc.
Evident, nu se poate admite înregistrarea criteriului subiectiv ca unica
sursă de informaţiune, ci trebuiesc culese şi celelalte cunoaşteri obiective şi
auxiliare, care ne permit un control strâns al structurii etnice a României.
Recensământul din 1930 a pus în practică, pentru prima oară, principiul statisticii
etnice în România şi poate fi socotit, pe drept cuvânt, prima numărătoare
generală a neamului românesc de la zămislirea lui până astăzi. [„.]
Cifrele ne demonstrează că cele două criterii principale de definire etnică
nu se suprapun. Este remarcabil faptul că, dintre grupurile etnice mai numeroase,
numai la bulgari găsim aproape o deplină potrivire între cifrele privitoare la neam
şi cele privitoare la limbă. Ţiganii şi evreii au adoptat alte limbi, între care, mai
ales, limba românească, urigară, germană, rusă şi ucraineană . Turcii, tătarii şi
găgăuzii au fost înregistraţi ca vorbind aceeaşi limbă.
Totalul aritmetic al diferenţelor dintre cifrele privitoare la neam şi limba
maternă respectivă se urcă la 901 1 16 suflete, sau 5,0% fată de întreaga
populaţie a ţării.
·

Grupe etnice
ROMÂNIA
Români
Unguri

Germani

Ruşi
Ruteni-Ucraineni2

Neamul

%

18 057 028
12 981 324
1 425 507
745 421
409 150
582 1 1 5

1 00,0
7 1 ,9
7,9
4,1
2,3
3,2

Limba
materni

%

18 057 028
13 180 936
1 554 525
760 687
450 981
64 1 485

100,01
73,0
8,6
4,2
2,5
3.6
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Diferent!
901 1 16
+ 1 99 6 1 2
+ 1 29 018
+15 266
-41 831
+50 370

%
5,01
+1,1
+0,7
+0, 1
+0,2
+0,4

Grupe etnice
Sârbi,

Bulgari

croati,
sloveni

Cehi şi slovaci
Polonezi
Evrei'

Greci
Albanezi

Armeni
Turci

Tătari

Neamul

Limba
materni

%

%

Diferenti

51 062
366 384
51 842
48 3 1 0
728 1 1 5

0,3
2,0
0,3
0,3
4,0

47 724
364 373
43 141
38 265
518 754

0,3
2,0
0,2
0,2
2,9

-3 338
-2 01 1
-8 701
- 1 0 045
-209 36 1

26 495
4 670
15 544
1 54 772
22 141
105 750

0,1

20 861
4 247
1 1 377

0, 1
.

.

-5 634
-423
-4 167

288 073

1,6

+5 410

101 015
23 4 1 9
7 165

0,6
0, 1

-161 486
-45 392
+51

.

.

0,9
0,1
0,6

%
.

.

-0, 1
-0, 1
-1,1
.
.

.
.

Găgăuzi

Ţigani

Alte neamuri
Nedeclaraţi

1,5
0,4

262 501
68 8 1 1
7 1 14

.

.

-0,9
-0,3
.

• Procente mai mici de O, 1 .
1 Suma aritmetică.
2 Inclusiv hutani la limba maternă.
' Mozaici 756 930, sau 4,2%.
În baza experientei citate mai sus, credem că nu greşim dacă acceptăm ca
bază pentru studiile cu caracter etnic cifrele privitoare la neamul declarat. Aceste
cifre ne arată că populaţia românească constituie un bloc compact de 7 1 , 9% din
întreaga populaţie a tării, restul de 28, 1 % constituind o minoritate compusă din
neamuri variate, distribuite neomogen şi fără putinţă de apropiere între ele. Este
caracteristic faptul că între minorităţile noastre etnice nu s-a putut închega nici un
fel de legătură de colaborare economică, culturală sau politică. Chiar legăturile
care există astăzi între diferitele grupuri ale aceleiaşi minorităti etnice sunt slabe
sau inexistente. Astfel, ramurile germanilor: saşi, şvabi, gennani basarabeni sau
dobrogeni, abia recent s-au constituit în organizaţiune naţională, care însă nu are
o soliditate organică. Ungurii cu secuii, deşi legaţi mai strâns printr-o legătură de
continuitate istorică, nu sunt sudaţi integral, iar aceştia, la rândul lor, nu au
aproape deloc legături cu ceangăii. Bulgarii din Cadrilater, din Dobrogea veche,
din Basarabia şi din Banat trăiesc cu totul independent unii de altii, deşi în
statistică ei apar într-o singură cifră. Acelaşi lucru se petrece cu turcii si tătarii din
Dobrogea. precum şi cu găgăuzii din Basarabia.
Nici chiar evreii, care· sunt cunoscuti ca un popor cu un excepţional simt
de solidaritate de rasă , nu constituiesc un bloc etnic. Evreii din Vechiul Regat, din
Transilvania, din Bucovina şi din Basarabia conc;tituiesc tot atâtea fracţiuni distincte
şi lipsit� de elemente de legătură care să-i poată contopi într-o singură unitate
etnică . In fond, s-ar putea vorbi de mai multe grupuri de evrei, având ca element
comun, deşi incert, originea etnică şi în parte religia şi având limbi diferite, dar,
ma1 ales, deprinderi. sociale care îi împiedică de a se amesteca.
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De altfel, faptul aspectului polimorf al grupului etnic evreiesc, a fost una
din cauzele principale ale răsP._ândirii opiniilor atât de disparate cu privire la
nwnărul evreilor din România. In ceea ce ne priveşte pe noi, care am executat
recensământul populaţiei din 1930, avem toate criteriile obiective la îndemână
pentru ca, în baza lor, să putem afirma că, la data recensământului general din
1930, adică în ziua de 29 decembrie 1930, numărul acestui grup etnic a fost
după cum urmează:
S-au declarat de neam evreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 1 15 suflete 4,0%
S-au declarat de limba maternă idiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 754 suflete 2,9%
S-au declarat de religie mozaică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 930 suflete 4,2%
Este firesc ca - pentru populaţia evreiască care s-a asimilat ca limbă cu
neamurile dominante în cursul istoriei şi care în unele locuri s-a asimilat şi din
punctul de vedere al aspiraţiunilor naţionale cu· aceste neamuri - nwnărul evreil9r
să fie luat după criteriul religiei şi nu după cel al limbii şi al neamului declarat. In
unele regiuni din Vechiul Regat şi, mai ales, în Transilvania, acest lucru apare la
suprafaţă dintr-o sumară răsfoire a volumului U din publicaţiile recensământului
general din 1 930. Una din sursele obişnuite de erori, în ceea ce priveşte
aprecierea nwnărului evreilor din România, este credinta că mulţi evrei s-au
declarat liberi cugetători sau fără religie, sau au refuzat pur şi simplu să se înscrie
la recensământ.
Faţă de aceste păreri, putem opune următoarele argumente:
1 . În 1 930, numărul total al liber-cugetătorilor, al celor fără confesiune şi
al celor cu religie nedeclarată a fost de 13 290, pe toată tara. Deci, admitând că
aceştia ar fi fost exclusiv evrei, ceea ce nu poate fi cazul, proporţia mozaicilor, fată
de întreaga populaţie a tării , creşte de la 4,2% la 4,3%.
2. Tehnica întrebuinţată la recensământ a exclus putinţa de evaziune de la
înscriere a unui număr mai mare de 1 % din întreaga populaţie a tării. Acest
procent este, de altfel, mult mai mic decât cel admis în orice altă ţară cu tradiţii
statistice.
3. Există o întreagă serie de dovezi dspre numărul evreilor din România,
dovezi indirecte sau directe, dar care toate, fără exceptie, arată că numărul
evreilor la 1930 nu atingea cifra de 800 OOO suflete.
lată dovezile cele mai importante:
a) În statistica născuţilor, mortilor şi căsătoriilor, proporţia evreilor nu
atinge niciodată 4,0% din întreaga populaţie a tării. Aceast! statistică se face de
către organele administrative ale tării, tutelate de Ministerul Internelor şi se
bazează pe înaintarea buletinelor originale, individuale, de naştere, deces şi
căsătorie la Institutul Central de Statistică. O evaziune de la aceste înregistrări este
cu neputinţă de admis.
b) Proporţia copiilor, în vârstă obligatorie de a frecventa şcoala şi care
apartin religiei mozaice, a fost în 1 936/37 de 2,6%, iar în 1 937 /38 de 2,4% din
numărul total al copiilor de aceeaşi vârstă din întreaga tară şi de la toate şcolile de
stat şi confesionale la un loc. Această statistică este întocmită de organele de
învăţământ şi prelucrată de Ministerul Educaţiei Naţionale (în cifre absolute avem:
1 1 7512 copii evrei din 4 466 274 în 1936/37 şi 106 637 copii evrei din
4 460 586 în 1 937/38).
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c) Din totalul tinerilor care s-au prezentat la recrutare în anul 1938, 4,2%
au fost de religie mozaică . Această cifră este stabilită de organele Ministerului
Apărării Naţionale.
dl La înscrierea obligatorie, cu acte, făcută în cursul anului 1938, pentru
verificarea drepturilor la cetătenia română, numărul evreilor nu a întrecut numărul
aflat de noi cu ocaziunea recensământului din 1930. Nu este aici vorba de
anwnite categorii de evrei, ci de toţi evreii din întreaga tară. Această cifră a fost
stabilită de organele Ministerului de Justiţie.
Cred că aceste dovezi indiscutabile, fumizate de autoritătile cele inai
competente şi care confinnă rezultatele· organelor statistice, închid orice putintă de
controversă, documentată, asupra numărului evreilor din România. Am
demonstrat însă, cu alte ocaziuni, că problema grupului etnic evreiesc nu este o
problemă de număr, ci o problemă economică şi socială serioasă pe care o ridică
funcţiunea ce o îndeplinesc evreii în manifestările, de toate categoriile, ale tării
noastre.
Pentru a demonstra acest fapt, voi face o comparaţie între două
minorităti etnice în România şi anume: evrei şi bulgari. Numeric, bulgarii sunt
aproximativ pe jumătate numeroşi ca evreii. O parte dintre bulgari trăiesc de-a
lungul granitei noastre cu Bulgaria, care constituie, în oarecare măsură, o fortă
centrifugală pentru minoritatea etnică bulgărească de la noi. Cu toate acestea,
importanta grupului etnic bulgar nu poate fi comparată cu cea a evreilor. Evreii se
află aproape în toate judetele tării . Numai judetele clin Oltenia şi Dobrogea sunt
aproape lipsite de evrei. Bulgarii trăiesc aproape exclusiv în 8 din cele 7 1 judeţe
ale ţării. Dintre evrei 68,2% locuiesc la oraşe, iar dintre bulgari numai 12,4%. In
schimb, bulgarii locuiesc într-o proporţie de 87 ,6% la sate. Bulgarii au o proporţie
de peste 80% agricultori. Numărul evreilor activi în agricultură este cu totul
disparent şi nu atinge cifra de 1 O OOO. Aceste elemente arată în mod lămurit că
aceste două minorităţi etnice nu prezintă o problemă identică, ci una cu totul
diferită. Diferenta nu provine atât din numărul mare al evreilor, ci din structura şi
mai ales funcţia lor socială şi economică 1 •
Cred că demonstratia pe care mi-am îngăduit s-o prezint lămureşte
îndeajuns motivul pentru care problema evreiască nu este importantă numai sub
raportul etnic. Tocmai existenta celorlalte aspecte ne-a determinat să insistăm
asupra faptului că studiul structurii etnice a uneia dintre minoritătile noastre este
mult îngreunat, clin cauza intervenţiei unor elemente de ordin politic în
argumentarea statistică a problemei.
Examenul structurii etnice actuale a României ridică în mod firesc şi
problema dinamicii populaţiei, adică a evoluţiei viitoare a populaţiei. [ . . ]
Astăzi, România stă printre primele ţări clin lume în ceea ce priveşte
excedentul natural de populaţie. Creşterea naturală de populatie se cifrează la
aproximativ 1 OOO OOO la fiecare 4 ani; aproape întreg excedentul natural este
produs de populaţia agricolă. Creşterea nu este egală în toate provinciile, ci mai
rapidă în Vechiul Regat şi Basarabia, şi mai lentă în Bucovina şi în Transilvania.
Acest fapt produce o deplasare în ceea ce priveşte raportul de forte demografice
dintre diferitele provincii. Provinciile cu spor mare de excedent natural devin clin ce
în ce mai importante, iar cele cu spor mic îşi vor pierde mereu clin importanta lor
numerică [ . . . ]
.

·
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Trebuie să arătăm că diferenta de viteză în sporul populaţiei are o
importantă deosebită şi pentru structura etnică a populaţiei, după cum minorităţile
ett iice au spor natural mai vioi sau mai lent. Astfel, românii dau 80o/o din naşterile
din ţară, deşi proportia românilor nu este decât de 7 1 , 9%. Aceasta însemnează o
creştere rapidă a elementului românesc în datma proporţiei elementului minoritar,
după cum însemnează şi o creştere rapidă populaţiei provinciilor curat româneşti
în datma celor cu populaţie mixtă şi fără spor natural mare, deci, mai ales, în
datma Transilvaniei. Drept urmare, se poate afinna că astăzi proporţia românilor,
numai prin sporul lor natural, a crescut cu cel puţin 1 o/o faţă de sltuatia din 1930.

[ ]
...

A. R . Memoriile sect1 unii istorice. seria : 1 1 . tom XX!. oag .
.

3 5 7-369

' Discutiile care au urmat s-au referit la faptul c.ă gravitatea problemei evreieşti nu rudă în procentul de
4% în ansamblul populatlei, ci în puterea economică a acestei minoritiiti. Pentru dezbateri, vezi A.A.R. ,
Dezbaterile, tomul LIX, 1938-1939, Bucureşti, 1940. Şedinţa de la 24 februarie 1939, pag. 69.

24
1 939 . Tabel întocmit de Institutul Central de
Statistică privind evolutia numerică a evreilor din
România între anii 1 9.3 1 - 1 939

Provincii şi Judete

1
RQ�A-1'!!:\
Oltenia

Dolj
Gorj
Mehedinţi
Romanaţi
Vâlce.a
Muntenia

Argeş
Brăila

Buzău
Dâmbovita

Cifra probabil! la
31 decembrie 1 939
%
Cifre
absolute
5
4
735 032
3,7

Recensimintul din
29 decembrie 1930
%
Cifre
absolute
2
3
728 1 1 5
4,0

3 305
2 259
108
396
157
385
86 545
634
6 774
1 615
731

0,2
0,4

0,2

3 079
2 072
101
365
163
378

2,1
0,2
3, 1
0,5
0,2

84 1 59
616
6 506
1 599
745

0,2
0,5

•

0,1

.
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•

0,1

.

Creşterea tn anii

1 931-1939
%
absolute
6
7
+0,9
6 917
Cifre

-226
-187
-7
-3 1

-6,8
-8,3
-6,5
78
-

,

+3,8

0,1

6

-7

-1 ,8

1 ,8
0,2
2,6
0,4
0,2

-2 386
-18
-268
-16
14

-2,8
-2,8
-4,0
- 1 ,0
+ 1 ,9

Provincii şi judeţe

Ialomiţa
Ilfov
Muscel

1

Olt

Prahova
R. Sărat
Teleorman
Viaşea

Dobrogea
Caliacra
Constanta
Durostor
Tulcea
Moldova
Bacău
Baia

Botoşani
Covurlui
Dorohoi
Fălciu
lasi

Neamţ
Putna

Roman
Tecuci
Tutova
Vaslui

Basarabia

Bălti
Cahul

Cetatea-Albă
Hotin
lsmail
Lăpuşna

Orhei

Soroca

Tighina
Bucovina
Câmouluna

Cifra probabil! la
31 decembrie 1 939
%
Cifre
absolute
5
4
0,1
507
6,3
68 0 1 1
.
27
.
1 73
0,8
4 462
0,5
1 068
228
.
217

Recens6mântul dJn

29 decembrie 1 930
%
Cifre
absolute
2
3
0,2
513
7,0
70 037
29
.
181
0,9
4 463
0,6
1 1 12
227
.
229
•

•

•

Creşterea tn anii

1931-1939
%
absolute
6
7
-6
- 1 ,2
-2 026
-2,9
-2
-6,9
-4,4
-8
.
-1
-44
-4,0
+0,4
1
-12
-5,2
Cifre

3 795
410
1 824
397
1 1 64

0,5
0,2
0,7
0,2
0,6

3 739
423
1 804
379
1 1 33

0,4
0,2
0,6
0,2
0,5

-56
13
-20
-18
-31

- 1 ,5
+3,2
-1,l
-4,5
-2,7

158 421
13 945
7 576
19 553
19 924
14 720
3 589
40 1 99
1 2 935
6 888
7 1 29
2 871
4 1 32
4 960

6,5
5,3
4,8
9,0
9,5
7,0
3,1
1 4,6
6,5
3,5
4,7
1 ,8
2,9
3,6

1 60 522
13 934
7 643
20 077
19 869
1 5 248
3 469
4 1 146
13 230
6 846
7 1 63
2 912
4 035
4 950

5,7
4,6
4, 1
7,8
8,5
6, 1
2,6
13,2
5,7
3,1
4,1
1 ,6
2,5
3,1

2 101
-1 1
67
524
-55
528
-120
947
295
-42
34
41
-97
-10

+ 1 ,3

204 858
31 695
4 434
1 1 390
35 985
6 306
50 0 1 3
18 999
29 1 9 1
1 6 845

7,2
8,2
2,3
3,3
9,2
2,8
1 1 ,9
6,8
9,2
5,5

206 006
33 410
4 467
1 1 191
36 003
6 240
48 706
19 2 1 1
29 934
1 6 844

6,5
7,6
2,0
2,9
8,4
2,5
1 0,9
6,2
8,4
4,8

1 148
1 715
33
-199
18
-66
-1 307
212
743
-1

92 492
7 738

1 0,8
8,2

89 715
7 671

9,7
7,2

-2 777
-67
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•

+0,9
+2,7
-0,3
+3,6
-3,3
+2,4
+2,3
-0,6
+0,5
+ 1 ,4
-2,3
-0,2
+0,6
+5,4
+0,7
-1 ,7

.

- 1 ,0
-2,6
+1,1
+2,5
•

-3,0
-0,9

Provincii şi Judete

1
Cemăuti

Rădăuti

Storojinet
Suceava

Transilvania

Alba

Braşov
Ciuc
Cluj

Făgăraş

Hunedoara
Mureş
Năsăud
Odorhei
Sălaj
Sibiu
Someş
Târnava-Mare
Târnava-Mică.
Trei-Scaune
Turda

Cifra probabili la
3 1 decembrie 1939
%
Cifre
absolute
5
4
1 5,5
49 587
6,2
1 1 1 42
7,9
14 832
4,8
6 483
2,4
82 489
1 ,3
3 032
1 ,3
2 449
1 ,6
2 575
4,8
1 7 554
0,5
428
1 ,4
4 690
3,3
1 0 446
4,5
6 964
1 ,0
1 347
3,8
14 398
0,7
1 425
4,7
1 1 417
0,7
1 1 00
1 ,0
1 643
0,5
743
1,1
2 278

Recenslmântul dJn

29 decembrie 1 930
%
Cifre
absolute
2
3
51 247
16, 7
7,2
1 1 508
1 5 322
9,0
5,5
6 677
2,4
78 626
1 ,4
2 995
2 438
1,5
2 383
1 ,6
5, 1
1 7 163
0,5
442
1 ,4
4 662
3,4
9 959
4,4
6 339
1 ,0
1 289
3,9
13 380
0 ,7
1 400
4,8
1 0 546
0,7
1 06 1
1 63 1
1,1
0,5
7 14
2 224
1 ,2

Creşterea tn anii

1931-1939
%
Cifre
absolute
6
7
-3,2
-1 660
-3,2
-366
-490
-3,2
-2,9
-194
3 863
+4,9
+ 1 ,2
37
+0,5
11
+8, 1
192
+2,3
391
-14
-3,2
+0,6
28
487
+4,9
+9,9
625
58
+4,5
+7,6
1 018
+ 1 ,8
25
+8,3
871
+3,7
39
+0,7
12
+4. 1
29
+2.4
54

Banat
Caraş
Severin
Tuniş

1 1 248
603
2 160
485

1 ,2
0,3
0,9
1 ,7

1 0 827
550
1 901
8 376

1 ,2
0,3
0,8
1,7

-42 1
-53
-259
-109

-3,7
-8,8
-1 2,0
-1,3

Crişana-Mar.
Arad

88 825
9 048
2 1 982
33 828
23 967

6,4
2,1
4,3
20,9
8.1

94 496
8 477
22 088
37 331
26 600

6,4
2,0
4,0
20,6
8,2

5 67 1
-57 1
1 06
3 503
2 633

+6,4
-6, 3
+0,5
+ 1 0,4
+ 1 1 ,0

Bihor
Maramureş
Satu-Mare
• Sub 0,1%.

:Jr. Sabin v,anu1 :a. Studiu etnografic asupra popu1ar1e1 României. 3ucurE0st1 .
i 94 0. pag . 99
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25

1 9.39. Tabel întocmit de Institutul Central de
Statistică privind evreii cetăteni români, imigrati şi
emigrati în intervalul 1 9.3 1 - 1 9.39

Anul
193 1
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Evrei cetăteni români
418
307
375
1 78
130
1 15
1 54
56
17

1 463
706
803
863
1 836
1 251
658
907
1 160

31b1ioteca Academiei �omâne (Tn cont 8.A. R . ) . Arh . 'storica. ;:ond XXiV. dosar
33 i 4. fl !a 24

26

194 1

Memoriu întocmit de Institutul Central de Statistică,
Oficiul de Studii, asupra populatiei evreieşti înainte şi
după ciuntirea teritoriala a României din anul 1 940 .

1 . Situaţia de la 1930. Ultimul recensământ a arătat că numărul
locuitorilor de religie mozaică al tării era, la 30 decembrie 1930, de 756 930,
ceea ce reprezenta 4,2% din totalul populaţiei tării. Din populaţia de religie
mozaică trăiau în� oraşe peste două treimi (68, 7%), iar la tară ceva mai putini
decât o treime. In mediul rural, populaţia de religie mozaică, în număr de
75
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236 926, nu reprezenta decât 1 ,6% din totalul locuitorilor rurali ai tării.
Dimpotrivă, în mediul urban, cei 520 004 locuitori de religie mozaică reprezentau
1 3,6% din totalul populaţiei. Plinei în mai mare măsură aşezati în oraşe decât
românii şi cele mai multe neamuri din care trăiesc fragmente pe teritoriul
României, evreii constituie deci în România cu deosebire, o problemă a oraşelor.
Populaţia de religie mozaică a tării este aglomerată în unele regiuni ale
tării. Din masa totală a populatiei de religie mozaică a României, mai mult de un
sfert trăia în Basarabia (27,3%), peste o cincime în Moldova (2 1 ,4%), câte o
optime în Crişana-Maramureş, Bucovina şi Muntenia (respectiv, 12,9%, 12,4% şi
12,3%), o zecime în Transilvania ( 10,8%); în schimb, Banatul, Dobogea şi Oltenia
nu însumau împreună decât o treizecime din această masă (cu respectiv 1 , 9%.
0,5% şi 0,5%).
Datorită acestei distributii a populatiei de religie mozaică şi de pe urma
mărimii deosebite a populatiei diferitelor provincii ale tării, procentul detinut de
mozaici în populaţia acestor provincii este wmătorul: 10,9% în Bucovina, 7,2o/o în
Basarabia, 7 ,0% în Crişana şi Maramureş, 6, 7% în Moldova, 2,5% în
Transilvania, 2,3% în Muntenia şi nwnai 1 , 5% în Banat, 0,5% în Dobrogea şi
0,2% în Oltenia. În populaţia totală a tării însă, masa evreilor reprezintă 4,2%. Se
poate spune, în consecinţă , că problema evreiască este în România, întâi de
toate, o problemă a provinciilor de la nordul şi răsăritul tării: Bucovina,
Basarabia, Crişana-Maramureş, Moldova.
Privind distributia pe medii a populatiei de religie mozaică din provinciile
tării, constatăm că în acele provincii în care populaţia evreiască este infiltrată în
mică măsură, în Muntenia, Oltenia, Dobrogea şi Banat, peste 85% dintre mozaicii
regiunii se găsesc în oraşe (98,8% în Muntenia, 94,8% în Oltenia, 94, 1% în
Dobrogea). In Moldova şi în Banat, peste 80% din populaţia evreiască trăieşte în
oraşe (86, 1%, respectiv 85,9%), iar în Bucovina aproape trei sferturi (73,9%).
Numai în Transilvania şi în Crişana-Maramureş, populaţia de religie mozaică este
aproape atât de numeroasă în oraşe ca în sate (57% în oraşe în întâia, 54,8% în a
doua). Basarabia, în care evreii rurali precumpănesc cu puţin (48,0% în oraşe,
52016 la tară), face excepţie.
De pe urma acestei distributii pe medii şi a cifrei de deosebite mărimi a
populaţiei provinciilor tării, importanta populaţiei mozaice este îngrijorător de
mare în mediul urban al unora dintre provincii şi însemnat în mediul lor rural; mare
în mediul urban al celorlalte provincii şi disparent în mediul lor rural . Astfel,
mozaicii reprezintă 30,2% din populaţia urbană şi 3,9% din populaţia rurală a
Bucovinei, 26,8% din populatia urbană şi 4,3% din populaţia rurală a Basarabiei,
23,6%, respectiv 1 9,3% din populaţia urbană şi l ,2o/2, respectiv 3,9% din
populaţia rurală a Moldovei şi Crişanei-Maramureşului. ln populaţia urbană a
Transilvaniei, Munteniei şi Banatului, mozaicii reprezintă 8, 9%, respectiv 8,4% şi
7 . 2% , iar în populatia lor rurală respectiv 1 , 3%, mai puţin de O, 1 % şi 0,3%. În
Dobrogea şi Oltenia, mozaicii reprezintă numai 1 , 9%, respectiv 1, 7% din
populaţia urbană şi mai putin de O, 1 % din populaţia rurală a provinciei. [ . . ]
Chiar şi în judeţele din provinciile de miazăzi ale tării , unde în mediul rural
locuitorii de religie mozaică sunt aproape inexistenţi, aceştia deţin procente
apreciabile în populatia urbană. E suficient să atragem atenţia asupra situaţiei
judetelor Ilfov, Brăila, Dolj , Prahova, Râmnicul Sărat.
·

.
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În concluzie, se poate spune că evreii constituie în Româpia o problemă a
mediului urban şi a provinciilor de la nordul şi răsăritul tării. ln provinciile din
urmă, mozaicii reprezintă între un sfert şi jumătate din populatia urbană, atingâ�
şi în mediul rural cote între o zecime şi o cincime din totalul populatiei. ln
provinciile de la sudul tării, mozaicii detin procente de până la o optime din totalul
populaţiei numai în oraşele mari (Bucureşti), fiind proportional putini în oraşele
mici şi aproape inexistenti la tară.
Măsura în care evreii din România au căutat şi au ajuns să se asimileze
românilor sau minoritătilor din România poate fi cunoscută prin compararea
datelor recensământului din 1930 privitoare la religia populatiei cu datele arăţând
limba maternă a populatiei şi neamul drept a cărui membru s-a declarat. lntr
adevăr, numai 96,2% din locuitorii de religie mozaică s-au declarat a fi de neam
evreu, 3,8% socotindu-se unguri, germani, români.
Idişul l-au arătat ca limba lor maternă numai 68,5% din locuitorii de religie
mozaică ai tării , restul de aproape o treime aflându-se pe întâia treaptă a oricărei
tentative de asimilare la un alt popor: părăsirea limbii poporului propriu.
Structura profesională a evreilor din România la 1930 poate fi cunoscută
cu ajutorul datelor din volumul V al rezultatelor recensământului de la 1930. Cum
aceste rezultate pun în corelatie profesiunea cu neamul, nu putem cunoaşte cu
ajutorul lor situatia în profesiune decât a unui procent de 96,2% din masa totală a
populatiei de religie mozaică a tării. Importanta acestei populaţii în diferitele clase
profesionale este deci mai mare decât cea arătată în limita celor 3,8% evrei ce
s-au declarat de alt neam.
Cum categoria evreilor ce năzuiesc să se asimileze altor popoare este
constituită, în genere, din fruntaşi, importanta socială a acestei categorii întrece
importanta ei procentuală.
Potrivit constatărilor recensământului din 1930, populaţia care s-a
declarat de neam evreu trăia în proportie de 36,5% din comert şi de 28, 1 % din
industrie. Mai bine de o treime îşi trăgea deci sursa de trai din comert şi aproape o
altă treime din industrie. Evreii nu lipsesc în nici o clasă profesională, 6,3% dintre
ei fiind în agricultură, 5, 1 % în institutii publice, 3,5% în credit şi reprezentante, iar
alti 3,0016 în exploatarea subsolului, transporturi. Merită a fi semnalat procentul
ridkat al evreilor în clasa profesională .diverse" ( 14,5%) şi .nedeclarati• (3, 1 %). În
mediul rural, populatia care s-a declarat de neam evreiesc atinge chiar două
cincimi (39,8%), cea din industrie fiind de numai un sfert (24,3%), din exploatarea
solului trăind aproape o cincime din această populatie (16, 7%). Dimpotrivă, în
mediul urban îşi au sursa de venit în industrie aproape o treime (29, 7%) din
locuitorii ce s-au declarat de neam evreiesc, iar în comert 35,0%, din agricultură
netrăind decât 1 ,4%.
În structura profesională a tării, populatia ce s-a declarat de neam
evreiesc, deşi nu reprezintă decât 4,0% din populatia activă şi întreţinută ,
constituie totuşi, datorită faptului că masa mare a românilor trăieşte din
exploatarea solului şi din salariul primit de la instituţii publice, 40,3% din populatia
activă şi întretinută în comert, 28,8% din populaţia activă şi întretinută în credit şi
reprezentante, 13,0% din populatia activă şi întretinută în industrie. În exploatarea
solului, în schimb, această populaţie reprezintă numai 0,3%. Semnificativ e faptul
că procentul detinut de evrei din totalul populaţiei active şi întretinute în comert
este aproape identic (39,9% în mediul rural, 40,5% în mediul urban). Se vădeşte
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astfel că ocupaţia principală a evreilor din tară este comertul, în care ei detin _o
importantă de zece ori mai mare decât cea proporţională cu numărul lor. In
mediul rural, evreii au o importantă mai redusă ( 1 8,4%) decât în cel urban
(30,5%). O menţiune deosebită merită faptul că din populaţia ce s-a declarat de
neam evreu, activă şi întreţinută, s-a recrutat procentul ridicat de 22,3% din
.nedeclaraţi", adică din recenzaţii care s-au eschivat de la declaraţia profesiW'lii lor
sau au dat declaraţii nelămurite.
Măsura în care populaţia care s-a declarat a fi de neam evreiesc domină
posturile de comandă ale vieţii economice româneşti se evidentiază cu uşurinţă,
dacă prMm importanta ce le revine evreilor în comertul din diferitele provincii ale
tării. Putem constata astfel că în Bucovina 79,3%, iar în Basarabia 77,4% din
populaţia trăind din comert (activi şi întretinuti) declarase a fi de neam evreiesc. În
mediul rural al Basarabiei, această participare se ridică chiar la 80,2%; iar în
oraşele Bucovinei, la 81 ,4%. În oraşele Moldovei, ea reprezintă 66,2%, în satele
Moldovei 4 1 ,80..� .
Modlftcărlle ce s-au produs între 1930-1940. Cifra populaţiei mozaice
a tării s-a modificat în intervalul 1930- 1940 prin spor natural (diferenţa între
naşteri şi morti) şi prin migraţiuni (diferenţa între imigraţi şi emigraţi).
De asemenea, populatia de neam evreiesc prezintă un număr redus de
naşteri, diferenta dintre morţi şi naşteri s-a soldat, în cazul ei, în intervalul 29
decembrie 1930 - 1 ianuarie 1940, cu sporul de numai 6 786 suflete. Numai în
provinciile cu o populaţie rurală evreiască considerabilă, adică în Crişana
Maramureş, Transilvania, Moldova şi Basarabia, cifra evreilor a sporit prin
excedentul natural, cu cifre variind între 1 141 (Basarabia) şi 5 66 1 (Crişana
Maramureş). În provinciile , dimpotrivă , unde evreii trăiesc precumpănitor în oraşe
sau chiar şi când sunt la tară, în condiţii urbane, în Muntenia, Oltenia, Banat,
Dobrogea şi, la fel, în Bucovina, cifra populaţiei evreieşti a scăzut , în urma
precumpănirii martilor aşupra naşterilor, cu cifre variind între 2 780 (Bucovina) şi
135 (Dobrogea) suflete. ln comparaţie cu românii, care au sporit în acelaşi interval
cu 12,9% din cifra lor de la 1930, sporul evreilor, de numai 0,9% din cifra de la
1930. este de zece ori mai mic.
Modificarea cifrei populaţiei evreieşti a tării în intervalul 1930-40 prin
migratiuni nu este cunoscută cu exactitate, datorită faptului că , deosebit de
imigrările şi emigrările făcute cu formele legale, au mai intervenit şi imigrări
clandestine. Potrivit statisticii migraţiunilor ţinută de Ministerul Muncii , Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale, în intervalul 1930- 1939, emigrările de evrei cetăţeni români
au fost de 5 ori mai intense decât imigrările, imigrând în ţară 1 750 şi emigrând
9 64 7 evrei cetăţeni români.
Numărul evreilor necetăteni români aşezaţi temporar în tară nu este
cunoscut , deoarece cifra intrărilor şi ieşirilor de străini nu se stabileşte decât în
raport cu tara de provenienţă, respectiv de destinaţie . Masa totală a străinilor
intraţi în tară în intervalul 1931- 1939 înregistraţi, cifrează 27 946 suflete , iar
masa totală a străinilor ieşi:ti din tară în acelaşi interval, cifrează 38 876.
Cu privire la evreii intraţi în tară clandestin lipsesc indicaţii. Tmând în
seamă cifra evreilor cetăteni români repatriaţi şi cifra străinilor intraţi în România
în intervalul 1931- 1939, pe de o parte, şi pe de alta, tendinta de emigrare a
evreilor din România, ce se acuză în acest interval, putem evalua că cifra evreilor
imigraţi clandestin nu depăşeşte ordinul zecilor de mii.
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În concluzie, se poate socoti că evreii din România n-au sporit în intervalul

1930- 1940 cu o cifră care să întreacă 50 OOO, dacă ţinem în seamă toti factorii

enwnerati

mai sus.

3. Situaţia de după detaşările de teritorii. Prin detaşările de teritorii din
1940, România a pierdut în întregime, respectiv în parte mai multe din regiunile

în care este aglomerată populaţia de religie mozaică.
Din populatia de religie mozaică de la 1930, de 756 930 persoane,
România a pierdut în urma detaşărilor de teritorii 427 962 persoane , adică 56,5%
şi anwne 278 943, prin ocuparea de către U.R.S.S. a Basarabiei, Bucovinei de
Nord şi a regiunii Herta din Dorohoi, 148 273 prin atribuirea părtii de nord a
Crişanei-Maramureşului, respectiv a Transilvaniei, către Ungaria şi 846 prin
cedarea Cadrilaterului.
Între frontierele actuale ale României nu se găseau în 1930 decât
328 968 persoane de religie mozaică . Din acestea aproape jwnătate (48, 7%) se
găsesc în Moldova, mai mult de un sfert în Muntenia (28,6%), Bucureştii
adăpostind 8 1 ,2% din populatia mozaică a Munteniei şi 23,3% din populaţia
mozaică a tării .
În urma detaşărilor de teritorii, importanta procentuală a populaţiei de
neam evreiesc a diferitelor clase profesionale a scăzut. Mai vădită este această
scădere în comert. La 1930, populatia de neam evreiesc de pe teritoriul actual al
ţării reprezenta 27 ,3% din totalul populaţiei active şi întreţinute în comert, iar în
industrie 7 ,5% din totalul populatiei active şi întreţinute în industrie.
Cifra exactă a evreilor de pe teritoriul rămas va putea fi cunoscută de abia
1
cu prilejul recensământului din februarie 1940 • Cifra aceasta nu depăşeşte, însă,
după toate probabilitătile, 400 OOO, adică 2,6-3,0% din populatia actuală a tării .
Cu acest prilej se va putea constata atât rezultatul exact al imigrărilor şi
emigrărilor, cât şi măsura în care evreii recenzaţi la 1930 în teritoriile detaşate,
dar trecuti ulterior în teritoriul rămas, se adaugă populatiei României trunchiate2
•

.A. S . B . .:ond P . C . M . . dosar 397 / 1 940. fi iele 4-9
.

' Greşeală în text. Se are în vedere, desigur, recensământul din aprilie 194 1 .
2 Materialul a apărut sub semnătura lui Anton Golopentia în Porunca Vremii, anul X (1941),
în voll.UTlul: Recensământu/ General al României din 1 94 1 (pag. 241-253).
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nr .

1900 şi

27
I 94 1 Tabel privind populaţia evreiască, conform
recensământului din 1 9.30, rămasă În teritoriul
românesc după ciuntirea teritorială a României În
vara şi toamna anului 1 940
.

%

Totalul oooulatie!
1 1 865 070
9 273 442
2 59 1 628
1 5 1 3 1 75
1 3 14 952
198 223
4 029 008
2 927 242
1 1 0 1 766
448 973
322 597
126 376
248 933
167 302
8 1 63 1

Mozaici
328 968
42 1 25
286 843
3 523
1 83
3 340
94 2 1 6
1 128
93 088
3 185
185
3 OOO
1 98 1
68
1 913

Municipiul Constanta
Oraşul Carmen Sylva
Oraşul Cerna-Vodă
Oraşul Hârşova
Oraşul Mangalia
Oraşul Medgidia
Oraşul Techirghiol

59 164
872
6 744
3 665
2 764
6 466
1 956

1 82 1
4
46

3, 1
0,5
0,7

4
34
4

0, 1
0,5
0,2

Plasa Dunărea
Plasa Mangalia·
Plasa Ovidiu
Plasa Traian
Judetul Durostor
Rural
Urban

34
47
39
46
16
12

Provincll, Judete
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban

rămase

Romanla
Oltenla

Muntenia
Dobrogea

Rural
Urban
Judetul Constanta
Rural
Urban

049
513
38 1
359
002
889
3 1 13

Oraşul Ostr�v
Plasa Silistra
Judetul Tulcea
Rural
Urban

3
12
1 84
142
41

1 13
889
038
406
632
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-

13
8
37
10

2,8
0,5
1 1,1
0,2
•

1 7
2,3
•

84
0,7
•

2,4
0,8
•

2,3

-

•
•

0, 1
•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 204
117
1 087

0,7
•

2,6

Provincii tudete rămase
Moldova
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban

Judetul Bacău
Judetul Baia

Judetul Botoşani

Rural
Urban

Judetul Cowrlui

Rural
Urban

Judetul Dorohoi

Rural
Urban
Oraşul Dorohoi
Oraşul Darabani
Oraşul Mihăileni
Oraşul Săveni
Plasa Baseu
Plasa Herta
Plasa Siret

Judetul Fălciu

Rural
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban

Judetul Neamt
Judetul Putna

Judetul Roman

Rural
Urban
Rural
Urban

Judetul laşi

Judetul Tecuci
Judetul Tutova

Totalul oooulatiei
2 404 105
1 820 432
583 673
261 0 1 9
210 677
50 342
157 501
129 437
28 064
218 258
167 938
50 320
210 006
109 395
100 6 1 1
181 863
146 610
35 253
15 866
10 748
3 686
4 953
55 140
41 888
49 582
1 15 055
97 925
17 130
275 796
167 992
107 804
198 223
150 266
47 957
194 105
135 422
58 683
151 550
122 727
28 823
156 405
139 233
17 172
144 821
1 18 6 1 7
26 204
81
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Mozaici
160 330
22 398
137 932
14 305
2 038
12 267
7 770
2 069
5 701
20 092
3 859
16 233
20 6 1 7
702
1 9 915
12 926
1 935
1 1 001
5 820
1 917
1 490
1 774
1 304
385
246
3 627
1 1 13
2 514
41 1 20
4 047
37 073
13 2 14
1 144
12 070
7 054
514
6 540
7 464
1 429
6 035
2 955
1 378
1 577
4 184
457
3 727

%
67
1,2
23 6
5,5
1,0
24,4
4,9
1,6
20 3
9,2
2,3
32,3
9,8
0,6
19 8
7,1
1,3
3 1 ,2
36,7
1 7,8
40,4
35,8
2,4
0,9
05
3,2
1,1
14 7
14,9
2,4
34 4
6,7
0,8
25 2
3,6
0,4
11,1
4,9
1 ,2
20 9
1,9
1,0
9.2
2,9
0,4
14,2

Provincii, Judete rimase

Judetul Vaslui
Rural
Urban
Rural
Urban

Bucovina

Judetul Câmpulung

Rural
Urban

Judetul R6dăutt

Rural
Urban
Oraşul Rădăuti
Oraşul Siret (inclusiv suburb.
Mănăstioara, Văscăuti şi
Verpolea)
Plasa Siret
Plasa Stefan Vodă'

Totalul oooulatiei
139 503
124 193
15 3 10
310 220
232 423
77 797
94 816
63 562
3 1 254
94 077
67 384
26 693
16 788
9 905
20 812
46 572
1 2 1 327
1 0 1 477
19 850
1 59 1 2 1 2
1 336 382
254 830
2 1 2 749
179 384
33 365
1 658 125
108 893
59 232
83 235
7 727
14 034
23 282
18 546
19 646
86 039
78 198
7 841
332 1 18
290 884
4 1 234
19 375
13 279
1973
4 123

Judetul Suceava

Rural
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban

TransllvanJa

Judetul Alba

Judetul Braşov

Judetul Cluj

Plasa Ciuf
Plasa Gilău'
Plasa Huedin
Plasa Modu
Plasa Sărmaşul

- rural

Judetul Făgăraş

Rural
Urban

Judetul Hunedoara

Rural
Urban

Judetul Mureş
Plasa Banei'
Plasa Mur�
Plasa Răciu

- rural
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Mozaici

4 992
1 7 13
3 279
23 054
5 981
17 073
7 748
2 167
5 581
8 609
84 1
7 768
5 647
2 121
221
620
6 697
2 973
3 724
18 934
6 865
12 069
3 101
933
2 168
2 778
184
2 594
1 111
6
37
3 16
364
388
445
55
300
4 829
1 996
2 833
102
67
18
17

%
3,6
1 ,4
2 1 .4
7,4
2,6
21.9
8,2
3,4
17,9
9,2
1 ,2
29, 1
8, 1
2 1 ,4
1,1
13
5,5
2,9
18 8
1,2
0,5
47
1 ,5
0, 5
6,5
1,7
0,2
44
1,3
0, 1
0,3
1,4
2,0
2.0
0,5
•

5.0
1,5
0,6
6,9
0,5
0,5
0,9
0,4

Provtncll, Judete rămase

Judeţul �orhei - rural
Plasa Cristur
Plasa Odorhei
Judeţul Sibiu
Rural
Urban
Judeţul Târnava Mare
Rural
Urban
Judeţul Târnava Mică
Rural
Urban
Judeţul Trei-Scaune-rural
Plasa Sf. Gheorqhe"
Judeţul Turda
Rural
Urban
Banat
Rural
Urban
Crişana-Maramureş
Rural
Urban
Judeţul Arad
Rural
Urban
Judeţul Bihor
Rural
Urban

Totalul oooulatiei
8 298
4 899
3 399
194 619
145 274
49 345
146 984
1 18 446
28 538
148 094
132 842
15 252
9 294
9 294
183 282
163 259
20 023
939 958
772 469
167 489
628 419
546 945
81 474
423 649
346 468
77 181
204 770
200 477
4 293

Mozaici
42
39
3
1 537
96
1 44 1
1 097
218
879
1 653
741
912
6
6
2 233
1 381
852
14 043
1 986
12 057
1 1 683
3 399
8 284
10 02 1
2 220
7 80 1
1 662
1 1 79
483

%
0,5
0,8
0. 1
0,8
•

2,9
0,7
0,2
3,1
1,1
0,6
6,0
0, 1
0, 1
1,2
0,8
43
1 ,5
0,3
72
1,9
0,6
10 2
2,4
0,6
10 1
0,8
0,6
1 1 ,3

Plasa Aleşd'
5
2 316
0,2
Plasa Beiuş
47 234
165
0,3
Plasa Beliu
20 135
137
0,7
Plasa Ceica
31 760
286
0,9
Plasa Centrală'
6 460
15
0, 1
Plasa Salonta
51
16 858
0,3
Plasa Ttleagd
9 959
14
0,1
Plasa Tmca
35 326
366
1,0
Plasa Vaşcău
30 429
140
0,5
• Plăşile care au rămas parţial după schimbările teritoriale din vara şi
toamna anului 1940.
Tabel întocmit de Institutul Centrai de Statistica . A.S . B . . Fond P.C. M . . dosar
397I 1 940. fi lele 3-9
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28

194 1

Datele preliminare ale recensământului din 6 aprilie
1 94 1 . Primul recensământ în care locuitorii evrei
au fost înregistrati pe formulare speciale1 •

I. Populaţia
a) Stabilă
Total general .
Municipiile
.
Restul tării (oraşe şi sate).
Pe vase, în străinătate etc.
Total 1 1 municipii
Bucureşti
laşi
Tlll1işoara
Ploieşti .
Galaţi .
Arad
Braşov .
Constanta
Craiova .
Brăila
Sibiu
.
.
.
Total provincii (fără municipiile de mai sus)
Oltenia .
Muntenia
Dobrogea
Moldova
Bucovina
Transilvania
Banat
Crişana .
b) Flotantă
c) Evrei .
.
.
d) Refugiaţi, evacuaţi, expulzaţi
li. Numărul gospodăriilor
.
III. Clădiri
a) Locuite
b) Nelocuite
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13 492 983
1 884 228
1 1 606 697
2 058
1 884 228
999 658
1 1 1 349
1 10 484
101 024
94 354
86 560
78 789
85 043
76 588
76 304
64 075
1 1 606 697
1 598 936
3 7 1 0 186
434 073
2 548 863
33 1 482
1 585 453
844 332
553 372
120 077
302 090
251 427
3 202 604
2 935 729
2 700 704
235 025

N. Întreprinderi .

1 70 45 1
Exploatări agricole
2 305 708
a) Total exploatări agricole
b) din care exploatări agricole mijlocii,
95 195
mari sau specializate
Considerând datele oferite, vom remarca în primul rând diversitatea
domeniilor de fapte abordate de recensământ. Este pentru prima oară în istoria
cercetărilor de acest gen în ţara noastră când, în acelaşi timp, se înregistrează
populaţia, clădirile, exploatările agricole şi întreprinderile, pe lângă recensămintele
speciale privind pe refugiati şi evrei. Ne găsim deci în fata celei mai vaste şi
adâncite investigatil statistice. De aceea şi prelucrarea imensului material adunat va
cere timp şi mijloace excepţionale.
Cifra totală de populaţie dată publicitătii este de 13 492 983 locuitori. În
ea s-au socotit însă şi 2 058 cetăţeni români înscrişi pe vasele româneşti aflate în
afara apelor teritoriale sau în străinătate. Ultima cifră, fără îndoială, nu cuprinde
pe toţi românii aflaţi în străinătate, fiindcă până la această dată nu toate
reprezentantele noastre politice şi consulare în străinătate au înaintat materialul
documentar.
Din această pricină, vom accepta pentru discuţia de astăzi cifra de
13 490 925 locuitori, drept cifra populaţiei totale a României, la data de 6 aprilie
194 1 , adică fără cei 2 058 cetăţeni români în străinătate.
�atele au fost publicate în Geopolitica si geoistoria. Revista româna pentru
sud-estul european. anu! i. nr. � , sept.-oct. 1 94 i
V.

.

' Recensământul din 6 aprilie 1 941 s-a efectuat conform decretului-lege nr. 67 din 14 ianuarie 1 94 1 .
Art. 2 stipula că se efectuează şi un recensământ special al populatiei de origine etnică evreiască (E.R.
1 940-1 944, voi. L documentul 27).

29
1941

Dare de seamă asupra recensământului general al
României din 1 94 1 Extrasul privind evreii 1 •
.

De dureroasă importanţă este în România chestiunea evreiască. În orice
caz, guvernarea se străduieşte să soluţioneze grabnic această problemă. Însuşi
Şeful Statului, la audienta din 1 1 aprilie, a atins chestiunea, fără totuşi să intre în
amănunte.
După ce mai întâi evreii au fost desproprietăriti de bunurile rurale, a
urmat la începutul lunii aprilie o expropriere a imobilelor urbane evreieşti. De
altfel, influenta asupra numărătoarei evreilor a acestei exproprieri, începute cu
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foarte puţin înainte de recensământul evreilor din 1 1 şi 12 aprilie, nu se poate
încă evalua.
În discuţiunile politice privitoare la chestiunea evreiască din trecut, s-a
insistat în repetate rânduri asupra cifrelor statistice, care, precwn se pare, au fost
întrebuinţate în mod cu totul neobiectiv. Multi ziarişti prea zeloşi şi-au închipuit
cinstit că cititorii pot fi convinşi de marea importantă a chestiunii evreieşti - care
există realmente în viata economică a tării şi în ingerinţele politice ale cercurilor
din Capitală - prin exagerarea nemăsurată a problemei evreilor. De aceea, s-a
răspândit zvonul că România dinainte de război ar fi cuprins între 2 şi 21/2
milioane evrei, evaluare care şi-a găsit crezare şi în literatura germană. Din
convorbiri documentate awte cu dr. Manuilă şi cu colaboratorii săi, am ajuns la
convingerea că aceste evaluări nu se pot susţine şi că nu există nici un temei
pentru a se îndoi de rezultatele date de statistica românească . Chiar mai mult:
Institutul Central de Statistică a căutat să cuprindă şi această chestiune, cu toată
seriozitatea - natural, în cadrul posibilităţilor de atunci şi a limitelor puse chiar şi
pentru alte state - interpretarea corectă a problemei evreieşti pe baza celor trei
aspecte ale sale, încă de la recensământul din 1 930.
În volumul D al Recensământului românesc al populaţiei din 1 930, se
arată repartizarea populaţiei după religiune, după neam şi limbă maternă . După
acea publicaţiune, în teritoriul de atunci al României erau:
751 OOO locuitori de religiune mozaică, adică 4,2% din populaţie;
728 OOO locuitori de neam evreiesc, adică 4,0% din populatie;
5 1 9 OOO locuitori de limbă maternă idiş, adică 2,9% din populaţie.
Aceste cifre rezultă din declaratiile populaţiei la recensământul din 1930.
Chiar dacă se poate presupune că rezultatele astfel obţinute nu cuprind în
întregime pe evreii şi pe cei ce au sânge evreiesc (corcituri), totuşi, numărul
persoanelor de religiune mozaică trebuie neapărat să fie foarte apropiat de cel al
evreilor curaţi. Chiar dacă s-ar admite că 25% din nwnărul evreilor de rasă s-ar fi
îndepărtat de la religiunea strămoşească (cifră care pentru tara respectivă este
fără îndoială mult prea exagerată), s-ar ajunge cel mult la cifra de un milion de
evrei pentru România Veche. Aşadar, cifra de 2 milioane pare să se întemeieze pe
evaluări pur imaginare sau tendenţioase, sau chiar să fie totalul cifrelor date pentru
evreii de confesiune mozaică, plus cei de neam evreiesc, plus nwnărul celor ce
vorbesc idiş.
Redactarea detailată a tratatelor pe regiuni geografice, astfel cum se
găsesc în sus-citatul volum li, pentru fiecare judeţ, este cu totul în favoarea
supozitiei că rezultatele recensământului populatiei din 1 930 - mai cu seamă
rezultatele asupra numărului persoanelor de confesiune mozaică, cel putin în
ordinea importantei nwnerice - redau în oarecare măsură numărul exact al evreilor
din România. S-ar putea, în cel mai rău caz, considera această cifră ca o cifră
minimă , la care să trebuiască adăugat un procent <;!e evrei ce nu sunt de
confesiune mozaică, să spunem 1 0 sau 20 de procente . ln nici un caz nu pare nici
raţional, nici potrivit, să se întreiască de-a dreptul această cifră. Sunt doar regiuni
în care numărul evreilor de rasă este egal nu numai cu numărul celor de
confesiune mozaică , dar şi cu numărul celor ce vorbesc idiş, un fapt care
dovedeşte că în acele regiuni evreii se consideră ca atare şi o recunosc deschis.
Dacă se cercetează, spre exemplu, o regiune locuită de evrei răsăriteni,
eventual în jud. Bălti, se poate stabili că într-o astfel de regiune cifrele,
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reprezentând evr�ii de rasă , evreii de confesiune mozaică şi evreii de limbă sunt
aproape identice. In jud. Bălti (Basarabia), erau în 1 930:
=8,2% din populaţie
3 1 695 persoane de neam evreiesc
=8, 1 % din populatie
3 1 200 persoane cu limba maternă idiş.
=8,3% din populaţie
3 1 9 1 6 persoane de confesiune mozaică .
Dacă facem apoi comparatie cu un judet din Apus, din Ardeal şi anume
jud. Bihor (Oradea), vom vedea că aci cjfrele evreilor de rasă , a celor de
confesiune şi de limbă diferă serios între ele. ln jud. Bihor, în 1930, erau:
=4,3% din populatie
2 1 982 evrei de rasă .
= 1 ,5% din populaţie
7 497 evrei vorbind idiş
=5,4% din populaţie
27 807 evrei de religie mozaică.
Se arată aci, în această regiune mult mai amestecată în ce priveşte
populaţia, o fărâmitare şi o împrăştiere mai mare a grupelor de caracterizare. Ca
număr, cei ce vorbesc idişul scad incontestabil. Explicaţia se găseşte în faptul că
evreii de aici vorbesc de preferintă ungureşte, ceea ce se evidenţiază cu o claritate
uimitoare în statistica românească . S-au numărat în judetul Bihor: numai 152 942
persoane de neam unguresc . . . 30,0o/o , însă 1 72 322 persoane având limba
maternă ungară
33,SoAi. Dacă se adaugă diferenta ce reiese din numărul de
persoane de neam unguresc şi cele ce vorbesc ungureşte, care se ridică la circa
20 OOO la cei 7 500 de inşi care vorbesc idiş, se ajunge aproape la cifra
persoanelor de religiune mozaică, care şi aci ar reda oarecum cifra evreimii în cea
mai justă măsură (chiar dacă nu o redă în întregimea eU. Din această
comparaţiune ar trebui să reiasă de fapt că rezultatele date de statistica
românească la recensământul populaţiei din 1930 sunt cât se poate de adecvate
şi că în tot cazul redau atât de exact starea de fapt, pe cât se poate aştepta de la
un recensământ general. În tot cazul aceste cifre, care nu pot fi decât cifre
minimale, formează o bază mult mai sigură pentru judecarea evreimii în farta ei
numerică decât orice expunere fantezistă, oricât ar fi ea de oportună. De altfel,
dr. Manuilă mi-a indicat şi multe alte statistici din Anuarul Statistic al României,
care confirmă, în toate punctele esenţiale, rezultatele Institutului Central de
Statistică. Aşa, de exemplu, statistica şcolarilor, prelucrată de Ministerul
Instrucţiunii în împărtirea şcolarilor pe apartenentă etnică şi confesiuni, indică cifre
şi mai reduse pentru evrei decât numărătoarea populaţiei din 1930, apoi, statistica
mişcării populatiei (procentul de evrei la naşteri şi morti) etc. Cum prin cedarea
Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Nordului Transilvaniei tinutwile cu procentul cel
mai mare de evrei - în afară de Capitala tării - au fost pierdute, numărul evreilor
rămaşi în teritoriul României, recenzat în aprilie 194 1 , se evaluează la 300 OOO.
Rămâne de văzut dacă numărătoarea populatiei de la 6 aprilie şi îndeosebi
recensământul special din 1 1 şi 12 aprilie va confirma această evaluare a evreilor.
Prin recâştigarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord, chestiunea evreiască va
redeveni iarăşi de o importantă mai mare , mărindu-se numărul acestora fată de
numărul populatiei întregi.
,4.nalele Institutului Statistic al României. vo: . '· ' 942, pag . 333-335
. . .

,

' Dare.a de seamă a f ost întocmită de prof. dr. F. B�rfer, preşedinteJe Oficiului Statistic al Bavariei,
care a participat în calitate de observator la recensământul general al populaţiei din România din 6 aprilie
194 1 .
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30

1942, mai 20

Recensământul locuitorilor având sânge evreiesc,
din Vechiul Regat şi Ardear
Tabele:
a) Populatia totală şi evreiască a României, conform recensămintelor din anii
1899, 1912, 1930, 1941 şi 1942; Raportul procentual între aceste populaţiuni

4,5
266 652
1899
3,3
24 1 088
1912
4,2
756 930
1930
2,2
302 090
1941 (6 IV)
2,5
426 181
1941 (14 X)
292 1491 7
1 942 (1
• După reocuparea Basarabiei şi Bucovinei, aflate sub dominaţie sovietică în
perioada 28.VI. 1940 - 22.VI. 194 1 , de către trupele române şi germane.
•• Recensământul locuitorilor având sânge evreiesc s-a efectuat în ziua de 20
mai 1942 în Vechiul Regat şi Ardeal, şi între aprilie-iulie 1942 în Basarabia şi
Bucovina.
Breviarul statistic al populaţiei evreieşti.

pag . 8-9 (Extras)

1 Re.censărnântul de sânge evreiesc s-a efectuat pe baza decretelor-legi nr. 3416, publicat în M.O.P.I din
17 decembrie 1941 şi nr. 1257, publicat în M.O.P.I din 1 mai 1942 (vezi şi E.R. 1 940-1 944, voi. I,
docurnenteJe 54 şi 65). Acest recensământ urmărea alcătuirea evidentei tuturor evreilor aflati în România.
Datele colectate au fost prelucrate de un grup de specialişti şi tehnicieni de la sectiunea de statistică a
Centralei Evreilor din România, făcându-se apoi prelucrări comparative cu recensămintele anterioare.
Rezultatele au fost publicate de Centrala Evreilor în anul 1943 într-o lucrare intitulată: Breviarul statistic al
populatiei evreieşti din România, din care sunt reproduse tabelele a-n.
În legătură cu scopul acestui recensământ, G. Richter, consilierul pe problemele evreieşti al ambasadei
germane de la Bucureşti, făcea următoarele precizări: ,,Misiunea Cenb"olel Evreilor din Rom&llo o fost de

Io început de o înregistra statistic pe evrei în vederea curOtirll definitive o Aom&llel de aceasta populotie"

(vezi Bukarester Tageblatt, B august 1942, articolul intitulat Rumiinien wird Judenrein România va fi
curăţată de evrei). Recensământul a presupus o birocratie ieşită din comun. Evreii erau obligati să
completeze trei categorii de fişe individuale. Cei care dădeau declaraţii false sau se sustrăgeau
recensământului erau condamnati la zece ani închisoare şi 200 OOO de lei amendă. Fişele au fost depuse
-
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la Centrala Evreilor, unde s-au adunat circa 3 milioane de fişe, păstrate în 30 de dulapuri-fişiere a 45 de
sertare (vezi Activitatea Centraki Evreilor din România, pag. 45).

b) Populatia evreiască la 1930 şi 1 942 şi
procentul fată de întreaga populaţie, pe provincii istorice şi judete
Provincia,

tudetul

România Mare
Teritoriul ocupat
România actuală
Oltenia

Dolj

Gorj

Mehedinti
Romanati
Vâlcea

Muntenia

Argeş
Brăila
Buzău
Dâmbovita
lalomita
Ilfov
Muscel
Olt
Prahova
Râmnicu Sărat
Teleorman
Vlaşca

Dobrogea

Constanta
Tulcea
Bacău
Baia
Botoşani
Cowrlui
Fălciu
Iaşi
Neamt
Putna

Roman
Tecuci
Tutova

Moldova

1930
cifre absolute
756 930
149 019
607 9 1 1
3 523

2 357
106
456
197
407

94 2 16

7
1
76
4
1

671
259
697
788
542
645
29
195
743
124
255
268

1942
cifre absolute

- %
4,2
5,4
4,0
0,2

0,5
•

0,2
•

0,2

2,3

0,3
3,3
0,5
0,3
0,2
7,7
•

0, 1
1,0
0,6
•

•

3 185

0,7

147 394

6,6

1 98 1
1 204

14
7
20
20
3
41
13
7
7
2
4

305
770
092
617
627
1 20
2 14
054
464
955
184

0,7
0,7

5,5
4,9
9,2
9,8
3,2
14,9
6,7
3,6
4,9
1,9
2.9
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292 14ga
2 484

1 764
61
385
74
200

108 76 1

487
5 075
1 277
139
2 14
98 070
18
91
2 205
992
81
1 12

%
1,7
0, 1

0,3

•

0, 1

•

•

2,2

0,2
2,0
0,3
•

•

7,0
•

•

0,4
0,4
•
•

2 239

0,4

1 18 815

4,6

1 540
699

13 042
6 537
1 7 441
12 946
2 097
34 006
1 1 413
5 477
6 485
2 317
3 225

0,5
0,3

4,2
3,5
6,9
5,7
1,6
10,5
4,8
2,5
3,6
1 ,3
2,0

Provincia,

Vaslui

iudetul
Transilvania

Alba
Braşov
Cluj-Turda
Făgăraş

Hunedoara

Sibiu
Târnava Mare
Târnava Mică

Banat

Caraş
Severin
Tuniş

Crişana

1 930
cifre absolute

%

4 992

3,6

3 101
2 785
3 427
445
4 829
1 537
1 139
1 671

1 ,5
1 ,6
1,2
0,5
1 ,5
0,8
0,7
1,1

725
2 329
10 989

0,4
1,0
2,2
1,9
2,4
0,8

18 934

14

043

1 1 683

1942
cifre absolute

1,2

1,5

10 02 1
1 662
Basarabia1
6,9
170 826
8.3
31 916
Bă lti
4 444
Cahul
2,3
Cetatea Albă
1 1 400
3,3
Ismail
6 433
2,9
50 603
12, 1
Lăpuşna
Orhei
1 9 566
7,0
9,3
29 510
Soroc;:a
Tighina
16 954
5,5
Bucovlna1
144 107
. 9,9
Câmpulung
7 748
8,2
Cemăuti
5 1 681
16,9
Dorohoi
14 874
7,0
Hotin
36 132
9,2
Rădăuţi
1 1 578
7,2
Storojinet
15 397
9, 1
Suceava
55
6 697
Pooulatla evreiasca tn teritoriul ocuoat
Total
149 019
5,4
6,2
- teritoriul trecut la Ungaria
148 1 73
0,2
- teritoriul trecut la Bul�aria
846
• Sub 0, 1%.
Inclusiv 646 recenzati în La. Ta. -Jiu .
. .
. .
Breviarul statistic al populat1e1 evre1est1. pag . 23-25
Arad
Bihor

%

3 829

15 122

2 451
2 779
2 543
264
3 321
1 366
1 050
1 348
1 4 009
454
1 742
1 1 813
1 0 497
9 472
1 025
101
-

-

2,4
0,9
1,1
1,3
0,8
0,3
1 ,0
0,6
0,6
0,8
1,5

0,2
0,7
2,3
1,6

2,2
0,5
•
-

•

1
100

•

-

-

-

-

19 475
76
16 794
2 3 16
126
72
60
31

-

1 ,4
•

6,3
1,0
•
•
•
•

•

1 A scăzut sau a dispărut total populatia evreiască din localitătile provinciilor Basarabia şi Bucovina, în
deportărilor din anii 1941-1942, în Transnistria .

urma
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c) Populaţia evreiască la 1930 şi 1942, pe oraşe
şi procentul fată de întreaga populatie a oraşelor respective
1930

Oraşul

cifre absolute
530 235
80 260
449 975

România Mare
Teritoriul ocupat
România a�
Abrucf
Adjud
Aiud
Alba-IuliaAlexandria
Arad
Babadag
Bacău·
Baia-de-Aramă
Balş
Băileşti
Băit(
Bârlad
Beiuş
Blaf
BolgradBotoşaniBrad'
Braşov·
Brăila
Bucureşti
Buhuşi
Buzău
CahulCalafat
Caracal
Caransebeş
Carmen Sylva
Călăraşi
Călăraşi-Târg
Călimăne;şti'
Câmpina
Câmpulung
Câmpulung Moldovenesc
Cemăutr
Cernavodă'
Cetatea AlbăChilia Nouă
-

-

17
696
475
1 558
50
7 801
109
9 593
-

14
3
1
11
2
7
76
1
1

3

1
42
4
1

4
1
259
727
483
227
222
840
102
594
1 34
480
972
604
803
57
1 18
329
4
327
662
2
319
20
488
932
46
239
969

%
14,4
15,2
14,3

1942
%

cifre absolute
289 610

8,3

0,7
10,3
5,0
12,7
0,3
10, 1
2,4
30,8
-

643
360
1 654
26
9 406
13 038
-

15,4
3,7
10,7
0,2
1 1 ,0
33,8

•

-

*

46,6
14,2
1 1 ,3
4,9
8,6
36,6
2,4
4,4
10,4
12,0
22,8
4,5
7, 1
0,7
0,8
3,8
0,5
1 ,8
76.7
•

1 ,9
0, 1
14,8
38,2
0,7
12,3
11 4
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*

-

3 224
490
636
-

15 502
21
2 767
5 075
98 048
1 705
1 276
1
72
330
203
-

-

•

13,0
6,3
7,0
53,0
0,3
3,2
6,7
9,9
19,6
2,9
-

•

0,4
3,0
1 .0
-

-

-

49
16
28
16 776
1

0,4
•

0,3
2 1 ,4
•

-

-

-

-

Oraşul

1930

cifre absolute
Chişină�
Comrat
Constanta
Corabia.
Cozmeni
Craiova
Curtea de Argeş
Darabani"
Deva
DorohoiDrăgăşani
Dumbrăveni
Eforie
Făgăraş
Fălciu·
Făleşti
Fălticeni
Feteşti
Ftlipeştii de Târg
Focşani
Galati-:Găeşti
Giurgiu
Govora
Gura-Humorulur
Haţeg
Hârlău
Hârşo�
Herta_
Hotin
Hunedoara
Hu�i
laşi
Isaccea
lsmail-

-

Leova
Lipova

Lugoj
Mangalia
Măcin·
Mărăşeşti
Medgidia·
Mediaş- .
Mihăileni
Mizil"
Moinesti

1942
%

4 1 405
392
1 82 1
63
640
2 274
11
1 917
9 14
5 820
73
90

36, 0
3,2
3, 1
0,7
13,0
3,6
0,2
1 7 ,8
8,7
36,7
1 ,0
2,2

390
154
3 258
4 216
14

5,0
3,4
51,9
29,9
0,2
-

-

-

137
4 30 1
19 9 1 5
240
1

-

1 951
2 032
464
1 8 10
5 786
1 73
2 514
35 465
21
1 680
2 326
255
1 418

4

31
77
34
718
1 490
19
1 76 1

-

13,2
19,8
2,6
0,8
0, 1
32,3
13,7
22,4
-

2 1 ,4
37,7
3,8
14,7
34,5
0,5
6,7
35,6
4,3
6,0
0, 1
0,6
1,7
0,5
4,6
40,4
0,3
26 6
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%

cifre absolute
100
1 532
2

0,2

-

-

1 762
2
-

2,6

-

1,9
•

•

-

1 496
2 315
17
147

9,6
15,0
0,2
3,5

263

2,5
-

-

-

5 085
-

4 309
1 2 946
2
110
-

18
83 1
1 936
-

-

67
162
2 096
32 369
2
-

-

5
1 244

3
-

14
3
757
1
1

-

-

40,8
13,3
13,7
•

0,4
-

0,3
22,6
20,3
-

0,9
2,7
1 1 ,2
29,4
•

-

-

•

4,8
•

-

0,2

•

3,8
-

•

•

Oraşul
Ocnele-Mari
Odobeşti'
Oltenita'
Oraviţa.
Orăştie
OrheC
Orşova
Ostrov
Panciu
Paşcani
PetroşenC
Piatra Neamt .
Piteşti
Plenita
PloieştiPredeai'
Pucioasa
Rădăuţi
Râmnicu Sărat
Râmnicu-Vâlcea
RenC
Reşita
Rezina-TârgRoman.
Roşiorii de Vede'
Sadagura
Săveni'
Sebeş'
Sibiu
SighişoaraSinaia.
Siret
Slănic (Bacăul'
Slănic (Prahova)'
Slatina
Slobozia
Solca
SorocaStefăneştC
Storojinet
Strehaia
Suceava
Sulina'
Sulita
TârgovişteTârau Frumos-

1942

1930

%

cifre absolute
2
504·
22
40 1
120

%

cifre absolute
2
789
52
147
211
6 408
192

9,7
0,5
1 ,5
2,9
41,9
2,4

677
1 485
1 07 1
7 591
615

9,9
10,6
7,0
25,5
3, 1

1
1 440
328
7 202
483

1 1 ,0
2,2
23,4
1 ,8

3 843
41
10
5 647
1 040
197
1 201
348
2 889
6 035
53
1 488
1 774
1 18
1 441
161
99
2 121
3
3
184
9
191
5 452
2 361
2 482
2
3 533
102
4 280
551
1 608

4,9
1,9
0,2
33,6
6,9
1,3
10, 1
1,8
76,7
20,9
0,5
16,6
35,8
1,3
2,9
1 ,2
2,4
2 1 ,4
0,2

2 075

2,0

64
970
1 76

0,5
4,7
1,1

35

0, 1

6 485
14

24,8
0, 1

1 350
282
7

2,1
1 ,9
0, 1

143

8,8
0,3
5,8
1 ,2
2,4
•

1

1,6
0,1
6,8
36,3
26,6
28,5

88

0,6

36

0,5

20, 7
1,6
60,2
2,5
32 6

27
1

0,2

1 26
1 637

0,7
2 1.0

•
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•

1930

Oraşul

cifre absolute
100
2 507
913
595
4
1 577
8 294
9 368
824
852
130"
446
12
3 279
1 750
135
1 76
1
856
2 666
635
10

Târgu-Jiu
Târgu-Neamt
Târgu-Ocna·
Tâmăveni
Techirghior
Tecuci
TighinaTunişoara·
Tulcea
Turda·
Turnu-Măgurele·
Turnu-Severin
Urlati
Urziceni
VasluiVatra-DomeiVâlcov·
Vălenii de Munte
Văscă�ti pe Ceremuş
Vijnita Zastavna
Zimnicea
• Sub 0, 1%.

1942
%

0,8
26,5
7,3
9, 1
0,2
9,2
26,4
10,2
4,0
4,3
0,8
2, 1
0,2
1,6
2 1 ,4
17,8
2,4
•
13,5
70,2
12,4
•

cifre absolute
59
2 505
1
559
2 311
-

%

0,4
24,6
•
7,2
-

13,6
-

1 1 788
695
1 805
41
382
2
5
3 824
21

0,1
27,9
0,3

-

-

-

2

-

-

-

10,7
3,2
6,1
0,4
1,3
•

-

•
-

-

Loc. cir. . pag . 26-3 1 ( Extras)
Disparitla populaţiei evreieşti în 1 942 din localltătile respective se datorează evacuării ei în vara anului
194 1 , pe baza ordinului conducătorului statului, în capitalele de judete.
Capitalele de judete şi alte oraşe unde au fost concentraţi evreii în urma evacuării din vara anului 1 941 .
Localităţi de unde evreii au fost deportaţi în Transnistria în toamna lJJlului 1 94 1 şi vara anului 1942.
Conform ordinului marl!:$illului, evreii au fost scoşi din zonele petrolifere $i din localitătile considerate
strategice.
•

••

•••

••••
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d) Populaţia evreiască fată de populaţia totală, pe medii, în 1930 şi 1942
1942

1930

Teritoriul

Populaţia
totali

Populaţia

Populaţia

evndasci

totali

cifre

evrelucl

cifre

%

absolute
lntruntt

Populaţia

.

18 057 028
2 751 648
1 5 305 380

756 930
149 0 1 9
607 91 1

4,2
5,4
4,0

16 843 539

292 149

România Mare
Teritoriul ocupat
România actuală·

14 376 297
2 221 921
1 2 154 376

226 695
68 759
157 936

1 ,6
3,1
1 ,3

1 3 344 841

2 539

România Mare
Teritoriul ocupat
România actuală··
• Sub 0, 1%.

3 680 731
529 727
3 1 5 1 004

530 235
80 260
449 975

14,4
1 5,2
14,3

3 498 698

289 610

România Mare
Teritoriul ocupat
România actuală

%

absolute

1,7

Rural

Urban

Loc. cit. , pag .

•

8,3

32 [ E xtras)

Disparitia cvas1totaLii a populatiei evreieşti în mediul rural se datorează evacuării după 2 1 iunie 1 941 .
•• Creşterea în mediul urban este urmarea concentrării în oraşe a evreilor evacuaţi.
•
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e) Numărul şi mărimea gospodăriilor evreieşti, la 20 mai 1942

Total 86 828 gospodlril evreieşti (100%)

Gospod4rii a.i 1
fersoanA: 15 428
(111'!1. )

Gospodlirii cu 4

per.;oane: 15 100
( 1 7,4'!1.)

Gospodlirii cu 2
pm;oane: 21 4 10
(24,7'!1.)

Gospodlirii cu 3

per.;oane: 19 614
(22,6'!1.)

____

Loc. cit.

;Jag . 4 7
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__J

f) Locuitorii având sânge evreiesc de confesiuni nemozaice, la 20 mai 1942, după
data botezului pe tară şi provincii

Data botezului
Intre 9 august

Cifre
absolute

Provincia, judeţul

Până la 9
auaust 1940
3 320

4 631

RomânJa (exclusiv
Basarabia şi Bucovina)
Oltenia
Muntenia
Dobrogea
Moldova
Transilvania
Banat
Crişana
La. Tg.-Jiu

66
3 040
21
239
253
561
439
12

1940 sl 20 mai 1942'
1 311

66
1 824
21
216
240
531
411
11

-

1 216
-

23
13
30
28
1-

pag . 48-50 (Extras)

Loc. cit. .

• La data de 9 august 1 940 a apărut decretul-lege referitor

la starea juridică a locuitorilor evrei. Art. 2,
pct. G. prevedea: trecerea la creştinism a celor de religie mozaică, după punerea în aplicare a
decretului, nu schimbă calitatea de evreu, astfel cum este statornicită de acest decret cu putere de lege
alin. 2,

(E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 3).

•• Situatia pe tară după religie la 20 mai 1942: total nemozaici 4 63 1 ; creştini ortodocşi 1 743; greco
catolici 6 1 3 ; romancx:atolici 1 546; reformati 360; luterani 23 1 : alte confesiuni 1 38 (Breviarul statistic,
pag. 51).

g) Căsătorii mixte la 20 mai 1942

România: total 4 145
desfăcute: 14 7
Loc. cit. . oag . 55 (Extras)

h) Căsătoriile mixte în fiinţă după originea etnică

a căsătoritilor neevrei, la 20 mai 1 942
Total
România
Loc. cit.

.

4 145

Or: :. ._ etnică a căsătoriţilor neevrei
Germană I
Alta
Ungară I
960
729
244
I
I
. .

Română
2 212

pag . 58 ( Extras)
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U Structura populaţiei evreieşti. Repartitia pe sexe şi grupuri de vârstă
a locuitorilor având sânge evreiesc, la 20 mai 1 942
Grupa

de virsti
Total"

04
5-9
1 0-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
4044
4549
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
1 00 şi peste
•

Procente

Cifre absolute
Ambele
sexe

272 573
10 547
15 414
20 035
24 072
1 8 276
2 1 733
27 370
26 680
24 372
20 54 1
1 6 475
13 927
1 1 693
8 915
6 095
3 767
1 637
634
182
55
22
131

Masculin

FemJnln

1 29 630
5 375
7 874
10 278
1 1 952
8 593
9 678
12 744
12 956
11 526
9 812
7 789
6 403
5 1 84
3 953
2 748
1 632
729
275
61
13
8
47

142 943
5 1 72
7 540
9 757
1 2 1 20
9 683
12 055
14 626
13 724
12 846
10 729
8 686
7 524
6 509
4 962
3 347
2 135
908
359
121
42
14
84

nedeclaraţi
Exclusiv Basarabia şi Bucovina .
Sub 0,0 1 %.

Ambele
sexe
1 00,00
3,87
5,65
7,35
8,83
6.70
7,97
10,04
9,79
8,94
7,54
6,04
5. 1 1
4,29
3,27
2,24
1 ,38
0,60
0,23
0,07
0,02
.

0,05

FemhUn

Masculin

1 00,00
4,15
6,07
7,93
9,22
6,63
7,47
9,83
9,99
8,89
7,57
6,01
4,94
4,00
3,05
2, 1 2
1 ,26
0,56
0,21
0,05
O.Ol

100,00
3,62
5,27
6,83
8,48
6,77
8,43
1 0,23
9,60
8,99
7,51
6,08
5,26
4,55
3,47
2,34
1 ,49
0,64
0,25
0,08
0,03

0 04

0,06

.

•

••

Loc. cir. . pag . 7 i

j) Locuitorii având sânge evreiesc, după ştiintă de carte.
pe judete şi provincii istorice, la 20 mai 1942

Provincia,
Judetul

ROMANIA"
Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedinţi

Ambele
sexe
224 412
2 240
1 586
55
354

Masculin

Sttutorl de carte•

Feminin

Cifre absolute
1 10 659 1 13
1 1 10
1
788
34
161

Ambele
sexe

753
130
798
21
1 93

89,8
95,9
96,2
98,2
96 2
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Masculin

Procente" 96
93,2
97,0
97,3
97, 1
97,0

Feminin

86,7
94,9
95, 1
1 00,0
95,5

Provincia,
Judetul

Ambele

Masculin

Stiutorl de carte„

Ambele

Feminin

sexe

Romanaţi
Vâlcea
Muntenia
Argeş

Brăila
Buzău
Dâmboviţa
Ialomiţa

Ilfov

Muscel
Olt

Prahova
Râmnicu Sărat
Teleorman

Vlaşca

Dobrogea
Constanta
Tulcea

Moldova
Bacău
Baia
Botoşani
Cowrlui
Fălciu

laşi

Neamţ

Putna
Roman
Tecuci
Tutova
Vaslui
Transllw.nJa

Alba

Braşov
Cluj-Turda
Făgăraş
Hunedoara
Sibiu
Târnava Mare
Târnava Mică
Banat
Caraş

Severin
Tuniş-Torontal

Cifre absoli..1e
30
35
65
88
1 80
92
48 4 1 7
47 247
95 664
1 96
239
435
2 052
2 161
4 213
467
637
1 1 04
59
51
1 10
86
106
1 92
43 789
42 888
86 677
9
8
17
36
45
81
1 284
597
1 88 1
361
417
778
41
37
78
41
57
98
865
942
1 807
605
639
1 244
260
303
563
44 83 1
43 845
88 676
5 349
5 205
10 554
2 438
2 378
4 816
6 043
6 190
1 2 233
5 366
5 266
10 632
798
736
1 534
12 581
1 1 367
23 948
4 406
4 355
8 761
2 1 29
2 276
4 405
2 286
2 353
4 639
905
907
1 812
1 363
1 253
2 616
1 31 1
1 415
2 726
6 640
6 270
12 910
1 090
1 023
2 1 13
1 226
1 235
2 46 1
1 067
951
2 018
131
1 15
246
I 4 52
1 400
2 852
589
570
1 1 59
496
421
917
589
555
1 144
6 605
12 752
6 147
191
391
200
'/92
1 575
783
5 622 J
10 786
5 164

I

sexe

94, 2
93, 3
94, 3
96,2
89,2
95,3
89.4
95,0
94,6
94,4
96,4
9 1 ,2

9 i,o

97,5
91,6
92,6

92,3

93,4
82 7
89,8
83,1
78,8
87,5
8 1 ,6
78,5
84,8
87,2
78,3
84,8
89,4
84.4
96,0
94,8
Q7,8
95,5
98,8
95.2
96,7
96,7
95,2
97,7
96, 1
96,9
97,8
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,

Feminln

Masculin
Procente•
94,6
95,8
97,0
96,8
93,9
97,7
94,4
99, 1
97,3
88,9
1 00,0
92,4
95,9
97,6
93,4
94,8
94,0
96,5
87,6
93,7
86,8
83,7
91,7
84,0
84,9
89,3
90, 1
82,9
88,3
92,7
89,8
96,9
95,3
98,4
95,5
99, 1
9 7 .4

96,6
97,7
96,9
98,2
97, 1
97,5
98,4

%
93,8
90,7
9 1 ,8
93,3
84,8
92,3
85,5
90,5
92, 1
1 00,0
92,3
90,6
9 1,9
97,4
89,l
90,4
90,6
90,0
78,4
86,2
79,9
74,3
85,7
79,4
73,4
80,8
84,4
74,2
8 1 ,5
86,5
79, 4
95,l
94,4
97,1
95,5
98,5
93, l
96,9
95,9
93,6
97, 1
95,0
96,2
97, 3

Provincia,

Ambele

judeţul

Sttutorl de carte"'

FernJnin

Masculin

Crişana

La. Tlrau-Jlu

8 812
915

4 1 16
420

636

562

5 191

4 696
495

74

Procente" %
98,6
99,0
98,9
96,4

99,2
97,0

98,9

98.8

a) Exclusiv ştiutorii de carte de sub 7 ani.
b) Procentul ştiutorilor de carte s-a calculat astfel:

1 00·

Femh"lin

sexe

Cifre absolute
9 727
4 536

Arad
Bihor

Masculin

Ambele

sexe

----·- -

98,3

98,6 i
95,9 I

100,0

Ştiutori de carte de 7 ani şi peste
recenzati de 7 ani şi peste

-

ştiiilta de carte nedeclarat ă

• Exclusiv Basarabia şi Bucovina.

Loc. cir

. .

pag . 90-9 1

k) Ştiinţa de carte a locuitorilor de sânge evreiesc, după gradul de instructie,
pe provincii istorice, la 20 mai 1 942
Serul

Total în

Extra·

inslnicţie

$COlara

PrimarA

Profe-

Secun·

5ională

�

u�
t."�

Alte $Coli

superioare

lnstnJCtie
nespeci·
ficata

ROMANii�11
Total

�n
Feminin

T
M

F
T
M

F
T
M

F
T
M

F

224 4 1 2
1 10 659
1 13 753

1 962
862
1 100

122 686
59 607
63 079

2 240
1 1 10
1 130

12
4
8

970
47 1
. 499

95 664
47 247
48 4 1 7

951
300
65 1

42 471
20 82 1
21 650

1 807
942
865

6
3
3

1 004
523
481

88 676
43 845
44 83 1

875
498
377

63 294
30 933
32 261

7 195
74 1 97
36 3 1 7
1 613
5 582
37 880
OLTENIA
42
1 008
4
496
512
38
MUNTENIA
4 053
37 524
737
18 183
3 316
19 341
DOBROGEA
45
649
13
348
301
32
MOLDOVA"
1 7 491
2 333
9 144
342
8 347
1 991

I

i

100
https://biblioteca-digitala.ro

1 1 755
8 999
2 756

1 399
941
458

5 218
2 320
2 898

150
111
39

15
10
5

43
14
29

7 568
5 800
1 768

781
485
296

2 316

62
37
25

5
3
2

36
15
21

2 127
1 549
578

1 99
1 72
27

2 457
1 20?
1 250

921

l 395

Extra·

Total tn

Serul

şcolarA

mtructie

T

M

F

PrTnara

Profe ·

Se::un·

�

darA

TIIANSD.V
. ANIA
265
4 915
1 84
2 366
81
2 549

12 910
6 270
6 640

59
30
29

6 943
3 274
3 669

12 752
6 147
6 605

35
14
21

3 964
1 732
2 232

Uniuersi·

Alte şcoli

tara

superioare

lnstructie
nespedflca>-A

485
296
189

98
51
47

145
69
76

817
718
99

181
1 34
47

143
54
84

449
400
49

112
79
33

74
32
42

BANAT
T

M

F

7 318
3 273
4 045
rR�" "'"

294
217

5 015
2 266
2 749

146
108
38

77

--

9 727
4 536
5 191

T

M

F

24
12
12

3 907
1 639
2 268

LG. TÂRGU-JIU

-

17
97
2
231
277
8
4
636
8
88
241
213
M
562
2
7
3
36
9
9
18
1
F
74
1
Exclusiv ştiutorii de carte de sub 7 ani, în număr de 1 00, din care 52 de sex masculin şi 48 de sex
T

-

•

feminin.

a) făra Basarabia si Bucovina.
b) făn!i iudetul Dorohoi.

Loc. cit. pag .
.

93-94 (Extras)

I) Structura

profesională . Populaţia activă ş i pasivă la recensământul locuitorilor
având sânge evreiesc, pe provincii istorice şi judete, din 20 mai 1942

Provincia,

Populatie

Judetul

activi

RO
Oltenia

Dolj
Gorj

Mehedinţi
Romanati
Vâlcea
Muntenia

Argeş

Brăila
Buzău
Dâmboviţa

lalomita

Po ulatie

TotaJ.J>9p. . Profesionişti

1
ocupatl are

47 482
629

3,6
5,1

59 570
408

213 003
2 076

28 212

80 549

280
19
63
25
21

86
636
224
22
29

şomeri

1 484
42
322
49
1 79

449
15
88
16
61

20 784

401
4 439
1 053
1 17
1 85

149
1 368
345
19
70
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tn sarcini

5,3
2,2
5,1
2,0
8,5

2,9
4,7
7,0
4,7
5,3
6,4

Provincia,
judetul
Dfov

Muscel
Olt

Prahova
Râmnicu Sărat

Teleorman
Vlaşca
Dobrogea

Constanta
Tulcea
Moldova

Bacău
Baia

Botoşani
Covurlui
Fălciu
laşi
Neamt

Putna

Roman
Tecuci
Tutova
Vaslui

TranslJvanla

Alba

Braşov
Cluj-Turda
Făgăraş
Hunedoara
Sibiu
Târnava Mare
Târnava Mică
Banat

Caraş
Severin

Tuniş
Crişana

Arad

Bihor

Populaţie
activi

Total pop.

Profesionişti
fOD'llll'i

DRAlui!i

26 665
4
15
269
221
14
27
237
102
1 35
23 068
2 595
1 339
2 889
2 741
488
6 484
2 1 64
1 221
1 733
342
658
414
2 603
412
812
211
53
507
339
1 88
81
3 048
35
300
2 713
1 910
1 753
1 57

La. TArau-Jlu
84
• Exclusiv Basarabia şi Bucovina

w

Pooulatte nAdvl.

18 204
5
28
343
208
25
20
608
463
145
16 746
2 078
723
2 538
2 347
200
4 377
1 543
805
684
364
508
579
3 061
496
445
591
62
713
161
200
393
2 914
1 28
492
2 294
2 250
2 040
210
490

7 1 405
14
76
1 936
771
67
85
2 002
1 438
564
95 747
10 447
5 198
14 552
1 0 205
1 609
27 522
9 249
4 256
4 752
1 975
2 567
3 415
12 519
2 039
1 967
2 332
211
2 814
1 027
862
1 267
10 96 1
419
1 442
9 100
8 587
7 719
868
562

Loc. cit. . pag . 1 02- i 03
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lntretlnuti
nmrolalonlşli

53 201
9
48
1 593
563
42
65
1 394
975
419
79 001
8 369
4 475
12 014
7 858
1 409
23 1 45
7 706
3 45 1
4 068
1 61 1
2 059
2 836
9 458
1 543
1 522
1 74 1
149
2 101
866
662
874
8 047
291
950
6 806
6 337
5 679
658
72

1
ocupatl are
tn sarcini

2,7
3,5
5,1
7,2
3 ,5
4,8
3,1
8,4
14,1
4,2
4,2
4,0
3,9
5,0
3,7
3,3
4,2
4 ,3
3,5

2,7
5,8
3,9
8,2
4,8
4,9
2.4
11,1
4,0
5,6
3,0
4,6
1 5,6
3,6
1 2,0
4,8
3,4
4 .5
4.4
5,5
6,7

m) Profesionişti ocupaţi şi profesionişti şomeri la recensământul din 20 mai 1 942,
pe provincii istorice, pe categorii de profesiuni

Categorla

Prof�

Total
Ambele

....

M

F

I

n

III
IV
V

. VI
T

I
II
III

IV

107 052
39 114
31 159
20 811
5 348
3 375
7 245
1 037
234
356
271
79

V

28

VI

69

T

48 996

I

VI

14 937
18 5W
6 406
3 236
1 444
4 470

T

II

Ul

IV
V

ROMÂNIA
90 471
16 581
32 761
6 353
5 758
25 401
2 368
18 443
850
4 498
928
2 447
324
6 921

li

IV
V

VI

7-100

522

26

22

6

24

45

39 656
1 1 555
14 442
5 752
2 708

9 340

7

8

19
28

5

22 980
7 405
6 995
2 964
1 964

5 232
2 380
1 736

843

362
lZJ

211

26
8
4
12

28

2

12 469

565
106
197
198

53

-

566

2 <n7
3 255
918
ZJ5

133

64
9
35
13
4
1
2

4
41

3
39

20 784
5 152
9m
3 007
1 076

16 676
4 150
7 447
2 788
744

4 108
1 002
2 325
219

ZJ9

!l5

144
86

MUNTENIA

938

3 382
4 061
654

528
506

207

249
185
29
14
52

28 212
9 785
8 731
3 399
2 160
1 205
2 932

35 058
16 038
7 270
8 463
786
1 022
1 479

2 809

435

196

1 538

1 452

608

547
164
192

332

DOBROGEA

ZJ7
73
61

30

70
22
18
7
8
2
7
2
MOLDOVA FĂRĂ
ZJ 068
4;756
2 098
11 774
3 &4
984
4 820
1 106
642
218
309
1 133
865
41
-

18 136
8 254
9 500
1 004
1 331
1 520

-40 382

629
115
ZJ2
211

12

53

60

47 482
14 506
16 725
10 908
1 931
2 846

693

1 12

m

:19 814

F

191

328

124

24

m

3 417
2 809
4 399
OLTENIA

47
20
12

229

I

M

13 470
9 990
1 -409
331
2 713

56

253

T

9 903

9 481
4 316
2 5W
1 450

24

I

VI

14 434

50 089
20 29'l
11 931
8 45.1
3 089
2 1 16
4 208

95

87

V

24 608

33

758

36
f6
54

59 570

352

120

845

IV

AmbeJie

408
1 19

917
201
309
251
67
22
67

209

279

F

....
....
FĂRĂ BASARABIA SI BUCOVINA

4 261

u

M

AmbeJie

-

T

I�

Oamatl

65

57
58
lf.
2
8
7
DOROHOI
20 049
3 019
10 357
I 417
513
3 321
4 099
721
558
84
876
257
83R
27
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-

-

llll

218
137
18
8
47
16 746
6 362
4 420
4 749
362
198
635

lZ7

13
6

45

61
16
26
10
5
2
2

15 009
5 681
3 949
4 364

1 737
681
471

228

134
52
14

146
641

385

Cete-

Profesionişti

Total

gor1a

Ocunatl

M

Ambele
sexe

F

M

Ambele
sexe

F

Ambele
sexe

';orneri

M

F

355

TRANSil.VANIA
T

5 664

4 965

I

2 266

1 993

m

1 crl5

1 641

880

V

'll.11

li

IV

VI

699

2 Em

2 259

m

1 175

1 020

145

498

442

1 429

212

416

265

241

24

508
159

149

184

162

260

ZJ8

ZJ

101

T toate categoriile

2'l

344

3 061

2 706

155

1 091

56

5Zl

973

438

1 18
89

9'2

1 133

1 013

120

10

106

18

45

9'2

14

144

40

5

88

13

159

150

9

I meseriaşi şi muncitori

D funcţionari de birou şi comeciali

m patroni comercianţi şi industriaşi

IV liber profesionişti titraţi

V corp didactic şi cler mozaic

VI ocumtii independente diverse

Loc. cit. . oag . 1 06- 1 O 7

n) Situatia nwnerică a institutiilor evreieşti din ţară, în aprilie 1942.

Cifre preliminare
Nr.

Felul lnstllutllor

ele

ard.

TOATE INS1TIUflHZ

Proceme

1.

Conwnltlţ!
Rit
Rit

ocdM!ntal
!lefl!lltl

Riţ ortodox
Rit

2.

nedeclarat

Cult

TOTAL"

821

Olienia

23

Munte11111

240

Dobrogea

10

100,0

2.8

29,2

1,2

84

8

14

3

11

2

2

1

53
7

6

2

Mol-

dova
375

3

B7

Banat

59

Crt-

'8114
27

1 0,6

7,2

22

19

11

7

3

7

2

22

2

374

vanlll

45,7

1

22

Tnind-

244

3.3

I

1

14

2

I

1

30

16

7

1

1

5

8

66

23

2

13

277

2

46

I

216

6

5

1

Case de rug;\ciuni

45

3

3

1

22

Soc. Saca ele

8

22

1

1

6

2

3

35

1

1

8

1

1

18

Temple

Sinagogi

I

5

13

4

3

10

4

inmonn&ntare

3.

Asoc. de cult diYer.le

Tnvltamant

GrldIE de copii
Scoli pmuue

7

120
17

64

3
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1

3

53

14

5

30

2

9

3

3

-

Nr.
doi

ani.

4.

F.iul Ntltutlb

TOTAL.

11

AIBtmtl IDCillll
Azturi

105

6

Şcoli pRldioe
Şcoli Si!CUl"dare

22

1

3

13
1

7

2
2

11

2

54

A,lutm raclproc

AIBtmtl anltarl li

m8dkall

J:>ispensare

1

2

2

Trand-

4

4

2

30

16

16

9

2

3

12

3

6

11

5

dow

3

6
7

2

9

2

1

3

3

1

2

5

9

1

1

Ambulatorii

1

1

23

13

1

7

C.ercuri religioase

2

Cercuri culturale

3

3

�te culturale

2

]

Divene

7

5

21

15

Alta !mlltutll
Medici

2

Profesori

1

Sioniste

6

Cantori. d� de cnr
Uniuni de comunltllti

Of. de Jndrumare

1

l

1

,1

1

1

2

2

' Exclusiv Basarabia şi Bucovina. Datele

1

3

1

1

3

1

1

1

2

2
1

1

7

au

4

1

1

Alte

fost stabilite

pe

4

I

2

biW1 materialului pr'mit de la comunitllti şi in!'litutii.

rasouns la c:in:ulara nr. 45 din 12 ianuarie 1942. oublicatli ulterior $1 tn .Gazeta Evreias:A".

Loc. cit. . P.39·

1

5

4

profesionalA

Asociatii de fosti elevi

1

]

l

1

Cercuri lectura

2

1

2

3

Biblioteci

1

3

1

l

1

Pollcllnlci

1

8

2

3

2

Cultunile

2

14

1

Cd-

'81111

3

11

i5

Sanatorii

1

31

MatemitAti

Spitale

vanla

12
1

Banat

Mol-

2

5

32

2

5

63

gu

I

Orfehiate

36

DDbro-

3

CAnme

�i

8

nla

18

Nespedflcate

7.

Muote-

37

Diverse

6.

nla

Şcoli confesionale

Cantn.!

5.

Olte-

ca

1 24- 1 2 5

Populatia evreiască din guvernământul Bucovina , la 2 0 iulie 1942, era de
19 4 75, din care botezaţi erau 998; căsătorii mixte 289; ştiutori de carte: 1 7 386;
populatia activă era de 3 791, profesionişti ocupaţi 3 791; şomeri: 3 731.
Loc. cir.. pag. 1 28- 1 4 1 (Extras)
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Conform recensământului de sânge evreiesc efectuat în perioada aprilie
iunie 1 942 în Basarabia se aflau un total de 101 evrei.
Loc. cit. . pag. 1 4 5 ( Extras)

31

1942, septembrie 9

Raportul statistic al Inspectoratului Jandarmeriei
Transnistria către Guvernământul Transnistriei, in
legătură cu numărul evreilor deportaţi din
Basaraola şi Bucovina - evrei aflati in Transnistria şi cu mişcarea evreilor localnici.

La ordinul nr. 585/942, referitor la statistica şi stadiul deportării de evrei
în T1CY1Snistria.
Am onoare a raporta următoarele:
Evrei deportaţi în Transnistria:
prin lampol
.
prin Moghilev. .
prin TtraSpol . .
prin Râbnita . .
prin Ovidiopol . .
Total deportaţi
Evrei aflaţi în prezent în Transnistria
(inclusiv localnici):
Mişcarea evreilor localnici:
Jud. Odesa .
Jud. Moghilev .
Jud. Berezovca .
Jud . Ananiev. .
Jud. Ovidiopol. .
Jud. Oceacov . .
Inspector jandarmi Transnistria
colonel
(indescifrabil)
A.rh . M .A. E . Probi . 33. voi . 2 1 . fi la ; 6 ;
.

. 35 276
. 53 913
. 1 090
. 24 570
. 2 216

11 9 065
. 82 921

. 65 OOO dispăruti
4 OOO dispăruţi
dispăruti
dispăruti
dispăruţi
dispăruţi
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32
1942, septembrie 1 0

Referatul întocmit d e Institutul Central de Statistică,
la cererea mare.şalului Ion Antonescu, prlvînd
situatfa numerică comparativă a populapel evreieşti
din România în lumina rezultatelor recensămintelor
din 6 aprilie 1 94 1 şi 20 mai 1 942.
Institutul Central de Statistică a prezentat un prim referat cuprinzând
situatla numerică a populatiei evreieşti din România în anul 194 1 1 •
Materialul documentar c e se prezenta cuprindea o serie de 5 grafice şi 3
tablouri numerice, întocmite pe baza rezultatelor provizorii ale Recensământului
General al României din 6 aprilie 194 1 , pentru teritoriul redus al tării din acea
dată, precum şi pe baza rezultatelor inventarierii populatiei şi bunurilor, efectuată
în august şi septembrie 1 94 1 pe teritoriile eliberate de sub ocupatia sovietică ,
adică Bucovina de Nord, inclusiv Herta şi Basarabia.
Domnul mareşal, examinând acest prim referat, a pus următoarea
rezoluţie:
"SO mi se focă propuneri conaete în sensul rezoluţiei mele, pano Io 1 O
septembrie.
Să se publice sb'ucturo oraşelor, penb'u co să vodă şi ţaro ct>t ero de
compromisă şi de omeninţotO viaţo economică şi dezvoltarea splrltuok!i, din cauzo
ticăloşiei pollticloniste iudeo-mosonice, a căror exponenţi erou partidele Intitulate
"naţionaliste" din TrOllSi lvonlo şi Regat.
Dacă voi 16sa moştenitorilor regimului oceeosi situaţie, voi face şi regimul
meu părtaş în această aimO.
Voi trece peste toţi şi peste orice greutate penb'u a purifica total naţia de
această neghino.
Voi înfiera la timp pe toţi aceia care ou venit, ultimul dl. Maniu, şi vor veni
să mă împiedice de a rOspunde dorinţej majorităţii imense a acestei naţii.
Excepţie foc acela care au trăi t gros. paraziţi P0 corpul evreilor, unde şi-ou
tras şi bog6ţllle şi sprij inul şi sugestiile politice.
SO se publice integral această rezoluţie a mea. o doto cu publicarea
statisticii şi memoriului de faţă.
Publicarea pOnă la 10 septembrie".
Lucrarea destinată pubiicării a fost predată domnului vicepreşedinte al
Consiliului înainte de a fi dată la presă2.
La pag. 5 din raport rezoluţia continuă: .Să se organizeze de Statistico
verificarea, penb'u o se vedea care din cele două dote sunt exacte.
Verificarea so se foro pe baze serioase.
Fiecare evreu verificat va primi un cornet, studiat special, de identitate,
numerotat şi verificat lunar (penb'u o nu fi falsificate).
Verificarea se va face pe contul evreimll.
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Se va începe cu populaţia Bucovinei, ordinea urgenţei fi ind: Bucovina,
Moldova, Muntenia etc.".
Institutul Central de Statistică, la propunerea domnului mareşal, revine
cu un nou referat, în care se prezintă următoarele chestiuni:
1 . Situatia populaţiei evreieşti din Guvernămintele Bucovina şi Basarabia.
2. Comparaţie între cifrele Recensământului General şi cele date de
Centrala Evreilor din România.
3. Verificarea evreilor dln România (propuneri).

Sltuatia populatiei evreieşti în Guvernămintele Bucovina şi Basarabia

La inventarierea populaţiei şi bunurilor din Bucovina de Nord, inclusiv
Herta şi Basarabia, efectuată în august şi septembrie 194 1 , s-au înregistrat un
număr total de 60 708 evrei, din care 54 36 7 în Bucovina de Nord, inclusiv
Hotinul, şi 6 341 în Basarabia, fără judeţul Hotin.
Prin trecerea Bucovinei de Sud şi a judeţului Dorohoi la Guvernământul
Bucovinei, s-au adăugat şi evreii înregistraţi la Recensământul General al României
din 6 aprilie 194 1 .
fn toamna anului 194 1 , amândouă Guvernămintele aveau un total de

90 395 evrei, din care 84 054 evrei tn Guvernământul Bucovinei şi 6 34 1 tn
cel al Basarabiei.

Ultima situaţie numerică a evreilor din Bucovina şi Basarabia, este
următoarea:
Total Bucovina

19 089

Municipiul Cernăuţi
Judeţul Cernăuţi, rural
Judeţul Storojineţ
Judeţul Câmpulung
Judetul Suceava
Judeţul Rădăuţi
Judeţul Dorohoi
Judeţul Hotin
Total Basarabia (din care
3 14 la ora.ş şi 65 7 la tară)

16 398
18
60
76
31
72
2 316
126
97 1

În prezent se mai găsesc, în cele două Guvernăminte, un total de 20 060
evrei, din care 19 089 în Bucovina şi 971 în Basarabia, fată de 90 395 cât era
numărul lor la 1 septembrie 1941 .
Deci într-un an au fost deportaţi, prin grija acestor Guvernăminte, un
total de 70 335 evrei şi anume: 64 965 dln Bucovina şi 5 370 din Basarabia.
Aceasta în afara de cei 40 742 evrei deportaţi între timp din Ghetto-ul
Chişinău şi dln lagărele Secureni, Edineti, Mărculeşti şi Vârtejeni, ceea ce revine la
un total general de 1 12 077 evrei deportaţi de pe teritoriile actuale ale
Guvernămintelor Bucovina şi Basarabia.
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Comparatie între cifrele Recenslmântulw General şJ cele date de
Centrala Evreilor din România

Institutul Central de Statistică a arătat că între cifrele obtinute de acest
institut şi cele obtinute de Centrala Evreilor din România există o d.iferentă de circa
103 OOO evrei.
Din cercetările făcute, corJonn ordinului domnului mareşal, s-a constatat
că recensământul efectuat de Centrala Evreilor nu a cuprins şi Guvernămintele
Basarabiei şi Bucovinei, adică se raportează la teritoriul României mutilate, fără
judeţele: Câmpulung, Suceava, parte din Rădăuti, rămasă nouă, precum şi fără
judeţul Dorohoi, toate acestea trecute Guvernământului Bucovinei, împreună cu
un număr de 29 687 evrei.
Pe acest teritoriu restrins, Instttutul a tnregistrat la 6 aprilie 1941 un
nwnir de 285 027 evrei, Iar Centrala Evreilor a obttnut, prin sltuatia
1nchelată la 30 Iunie 1942, un total de 272 576 evrei.
Deci, la un intetval de aproape 15 luni, Centrala Evreilor a numărat cu
1 2 451 evrei mai putin decât Recensământul General din 6 aprilie 194 1 .
Această diferenţă s-ar putea explica, în oarecare măsură , prin unele
deportări şi prin decesele de evrei întâmplate în cele 15 luni de la data
recensământului, naşterile evreilor neputând probabil compensa decesele lor.
.

Provl.ncta

Nwnlrul evreilor
la Recenslmintul
General 6.N. 194 1

285 027
2 84 1
1 14 173
2" 885
1 24 1 86
1 5 725
14 626
1 0 59 1

ROMANIA'

Numirul evreilor
Centrala Evreilor
30.VI. 1942

272 576

2 483
Oltenia
108 760
Muntenia
Dobrogea
2 244
Moldova2
1 18 816
Transilvania
15 1 2 1
Banat
14 008
Crişana
10 498
lagărul Tg.-Jiu
646
' Fără Guvernămintele BucOvinei şi Basarabiei.
2 Fără judeţul Dorohoi trecut Guvernământului Bucovinei.
-

Dtferenta tn
1942 fata de
1941

- 12 451
- 358
. 5 413
- 64 1
- 5 370
- 606
- 618
- 93
+ 646

Totuşi, unele diferenţe în minus rămân valabile, în special în cazul câtorva

municipii importante, şi anume:

Municipiul

Evrei în minus fata de
6 aorilie 194 1

3 68 1
1 517
766
565
540

Bucureşti
Ploieşti
laşi
Galaţi
· Constanta
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Aceste 5 oraşe împreună dau 7 069 evrei mai i;utin decât la recensământ,
adică aproape 57% din întreaga diferentă de 12 451. Restul minusului de 5 382
evrei se distribuie întTe celelalte localităU diî tară .
Confruntând rezultatele obţinute la recensământ cu cel:! date de Centrala
Evreilor, Institutul Central de Statistică a constatat, în special în unele capitale de
judet, cifre superioare celor comunicate de Centrala Evreilor. Aceasta ca rezultat
al măsurilor de concentTare în oraşe a evreilor în cursul anului 194 1 şi 194 23•
Verificarea evreilor din România
Institutul Central de Statistică arată că diferenta de 12 451 în minus
obţinută de Centrala Evreilor, nu este prea mare şi ar putea fi explicată în parte
prin decese şi unele deportări survenite între timp, aşa că găseşte că este necesară
o verificare a evreilor.
Institutul face următoarele propuneri:
1 . Centrala Evreilor să fie obligată a completa imediat o fişă individuală
pentru fiecare evreu înregistTat de ea până la 30 iunie 1942.
Se arată modul cum se vor completa fişele şi toată procedura de urmat de
către Centrala Evreilor.
2. Institutul Central de Statistică va proceda la completarea unU: al doilea
rând de fişe, perfect identice ca întocmire, pentru fiecare evreu care s-a înscris la
Recensământul General al României din 6 aprilie 1 94 1 .
3 . Institutul va întocmi câte o legitimatie tip, cu fotografie, elementele
necesare de identificare şi loc pentru vizele anuale.
4. Se arată cwn se vor distribui legitimaţiile completate şi vizate, precum
şi compunerea comisiei care va face viza lunară.
5. Se arată cum se va proceda pentru înregistrarea specială a evreilor în
Guvernămintele Bucovina şi Basarabia.
6. Cheltuielile ocazionate cu organizarea şi functionarea revizuirii şi tinerea
la zi a evidentei evreilor vor fi suportate de populatia evreiască , prin C'.-entrala
Evreilor din România, care va pune la dispoziţia Institutului sumele aferente
cheltuielilor de personal şi material, necesare pentru toate operatule ce cad în
sarcina Institutului şi a comisiilor locale.
7. În caz de aprobare de cătTe domnul mareşal a acest9r propuneri,
amănuntele tehnice vor fi stabilite de institut şi discutate cu lmputernicitul
Guvernului pentru reglementarea regimului evreiesc în România şi cu delegatul
Centralei Evreilor din România.
A. S . 9 Fond P. C . M . . dosar � 49/ 1 94 2 . fiiele 2 1 5-220
. .

' Primul referat, înaintat în august 1 942, cuprindea rezultatele recensămâmului:

.Situaţia populoţlel evreieşti în 1 94 1
1 . Pe teritoriu! actual ol RornOnlel s-o înregistrat în 1941 u n num('w ele 375 422 locultorl ele
origine etnlcc!l evrelascO, reprezenttlnd o proporţie de 2,2% foţc!! de total ul populoţlel terii de 1 6 767 567
sunete.
Din aceşti 375 422 evrei. 314 7 1 4 evrei se ollau pe teritoriu! redus ol Ro�lel. din oprille
1941 �1 60 708, s-au numc!lrat Tn provinciile eliberate cu prilejul lnventalerll.
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Nu si.;nt cuprinşi rn aceastO ultlmO cirto cei 41 742 evrei olloti Io oceo doto ln cur.; de deportae
din loga.le de Io: Securanl. Edlnetl. Mfrculeştl. Vâtejeni sau d!n ghetoul din Chl�!rou.
Cel 00 708 evrei fnraglSIJoCI Io inventcrl„ se repartizau astf9!: în Bucovina de Nord şi Herţa
53 802. r�t&lcl 1 0,5% din populatle şi numai 6 900 evrei, sau 0.3% în Basaubla lslDrlcO (�cui
I).

2. Imensa mojalt:ate o acestei populotll evreieşti era populat!• urbanO .
Din 375 422 evrei, un numOr O. 347 089, adicO 92,5% se oftau locallzatl ln oraşe
Tendinţa evrellor o fost de o se stablll la oraşe probabil din cauzo mOsurllor de e::rp'c+"i„
rurolO, sU!VellltCi fnalntaa operotlunllor de recensllrnllnt
SltJJ«la numerlcO o evreilor rn cele 1 2 oraşe mol l�ta din tcft!, în anul 1 94 1 :
.

,

Qraful
Bucureşti
Ceml!iutl
loşl

Galatl

Timlşoao
Sotoşonl
8acOu

�

Plob'a-Neamţ
Roman

Dorohoi
BrOlla

Num&ul
1 01 728
45 759
33 1 35
1 3 51 1
1 0 950
1 0 902
1 0 333
7 835
7 207
5 540
5 389
5 097

" din

mmulaefe
1 0,2
58,1
29,8
14,1
9 ,9

36,8
26.5
90
20,0
21 ,0
34,6
5,1
,

Acesta oraşe singure concentreazO un numcr de 257 386 evrei, adlcO mol mult de douO treimi
(68,6%) din totalul de 375 422 evrei, numOratt în 1941 , restul oraşelor şi mediul rural totallz&d 31 ,4%,
adlcO 1 18 036 evrei.
3. Din punct de vedere al repartiţiei geografice, l�ta populat;lel evreieşti fata de totalul
populaţlel respecttve este vorlabUO:
Tn 1941 , Bucovina avea 8,6%, Moldollo 4,9%. Muntenia 2.3%, Oltenla 0,2°.4 şi Basacbla 0,3%
(goflcul HI).
Deşi Bucovina ere procentul cel mol ridicat, numcrul absolut cel mal ridicat de evrei n ere
MoldcMI, unde s-o JnraglslJtlt 136 950 evnil. Tn al doilea r&d, Muntenia cu 1 14 1 73 evrei, din care
Bucuraştlu! ere 1 01 728. Bucovina cu 70 731 .
Tn nici una din toatB celelajte provincii, nurn&ul � al evnillor nu depOşeştB cirto de 16 OOO
(goflcul IV).
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4. Pe judeţe, repartltlo evreilor este şi mol Inegalo:
laşi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

C6mpulung
Ilfov
Botoşani
Covurlul
Dorohoi
Plob'o-Neomt
Roman
Bocou

1 6,6%
7,5%
7.2%
6,9%
6,1 %
5,3%
5,0%
4,4%
4,3%

10
11
12
13
14
15
16
17
18

4.3%
3.9%
3.7%
3,0%
2,4%
2,4%
2.2%
2.0%
2,0%

ROdOutl
Suceava
Balo
Vaslui
Putna
Timiş
fTod
Tutovo
BrOilo

Aestul judeţelor prezlntO procente lnferloae lui 2% (graficul V).
5. De menţionat este co clfrele populoţlel de .origine etnlcO evreiasco· sunt superloae
numOrulul locultorllor declarat! co fiind de .religie mozaico·.
Ewtucla numerlcO a 1Mellor între 1 930 şi 1 941

Cifra totalo de 720 1 1 5 evrei rezultato Io recens0m6ntul dLn 1 930. s-o redus cu 1 39 607 suflete,
·

din care 138 800 evrei (sau 5,8% ). luatt de Ungaria şi 8D7 evrei (0, l % ) . revenlti Bulgariei.

""'91,

Deci, dup6 recensamtantul din 1 930, pe twltorlul actual al Romtan lel I-Ol' fi aftat 588 308

reprennlilnd 3.8% din populatl• la acea �Tn 1 94 1 s-au num&ot 375 422

""'91, sau 2,2".

Deci fn decurs de 1 O ani. populaţia 1Melasco s-a redus cu 21 3 086 suftete.

Se prezlnto evolutlo numerlcO o evreilor între 1 930 şi 1 941 , pe provinci i . Din aceastO sltuatle

se poate vedea co numai douO provincii din cele nouo ou avut o creştere a evreilor, şi anume Muntenia şi

Banat. Cauzo este otroctlo pentru elllel
l' ce o oferea Bucureştiul. 1 01 728 evrei şi Timlşoao, cu 1 0 950
evrei.
Tn toats celelalte provincii num&'ul 1Mellor estie fn sc&:lere.

ScOderl neînsemnate sunt Tn: Crişana, Dobrogea. Oltenia, Tronsllvonlo; scOderi mljlocll în

Bucovina şi Moldavo şi reduceri masive de evrei în Bosorobla, unde de Io 204 858 în 1 930. o ajuns Io

6 900 în 1 941 . deci o reducere de 96.6%.
Tn Bosoroblo şi Bucovina cauzele reducerii sunt intre altele şi m:odul voluntar ol evreilor. Io
venireo romOnlla, etil: mol ales IOOsurllor de epurare luate de outorll:Oţlle rom6ne.

Pe terltcrtul actual ol tuli. mişcarea naturalo o populaţiei evreieşti. de Io 1 Ianuarie 1 931 Io 1

Ianuarie 1 940. s-o soldat cu un deficit natural de 2 851 suflete. numOrul deceselor depOşlnd naşterile cu
aceasto cifro.

De Io 1 septembrie 1 941 şi p&O ostOzl. numOrul evreilor o scOzut probabil slmtltor.
Statistico publicato co fiind o Centralei Evreilor din Aom6nlo, ii evolueozo Io 273 OOO suflete.
Daco în acest recens0m6nt s-o cuprins şi Basarabia şi Bucovina. rezultO co în prezent se oflO în

toro cu 103 OOO evrei mol putln dectit în 1 941 şi cu 31 6 OOO evrei moi putin co în 1 930.
Tn acest coz, populotlo evreiasco o tuli s-a fi redus nu cu

36,2°/o,

ci cu mol mult de jumOtote,

odlcO cu 53.7% ." (J. AnceJ, op. cit., voi. X, pag . 210-214).

2 Din referatul de fată sunt omise următoarele rezolutii ale mareşalului Antonescu puse pe referatul din
august l 942�0pag. 1: Foate mult (se referă la proportia de 2,2% a populatiei evr� fată de totalul
populaţiei {!rii) ; pag 2: Nu se poate. SO se verifice. Ordinul meu o fost � se lase in Bucovina 1 0 OOO. SO
nou; aceeaşi pagină: Fantastic. Oraşe pur jidoveşti. Exclamatia se referă la situaţia din
.

se verifice din
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oraşele: Cemăuti, laşi, Botoşani, Bacău, Piatra-Neamt, Roman, Dorohoi. Pag. 4: În legătură cu prezenta
de evrei, mareşalul nota: Nu se poate. Ordinul meu o fost s6 se
deporteze toţi evreil.(Extras din evidenta lucrărilor executate pe baza rezoluţiei domnului mareşal
Antonescu. 6 septembrie 1942 (A.S.B., fond P.C.M., dosar 402/1942-1944, fila 14).
' Evreii au fost concentrati în oraşe din ordinul mareşalului Ion Antonescu, care a decis evacuarea tuturor
evreilor din mediul rural şi semiurban.
în Basarabia a unui număr de 6 900

33

1942, septembrie 25

Observatiile Institutului Central de Statistică
cu privire la alcătuirea unui fişier cu datele
personale ale tuturor evreilor din România.

S-a prezentat domnului mareşal o notă privind lucrarea Institutului Central
de Statistică referitoare la situatia numerică a populatiei evreieşti din România în
anul 194 1 .
Domnul mareşal a aprobat propunerile făcute de Institutul Central de
Statistică referitoare la verificarea evreilor din România.
Institutul Central de Statistică face cunoscut că a elaborat planul pentru
confruntarea fişelor privitoare la evrei. Această operaţiune se poate îndeplini prin
înţelegere directă între Institut şi Centrala Evreilor.
În ce priveşte tinerea la zi a unui fişier central care să oglindească în el
mişcarea elementului evreiesc, Institutul Central de Statistică arată că e o
problemă foarte grea, de vreme ce serviciile publice nu pot fi convinse să
comunice orice mişcare a populatiei evreieşti.
Aşa, spre exemplu, Institutul Central de Statistică a întocmit situaţii de
starea populaţiei în Bucovina şi Basarabia, iar autorităţile au iniţiat mişcări de
populaţie de mare amploare, despre care institutul n-a fost informat.
Faţă de această situaţie, Institutul Central de Statistică propune trecerea
fişierului în sarcina unei organizatiuni care dispune de autoritatea necesară pentru
a impune tuturor serviciilor publice de toate categoriile şi gradele înregistrarea
oricărei mişcări în cadrele populatiei evreieşti, începând cu mişcarea lor naturală
(naşteri, decese) şi până la mutări în alte localităti, muncă în folos obştesc,
repatrieri, deportări, internări etc.
Institutul Central de Statistică propune ca fişierul să treacă la Marele Stat
Major sau Ministerul Internelor {Subsecretariatul de Stat pentru ordinea publică)
1 13
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sau Centrala Evreilor şi eventual crearea unui Comisariat General, care ar putea
ţine la zi şi inventarul averilor mobile şi imobile ale evreilor.
Institutul Central de Statistică ar putea eventual colabora cu oricare din
aceste autorităţi în sensul de a-şi asuma răspunderea tehnică pentru organizarea
fişierului, dacă domnul mareşal ar hotărî astfel.
A. S . B „ Fond P.C . M dosar 1 49/ 1 942. filele 283-284
. .

34

1 942, decembrie 6

Date publicate, pe provincii istorice, cu privire la
bunurile agncofe expropriate de la evrei 1 •

MII ha

-«X>
350
Dl
250
200
1 50
1 00
50
o

Vechiul

Regat

(57 447)

Basarabia

(395 722.)2

Bucovina
de Nord

(35 185)

Titus Dragos. Românizarea. Înfăptuiri. 6 decembrie 1 94 1 - 6 decembrie 1 942.
anexa 1 0
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1 Tabelul cu terenurile expropriate de la evrei pe judete a prezentat următoarea situatie pe întregul
teritoriu al tării :

Nr.
crt .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

JlJDEl1Jl

Nr.

Suprafaţa
erablll

propr.
-·

Alba

Arad
Argeş
Botoşani

Bacău
Baia

Buzău

Braşov
Brăila

Caraş
Constanta
Câmpulung
Covurlui
Dolj
Dorohoi
Dâmboviţa
Făgăraş
Fălciu
Gorj

Hunedoara

laşi
Ialomiţa
Ilfov
Mehedinţi
Muscel
Neamt

Prahova
Putna
Romanati
Râmnicu Sărat
Roman

Rădăuti
Sibiu
Severin
Suceava
Târnava Mare
Târnava Mică
Tecuci
Turda

1 02
26 1
4
116
19
42
5
1
1
4
4
4
12
88
2
13
61
2
3
61
2
50
2
21
20
44
1

-

56
10
8
1 98
21
22
13

-

ha

1 68
2 100
8
2 722
790
795
500
8
6
181
657
207
145
1 360
2 605
1 19
18
1 1 34
125
1 823
103
728
61
51 1
131
86
94
621
706
65
193
1 1 66
854
183
622
453
635

Vii

�

Plch.a1

ha

ha

ha

173
240
-

73
40
39
3
11

-

5
13

14
2
459

86
8
-

54
416

-

1 15
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-

8
100
327

138

-

154
15
2
930
4
3
680

306

-

313
59
35
1 712
57
220
-

676
100
295
-

-

151
411

145

19
150
25

500
233

1 427
2 441
23

-

7
2

totala

5 300
363
40
1
5

14
-

Suprafaţa

300
52
52
100
78
37
26
35
50

3 403
1 227
13
10
1 454
16
27
866
1 193
33
59
544
164

ha

927
2 581
8
4 752
3 634
858
90
319
9
348
757
847
209
1 562
4 332
176
20
2 298
6
128
3 638
203
1 037
61
4 065
1 823
515
94
776
2 460
133
277
2 134
2 125
255
726
1 182
874

Nr.
crt.

40
41
42
43
44
45

Nr.
propr.
ex.nr.

JUDEŢUL

Tulcea
Tutova

Tmiş-Torontal
Vlaşca

Vâlcea
Vaslui
TOTAL

4
3
101
7
5
200
1 424

Suprefata

VII

Pişuni

Piduri

ha

ha

ha

.Suprefata
totala

arabili
ha

480
558
2 379
1 085
5
544

28 808

17
2
6
23
14
20

1 949

21
80
338
4
-

1 79
5 170

-

79
1 90
15
2 688
20 516

ha

518
640
2 802
1 302
34
3 431

56 440

A.S.B„ Fond P.C.M., dosar 282/1940

2 În acest indicator sunt cuprinse şi proprietătile rurale preluate de la gennanii care s-au repatriat. Evreii au
posedat în jur de 30 OOO ha suprafaţă agricolă.
·

35
1942, decembrie 6

Date publicate, cu privire la bunurile urbane
expropriate de la evrei .

Mii

Vechiul
Regat si
Transilvania

Basarabia
(37 769)

(31 701 )

T. Dragos. op. cit„ anexa 1 1
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Bucovina de
Nord
(22 1 55)

36

1942, decembrie 6

Date publicate, privind bunurile urbane expropriate
de la evrei (În Bucureşti şi În provinc1e) 1 •

Mii

Capitala

10 =-..,...-..,...-�--�-�--=,,,.....,.�
9
8
7
6
5
4
3
2

o

,llpaltai1ierte � lnltib.Ci Set

,llpalta111er1e � lrSilQ Set

localui afectate

localui afectate

T. Dragos. op. cit. . anexa i 2

1 Numărul total al apartamentelor expropriate în Capitală a fost de 17 833 şi în provincie de 57 552
(conform Memoriului Consiliului General Evreiesc din septembrie 1944 (E.R. 1 940-1 944, voi. I, pag .
344).

1 17
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37
1942, decembrie 6

Date publicate, privind bunurile industriale
expropriate de Ia evrei 1 •

Vechiul
Regat si
Transif\l!lnia
343

Basarabia
626

Buco..; na
492

Titus Dragos, op. cit. . anexa 1 3

1 Conform unor statistici suplimentare, până în decembrie 1941, în Capitală au fost românizate 240 de
intreprinderi comerciale şi industriale 176 de firme individuale şi 64 de societăţi anonime , capitalul
social al societăţilor românizate atingând cifra de aproximativ lei 1 335 522 OOO; în provincie au fost
românizate circa 20 de societăţi, al căror capital totalizează lei 247 700 OOO, la care se adaugă 174 de
firme individuale, cu un capital de lei 236 OOO OOO. (A.S.B„ Fond P.C.M„ dosar 140/1942, fila 41)
-

-
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38
1 942, decembrie 6

Situaţia bunurilor industriale, � categorii,
.
' expropriate. de la evrei.

Vechiul Regat al Transilvania

Vechiul Regat $1 Transllvanla

la 8 dec. 1942

la 6 dec. 1941

250

200

150

100

50

o

Teasc ulei 6

Fabrici spirt
cazane di&til
63
-.;;;

�
� ...,, ..,.,'*1'
/' ,.
�=··�
,
..,.,.,,. ,
"""
· _

Titus Dragos, op. cit. , anexa 1 4
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39
1942, decembrie 6

Date publicate, cu privire la bunurile forestiere
expropriate de la evrei.

Pentru
vânzare

Predate
C.A.P.S. şi
P.P.J. în
exploatare

Titus Dragoş, op. cit. . anexa l 6
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40

1942, decembrie 6

Date publicate, privind veniturile realizate prin
arendarea bunurilor forestiere expropriate de fa evrei.

milioane lei

la 6 dec. 1 942
40

35
30

la 6 dec. 1 942

....
c .

25
20
15

10
5
o

Arenzi

obtinute

fabrici
40

23 253 000

la 6 dec. 1941

milioane lei

Arenda

medie pe

fabricli
580 1 30

la 6 dec. 1941

,,

40
35
30
25
20
15
10
5
o

Arenz,

Fabrici
37

obtinute

1 1 951 OOO

T. Dragos. op. cit. , anexa 1 7
121
https://biblioteca-digitala.ro

Arenda

medie pe
fabrica

322 000

41
1942, decembrie 6

Date privind veniturile realizate prin �xploatarea
bunurilor forestiere expropriate de la evrei.
rrili<ale lei

la 6 dec. 1941

rrilloane lei

la 6 dec. 1912

eo

25

70
20

8)
so

15

40
10

30
20

5

10

Fabrici
1 1 951 cm

Mllerial
1ermcs

Fabrici

Telal

28 '297 301

24 S&S Cl!3

12 544 <1!3

T. Dragos. op. cit. . anexa 1 8
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Mall!rial
lennos

so 528 468

Telal

78 875 789

42
1 942, decembrie 6

Date privind veniturile realizate prin vânzarea bunurilor
forestiere expropriate de la evrei
mll m

milioane lei

40

40

30

35

25

30

20

25
20

15

15

10

10

5
o

mii m3

5
Cherestea

o

Lemn exploatat

vândută

vândut

1 8 OOO

31 OOO

Venituri
38 040 458

la 6 dec. 1941

llloane lei

40
35
30
25
20
15

10
5
Cherestea
vândută 1 200

Venituri

Lemn exploatat
vândut

12 844 083

35 800

Titus Dragos. op. cit. anexa 1 9
.
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43
1943, iulie 12

Referatul Institutului Central de Statistică privind
numărul evreilor cetăteni străini aflati intre
hotarele României.
Domniei Sale
Domnului Mareşal ION ANTONESCU
Conducătorul Statului
Loco
REFERAT

Urmare la rapoartele noastre nr. 79809 din 27 august 1942 şi nr.
85427 din 9 septembrie 1942;
În scopul completării răspunsului nostru la ordinul Domniei-Voastre nr.
12574/c.c./942, avem onoarea a Vă prezenta, alăturat, tabelele nominale întocmite pe provincii, judete şi oraşe - pentru evreii născuţi în străinătate; aceste
tabele au fost întocmite după formularele Xa de recensământ, completate de evrei
la Recensământul din 6 aprilie 194 1 .
Pentru fiecare evreu în această situaţie, s-au completat următoarele date:
numele şi prenumele actual şi anterior (dacă a mai avut unul), adresa la 6 aprilie
1 94 1 , vârsta, sexul, religia actuală, starea civilă, locul naşterii, localitatea de unde
a venit şi anul venirii în localitatea unde a fost recenzat, cetăţenia, numărul
membrilor familiei pe care-i întreţine şi averea.
Într-unul din dosarele lucrării este arătată şi situaţia numerică generală pe provincii , judete şi oraşe - a evreilor în această situaţie, rezultată din
centralizarea datelor mai importante din tabelele nominale, şi anume: sexul,
vârsta, starea cMlă, locul naşterii, profesiunea şi averea; de asemeni s-a indicat şi
totalul populaţiei evreieşti, pentru fiecare judeţ, mediu şi oraş.
Această situaţie numerică este redată în graficul şi cartogramele anexate
lucrării .
În situaţia de evrei născuti în străinătate au fost înregistrati în tabele un
număr de 1 7 6 1 5 evrei, ceea ce ar reprezenta, fată de totalul populaţiei evreieşti,
din tară, procentul de 5,6%.
Situatia lor, după locul naşterii, se prezintă astfel: în Polonia 2 6 73, în
Ceho-Slovacia 980, în Ungaria 4 6 13, în ţările balcanice 2 300, în U . R.S.S.
1 16 7 şi în alte state 1 563; diferenţa de 4 361 reprezintă numărul copiilor minori,
neactivi în vreo profesie, ai evreilor născuţi în străinătate, care, constituind o primă
generatie, am considerat că ar putea intra în categoria părintilor lor.
Pe provincii , situaţia se prezintă astfel:
256
1) Oltenia
2) Muntenia
5 692, din care 5 344 în Bucureşti
230
3) Dobrogea
1 24
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1 796
1 360
1 765
2 510
7) Crişana
8 ) Banatul
4 048
Cum în formularele Xa de recensământ un număr de 398 evrei nu au
declarat locul naşterii , pentru aceştia de asemeni s-au întocmit tabele nominale,
care constituiesc conţinutul unuia din dosarele lucrării .
În aprecierile ce se vor face în legătură cu rezultatele numerice ale lucrării
ce Vă prezentăm, trebuie awt în vedere şi faptul că un număr de 3 905 formulare ·
Xa din totalul de 227 902 stabilit pentru întreaga tară - nu au putut fi cercetate,
întrucât ele au lipsit din mapele recensorilor din 194 1 . Evreii la care se referă
aceste fişe lipsă au completat formularul de .populaţie", completat la recensământ
de toti locuitorii ţării , dar au omis la completare formularul Xa, privitor numai la
.
evrei; în momentul de fată ne găsim în faza completării prin corespondentă a
acestor lipsuri, urmând ca, de îndată ce le vom completa, să întregim lucrarea şi
cu tabelele nominale ale celor născuţi în străinătate din numărul de 3 905
formulare Xa.
Au fost considerati .născuţi în stăinătate" evreii născuţi în afara teritoriului
României Mari.
Întrucât instrucţiunile formularului Xa de recensământ prevedeau ca să fie
trecuţi în acelaşi formular cu părintele şi copiii minori, neactivi în vreo profesie,
aceştia sunt cuprinşi în cifra evreilor născuţi în străinătate; aceasta întrucât, fiind
vorba de o primă generaţie, ar putea intra în categoria părinţilor lor. Toti aceştia
au fost trecutl, în ce priveşte locul naşterii, în categoria .nedeclaraţi", însumând
totalul � ţară de 4 36 1 .
În ce priveşte copiii majori sau minori activi în vreo profesie, ai evreilor
născuti în străinătate, fiind obligaţi a întocmi formular Xa separat, nu apar în
lucrare decât în cazul când au fost cu adevărat născuţi în străinătate. În marea lor
majoritate nemaitrăind la un loc cu părinţii lor, ei nu ar putea fi identificati decât
cu foarte mare greutate.
În coloana .Observaţiuni" din tabelele nominale, s-a indicat şi faptul dacă
evreii au luat parte la Campania din 19 16-1918, au fost decoraţi sau, în urma
războiului, au situaţia de orfani sau văduve.
Primiţi, vă rugăm, Domnule Mareşal, mărturia celui mai desăvârşit şi
adânc devotament.
DIRECTOR GENERAL,
(indescifrabil)
A.S . 3 Fond P . C � . dosar 1 30 1 I 1 9 4 3
4) Moldova
5) Bucovina
6) Transilvania
.

·

-

. .

.
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III. Politica antievreiască a resimului

antonescian r stenosrame ale şedinfelor
Consiliului de Miniştri. interviuri.
coresPOndenfă. raPOarte şi studii elaborate
de membrii suvernelor. 1940-1944J
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44
1940 , septembrie 1 7

Extrase din directivele date de conducătorul
statului, generalul Ion Antonescu,
presei, radiodifuziunii şi agenţiei telegrafice.
S-au făcut precizări in „problema evreiască" .

Propaganda, presa, radio-difuziunea vor lucra în perfectă armonie atât pe
plan intern cât şi pe plan extern. Actiunea trebuie să fie unitară , căutându-se a se
preveni problemele.
Pe plan extern
Să se ştie că singurul nostru punct de sprijin în politica externă este: Axa .
Generalul Antonescu nu va face politica predecesorilor săi; generalul Antonescu a
ales un singur drum pe care va merge. Politica României este sută la sută cu Axa.
Vom păstra o corectitudine leală, totală , faţă de puterile Axei.
Sunt interesele economice care ne leagă de-a lungul bazinului dunărean
de Germania. Aceste interese primează.
România n-a ţinut socoteală că sistemul politicii engleze şi franceze n-a
înţeles să ne întărească economiceşte. Mergem cu Axa şi în special cu Germania,
impuşi de o necesitate politică, dar mai ales economică.
Învingem, sau cădem cu Germania.
Atitudinea noastră va trebui nuanţată astfel ca la Roma să nu se simtă
preferinţa noastră pentru Berlin.
Problema evreiască este o problemă vitală. Voi urmări cu mijloace
civilizate înlăturarea treptată a evreimil din organizarea economică românească .
Toţi evreii veniţi clandestin şi instalaţi după Unire în tară, sub orice formă
şi sub orice pretext, vor fi invitaţi să lichideze şi vor pleca1• Ignorarea problemei
evreieşti sau mascarea ei prin soluţii aparente ar însemna o trădare a
românismului. Dar violenta gestului sau a cuvântului nu rezolvă această problemă ,
ci înjoseşte pe cei care o practică. Generalul Antonescu şi-a luat angajamentul să
rezolve această problemă metodic şi progresiv, pentru a nu aduce dezechilibrarea
vieţii economice. Înlăturarea elementului străin e condiţionată de înlocuirea lui cu
forte autohtone.
A. S . 8 . . ::: o nd P . C \11 . Cabinet. dosar 1 7 0/ 1 940. voi . ' i . :"i leie 783. 784
În ceea ce priveşte expulzarea evreilor veniti .clandestin după Unirea din 1 9 1 8", dr. W. Hlderman scria
următoarele generalului Ion Antonescu în septembrie 1 940:
.Dorinţe Aom&llel de o trimite Io urmo lor pe refugiaţi este legltlmO . Pachetul poate şi
trebuie sO cercetRe şi sO foco sO se pedepseascO pe oricine o devenit cetOţeon prin froudO, co şi pe
oricine o oful"Ot Io �lreo acestei rraude. DupO Izbucnirea revoluţiei bolşevice, guvernul o permis Io
numeroşi ucraineni creştini şi evrei sO se refugieze în ?O. Printr-un Jurnal ol Consiliului de Miniştri,
orgonlzoţluneo condusO de mine fusese ins&clnotO cu gcrontto politico, cu fntretlnerea şi cu emlga-eo
..
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evreilor. în colaborae cu Merele Stat Major şi cu Ministeru! de Interne om realizat pe deplin în�clnaeo
prlmll:O. Tn decembrie 1 937, rugat de domnul Ministru de Externe. N. Petrescu COtMen. am elaborot un
program pentru emlpeo evreiasco core o fost supus şi aprobat de cOtre fostul rege Coroi ol II-iea. Un
comitet compus din reprezentanţii tuturor orgonlzoţlunllor evreieşti o redoctot apoi un proiect ce urmo sO
devlnO lege - în core scop o fost predat domnulul ministru ol muncii, dor reollzoreo o fost î�ledlcot6 din
cauzo evenimentelor. Pore co s-o opus Morele Stat Major core nu voia sO renunte în preajmo unul rOzbol Io
o suto de mii ostaşi. ln situaţiunea de ostml ceind guvernul Domniei ·voastre doreşte SO reia aceosl:O
acţiune nu exlsl:O înSO nici o ţorO SO prlmeascO lmlgonţl, precum om avut onoarea sO VO spun. Chior în
Polestlno, numOrul lmlgonţllor legoll este foote redus, lor permlt:areo de lmlgontl llegoll ne-o fost expres
interzlsO de fostele guverne Io cererea legotlel Britanice. În orice coz. întrucllt numOrul evrellor din ţorO s-o
redus simţitor, voi convoca comitetu! spre o adopta vechi ul proiect sltuoţlunel actuale în 0$0 moci încllt de
îndotO ce s-<r Ivi poslbllll:Oţl lorgl de emlgcre. primele tronsportur1 sO pootO porni" (J. Ancel,
D.C.FR.J.H, voi. I, pag. 487).
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1940 , septembrie 18

Şedint.a Consiliului de Miniştri. Se hotărăşte trecerea
proprietătilor rurale evreieşti in patrimoniul statului. Pe
aceste terenuri se va aşeza populatia de origine etnică
română refugiată din teritoriile evacuate.
[. . .]
Dl. General Antonescu, conducătorul statului, preşedintele Consiliului de Miniştri şi
ministrul apărării naţionale: În Porunca Vremii de astă seară . se
propunea un lucru: ca jidanii să nu intre în această lege1 •
Trebuie procedat cu tact în această privintă. Nu atac toate
problemele în acelaşi timp. Este o problemă foarte gravă , cea evreiască,
pentru neamul românesc. Este o problemă mozaică la care mă gândesc,
dar mai este şi alta. Dacă atac toate problemele deodată, atunci nu pot
face nimic. Trebuie mult tact în această privinţă. Trebuie să ne infiltrăm
întâi în viata economică şi când vom reuşi să punem mâna pe ea , atunci
mergem mai departe.
Trebuie tinut seama de sugestiile Poruncii Vremii.
O altă sugestie a fost în privinţa plăţilor lunare: în loc să plăteşti
chiria P.E! 6 luni sau pe un an, să o plăteşti lunar.
ln al doilea rând se spune că de acest luau să nu beneficieze
comercianţii mari, care sunt evrei. Chestiunea trebuie studiată la
Ministerul Justiţiei cât mai repede, fiindcă este un punct de agitaţie la
opinia publică .
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Dl. prof. Mihai Antonescu, ministru secretar de stat la Departamentul Justiţiei:
Fără îndoială, s-au pus o serie de probleme noi.
Dl. general Antonescu, conducătorul statului, preşedintele Consiliului de Miniştri şi
ministrul apărării naţionale: Tot aici trebuie pusă şi chestiunea
evacuatilor, pentru că în provincie unde de cele mai multe ori nu se
gândea nimeni să închirieze, sau dacă o făcea lua 30 mii lei pe o casă ,
acum se ia 100 mii . [ . . . ]
Dl. prof. Mihai Antonescu, ministru secretar de stat la Departamentul Justiţiei: În
chestia evacuărilor am awt la Ministerul Justiţiei o serie întreagă de
probleme. Am awt unele cu caracter administrrativ. De exemplu, m-a
chemat Rezidentul Regal de la Constanta, care era comisar în această
privinţă, rugându-mă să-i pun la dispoziţie 25 de magistraţi ca să verifice
naţionalitătile locuitorilor. l-am dat dispoziţie să se facă şi verificarea
titlurilor de proprietate în acelaşi timp. Pe de altă parte, în aceeaşi
privinţă şi în legătură tot cu problema evacuărilor, am constatat că, în ce
priveşte exproprierea bunurilor rurale ale evreilor cu scopul de a fi
întrebuintate pentru aşezarea celor din teritoriile evacuate, am constatat
că proiecte de acest fel au fost întocmite la Ministerul Justiţiei, la
Ministerul Economiei Naţionale şi la Subsecretariatul Evacuărilor2 •
Dl. general Antonescu, conducătorul statului, preşedintele Consiliului de Miniştri şi
ministrul apărării nationale: Aceasta este cacofonia în care s-a zbătut
statul român.
Dl. prof . Mihai Antonescu, ministru secretar de stat la Departamentul Justitiei:
Aceeaşi problemă atacată de mai multe ministere, felurit [ . ).
- La redeschidere.
- Şedinţa Consiliului de Miniştri se redeschide la ora 20 , 05, sub
preşedinţia domnului general Ion Antonescu, conducătorul statului,
preşedintele Consiliului de Miniştri şi ministrul apărării naţionale.
Dl. general Antonescu, conducătorul statului, preşedintele Consiliului de Miniştri şi
ministrul apărării naţionale: Trecem la agricultură.
Dl. ing. N. Mareş, ministru secretar de stat la Departamentul Agriculturii şi
Domeniilor: O primă chestiune este aceea a terenurilor evreieşti. Dvs. aţi
stabilit că toate pământurile evreieşti sunt lovite prin lege de
indisponibilitate3 • Ce facem cu ele? Cum le lichidăm? Sau le dăm termen
ca să opereze preempţiunea , sau să se folosească de ea, sau dacă nu,
trebuie să expropriem. Dar astăzi exproprierea este o chestiune
nedreaptă , fiindcă n-avem parale cu ce să le plătim şi atunci le dăm
bunuri. Nu e bine. E mai bine să fixăm termen de preempţiune. Să le
dăm câteva luni.
Dl. general Antonescu, conducătorul statului, preşedintele Consiliului de Miniştri şi
ministrul apărării nationale: Aceste terenuri reprezintă o suprafată de
50, OOO hectare.
Dl. N. Mareş, ministru secretar de stat la Departamentul Agriculturii şi Domeniilor:
Vor fi aproape 70 mii hectare4 •
Dl. general Antonescu, conducătorul statului, preşedintele Consiliului de Miniştri şi
ministrul apărării naţionale: Aceste terenuri, care reprezintă o suprafată
de 70 mii ha, sunt destinate pentru surplusul de evacuaţi români din
Cadrilater, şi pe care nu-i putem caza în judeţul Tulcea. Pe ele vom caza
. .
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surplusul de români. Este o operă de lungă durată. Trebuie să vedem
acum ce facem imediat, pentru ca aceste terenuri, aceste pământuri, să
nu rămână în paragină.
Am vorbit în privinta aceasta şi în Consiliul de Miniştri trecut. Am
spus: evacuatii din Basarabia, care sunt agricultori, tărani, agronomi, să
fie repartizati pe aceste moşii, ca să nu rămână nearate şi teren
neproducător. De aceea le dăm în folosinta lor. Ei sunt cu administrarea
şi lucrarea lor. Plata lor se va face în contul venitului moşiei. Şi
proprietarii au o cotă aparte. Aceasta până când găsim solutia definitivă.
Proprietarului nu-i luăm proprietatea până când găsim solutia finantării
acestei chestiuni.
Până atunci terenul se munceşte ca şi cum ar fi dat în arendă. Cu
alte cuvinte, aceşti oameni sunt arendaşi. Plătim întretinerea oamenilor
acestora şi b cotă aparte proprietarului din venitul terenului, aceasta
până când găsim soluţia finantării şi trecerea definitivă a acestor
pământuri în proprietatea noastră.
Aceasta este solutia provizorie la care am ajuns. Este asa, d-le
Leon?
Dl. prof. George Leon, ministru secretar de stat la Departamentul Economiei
Nationale: Da.
Dl. general Antonescu, conducătorul statului, preşedintele Consiliului de Miniştri şi
ministrul apărării nationale: O altă problemă. Trebuie făcut imediat, prin
Subsecretariatul de Stat al Evacuărilor, un calcul, trebuie de văzut ce
valoare au locurile acestea, ce fel de terenuri sunt. Trebuie să cunoaştem
situatia exactă a stării de fapt a tuturor acestor terenuri care apartin
proprietarilor evrei. Se va face o administratie a lor cu un conducător,
iar ceilalti sunt functionari şi se plătesc din veniturile acestor terenuri.
Trebuie să intrăm repede în această lucrare a pământurilor de care am
vorbit, pentru ca să nu rămână 70 mii hectare nelucrate [ . . ] .
,A. S . B . . =ond P.C . M . Cabinet. dosar 1 6 7/ 1 940. 1 !ele 64 . 84 . 9 ·! . 92
.

' Se are în vedere un articol apărut în Porunca Vremii din

17 septembrie 1 940, intitulat Reglementarea

raporturi/or dintre chmaşi şi proprietari şi situatia functionarilor şi pensionari/or. Articolul nu face referiri la
evrei;

se

fac sugestii ca noua lege de ridicare a chiriilor să nu afecteze pe functionari şi pensionari, având în

vedere veniturile lor mai mult decât modeste.

2 Decretul-lege nr. 336 1 privind trecerea proprietătilor rurale evreieşti în patrimoniul statului a fost dat la
4 octombrie 1 940, fiind semnat de conducătorul statului, general Ion Antonescu şi ministrul economiei
nationale, dr. G. Leon (E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 1 3).
'

Conform acestui principiu

de indisponil:1ilitate, s-a stabilit dreptul de preemptiune al statului asupra

proprietătilor evreiesti. Prin această reglementare s-a asigurat ca proprietatea evreiască. cel putin formal.
să nu poată trece în posesia străinilor.

' În virtutea legilor

de expropriere
cu

a

bunurilor rurale evreieşti, au trecut în patrimoniul statului: 45 035

de păduri cu 47 455 hectare ( E.R. 1 9401 944, voi. I, documentul 99. Date comunicate în memoriul Consiliului General Evreiesc adresat
guvernului român în chestiunea bunurilor evreieşti expropriate; septembrie 1 944).
hectare teren cultivat

cereale, fâneţe, livezi şi vii şi 33 1
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46
1 940, septembrie 27

Şedinta Consiliului de cabinet 1 . În problema
evreiască se discută aplicarea măsurilor Qenerale
de eliminare a evreilor din toate domeniile de
activitate ale societătii româneşti
·

ii�ri�. ·5�:. -��P;�i�i�. ·c��ili�� · . I�--��. ·p�t�. �h�& jki��ă": �
:

Dl.
Dl.
Dl.

Dl.
Dl.

-

- ·

.

semnalez şi alt aspect. Este oarecare tulburare în opinia publică că noi
nu am luat nici un fel de măsură în problema jidovească, ba ceva mai
mult, am retras ceva din ce a făcut guvernul trecut, prin decretul
domnului Brăileanu2 • Exproprierea bunurilor rurale jidoveşti este
minimum ce trebuie să facem ca să dăm satisfactie opiniei publice,
pentru că din punct de vedere extern, dacă vom fi atacati, vom fi atacati
nu pentru că am făcut aceasta.
general Antonescu, conducătorul statului: Nu vreau să am răspundere în fata
istoriei, să se spună că am făcut aceasta, cum s-a spus despre regele
Carol. . .
Horia Siina, vicepreşedintele Consiliului: Este şi acest aspect al problemei, cum
rezolvăm problema jidovească? Această expropriere a bunurilor rurale ar
fi un priin pas.
gener�l Antonescu, conducătorul statului� Foarte bine, cum o realizati practic?
ln această privinţă am făcut ceva. li dăm afară de peste tot, fi aruncăm
fără mijloace de existentă, îi dăm afară din şcoli, din situatii sociale, din
profesiunile libere, tot ce este profesionist liber nu mai poate câştiga
existenta decât în mediul evreiesc. Vom veni cu dispoziţii prin care ne
infiltrăm în viata economică. Toate magazinele evreieşti, toată industria,
va trebui să priinească elemente române.şti. Dintre refugiati, dintre
funcţionarii noştri din corpul disponibil ca să se formeze. Prin urmare, ne
infiltrăm în viata economică a lor.
Gh. Leon, ministrul economiei naţionale: Este rezolvată problema prin
••
3
corrusaru pe care-1 punem .
general Antonescu, conducătorul statului: D-ta ai pus comisari la industria
mare, dar eu vreau să spun că la toate intreprinderile comerciale şi
industriale din tara românească trebuie să punem personal românesc.
N-am trecut la executie fiindcă nu suntem organizati să ştiin ce elemente
să băgăm. Nici regiinul fascist, nici cel hitlerist şi nici cel din Portugalia
nu au rezolvat problema de la început. Nu se poate de la început ca să
rezolvăm toate. Să mi se arate proiectul, să mi se spună, am la
Bucureşti atâtea locuri la magazinele comerciale, la bănci, la fabrici etc . ,
să se spună care functionar din corpul disponibil, din legionari, din
refugiaţi. Trebuie însă un proiect de lege pe baza căruia să fie obligaţi ca
•

•
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Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.

să-i primească şi iată cum ne-am infiltrat în viaţa economică a lor. l-am
scos din birou, din şcoli, din toate instituţiile sociale.
Horia Sima, vicepreşedintele Consiliului: Mai sunt Îl} armată.
general Antonescu, conducătorul statului: Doctori? li vom da afară.
general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Combatanţi, în
jandarmerie.
_
general Antonescu, conducătorul statului: li dăm afară, cere-le demisia.
Horia Sirna, vicepreşedintele Consiliului: Această expropriere nu se face pe
bază de categorii sociale, ci de la naţiune la altă naţiune.
general Antonescu , conducătorul statului: Vreau să mă tin de cuvânt, fiindcă
4
am spus că nu confisc proprietatea •
Horia Sima, vicepreşedintele Consiliului: Nu vă angajaţi fată de jidani, ci faţă
de naţiunea românească.
general Antonescu , conducătorul statului: Domnule Sima, ai pus problema ca
exproprierea rurală, proprietăţile evreieşti, pădurile, moşiile, viile, să se
facă chiar acum. Care este soluţia practică?
M. Sturdza, ministrul afacerilor străine: Proclamăm principiul exproprierii
imediate.
general Antonescu, conducătorul statului: Ce le dăm în schimb?
M. Sturdza, ministrul afacerilor străine: În schimbul unei rente minime5 „ .

Dl. general Antonescu, conducătorul statului: Prin urmare stabilim astăzi principiul
că se expropriază toate bunurile rurale ale evreilor, că le dăm în schimb
rentă perpetuă, iar ca bază de calcul a valorii proprietăţii expropriate
este declaraţia venitului la fine înmulţită cu o cotă x care rămâne să se
stabilească6 •
A. S. R . : „ Fond Penale. dosar 400 '. 0/22 . fi ia : 3 (f si v)
' Consiliul de Cabinet s-a instituit prin decretul-lege 3 1 53 din 14 septembrie 1 940, pentru conducerea si
rezolvarea afacerilor curente ale statului. Fac parte: preşedinteJe şi vicepresednteJe Consiliului de Miniştri,
miniştri şi secretari de stat ai departamentelor Afacerilor Interne, Apărării Nationale, Afacerilor Străine,
Justiţiei, Economiei Nationale si FIJ'lantelor (Porunca Vremii, 17 septembrie 1 940).
2 Traian Brăileanu, ministrul educatiei nationale, cultelor şi artelor în guvernul Antonescu, format la 16
septembrie 1 940, a suspendat deciziile ministeriale nr. 42352 şi 42354 din 9 septembrie 1940 (vezi
E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentele 7-8) prin care Cultul Mozaic a fost scos din rândul cultelor istorice
protejate şi autoriz.ate de stat, iar sinagogile nu mai aveau drept de func:tionare decât pe bază de
autorizaţie specială din partea ministerului de resort. Suspendarea acestor decrete s-a obtinut prin
interventiile speciale ale preşedintelui Federatiei Uniunii Comunitătilor Evreiesti, dr. W. Filderman, care a
fost primit în audientă de generalul Ion Antonescu, conducătorul statului, la 14 septembrie 1940.
' Decretul-lege privind instituirea comisarilor de românizare pe lângă intreprinderile evreieşti, care să
vegheze la înfăptuirea românizării şi să controleze toate actele de administratie, a fost publicat la 5
octombrie 1 940 (Vezi E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 13).
• Conducătorul statului a pus următoarea rezolutie pe un memoriu înaintat de dr. W. Filderman la 16
septembrie 1940: .Asigur pe dl. Flldermon co daco corellglonali domniei sole nu vor sabota pe foţO şi din
culise regimul, nici pe planul polltlc, nici pe planul economic, populaţia e:vrelascO nu vo avea nimic de
suferit. Cw&tul generolulul Antonescu este cuv&t. 18 septembrie 1 940" (J. Ancel, D.C.F.R.J.H., voi. I,
pag . 495).
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' Legea de expropriere a bunuri.lor rurale evreieşti preconiza ca despăgubire eliberarea de obligaţiuni
purtătoare de dobândă de 3%. care se declarau blocate chiar din momentul emisiunii lor (E.R. 1 9401 944, llOI. 1, documentul 1 2).
• În vederea executării hotărârilor enuntate în şedinţa de cabinet din 27 septembrie 1 940, Preşedinţia
Consiliului de Miniştri a solicitat Ministerului Economiei Naţionale elaborarea următoarelor proiecte de
studii şi de legi:
1 . Proiect-studiu pentru infiltrarea elementului românesc în viata economică.
2. Proiect de lege pe baza căruia să fie obligaţi evreii să primească români ·în întreprinderile lor.
3. Proiect de lege pentru indisponibilitatea bunurilor mobile şi imobile ale evreilor şi ungurilor şi
exercitarea dreptului de preempţiune nu numai pentru proprietătile agricole, ci şi pentru fonduri de
comert, industrie etc.
4. Se vor face tablouri de câte locuri se găsesc în întreprinderile evreieşti magazine, fabrici,
bănci, etc. pentru a se vedea câţi functionari din cadrul disponibil, legionari, refugiaţi, ar fi obligate aceste
întreprinderi să primească.
5. Blocare11 actiunilor. (A.S.B . Fond P.C.M., dosar 438/1940, fila 2 16)
-

-

'

.
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1940, septembrie 30

Interviul acordat de generalul Ion Antonescu,
conducătorul statului, unui corespondent al ziarului
italian „Stampa": „problema evrefască o voi rezolva
substituind mcetul cu încetul pe evrei cu români" .

[". J

In România, evreii ocupă toate posturile economice, posedă capitaluri şi
au avut monopolul creditului. Cum guvernele române nu s-au îngrijit să organizeze
creditul şi piata economică, adevăraţii români au sfârşit prin a fi înlocuiţi de către
străini1• Dar noi avem în România întreprinderi conduse de români, întreprinderi
care pot mărturisi calitatea rasei noastre.
Eu voi rezolva problema evreiască în cursul reorganizării Statului,
substituind încetul cu încetul pe evrei cu români şi în primul rând cu legionari, care
între timp se vor pregăti. Bunurile evreilor vor fi în mare parte expropriate, în
schimbul unor îndemnizatii. Evreii care au venit în tară după 1 9 1 3 , cu alte cuvinte
după a doua parte a războiului balcanic, vor fi înlăturati de îndată ce aceasta va fi
cu putinţă, chiar dacă au devenit cetăţeni români, în vreme ce ceilalti, o repet, vor
fi substituiţi încetul cu încetul2• Evrep vor putea trăi, dar nu vor putea fi beneficiarii
resurselor şi bogătiilor acestei ţări. In România trebuie să trăiască şi să fie puşi în
valoare mai întâi românii; ceilalti, dacă rămân locuri libere, vin după ei.
Timpul. 30 septembrie 1 940
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1 Poziţia conducătorului statului este infirmată de numeroase studii economice care arată lipsa initială de
capital în economia române.ască şi importanta importului de capital. Eugen Ţatomir, în cartea sa intitulată
Contribuţiuni la studiul evreilor, ca element producător fn economia naţională, sublinia următoarele:
.econom/o noastn!S noţtonolll şi-o aeot l:ool1' Industria şi ooe:rele necesae cu conlTibuţio şi coloboraeo
splrltvlvl de fntreprlndere şi hozad ol evrei/or sprijinit pe copito/ s.mlt fn foate mae pate". Ca şi St.
Zeletin, Ţatomir arată că practic .cop/toiu/ evreiesc o devenit un copito/ noţional cae mm&!e fn ţac5 şi
fiind lnvesHt tn fntreprtndert rentob//e nXnşte ovuţ;o noţtonolll" (E. Ţatomir, op. cit. , pag. 18).
2 Din documenteJe uherioare acestui lnterViu rezultă că nu au fost substituîti doar evreii veniti după 1 9 1 3.
În legătură cu situaţia medicilor, spre pildă, dr. W. Filderman înainta următorul memoriu pe adresa
generalului Ion Antonescu, la 22 octombrie 1 940:
Do!mule general.
Zlaele publlcO extrase dintr-un anteproiect de lege elaborat de Colegiul Medicilor, cae
propune un nou regim pentru medicii evrei.
Acest anteproiect este potrivnic progomulul de gwernae apus ziarului Stanpo de cOtre
domnul general Ion Antonescu, conducOtorvl stotulul, pentru cO el dep0$eşte de depate mOsurile luate de
guvernul Goga. el nu tine seama de vechimea evreilor, nu începe cu cel lntrotl în taO dupO 1 9 1 3. nu
rezolvO problemo .încetul cu încetul" şi pe mOsurO ce elementele rom&ieştl cae 50 Io locul celor excluşl,
vor fi fost pregOtlte.
Daco tlnem seomo co peste 100 OOO de suRete vor romone murltoae de foame p6nO Io 9
februarie 1941 şi docO odOugOm co prin acest proiect cel puţin 1 577 medici evrei din cel 1 877 medici
evrei în exercltlu vor fi excluşi din profesie, vom avea incO 6 308 sunete cae vor muri de foame de îndotO
şi fOrO o li se IOso mOc:or timpul 50-şl dea ultimul suspin.
Mol mult, evreii în vlotO vor muri fOrO îngrijiri medicale, deoaece evrei i nepu tâld fi ingrljltl
dec6t de evre i lor evreii neav6nd oproope deloc chirurgi şi neput6nd fi îngrijit! de romb-ii, dec6t în cazuri
de extremO urgento. se intelege cae vor fi urmOrile acelei dispoziţii, lor în unele locolltOtl. Io torO de
exemplu, nu vo fi nici un evreu care 50 fngrljeascO de sOnOtoteo evreilor.
lotO, Tn odev(r, în rezumat contlnutul anteproiectului:
,

,

1. Regimul propus penlTIJ medicii evrei
1 . Nu vor mol putea profesa dec6t cel stoblllti incinte de 1 Iunie 1 9 1 9 în oraşul unde

domlciliazO, numai Io clientelo evreiasco, fOrO dreptul de o chema în consult un medic aeştln.

2. El vor purta o lnslgnO ol cOrel model vo fi fixat de Colegiul Medicilor aeştln l ; vor mer.ticno pe

firmo lor .Medic evreu". lor medlcomentele nu le vor putea prescrie decOI: pe retete prevOzute cu lnsalptlo
.Medic evreu".

3. El nu vor pui.i nici edita vreo revlstO sau publlcotle ştllntlflcO sau profesionalo. nici
colabora la cele romOneştl şi nici mOcor asista la şedlntele socletOtll ştiinţifice.

4. El vor fi mcluşl din colegiu. grupaţi într-o asoclatle ol cOrel preşedinte va fi numit şi revocat
fOrO apel şi recurs, de cOITe Colegiul Medicilor aeştinl. care vo exercita controlul asoclotlel . core nu se

va

putea întruni decOI: în prezento unui observator aeştln, irrputernicit sO suspenda sau so şi dizolve
adunarea. care nu va oveo so judece abaterile de lege, cae se vor judeca de cOtre medicit creştini şi se

vor pedepsi cu pedepse speciale.

Medicii aeştlnl nu vor avea dreptul de a îngriji bolnavi evrei. dec6t în cazuri de urgenţo.
n. €vrei/ nu au ocopaat profesia de medic

fi acoporat profesia de medic este Inexacto, dl�lvO. totl Istoricii
recunosc co la început medicii strOlnl acaporasero profesiunea şi co medicii romb-ii şi evrei ou înfllntot
primo şcoalo de medlclnO la cae ou predat cOtlva profesori evrei.
Acuzotla co evreii or

136
https://biblioteca-digitala.ro

loto statistico [medicilor] pe neamuri Io 1 853 în Moldova:
Medici
Chirurgi
Farmacişti
Moaşe
21
5
2
Aom&ll
25
37
16
23
StrOlnl
7
2
3
Evrei
AceastO statistico conflrmO co evreii n-ou luat locul romOnilor, ci of strOlnllor. faptul co dr. Felix,
care o organizat şi condus ani de-o r6ndul Serviciul Sonltor, o fost evreu VO!beşte îndeajuns despre
meritele evreilor din punct de vedere medical.
III. Nu a/std pietor6. ci /ips6 ele medici

Pentru co aprecierile noastre SO nu paO Interesate, ne permitem sO rezumOm dedaatl l fOcute
de oameni corrptenl;I, în fr'unte cu dl. dr. I. Costlnescu, fost ministru ol sOnOtOţll.
1 La taO aproape nu avem medici; în unele regiuni un medic Io 30 CXXJ locuitori, un medic Io
1 0-1 5 sate. odlcO în Imposibilitate de o fi de vreun folos.. :.
2 Imenso majoritate o sOtenllor zace şi moae fOrO o fi VOzutO de un medic" (dr. Sabin
Monullo. RdevCJtul, 1 5 Iulie 1 935).
3 Sunt putini medici. Ne trebuie mol multi" (Nicolae Roşu. Curentul, 8 august 1 935).
4 Nu este îngOdult statului so trlmltO Io sate într-un singur an 14 CXXJ fnvOţOtorl şi 3 medici,
cOnd 50-90% din populotlo ruralo este roosO de sifilis, de oftico. de pelagO. de tifos contemotlc. cOnd şi
ototlo copil care se nasc trOlesc otOt de putln" (T. Plsonl Tragedia noostrtf. ltgus. 21 februcrfe 1 933).
5. .în Oltenia este fncO nevoie de multi medici de plosO" (dr. Popescu, Inspector general
sanitar. Vilton.JI. 1 8 Iulie 1 935).
6 Printre altele. Legea sonltaro din 1 888 o admis sonltorl dintre minoritari din pricino co
medicii autohtoni ou refuzat so meargO Io sate. cum refuzO şi acum, ba mol opresc pe oltll sO meorgO"
( Epoco, 1 6 mol 1 935).
7 Organele oficiate rOspund co medicii români nu sunt dispuşi sO ocupe posturi de medici de
circumsalptle. aşa cO locurile vacante le ocupO cel care le soticltO. minoritarii. S-o votat legea Costlnescu
şi acum se constotO lipso amatorilor de o beneficia de dlspozltlunlle acestei legi" (Unfv8tsul, 6 aprilie
1 935).
8 Se prezlntO prea putini medici care sO rt'JvneoscO sO devlnO medici de clrcumsalptle ruroto.
În schimb se îngrOmOdesc şi foc cele mol mori eforturi spre o obtlne Jocuri medicii strOlnl. dor atunci Io ce
serveşte tootO larmo notlonollstO. toate legile de ocrotire o muncii romOneştlT (Pamfil Şeicaru. Curentul,
1 4 februarie 1 936).
Din aceste declarotll rezultOnd co numOrul medicilor este cu mult Inferior nurrmilul necesar,
reies cu prtsoslnţO urmOrlle dezastruoase pentru tarO prin îndepOrt:oreo medicilor evrei.
. •

.

•

. •
.

•

• •

.

•

.

•

.

•

IV. NumfJnJ şi or/qinea etniciJ o medIcilor Io 1938 şI 1 940

Originea
etnlcO

Total
Români
Evrei
Germani
Unguri
Altli

în cirre

Io 1 938
În procente

absolute

8 767
4 386
3 1 04
569

387
321

În cih'e

Io 1 940
În procente

Anul 1 940 foto de
anul 1 938 %

absolute

1 00.0
so.o

35,4
6,5
4,4
3,7

6 032
3 376
1 876

1 00,0
56,0

466

7 ,7
3,4
1 ,8

206

1 07
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31 , 1

68,8
76,9
60,5
81 ,9
53,2
33,3

Din cifrele ce preced rezultO cO, procentuc1 cu număul total al medicilor. evreii au scOzut mai
mult dec6t rom&lll şi germanii: Iar în raport cu populaţia totalo. procentul medicilor n-o crescut. ci a romas
aproape staţionar foto de 1 938, aşa co situaţia clescrlsO în paagaful precedent a rOmas neschimbată.
V. Ftmoto şi medicii
DocO nunăul medicilor este cu tob.JI nesuficient pentru tl� de pace, este el oare îndestulOtor
pentru tl� de rOzbol? Desigur co nu, Iar experienţa s-o fOcut în timpul r0zbo1u:u1 de întregire. lato ce a
sats dl. colonel dr. Vlcal, Şeful Setvlclulul Sanitar de la Marele Cartier General:
.cDoctcrt, daţi-ne doctori•. se strlgO din toate p&ţile, Iar doctori nu sunt destul: s-ou pierdut
ottitia. ŞI atunci, el c6';1 sunt rOmaşl, îşi multtpllcO farţgle, se consumO munco şi veghe. el sunt maxlmul
altrulsmulul; nu ultO co mult! sunt capi de fomllle, coci cine poate uite acest sentiment duios, Piedestalul
Naţiunii? Dar Tşl saat flcO acest sentiment care este şi rostul vletfl lor personale, îşi soalflcO şi vtata lor
pentru binele şi sOnOtotaa tuturora, pentru a ap&-a pe ap6-0torll tall şi opaotarii patrlmonlulul comun
IOsat de la str&noşl.
ŞI totuşi medicii şi-ou fOcut cu prlsoslnto datoria. cu abnegatle chiar. Sunt regimente uncie 7-8
medici ou mers„. la tifos, era sO zic la moart8 siguro. şi totl au cOzut, cOCI ocola nu există nici un mljlac de
apOrcn a Iar şi nici nu putea fi luat. Mergeau deci cu bunO ştllnto la un perieci mortal şi-şi expuneau viaţo
cu tot ot6t curaj ca şi cel mal mare erou milltar. Proporţia enarmO de TmbalnOvlrl în erectlvul medicilor şi
cea mare a martalltOţll Iar au îngrijorat armata, dar au probat pere�u valoarea lor.
Am str&s cu durere multO şi cu at6t mal audO, m6lnlle atOtor colegi ca Solu, R6murescv (primul
citat cu lnolt ordin de zi, dupO aceea au fost prea multl care au murit). ca Londes şi ca at6t de multi alţll,
care, atinşi de boala nemlloosO, continuau totuşi îngrijirea bolnavilor armatei. pentru ca peste c&:eNo zile
sO cadO şi el şi sO se ducO ocolo de unde nimeni nu se mal întoarce.
Eroi modeşti. necunoscuţi, fclongO lnvlnclbilO în mari sentimente. medicii sunt un factor, o
constată acum cu toţii, în purtarea cu succes a rOzbolulul, el ap6-0 pe ap6-0taril cu arma al tfr'll, şi ca sO
apere, trebuie sO lupte şi ottil;l a sO dlspaO; lupta Iar, în care proporţia cOzuţllor este ot6t de mare, le dO
dreptul la jalea ad6nc:O a celorloltf fli al patriei, le dO dreptul a se considera el înşişi ca combatanţi.
SO pl6ng0 sotflle şi copili lor, sO pl6ng0 cu lacrimi mari pe ocel soţi şi palnţl care se clespat
astfel pentru totdeauna ele el; sO plc!lngO camarazii şi toţi amicii lor; sO plc!lngO soldatll opăotl de el, sO
plc!lngO. coci despOrţlrea este dureroosO" .
foptul co dl. colonel dr. Vlcal clt:eozO pe evrei este destul de semnificativ.
Papulatfa ţ611 este astăzi de 10 800 525 rom6nl etnici. La mobilizare chemc!lndu� 1 2% din
populaţie, armate cuprinde deci l 296 063 ostaşi rom6ni. Cum medicii rom6nl nu sunt dec6t 3 376,
aceasta înseomnO un medic la 384 ostaşi. Aceasta docO, blneînteles. toţi medicii rom6nl var fi încadraţi,
ceea ce este l�lbil. Cine va îngriji între tl� de milioanele de romc!lnl nemobilizaţi?
VI. Tnchelere
Tocmai cc!lnd armato germano încadreazO pe medicii evrei, c6nd Statul german recunoaşte
necesitatea evreilor în economia statului, întrebulnţ6nd pe evrei, W.W.J. (evrei utili economiei germane).
la noi în plin rOzbol se propune îndepatarea medicilor evrei, ale cOror sentimente de înalt patriotism au
fost recunoscute în timpul rOzbolulul de întregire. Aceasta în ceea ce priveşte Interesele ţOrli.
Dar în ceea ce priveşte pe evrei? Din momentul ce se llmlteazO medicilor evrei exerciţiul
profesiunii la pacient! 811fe l - şi în drept şi în fapt - apare cu totul llpsltO de interes şi de omenie
dlspozltfunea care lnt:arzlce procttca medicilor evrei înscrişi dupO 1 9 1 9, dispoziţie care ar reduce număul
medicilor 811fel la circa 300 pentru a populotfe de 350 OOO suflete. odlcO un medic la l 1 66 suflete. Daco
mal odOugOm co sunt localll:Otf Tn care număul evreilor esl:8 ot6t de redus - la sate de exe�u şi chiar în
unele oraşe Tnc6t medicul evrau nu mal poate t:rOI. şi cum medicului creştin ii este Interzis sO dea ingrtjlrl
-
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- ofao de cazuri de urgento - onteprolecb.JI contine nu numai o sentlnto de condomnae la mocrte prin
foame o medlcllar evrei, da şi o bolnavilor evrei.
NOdOjdulncl, Domnule Ministru, co veti binevoi o vedea co observotf lle noastre sunt întemeiate.
vO rugOm sO binevoiţi o primi înaedintaea respectuoasei noastre consideraţiuni. Preşedinte. W.
Flldermon, Seaetor general, dr. I. BrucOr".
Pe memoriu este rezoluţia conducătorului statului, care cere ca Departamentul ele specialitate să
cerceteze siuatia. (A S B . Fond P C M . dosar 4 9 4 / 1 940. filele 95-961

Lege.a de reglementare a statutului medicilor evrei ·a fost publicată la 12 noiembrie 1 940. Memorriul lui
W. Filderman nu a fost luat în considerare. Vezi decretul-lege în E.R. 1 940- 1 944, YOI. I, documentul 19.
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1940, octombrie 1

Şedinţa Consiliului de Miniştri. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, dă dispozitii pentru
eli_minarea evreilor din domeniul profesiunilor libere .
In locurile rămase vacante urmează să fie plasau
refugiati români din teritoriile ocupate.
Şedinţa se deschide la ora 1 O, sub preşedinţia d-lui general Ion Antonescu
[„.].
Dl. general Ion Antonescu: Dar în chestiunea proprietăţilor jidoveşti expropriate? 1
Dl. Horia Sirna, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: Trebuia să apară astăzi.
Dl. general Ion Antonescu : Chestiunea am hotărât-o încă de joi.
Dl. Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale:
Sunt informat că evreii fac înstrăinări masive.
Dl. general Ion Antonescu: Du-te imediat la domnul ministru de justiţie şi spune-i.
Cum constaţi asemenea situaţii, suie-te în automobil, vorbeşte cu
ministrul justiţiei, si rezolvaţi imediat problema.
Dl. general Const. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: În privinţa refugiaţilor,
mai sunt încă măsuri de luat [„.]. Situaţiunea este mai grea pentru
intelectuali.
Dl. Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale
pentru colonizare si populaţia evacuată: Chestiunea cea mai grea este
soluţionarea situatiei avocaţilor. Un ajutor material mai mare ar costa
prea mult statul.
S-au radiat din Barou 1 400 de avocaţi jidani şi au mai rămas
800. Din această cauză nici un proces pe care îl sustineau avocaţii jidani
radiati nu intră în mâna românilor.
Dl. general Ion Antonescu: De cine depinde această chestiune?
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Dl. Alex Constant, subsecretar de stat pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri:
Depinde de Barou.
Dl. CorneUu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale
pentru colonizare şi populaţia evacuată: Cu toate intervenţiunile făcute,
până acwn nu am putut angaja decât zece avocaţi.
Având însă în vedere că au fost daţi afară din servicii funcţionarii
jidani, indiferent din ce categorie făceau parte, şi că avocatura este o
profesiune în strânsă legătură cu împărţirea dreptătii, cred că ar trebui
să se înlăture toţi jidanii din Barouri.
Dl. general Ion Antonescu: Va trebui ca jidanii să nu mai aibă drepturi să
profeseze . N-au drepturi decât să-şi apere procesele conaţionalilor săi.
Dl. Alex Constant, subsecretar de stat pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri:
Există o soluţie bună şi pentru refugiaţi. Ei vor putea forma un birou qe
asistentă pe lângă fiecare Barou, care să preia procesele jidanilor. In
felul acesta se pot plasa 500 de avocaţi, şi poate chiar mai mulţi.
Dl. general Ion Antonescu: Prima măsură pe care trebuie să o luăm este ca
începând cu anul judiciar, evreii să nu mai aibă drepturi să pledeze decât
afacerile conationaUlor lor. Măsura luată până acum este o măsură
absurdă.
Prin urmare, te rog să dai ordin domnului ministru de justitie
să-mi facă acest decret astăzi2•
Problema avocaţilor nu s-a rezolvat cu sistemul acesta de până
acwn. CUentela nu a mers de la avocatul jidan la avocatul român.
Soluţiunea stă într-un plasament imediat al avocaţilor creştini şi acest
plasament trebuie găsit în industrie, în comert şi la stat în locul jidanilor
dati afară.
Dl. Horia Sima, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: Şi astăzi sunt jidani în
contencioase.
Dl. ComeUu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Nationale
pentru colonizare şi populatia evacuată: La Cartea Funduară au fost
plasaţi atâţia magistraţi, care . . .
Dl. general Ion Antonescu: Prima măsură luată este ca să se facă legea prin care
avocaţii evrei să nu mai pledeze decât afacerile conaţionaUlor lor, iar a
doua este ca în toate contencioasele existente, avocaţi să nu fie decât
români, iar a treia măsură este plasarea tuturor avocaţilor şi a celorlalte
profesiuni Ubere în locurile rămase Ubere prin eliminarea evreilor.
Deocamdată am dat principiile. [ ]
A. S . B . ;:ond P. C . M . Cabinet. dosar i 68/ ' 940. 1 1ele 236-2 5 7
. . .

.

: Se are în vedere decretul-lege privind exproprierea bunurilor rurale evreicsti, care a fost publicat în M. O.
P.l , nr . 233, 5 octombrie 1 940.
2 Vezi documentul 52 din volumul de fată.
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49
1 940, octombrie 4

�edinţa Consiliului de Cabinet.

Evreii nu pot să fie
, umizori regali. Comerciantii evrei sunt obligaţi să
angajeze personal românesc care să învete
meseria de negustor.

Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . ]
O altă chestiune: mai toţi furnizorii Curţii Regale sunt jidani.
Trebuie să anulăm şi chestiunea aceasta a furnizorilor Curţii Regale. Cei
din trecut pierd dreptul de a mai pw1a titlul de .furnizor al Curţii
Regale", iar pe viitor încetăm sistemul acesta ca toti jidanii să alerge la
Palat şi să capete acest titlu1• [ • • • ]
O problemă foarte gravă pentru noi este aceasta: jidanii din
Europa Centrală sunt evacuaţi către Orient pe vapoare, pe Dunăre.
Dunărea este internaţională. Intră la Orşova câte 7-800 evrei pe vapor
şi la Sulina ies nwnai 3-400. Vasăzică , noi pompăm încontinuu jidani de
aceştia din Europa Centrală2•
Dl. general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Ştiu aceasta. Unde se
opresc vapoarele, le păzim.
Dl. general Antonescu, conducătorul statului: Nu seiveşte la nimic. Vapoarele sunt
jidăneşti şi sunt plătite. Lasă noaptea o barcă şi îi duc la mal între
posturile de grăniceri. Pentru toţi aceşti jidani să faci lagăre de
concentrare - aceasta este prima măsură - şi să-şi plătească ei
întretinerea sau comunitatea evreiască, pentru că eu nu-i întretin pe
seama statului român. Facem chiar un comunicat că cei care au intrat
clandestin în tară vor fi trimişi în lagăre de concentrare pe socoteala lor
sau a comunitătil, pentru că nu avem mijloace să-i întretinem3•
Dar care este soluţia să nu se mai întâmple acest lucru? Când
intră vapoare pe Dunărea românească să se pună de pază agenti, care
vor merge cu aceste vapoare până ies la Mare, ei fiind răspunzători dacă
în timpul trecerii pe Dunărea românească se întâmplă ceva [ . ].
În ce priveşte pe evrei, rabinul mi-a cerut învoirea ca să poată
întrebuinţa templele în timpul sărbătorilor. Am dat dispozitie să se ducă
la temple. acolo unde se găsesc.
Pentru satele româneşti de la frontieră am luat măsuri.
Se cere ca portretele regale să nu se mai pună la vitrinele
evreieşti. Cred că putem face aceasta. Mai mult, trebuie să fie interzis ca
portretele regale să mai stea pe cârnaţi şi pe alte lucruri, în vitrine.
Dl. general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor străine: Să fie interzise de
exemplu, şi în berării şi în alte localuri [ . . . ).
Dl. general Antonescu, conducătorul statului: Domnilor, în cadrul celular economic
al acestui neam, noi trebuie să stabilim unde plasăm pe toţi funcţionarii
..

..

141
https://biblioteca-digitala.ro

noştri refugiati şi cum intrcxiucem în comertul tării româneşti elementele
legionare tinere ca să le îndrumăm către comert. Avem absolvenţi ai
şcolilor comerciale şi ai academiilor de comert. Pentru aceasta cel mai
târziu până în ianuarie trebuie să stabilim pe centre, pe oraşe şi pe
comune rurale, mai ales în Moldova, unde sunt multi jidani, care sunt
casele de comert unde trebuie să intrcxiucem funcţionarii noştri, plătiţi
de comercianti, să învete comertul pe care îl exercită astăzi, să avem
oameni care să cunoască meseria. De aceea, trebuie arătate toate
magazinele din Lipscani, pe volum, pe categorii ; de asemeni pe Calea
Victoriei, pe Văcăreşti, etc. şi în provincie. După ce vom stabili câte mii
de oameni ne trebuie să băgăm aici şi pentru ce fel de comert, venim la
ce am spus adineauri în ce priveşte funcţionarii din cadrul disponibil, ce
poate să facă fiecare, pentru ca cel · mai târziu în ianuarie să intre în
aparatul acesta economic al neamului românesc elemente româneşti.
Dar nu dezordonat, ci vreau să ştiu ce oameni am de plasat şi ce poate
să facă fiecare. Dacă avem aceste date şi această evidentă a comerţului
nostru, putem să-i băgăm în toate aceste întreprinden"" [ . . ].
.

A. S . 3 . �ond P. C . M . Cabinet. dosar 1 67/ i 940. fi lele 293. 297. 307. 3 i 7
.

1 Primele brevete de .Furnizor al Curţii Regale", au fost acordate unor meseriaşi evrei încă de regele Carol
I. Printre ei erau pălărieri, gravori, giuvaergii, blănari, ş.a. (Vezi dr. Avram Rosen, Participarea evreilor la
dezvoltarea industrială a Bucureştiului, pag. 49).
2 În cursul anului 1 940 au trecut într-adevăr prin porturile dunărene wse cu refugiati din Germania şi
Austria, spre Palestina. Din sursele evreieşti însă nu rezultă că vreun evreu dintre ei ar fi rămas în
România. Dimpotrivă, organizatiile evreieşti le-au acordat tot sprijnul să-şi poată continua drumul spre
Palestina.
' Textul comunicatului: .Evreii cere ou intrat clandestin în taO în ultimii S ani sO plece singuri în 2 lunl.
Cine nu vo pleca va fi închis în logarele care se pregOtesc în acest scop şi în care vor fi întreţinuţi din
proprllle lor mijloace sau de Comunitatea EvreloscO, statul neav&ld bani dlsponlblll pentru astfel de
cheltulell (Curentul, 7 octombrie 1 940).
' Problema plasării functionarilor români în comertul evreiesc a mai fost reluată şi în alte sedinte ale
Consiliului de Miniştri.
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50
1940 , octombrie 8

Şedint.a Consiliului de Cabinet. S-au hotărât
desfiint.area cimitirului evreiesc din str. Sevastopol,
afişarea in toate librăriile a listelor cu numele
scriitorilor evrei, întocmirea unei evidenţe pe
judeţe cu suprafat.a arabilă expropriată de la evrei.

Dl. prof. Traian Brăileanu, ministrul educaţiei naţionale, cultelor şi artelor: Vine
chestiunea Crematoriului din Bucureşti, care ar trebui închis.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: De ce?
Dl. prof. Traian Brăileanu, ministrul educaţiei naţionale, cultelor şi artelor: Pentru
că este împotriva Bisericii.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Când s-au întâmplat arderile, cei
de la Crematoriu m-au tinut totdeauna la curent. Cel dintâi care m-a
informat a fost Trancu-laşi. Atunci am pus eu să se ia chitanţe. Întâi nu
se dădeau chitanţe. Atunci am spus lui Trancu ca să se dea chitanţe. În
cursă mi se pare că a căzut generalul Argeşeanu.
Este necesară o anchetă pentru a vedea cine a plătit arderile care
s-au efectuat acolo.
Dl. prof. Traian Brăileanu, ministrul educaţiei naţionale, cultelor şi artelor: Dar nu
îl închidem?
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: În toate ţările există. Omenirea
merge �pre progres şi cimitirele trebuie să dispară cu timpul.
In primul rând, trebuie să scoatem cimitirele evreieşti din centrele
oraşelor. Avem în plin centru al Capitalei cimitirul Filantropia şi din str.
Sevastopol 1.
Dl. Horia Sirna, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: Nu trebuie să dăm
impresia că luăm o măsură împotriva religiei lor.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Trebuie să-i pregătim pe o
chestiune de higienă . Trebuie să pregătim pe evrei, ca să caute din
vreme un alt cimitir.
Când îl vor găsi, vom aproba folosinţa lui, cu condiţia ca să fie
plasat la 100 km de Capitală2 •
Dl. general Const. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Mai ales că cel din str.
Sevastopol este plin şi nu mai primeşte nici un mort de aproape 25 ani.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Trebuie discutată chestiunea cu
Comunitatea Evreilor, punându-le în vedere că este vorba de salubritate.
[. . .]
Trebuie o statistică, ce ziare ungureşti apar la noi, şi ce ziare
româneşti apar la ei, ce se ascunde în spatele lor, comuniştii, jidanii şi
masonii.
După apariţia comunicatului, vom lua măsuri, domnule Constant.
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Dl. Horia Sirna, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: Desfiinţând presa
maghiară, s-ar desfiinţa prin aceasta o bună parte din elementul jidănesc
din ea. [ . ]
Trebuie un decret, prin care jidanii să nu poată scrie decât numai
în idiş şi deci nwnai pentru conaţionalii lor.
Dl. Alex. Constant, subsecretar de stat la Presă şi Propagandă: Trebuie o măsură
generală.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: lndată ce un ziar spune lucruri
inexacte, suprimă-I.
Dl. Alex. Constant, subsecretar de stat pentru Presă şi Propagandă: Eu am
prezentat un referat asupra cărţii jidăneşti şi spuneam că în fiecare
librărie trebuie să se afle un indice, pentru ca lumea să ştie ce cărţi sunt
scrise de jidani3•
Se prezintă şi se semnează referatul domnului Al. Constant.
..

•

[. . .)

Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Jidanii din Moldova au în
stăpânirea lor morile aşa-zis ţărăneşti, care au fost protejate de
demagogi, dar în realitate nu sunt mori ţărăneşti, ci jidoveşti. Doar
câţiva sunt proprietari români. Jidanii câştigă şi la făină cu morile
acestea ţărăneşti. Felul în care lucrează ele nu corespunde cu măsurile
luate de dumneata, domnule Dragomir. În felul acesta, se ocolesc toate
principiile bune puse de noi. De aceea, trebuie pusă în studiu şi rezolvată
chestiunea morilor ţărăneşti. Făina să se facă numai la morile care vor fi
clasate. Morile ţărăneşti au de lucru cu măcinatul porumbului pentru
ţărani.
La aceste mori ţărăneşti trebuie să facem un control cu legionarii .
Deocamdată atrag atenţia, din informaţiile pe care le am, că toate
măsurile luate de noi sunt eludate de morile ţărăneşti de astăzi, care,
după cum ştiţi şi dv. , în marea lor majoritate nu sunt în mâinile
românilor. Sunt sau în mâinile unor înstrăinaţi de sentimentele neamului
românesc, unor oameni avizi de bani sau sunt, în marea lor majoritate cum este în Moldova şi în Bucovina, ca şi fabricile de ţuică şi de spirt -,
în mâini jidoveşti. Şi din această cauză întreaga naţie rămâne cu făină şi
pâine proastă şi este otrăvită cu alcool prost4 • [ • • • )
Dl. Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Colonizare şi Populaţia Evacuată: În chestiunea pădurilor, sunt de
părere să se stabilească ·că pădurile jidoveşti nu pot fi vândute decât cu
exercitarea dreptului de preempţiune din partea Ministerului Agriculturii .
De asemenea. nu poate să fie vândută productiunea din anii
viitori.
Dl . ing . Nicolae Mareş, ministrul agriculturii si domeniilor: Cum se întâmplă în
cazul acesta? Se face o notificare către minister şi se spune: vreau să
vând cutăruia pădurea . . .
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Şi dumneata spui: vinde-i-o, dacă
e român.
Dl. George Leon, ministrul economiei naţionale: Să nu fie numai o lună, ci două
luni dreptul de preempţiune.
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Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Puneti-vă de acord şi prezentati
rni chestiunea în întregime.
Dl. Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Colonizare şi Populaţia Evacuată: Chestiunea fabricilor de spirt.
Sunt fabrici agricole şi fabrici industriale de spirt. Cele agricole
sunt accesorii ale moşiei. Este o moşie de zece hectare şi aceasta are
accesoriu o fabrică de spirt, care prelucrează produsele agricole proprii.
Sunt însă altele, care cwnpără produsele agricole de la acei care le fac şi
le industrializează. Sunt fabricile industriale de spirt.
Prin urmare, în chestia fabricilor de spirt, principalul este terenul,
pământul, producţia agricolă. Şi atunci cred că ar trebui interpretată
legea de expropriere a bunurilor jidoveşti în sensul că sunt bunuri
agricole şi fabricile agricole de spirt, pentru că nu sunt excepţionate, nu
sunt industrii în sensul exceptiunii, nu sunt o industrie, ci un bun rural. A
mai fost ridicată chestiunea aceasta.
În toată tara sunt o swnă de moşii jidoveşti care scapă de la
expropriere tocmai prin faptul că au o fabrică de spirt acolo. În jurul
fabricilor acestora sunt vite. Trebuie totul expropriat.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Vă rog să faceti cazuri concrete.
Unde sunt situaţiunile acestea?
Dl. Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Colonizare şi Populaţia Evacuată: La Blaj sunt 268 de jugăre de
pământ.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Dati-rni toate cazurile din tară,
pentru ca pe baza lor să judecăm şi să legiferăm.
Dl. C. Papanace, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor: In legătură cu
fabricile de spirt există . . .
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu mai discutăm în principiu.
Am admis tot ceea ce se ridică aici. Puneti chestia în studiu şi tot ceea ce
se poate face să se facă, fără panică, fără distrugere.
Dl. Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Colonizare şi Populaţia Evacuată: Şi cu morile ţărăneşti la fel.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: La fel. Dar trebuie şi aici o
situaţie; trebuie să ştiu câte mori ţărăneşti sunt pe suprafaţa tării; câte
sunt în mâinile străinilor şi apoi să stabilim un principiu pentru ele. Nici
aşa nu putem: să le luăm şi să le închidem, căci va suferi toată tara
imediat.
Dl. Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Nationale,
pentru Colonizare si Populaţia Evacuată: Sunt foarte mulţi morari
români care pot lucra.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Trebuie duşi acolo să lucreze.
Dacă întrerupem lucrul se produce criză. Aşa a propus Goga. Stabiliţi o
statistică a întregii situaţii. După aceea stabiliţi, în paralel, a oamenilor
care sunt de plasat, legionari competenţi. De o parte nevoile; de alta
oamenii. Dar fiecare la specialitatea lui. După ce am pus pionierii la locul
lor, atunci venim cu măsurile. Altfel, stagnăm viata statului. Acesta este
mecanismul procedural. Am mai spus-o. Am să răguşesc tot revenind
asupra acestui lucru5 .
•
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Dl. Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Mll}isterul Economiei Naţionale,
pentru Colonizare şi Populaţia Evacuată : ln ce priveşte aplicarea legii
pentru exproprierea proprietătil jidoveşti, faza întâia este terminată ,
adică preluarea6• Ar unna acum faza a doua, punerea în folosintă .
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Să-mi prezinti o statistică pe
judete. Care sunt terenurile, ce întindere au, ce valoare au. Toate
acestea să le faci sub formă de inventar. . . Trebuiesc făcute dosare pe
judete. După ce am făcut dosarele acestea avem alături alte dosare cu
oamenii pe care îi putem întrebuinţa: avocaţi, meseriaşi, din fiecare
categorie . . .

A. S . B . . Fond P.C . M . Cabinet. dosar 1 6 7/ 1 940. fi iele 3 2 3 . 3 2 7 . 340. 3 6 7-369
' Conform unor informaţii documentare, cimitirul evreiesc clin str. Sevastopol a fost infiintat la sfârşitul
secolului al XVII-iea, aşezarea fiind aproape de tmul din cele mai vechi cartiere evreieşti din Bucureşti. Cea
mai veche piatră funerară din acest cimitir care s-a păstrat până în zilele noastre datează din anul 1715.
A fost aşezată pe mormântul rabinului martir Mordechai, fi ul rabinului lehuda. C imitirul a fost expropriat
în anul 1 942, evreii fiind obligaţi să facă act de donaţie către municipiul Bucureşti. Activttătile de
deshumare au fost efectuate de un detaşament evreiesc de muncă obligatorie, care şi-a început activitatea
în vara anului 1 942 şi a încheiat-o în iulie 1 944. În legătură cu interesul direct al mareşalului Antonescu
pentru această problemă, este concludentă următoarea adresă trimisă din partea secţiei relaţiilor cu
departamentele din cadrul Preşedinţiei Consillului de Miniştri, către Marele Stat Major ( 12 iulie 1 942):
Domnule generol,
Conform dispoziţiei domnulul maeşol Antonescu. Prlrnalo Munlclplulul Bucureşti urmeczo sO
evacueze. în tl�I cel mol scurt. clmltlrul avrelesc din str. Sevastopol nr. 1 3-1 7 .
În conformitate cu ocrul autentic prin care Prlrnalo Munlclplulul o Intrat în proprietatea
terenului, urmo co predarea sO se rad! Tn trei etcpe:
Primo Io 1 1 Iunie 1 942;
A doua Io 1 1 lulle 1 942;
Ultimo Io 1 1 septembrie 1 942.
În urmo unor repetate şi st:&ultoors lnt:erventlunl ole Prlmalel Munlclplulul Bucureşti. Statul
Major o pus Io dlspozltle un detaşament de cln:o 500 avrel, care sO e'8crueze lucr6-tle de deshumare de Io
acest cimitir şi de reînhumare Io clmltlrele din Şoseauo Glurglulul şi evreiesc de rit spaniol. DupO doto de
25 Iunie, detoşamenbJI o rost redus, de cOtre Cercul de Aecrutore Bucureşti, Io un numa de 140 evrei.
resbJI de 360 fiind repotlzoţl Io olte IU<J(Wi.
Deoarece ritmul lucr6-tlor este mult încetinit, VO rugOm sO binevoiţi o dispune sO se mOreoscO
numaul evreilor ce luaeozO în acest scop Io clmltlrul din str. Sevostopol.
Prlmltl. VO rugOm . domnule general . asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni. (A.S.B„ Fond
P.C.M.Coblnet, dosar 279/1 942, fllo S4).
' În problema dreptului evreilor de a-şi înhuma mortii, la 14 august 1 942. s-a transmis următorul ordin
din partea Preşedinţiei Consiliului de Ministri, către Ministerul de Interne:
Domnule ministru.
Conform dlspozltlel domnului mareşal, 0\18m onoarea o VO ruga SO binevoiţi o dispune co pe
viitor mortll evrei sO fle lnclnerotl. lor ram11111e ce sustln co aceştia SO fle îngopotl sO fle I� Io o taxO
ridicato.
Primiţi, vo rugOm. domnule ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni. (A.S.B„ Fond
P.C.M„ dosar 279/1 942. fllo 1 85).
Ordinul i-a afectat grav pe evrei, căci religia iudaică interzice incinerarea.
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3 Comw'lic:atul Ministerului Propagandei Nati<>nale privind interzicerea vânzării operelor scriitorilor evrei a
apărut în presă abia în 1 942, cu următorul conţinut: .în legătură cu lista scriitorilor evrei din România
afişată în toate librăriile din tară şi instituţiile culturale , Ministerul Propagandei Nationale aduce la
cunoştintă: vânzarea operelor acestor scriitori este oprită cu desăvâ1$ire în librăriile româneşti. Bibliotecile
şcolare şi cele publice de orice categorie, precum şi bibliotecile divetwlor institutii de stat şi particulare vor
înlătura aceste lucrări definitiv.
Fac excepţie de la această măsură depozitele legale şi următoarele biblioteci: biblioteca
Societătii Scriitorilor Români, biblioteca Fundaţiei Aman din Craiova, biblioteca IC. Bibicescu din Tr. Severin, ş.a. Aceste biblioteci, ca şi depozitele legale stmt însă îndatorate să scoată din cataloage fişele
cuprinzând lucrările acestor scriitori, întocmind un fişier deosebit, accesibil numai în interes ştiinţific şi cu
aprobarea specială a directorilor acestor biblioteci. Autorităţile şi întreg publicul românesc stmt rugate să
comunice în scris numele adevărat şi pseudonimul scriitorilor evrei care nu stmt cuprinsi în această listă"
(Universul, 5 februarie 1 942).
• Ulterior, conducătorul statului şi-a schimbat părerea despre aportul morilor evreieşti la aprovizionarea cu
făiriă a populaţiei. Vezi în acest sens documentul 87.
5 Conform decretului-lege 3810 din 12 noiembrie 1 940, au fost expropriate şi aşa-zisele mori evreieşti
(Vezi E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 18), iar conform decretului-lege nr. 1 120 din 2 mai 1 940, au
fost expropriate şi fabricile industriale de spirt, de spirt de vin, rafinăriile de alcool ş. a. (loc. cit. ,
documentul 39).
• Decretul-lege a fost semnat la 4 octombrie 1 940.

51
1940, septembrie 10

Extras din expunerea 9eneralului Ion Antonescu,
conducătorul statului, în şedinta Consiliului de
Cabinet, privind administrarea bunurilor rurale
expropriate de la evrei. Pământul nu se împarte.
Se organizează obşti, in frunte cu administratori,
reprezentanţi ai statului.
Să-mi prezinti o statistică pe judeţe: care sunt terenurile, ce întindere au.
Toate acestea să le faci sub formă de inventar. Trebuiesc dosare speciale.
Trebuiesc făcute dosare pe judeţe, iar în fiecare judet pe comune.
După ce am făcut dosarele acestea. avem alături alte dosare, cu oamenii
pe care îi putem întrebuinţa: avocaţi, meseriaşi, din fiecare categorie . Atunci ştiu
ce nevoie am şi cu ce oameni le pot acoperi şi punem şi pe fiecare la locul lui.
Vine pe urmă a treia lucrare, care este definitivarea, în care ne vom
ocupa de felul în care i-am plasat pe toţi_
Noi trebuie să ajungem la o burghezie ţărănească; la proprietatea
mijlocie, pentru că aceasta va fi sistemul celular de bază, de rezistentă a neamului
românesc. Nu mai mergem la o împărţire a proprietătii. Sunt de părere că este
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mai bine să plasăm, în raport cu întinderea, un număr de familii care să se ocupe
şi care să lucreze pământul în obşte şi statul face deocamdată contracte cu ei şi ei
trebuie să execute ceea ce spune statul.
Nu împărtim pământurile.
Organizăm obşti pe toate aceste terenuri şi obştea este ca un organism,
cu şeful de obşte, cum ar fi un administrator şi acesta este un girant al statului, iar
ceilalţi lucrează . Ei trebuie să semneze în această privinţă un angajament, un
contract, pentru că dacă nu semnează, suntem la discreţia lor. Se ceartă, nu
lucrează şi iau parte numai la beneficiu.
Acesta este principiul.
A. S . a Fond P. C . M . Cabinet. dosar 1 7 2 / 1 940, fi la 1 05
. .

52
1 940, octombrie 1 1

Şedin� Consiliului de cabinet. Se discută
e roblema·transferului proprietătilor evreieşti la
ce1lalti locuitori ai tării. S-a definitivat noua lege cu
privire la reglementarea activitătii avocatilor evrei.

Horia Sirna. vicepreşedintele Consiliului: Apoi, este problema aceasta, pe care eu
o văd foarte gravă, a transferului de proprietate de la jidan la român. Se
creează un vid economic şi dacă noi românii nu suntem prezenţi, natural
că vor veni străinii şi vor lua averea aceasta, care este a noastră şi care
trebuie să ne vie nouă în prim rând.
Degeaba se iau aceste măsuri ca să se pună comisari de
românizare la întreprinderile industriale - este bună această măsură pentru că în locul evreilor, care-şi vor lichida întreprinderile, vor veni alţii.
Nici statul şi nici particularii, singuri, fără de nici un ajutor, nu vor putea
lua aceste întreprinderi.
Şi atunci, eu aş avea o propunere în această privinţă şi anume:
mişcarea noastră să facă o casă de credit legionar, care, sprijinită pe
Banca Natională şi pe unele întreprinderi bancare mai importante de la
noi, să poată uşura acest transfer de proprietate de la evrei la români. Şi
anume cum? Transferul de proprietate nu se poate face numai pe
garanţia materială, ci se face şi pe garanţie morală, adică trebuie să fie
oameni cunoscuţi şi recunoscuţi de Mişcare, cărora să li se dea
împrumuturi, ca să poată intra în posesia întreprinderilor comerciale
evreieşti.
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Aceasta ar fi garanţia întregului Stat Legionar pentru ca acest
transfer să se facă în bune condiţiuni. Dacă dv. aprobati această
propunere, chestiunea se simplifică mult.
Dl. general Antonescu, conducătorul statului: Este deja aprobată. Domnul ministru
Dragomir1 a awt instrucţiuni în acest sens încă de acum două
săptămâni.
Dl. Horia Sirna, vicepreşedintele Consiliului: Atunci putem intra în contact şi cu
germanii.
Dl. general Antonescu, conducătorul statului: De acum două săptămâni i-am spus
domnului Dragomir să se înţeleagă cu domnul Cretzianu2 şi să ia măsuri.
Rămâne ca această idee să se transforme într-un lucru practic. Eu nu
sunt tehnician, trasez numai principiile cu bunul meu simt.
Horia Sima, vicepreşedintele Consiliului: lată, de exemplu, se pune problema
magazinului .Aux Galeries Lafayette"3, pe care vor să-l ia germanii. Au
venit la mine trei germani ca să ia acest magazin. Le-am răspuns însă că
nu se poate ca ei să fie numai cu capitalul şi noi numai cu munca, ci
trebuie ca să venim şi noi cu o participare la capital.
Dl. general Antonescu, conducătorul statului: Aceasta intră în chestiunea planului
general de colaborare economică între noi şi germani [ . ] .
Dl. Horia Sima, vicepreşedintele Consiliului: . . . Fără o lege care să protejeze
elementul românesc în domeniul economic, noi nu ne mai putem
consolida. Nu mă gândesc la o nouă expropriere, ci la înfiintarea unui
oficiu de românizare care să dirijeze transferul de proprietate de la jidani
la ceilalti locuitori ai tării. Nu un drept de preempţiune al statului, ci un
oficiu care să aprobe sau să împiedice transferul de proprietate de la un
jidan la un nejidan [ . . . ] .
Dl. prof. Mihai Antonescu, ministrul justitiei: Domnule general, v-aş ruga să vă dati
aprobarea la decretul pentru reglementarea drepturilor avocaţilor evrei.
S-a stabilit de către Consiliu să se dea redacţiunea decretului pe
bazele fixate în comunicat4 •
Iată textul:
.,Art. 1 . Avocaţii evrei rămaşi în barouri în urma revizuirilor făcute
de acestea nu au dreptul de a redacta acte, a da consultatiuni, a
reprezenta în justiţie sau a pleda în fata oricărei instante de judecată,
decât în afacerile evreilor persoane fizice şi nu pot în genere exercita
profesiunea decât în serviciul şi în folosul coreligionarilor lor, persoane
fizice.
Art.2. Dispozitiunile decretului-lege de fată nu se aplică avocaţilor
evrei invalizi de război sau decoraţi pentru fapte de arme; aceştia vor
putea face parte din serviciile de contencios ale întreprinderilor şi ale
persoanelor j uridice , a le reprezenta în justitie si a pleda pentru acestea" .
D l . general Antonescu, conducătorul statului: Ar trebui să facem exceptie numai
pentru cei care sunt invalizi de război decoraţi cu decoraţii de război.
Dl. prof. Mihai Antonescu, ministrul justiţiei: Pe aceştia îi exceptăm pur şi simplu,
pentru că au luptat pentru graniţele neamului românesc şi nu-i . putem
pune pe acelaşi picior cu ceilalti. Este o chestiune de etică .
Dl. general Antonescu, conducătorul statului: Atunci îi exceptăm pe toti.
. .
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Dl. Sturdza, ministrul afacerilor străine: Dar, domnule general, au fost foarte multe
decrete, pagini întregi de Monitor, cu foarte multi evrei decoraţi pentru
fapte de arme, care nici nu fuseseră în război5.
DL general Antonescu, conducătorul statului: Să-i punem numai pe acei decoraţi
de război cu panglică de Virtute Militară. Aceştia sunt foarte puţini. Să
ţinem 24 ore chestiunea şi în timpul acesta să se caute la Ministerul de
Război să se vadă câti evrei sunt invalizi de război, ce meserie au şi câti
din ei sunt decorati cu panglică de Virtute Militară.
DL prof. Mihai Antonescu, ministrul justiţiei: Mai departe:
,,Art.3. Locurile rămase libere în contencioasele întreprinderilor şi
persoanelor juridice în genere vor fi ocupate de avocaţi creştini români
sau de origine etnică germană, în regiunile de minoritate germană".
DL Sturdza, ministrul afacerilor străine: Mai facem acum o exceptie în favoarea
ungurilor?
DL Horia Sima, vicepreşedintele Consiliului: Trebuie să facem ceva şi pentru
unguri, ca să nu le dăm o armă mâine.
DL prof. Mihai Afltonescu, ministrul justiţiei: Domnilor, în legea avocatilor era o
distinctie între avocaţii români creştini şi ceilalti. De aceea avocaţii
germani nu puteau să facă parte din Consiliile de Disciplină şi din
conducerile barourilor. Şi atunci, s-a produs o interventie oficială a
Legatiei Germane, pe temeiul acordului de la Viena, care prevede
egalitatea de tratament a supuşilor germani, ca să se îngăduie şi
avocatilor germani să aibă aceleaşi drepturi ca şi avocaţii români.
Prin unnare, când am dat drepturile acestea avocatilor germani,
am făcut-o ca să respect ceea ce s-a scris la Viena. N-am făcut decât să
evit o nouă intervenţie în acest sens.
Dl. Sturdza, ministrul afacerilor străine: Dar ce facem cu ungurii?
Dl. prof. Mihai Antonescu, ministrul justiţiei: Am putea suprima atunci ultima
parte a articolului 3, în aşa fel ca textul să rămână:
.Locurile ră mase libere în contencioasele întreprinderilor şi
persoa!lelor juridke în genere vor fi ocupate numai de avocati creştini"6.
!n felul acesta, vor fi satisfăcuţi şi germanii şi ungurii.
ln celelalte trei articole ale decretului se stabilesc modalitătile de
aplicare şi sancţiunile în caz de nerespectare a acestor dispoziţii
(aprobări(

A. S . B . , t=ond P.C . M . Cabinet. dosar ; 67/ i 940, fi ieie 204 . 205. 207-209

' Locotenent colonel Nicolae Dragomir, ministrul coordonării şi statului major economic (minister nou
creat).
' Gheorghe Cretzianu, ministru de finante.
' .Galeries L..afayette", proprietatea lui I. Şaraga şi S. Schwanz. cel mai mare magazin universal din
Bucureşti.
' Curentul din 4 octombrie 1940 publica următorul comunicat: .Avoc:ottl evrei rOmaşl în baourl nu VOI
pleda dec&: procesele cor811glonailor lor. liber prohsslonlştll r8fuglaţl va fi plasoţl prin ellmlnaeo
profesioniştilor evrei".
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' Pentru eroismul afirmat în timpul luptelor din primul război mondial, au fost decoraţi 661 de militari
evrei (luptători pe front) şi 164 sedentari. Lista nominală cu citarea faptelor săvârşite a apărut în M.O.
(Vezi dr. W. Filclerman, Adevărul asupra problemei evreieşti din România).
• Decretul-lege apărut la 17 octombrie 1 940 a păstrat această formulare. (E.R. 1 940-1 944, voi. I, doc.
.
15)
' În urma aplicării decretului-lege nr. 3487 din 17 octombrie 1940, privitor la reglementarea drepturilor
avocaţilor evrei au fost radiaţi 1 942 de avocaţi din 2 1 7 1 înscrişi în barouri, adică 90% (A.S.B., Fond
P.C.M., dosar 156/194 1 , fila 25). Prin această lege au fost mult restrânse şi posibilităţile de activitate ale
avocaţilor evrei aşa-zis exceptaţi (consideraţi a fi awt merite deosebite fată de statul român), singurii de
fapt care în virtutea legilor anterioare au mai avut dreptul să-şi practice profesia. În virtutea decretului-lege
din 1 7 octombrie, aceşti avocaţi nu mai aveau dreptul să pledeze decât în afacerile evreilor persoane
fizice, fapt ce, după aprecierea doctorului Filclennan , a însemnat .interdictia virtuală de a profesa - cu
foarte rare exceptii - dacă atât societăţile în nume colectiv ale căror componente sunt. . . evrei, cât şi
institutiile evreieşti nelucrative nu mai au dreptul de a utiliza avocaţi evrei" (Din memoriul adresat la 1 7
octombrie conducătorului statului, J. Ancel, op. cit. , voi. I, pag. 563).

53
1940, octombrie 14

Consfătuirea cu prefectii din întreaga tară.
Generalul Ion Antonescu, conducătorul statului, ii
acuză pe evrei de boicot comercial ca răspuns la
„cascada de măsuri luate împotriva lor'' .
Vă atrag atenţia în general asupra aprovizionărilor căci suntem . boicotati.
Este în această privintă o mentalitate de ordin general: măsurile noastre sunt
boicotate1 atât de evrei, contra cărora am luat cascada de măsuri pe care le-am
luat, cât şi de anumite cercuri ale regimurilor care au murit şi dvs. trebuie să
combateţi această mentalitate printr-o activitate şi printr-o supraveghere foarte
intensă . Ochii şi urechile dvs. trebuie să simtă totul. Nu trebuie să lăsati această
subminare a regimului şi guvernării actuale să facă progres, şi aceasta nu se poate
combate decât prin activitatea, prin înţelepciunea şi energia dvs. Prezenţa dvs. să
fie zilnică în mijlocul locuitorilor, să rezolvaţi problemele, să nu mai aşteptati de la
centru toate măsurile.
A. S . 3 . �ond P . C . V . Cabi net. dosar ' 7 4 F 940. vo r . : 'l la I 1 S
,

1 Conform explicatiilor date în consfătuire de conducătorul statului, boicotul consta în faptul .că tăranu1 nu
jidanul, care avea
capital, iar acesta nemaicumpărând, românii n-au cui vinde Deci este foarte acută chestiunea aceasta"
(A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet, dosar 1 7 1/1940, fila 43). Este de menţionat că în acuzaţia de fată adusă
mai are cui vinde , căci ac-el care făcea legătura între producător şi consumator este
.
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evreilor se omite că, prin decretul-lege 2650 din 8 august 1 940, evreilor li s-a interzis practicarea
comertului în mediul rural (E.R. 1 940-1 944 , wl. I, documentul 3). Într-un memoriu înaintat generalului
Jon Antonescu la 30 septembrie 1940, dr. Fildennan, în numele Federatiei Uniunii Comunitătilor
Evreieşti, enumera următoarele dificultăti întâmpinate de comerciantii evrei: în muhe localităti s-a dispus
tnchiderea magazinelor evreieşti; se interzice evreilor aCcesul în vămi pentru ridicarea mărfurilor: se
tolerează ca indivizi să se posteze la intrarea în magazinele evreieşti, împiedicând pe cumpărători să intre
ş.a. {J. Ancel , op.cit., wl. I, pag. 528).

54
1940. octombrie 1 7

Şedinţa Consiliului de Miniştri cu şefii departamentelor
economice. Valoarea aproximativă a bunurilor
exproi;>riate de la evrei se estimează la peste 5 miliarde
de lei. Se vor stabili normele pentru definirea calitătii
de evreu; cazurile particulare trebuie tratate cu omenie.
[ . . .)
DL prof. lt.-colonel . Nicolae Dragomir, ministrul coordonării şi statului major
economic: ln legătură cu chestiunea exproprierilor averilor evreieşti. Se
pune întrebarea ce se face cu produsele vechi, păstrate. care se aflau pe
aceste proprietăti, îndeosebi vinurile. Vinurile vechi ale cui sunt? Cine le
" ?
la
.

DL general Ion Antonescu , conducătorul statului: Ale noastre.
Dl. George Leon, ministrul economiei naţionale: Este o comisiune care are să
judece toate chestiunile în legătură cu această lege şi care n-au fost
prevăzute într-însa.
Dl. Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Nationale,
pentru Colonizare şi Populaţia Evacuată: Produsele sunt expropriabile . . .
DL general Ion Antonescu, conducătorul statului: Tot ceea ce este găsit pe
terenurile acestea intră în averea statului.
Dl. Corneliu Georgescu. subsecretar de stat la Ministerul Economiei Nationale,
pentru Colonizare şi Populaţia Evacuată: S-a şi inventariat.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Principiul este acesta: tot ceea ce
s-a găsit în depozit pe aceste terenuri intră în averea statului.
Dl. prof. lt.--colonel Nicolae Dragomir, ministrul coordonării şi statului major
economk: Există datorii asupra recoltelor în curs. Acestea trebuie să fie
lichidate.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Dacă noi le luăm averea, noi le
lichidăm. Nu putem să-i lăsăm tot pe ei să lichideze. Lichidăm noi.
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Dl. prof. lt.-colonel Nicolae Dragomir, ministrul coordonării şi statului major
economic: O altă chestie: achitarea personalului de serviciu. Sunt unii
neplătiti de lHl an de zile.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Vor fi plătiti în contul lor, în
contul recoltei.
Dl. prof. lt.-colonel Nicolae Dragomir, minisbul coordonării şi statului major
. economic: Suni apoi anumite proprietăţi care sunt rurale, dar cu aspect
urban. Sunt w1ii care au locuinta la marginea oraşului. Terenurile le-au
fost expropriate. Le expropriem şi locuinta?
Dl. Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Colonizare şi Populatia Evacuată: Legea prevede că intră şi
locuinta aflată pe proprietatea expropriată. Dacă locuinta este pe
proprietate, ea face parte din proprietatea expropriată.
Dl. prof . lt.-colonel Nicolae Dragomir, ministrul coordonării şi statului major
economic: Sunt unele proprietăţi la margine de oraş. Regiunile de deal
st.mt mai toate la margine de oraş .
Dl. Ccineliu Georgescu, subsecretar de stat la M!ffisterul Economiei Nationale,
pentru Coloniz.are şi Populaţia Evacuată: In jurul satelor şi târgurilor nu
s-au expropriat locuinţele.
Dl. prof. lt.-colonel Nicolae Dragomir, ministrul coordonării şi statului major
economic: Locuinţele în raza oraşului cred că trebuie să rămână.
DL general Ion Antonescu , conducătorul statului: Dacă este locuinta h.ri a celui
expropriat - trebuie să -i lăsăm unde să şadă.
D L George Leon, ministrul economiei naţionale : Nici n-ai avea ce face cu ele; aici
este tragedia.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Trebuie cercetat şi stabilit care
sunt principiile în această privinţă. Sunt chestiuni care au scăpat
proiectului de lege. Dar o lege nu poate prevedea totul. De aceea justiţia
va decide. Nu judecata, ci Ministerul de Justiţie, care a făcut această
lege. O comisiune de judecată va decide, pentru ca să nu facem lucruri
arbitrare. Să nu mergem cu interpretarea acestei legi până a depăşi
limitele, pentru ca să nu producem anarhie în Stat.
Dl. Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale .
pentru Colonizare şi Populaţia Evacuată: Cazurile acestea le-am şi
solutionat . Le-am dat voie să ridice sechestrul de pe casă. {. . . ]
DL general Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . . ] Am expropriat bunurile
evreieşti şi nu ştiu la care vom mai ajunge - vorbesc pentru străini - şi mi
s-a spus că aceste bunuri ar reprezenta o valoare de 14 miliarde lei.
Trebuiesc evaluate aceste lnmuri evreieşti. Nu spun că aceasta este
valoarea exactă. Dar dacă ar fi exact aşa, dacă bunurile acestea evreieşti
reprezintă 14 miliarde, putem găsi o soluţie cu care să iesim din
încurcătura financiară în care se găseşte statul acesta. Putem să le
scoatem în vânzare, la licitatie, şi swna pe care o realizăm - noi le dăm
lor, evreilor, rente cu 3% - această sumă realizată o vărsăm la un fond
pe care ii voi crea in stat, la un fond de venituri. Va fi un fond de
reconstructie a statului, pe care ii ia Ministerul Fuiantelor. Din acest fond
se vor face investitii producătoare de venit; nu va fi un fond de consum
Fondul acesta nu va fi întrebuinţat la consumul zilnk:, la echilibrarea
-
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bugetului. Acest fond de reconstructie al statului va fi întrebuinţat ca să
facem din el investiţii producătoare de venituri pentru stat. [ . . . ]
Dl. Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Colonizare şi Populatia Evacuată: [ . . l Pământurile jidoveşti nu
pot fi în valoare mai mare decât 3 miliarde lei în totul. SWlt 30 OOO de
hectare şi dacă socotim 50 OOO lei hectarul, ajungem la Wl miliard şi
jumătate. Dacă socotim şi hectarele de vie şi agricultură, care fac la Wl
loc două miliarde, avem Wl total de trei miliarde şi jumătate.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Foarte bine. Trei miliarde şi
jumătate lei nu SWlt de aruncat.
Dl. Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Colonizare şi Populatia Evacuată: Pădurile nu sWlt expropriate.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Le vom expropria şi pe acelea
dar la timp2• [ • • • ]
Dl. George Leon, ministrul economiei naţionale: Mai am o chestie în legătură cu
procesul de românizare a industriei noastre prin comisarii noştri. Se
pune acum o problemă foarte gravă şi anume concedierea funcţionarilor
şi personalului evreiesc de la întreprinderile particulare3• legea, pe baza
contractului individual de muncă, pune instituţiile particulare în situaţia
de a face cheltuieli aşa de mari, încât nu cred că pot răspunde acestor
cheltuieli. De aceea propun ca, printr-un articol de lege, să le dăm
posibilitatea ca preavizele să nu fie aşa de mari. Valoarea preavizelor,
după legea actuală , este în funcţie şi de vechimea funcţionarilor. Voi
redacta un proiect de lege în acest sens, pe care îl voi supune şi avizului
ministrului justiţiei.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Foarte bine.
Dl. George Leon, ministrul economiei naţionale: Vasăzică în principiu sunteţi de
acord.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Da.
Dl. George Cretzianu, ministrul finanţelor: Trebuie să se vină cu o lege, care să
stabilească cine este sau nu evreu, căci sunt o mulţime de cazuri
nesoluţionate în actuala lege.
Dl. George Leon, minlstrul economiei naţionale: Sunt în adevăr l.Ulele cazuri
particulare. De pildă, un popă , care a servit 40 de ani, s-a găsit că a fost
evreu botezat.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Şi nevasta lui Vasile Marin era de
originea aceasta.
Trebuie să aplicăm cu mare omenie. De aceea s-a şi făcut
distincţie pentru acei care au luptat în război, care sunt orfani de război,
care sunt decorati cu Virtutea Militară . Categoriile acestea au fost puse
în lege4 •
Dl. prof. lt.-colonel Nicolae Dragomir, ministrul coordonării şi statului major
economic: Să definim noţiunea aceasta.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: O vom defini.
Ministerul de Justiţie, de acord cu celelalte ministere, să studieze
această problemă şi să stabilească bazele după care se hotărăşte cine
este evreu şi cine nu5.
.

,
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Dl. George Leon, ministrul economiei nationale: Un alt caz: Vasile Ştefănescu a
fost înfiat la trei ani. S-a însurat, .apoi a awt copii, români toti. S-a
constatat că era trecut ca evreu. In adevăr, când a fost înfiat de un
român, era e\.Teu. E o tragedie colosală lucrul acesta.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Sunt cazuri particulare, care nu
pot să înfrângă regula. Trebuie însă ca aceste cazuri particulare să le
tratăm cu omenie.
Tot un caz particular de acesta - să i-l aduceţi la cunoştintă lui
laşinschi - este un doctor Magheru la Institutul Cantacuzino . Este fiul
boierului Magheru6, care a luptat pentru ţară. Acest doctor s-a însurat cu
o evreică, care însă este de valoare ştiintifică, care de 20 de ani de zile
aduce aportul său foarte mare laboratorului Cantacuzino, unde face
toate serurile pentru armată. A fost dată afară din Institut. Am spus:
Ştiinţa trebuie s-o menajăm, căci n-avem multi oameni de ştiintă. Nu se
poate aşa. Trebuie tratat fiecare caz particular după nevoile statului. S-a
spus: n-o primim aici, căci aici sunt legionari. Dar trebuie să-şi dea
seama că dacă armata română rămâne fără ser, atunci suferă însăşi
naţiunea română. De aceea, să se atragă atenţia în mod special lui
laşinschi asupra acestui caz. [ „ .]
Dl. prof. Pompiliu Nicolau, ministrul lucrărilor publice şi comunicatiilor: Privitor la
mâna de lucru: se cer urgent oameni care să lucreze, de exemplu în
Ţara Motilor. Dv. ati ordonat să nu mai întrebuintăm militari„ .
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: S-o rechizitionati, însă cu plată;
nu cu plată putină, ci plătind cât se plăteşte ziua de lucru.
Dl. prof. Pompiliu Nicolau, ministrul lucrărilor publice şi comunicatiilor: V-aş face
propunerea următoare: noi avem o chestiune evreiască. avem surplus de
mână de lucru destul de mare. Am putea organiza tabere de muncă cu
evreii aceştia.
DL general Ion Antonescu , conducătorul statului: Aşteptaţi să fac lagărele pentru
evrei cărora le-am dat două luni ca să plece. Vom vedea ce facem apoi7.
Dl. prof. Pompiliu Nicolau, ministrul lucrărilor publice şi comunicatiilor: Am putea
să-i folosim.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Folosiţi-i şi pe ei, dar cu plată.
Fă publicatii de câţi lucrători trebuie şi îi plătim. cere la toate asistentele
sociale, arată peste tot că avem nevoie de oameni. de lucrători.
Dl. prof. lt. -colonel Nicolae Dragomir, ministrul coordonării şi statului major
economic: Mai ales că la orizont va apare o mică foamete evreiască, din
cauză că îi scoatem de unde au fost.
Dl. Corneliu Geogescu, subsecretar de stat în Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Colonizare şi Populaţia Evacuată: Mă voi prezenta la Ministerul
Coordonării pentru soluţionare.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Bine. [ . . . r
A.S . 3 . . Fond P . C . M . . dosar : 6 7 ; : 940. filele 290. 29 : . 3 0 6 . 307. 3 · 9 322.
335-336
' Bunurile agricole expropriate de la 1Mei au fost evaluate la 5 063 364 350 de lei. (Vezi Trei ani de
pag. 140).
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• Decretul-lege nr . 38 10 pentru trecerea în patrimoniul statului a pădurilor împreună cu toate
constructiile , instalatiile , uneltele, liniile de căi ferate, mijloacele de transport aflate pe terenul acestor
păduri aparţinând evreilor, a fost dat la 12 noiembrie 1940 (E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 18).
3 Decretul-lege nr. 3825, conform căruia s-a trecut la românizarea pesonalului din întreprinderi, a fost dat
la 1 2 noiembrie 1940 (E.R. 1 940- 1 944, voi. I, documentul 16).
• Aceste dtferentieri nu au fost aplicate în cazul legii de expropriere a bunurilor rurale.
' Aproape toate legile antievreieşti conţine.au articole speciale de definire a c:alit1tii de evreu. Definltia avea
un caracter operational, precizând� categoriile care cad sub incidenta legii, dar şi un caracter politico
ideologic de natură rasială.
• Gheorghe Magheru (1892-1 962), poet şi dramaturg, doctor în medicină, împreună cu soţia sa, Alice
FOC$ăneanu (1892-1 982) (descendentă dintr-o familie evreiască de mari bogataşi şi filantropij , tot doctor
în medicină, au lucrat în domeniul preparării de vaccinuri peritru prevenirea lnfectiilor intestinale.
' Vezi în acest sens documentul 49 din volumul de fată.
• Hotărârile luate în problema evreiască au fost transmise ministrului de justitie prin următoarea adresă:
.Avem onoaeo a VO aduce la cunoştlnto co în şedlntc care a avut loc ast:ozl 1 7 oct.. cu domnii
miniştri al Depatamentelor economice, domnul general Antonescu o luat urmOtoaele hottdl-1 în legOturO
cu departamentul Domniei Voastre:
1 . Toate chestlunlle care pot Izvorî din apllca'8CI legll exproprierii proprtetottlor evreieşti. pentru
cazurile nepreVOzute de lege. domnul subsecretar de stat al economiei noţionale. pentru colanlzare şi
populoţta evac:uotO, de acord cu domnul ministru ol justiţiei. va cerceta, cu ajutorul unei comisiuni
înfiinţate ad-hoc. toate aceste chestiuni, soJuţlonflnd fiecare coz Tn pate. cu resortarea Ideii de Justiţie.
2. Se va lua dispoziţiunea, pe calea unul articol de lege, co sO fle scOzute preavizele care
trebuiesc dote de socletOţlle particulare funcţionarilor concediaţi - în speto evrei - în scopul de rom6nlzare
o întreprinderilor.
Domnul ministru ol justiţiei, de acord cu ministrul economiei naţlonole. vo studio chestiunea.
3. Domnul ministru al justiţiei, de cxord cu celelalte Deportomente , va studia întocmireo
normelor dupO care se stabileşte cine este sau nu evreu.
Cazurlle particulare nu vor putea înl'rlinge legea. dor vor fi trotate cu omenie. [.„]" (A.S.B., Fond
P.C.M., dosar 438/1940, fila 94).

55
1940, octombrie 22

Şedinţa Consiliului de Miniştri. Se discută eliminarea
medicilor evrei din aparatul de stat şi din armată,
problema emigrării şi a internărilor În lagăre. Se
confirmă că În România sunt 300 OOO cfe evrei.
Iau parte domnii: general Ion Antonescu, conducătorul statului, Horia
Sima, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, prof. Traian Brăileanu, ministrul
educaţiei ·naţionale, Mihai Sturdza, ministrul afacerilor străine, general Constantin
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Petrovicescu, ministrul afacerilor interne, V. laşinschi, ministrul mtmcii., sănătătii şi
ocrotirii sociale, Corneliu Georgescu, subsecretar de stat pentru Colonizare şi
Populatia Evacuată , Al. Rioşanu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul
Jntemelor, pentru Politie şi Sigurantă.
[. . .]
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: [. . . ] O problemă importantă este
aceea a medicilor evrei. De 20 de ani facultătile de medicină ale noastre
au scos 70-800,ti doctori evrei. Aceasta pentru că oamenii nu aveau
posibilitatea să urmeze o facultate care răpeşte timp mult şi cere o
situaţie materială .
Ne găsim într-o situaţiune de fapt foarte grea. Vrem să curăţim
aparatul de stat de elementul evreiesc, dar cădem în altă greşeală. O
asemenea măsură de curăţire au mai luat-o şi alte state, însă la noi
prezintă greutate, pentru că şi în armată, şi în viata societătii, nu avem
cu cine să înlocuim pe aceşti medici evrei.
Noi suntem la un procent de 1 la 5 sau 6 medici evrei' . Aceasta
este o consecinţă moştenită de la politica greşită a şcolii noastre.
Trebuie să vedem realitătile, ce goluri a·.1em şi vom fi siliti să
acceptăm pe aceşti medici evrei, până când elementul românesc va fi în
măsură să ia locurile . Vom face toate înlesnirile studentilor români, le
vom acorda scutiri şi reduceri de taxe, însă până când aceştia vor
termina studiile , vom fi obligati să ne folosim de medki evrei. Deja avem
o mortalitate colosală . Acesti medici evrei pe care îi întrebuinţăm trebuie
să fie controlaţi din scurt.
Să ştitl, domnilor, că se practică o adevărată crimă cu lăuzele de
la tară, care sunt în mod obişnuit infectate, nu din nepricepere, ci în
majoritatea cazurilor cu rea vointă.
Aceeaşi problemă grea este şi în armată, unde au pătruns multi
medici evrei2• Ea va trebui rezolvată după un studiu amănuntit, şi nu în
mod pripit, pentru că este o armă cu două tăişuri.
Nu va fi om mai fericit pe lume ca mine, când voi vedea că nu
mai am nevoie de doctori jidani. [ . . . ]
Domnilor, aş vrea să ţineţi o evidentă săptămânală, şi mă adresez
ministrului de interne, privitoare la străinii care intră şi ies din tară cu
paşapoarte, pe nationalităţi. Numai astfel ne vom putea da seama de
aspectul problemei.
A doua chestiune este să pregătiti lagăre şi să-mi spuneţi în ce
regiuni le veti face, pentru că vom ajunge la soluţia ca pe comunişti să-i
bag în masă în aceste lagăre.
Pe toti străinii care răspândesc stiri care demoralizează le voi
pune mâna în ceafă şi îi voi băga în lagăr.
Mai vreau o evidentă a străinilor din ţară pe profesiuni si
categorii, dar această evidentă să-mi fie tinută la zi. De asemenea, să se
arate şi legiunile unde sunt, ca să acţionăm cu Mişcarea Legionară .
Aceeaşi măsură şi cu jidanii.
Vreau, adică, să cunosc evidenta şi să văd în urmă ce măsuri să
iau.
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O chestiune care trebuie urmărită şi prezentată Consiliului de
Miniştri este emigrarea evreilor. Trebuie să vedem în ce măsură se face
ea şi în ce ritm se execută. O altă actiune care ne jenează este că jidanii
nu scot mărlurile din vamă. Prin aceasta vor să producă o criză
economică3• Vă rog să faceţi o statistică de mărfurile care se găsesc în
vamă, de când stau acolo, pentru ca în urmă să luăm măsuri prin
Ministerul de Fmante. [ . . ]
Dl. Rioşanu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Internelor: Este un tren
care face legătura între noi şi Soviete: De opt ori s-a dus trenul până la
frontieră şi de acolo nu ne-a venit decât un singur refugiat.
D!. general Ion Antonescu , conducătoru! statului: Aci sunt două fete aie problemei:
una este a jidanilor care se duc şi una a comuniştilor.
Dl. Mihail Sturdza, ministrul afacerilor străine: Jidanii trebuiesc opriti şi puşi în
lagărele de concentrare.
Dl. general Ion Antonescu, conducătontl statului: D-ta vrei să oprim plecarea
jidanilor şi să-i punem în lagăre.
Mie îmi este frică de un lucru, şi anume că jidanii care pleacă în
Basarabia vor fi instalati în satele româneşti, iâr tăranii vor fi duşi
departe . Ne vom pomeni cu toată Basarabia plină de jidani. Eu dHl un
act de la Ftlderman, în care spune că nu sunt în tară decât 300 OOO de
jidani4 •
Eu i-am spus: „Foarte bine. Arată-mi documentat că sunt în tară
numai 300 OOO de jidani!".
Jidanul a căzut în cursă. Şeful comunităţii jidăneşti recunoaşte că
nu sunt în ţară mai mult decât 300 OOO.
În acest caz, problema am rezolvat-o foarte uşor: sunt 14
milioane de români şi 300 OOO de jidani. Deci voi, jidanii , nu veti avea
dreptul să intrati în diferitele categorii de activitate decât într-un anumit
procent.
Pe baza acestei recunoaşteri eu îl aranjez.
Acum nu mai poate să facă nimic şi nu mai poate să spună că
persecutăm pe jidani.
Pe această recunoaştere şi pe această bază vom legifera.
Dl. prof. Traian Brăileanu, ministrul educaţiei naţionale: Şi noi avem nevoie de
această recunoaştere la Culte, ca să stabilim numărul sinagogilor.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Am să vă dau documente în
copie.
Dl. general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Dvs. contaţi mult pe acest
act? Mâine pot să spună că Ftlderman nu era reprezentantul lor.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu mă interesează. Pe mine mă
interesează altceva, că pleacă jidanii de la noi în Basarabia şi iau locul
românilor, care vor trebui să plece spre Siberia. Cu acest sistem
jidanizăm Basarabia. Peste zece ani ne vom pomeni cu zece milioane de
jidani şi fără nici un român în Basarabia5• [ ]
A. S . B „ Fond P.C . M . Cabinet. dosar 1 67/ 1 940. fi lele 345. 36 1 . 362. 366-369.
.

•••
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' În legătură cu unele date statistice despre medicii evrei, vezi documentul 47, nota 2, tn volumul de fată.
Pe baza decretului-lege nr. 2465 din 29 august 194 1 , s-au şters din conrroalele ofiţerilor de rezervă ai
armatei, din corpul oflterilor sanitari peste 1 OOO de medici (colonei, locotenenti-colonel, maiori, căpitani,
locotenenti, sublocotenenti). Lista lor nominală a fost publicată in M.O.P.1., nr. 206, 1 septembrie 194 1 ,
pag. 5124-5 126.
3 În baza deciziei M!nisterulw de Finante nr. 250635 din 10 octombrie 1940, au fost românizate birourile
de vămuii şi expediţii . Decizia stipula că .formalitătile vamale nu se pot îndeplini decât numai de cetăteni
români creştint (.Universul", 14 octombrie 1940).
În memoriul din 30 septembrie 1940 adresat generalului Ion Antonescu in problema emigrării evreilor
din România, W. Hlderman arăta că, în urma pierderilor teritoriale suferite de România în vara şi în
toamna anului 1 940, în tară au mai rămas în jur de 330 OOO de evrei. Cifra a fost confirmată şi de
recensământul din primăvara anului 1941 (J. Ancel, op. cit. , voi. I, pag. 526). Ve.zi în acest sens şi
documentele din volumul de fată.
5 Din hotărârile adoptate la şedinţa din 22 octombrie, ministrului economiei naţionale i s-au transmis
următoarele:
2

•

Dolmule ministru.
Am onoae o VO oduce la cunoştlnttl hotetflrlle luate de dl. general Antonescu în �lnţo
Conslllulul de Miniştri de Io 22 oct. o.c., rug&�-vO sc5 binevoiţi o ne comunica mOsurlle de cecutae.
SO se punO de urgento un speclollst în colltote de comisar special de rom6r.:zore Io fabrica
Neumonn din fTod.
Deosemeneo, Io .spirt" so se schimbe octuolul comisar Doroftet. care este co�tomente
pOtot.
Primiţi, vo rog. domnule ministru, fnaedlntoreo deosebitei mele consideraţiuni. (A.S.B., Fond

P.C.M., dosar 438/1940).
Interesul pentru întreprinderile baronului Neumann din arad (fabrica de spirt, textile, ş.a.) a fost foarte
mare. În octombrie 1942, G. Richter raporta superiorilor săi că, în urma procesului de românizare,
preşedintele acestui complex de întreprinderi a devenit Ionel Pop, unul din nepoţii lui Iuliu Maniu. După
presupunerea consilierului SS-ist, din această întreprindere se scurg anual sute de mllioane de lei: .se
poate presupune că aceşti bani sunt folositi în scopurile propagandistice ale maniştllor şi anglofililor" .
IA.C.1.E.R., Fond Gustav Richter, microfihn).

56
1 940. octombrie 25

Şedinţa Consiliului de Cabinet. Sunt stabilite
conditiile în care pot emigra evreii din ţară. Se
interzice scoaterea de valori .
Şedinta se deschide la ora 16, 10, sub preşedinţia domnului general Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Iau parte domnii: Horia SiJna, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri,
profesor Gheorghe Leon, ministrul economiei naţionale, George Cretzianu,
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ministrul finanţelor, profesor Ion Protopopescu, ministrul lucrărilor publice şi
comunicaţiilor, inginer Nicolae Mareş, ministrul agriculturii şi domeniilor, profesor
lt. col. Nicolae Dragomir, ministrul coordonării şi statului major economic,
Constantin Papana.ce, subsecretar de stat la Ministerul · Finanţelor, Petre
Nemoianu, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Corneliu
Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale, V. Dimitriuc,
subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale, general I. Şteflea, secretar
general al Ministerului Apărării Naţionale, Al. Otulescu, guvernatorul Băncii
Naţionale a României şi Costin Stoicescu, administrator delegat la Banca
Naţională.
[. . . ]
Dl. Gh. Leon, ministrul economiei naţionale: Mai este şi chestiunea evreilor care
emigrează în america. Ni se cer să p6ată pleca cu disponibilul averii lor,
transformat în dolari şi în franci elveţieni.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu se poate,
Dl. Gh. Leon, ministrul economiei naţionale: Dar numai drumul până în America
costă 100 OOO lei.
Dl. general Jon Antonescu, conducătorul statului: Să le dăm câte ceva pentru
drum, iar restul să-l dăm în dolari, asupra disponibilului nostru de la New
York.
D!. George Cretzianu, ministrul finanţelor: Putem să le cerem cecuri de ale Băncii
Naţionale.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Eu am luat dispoziţia ca toţi
evreii intraţi în ţară prin fraudă în ultimii cinci ani să plece singuri în două
luni. După două luni, cei care nu vor fi plecaţi vor fi puşi în lagăre.
Atunci au să găsească ei soluţia.
Noi însă nu trebuie să lăsăm să iasă din ţara rornânescă toate
bogăţiile acestea care constituie awtul nostru. Dacă ne lăsăm înduplecaţi
de consideraţiuni umanitare, rămânem păcăliţi. Nu-i lăsăm să plece
decât în aceste conditiuni. Să se multumească că nu le confiscăm
averea. Cum noi avem disponibil la New-York, care a fost blocat de
băncile evreieşti de acolo, e destul dacă le dau contravaloarea în dolari
asupra acestui disponibil al nostru din America.
Nu este aceasta o soluţie? Este şi o soluţie umană, pentru că nu
ne prezintă pe plan internaţional ca pe nişte sălbateci şi în acelaşi timp
este şi o soluţie care apără interesele neamului nostru. Şi eu sunt dator
să apăr întâi interesele neamului meu.
De când am venit, am ţinut devizele cât mai strâns. N-au ieşit
decât acestea cu printul Nicolae, şi mă doare în suflet că le-am dat. Am
şi prevenit că nu mai dau devize de aci înainte, pentru că sunt anumite
chestiuni care nu mă interesează . Devizele neamului românesc trebuiesc
ţinute cu dinţii 1 •
A. s. a . Fond P. C . M . Cabinet. dosar 1 68/ i 940. fi lele 3 9 7 . 4 2 1 . 4 2 2

1 La 29 octombrie 1 940, preşedinţia C.onsillului de Miniştri a transmis următoarele ministrului de finanţe:

.Am onoare a w reaminti hot&trlle luate de domnul general Antonescu
de Io 25 oct. a.c., rugOndu-w sO binevoit! a ne comunica mOsurlle de executae.
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fn şedinţo

Conslllulul

1 . În ceea ce priveşte plecarea evreilor care ou fixat termenul de 2 lunl.

Nu se va permite acestora

sO scoat:O volorlle din ţorO (valut:O, bijuterii. obiecte de valoare).
Toate acestea vor fi blocate, dându-li-se în schimb cecuri asupra dlsponlbllulul nostru din Statele Unite. Se
va permite Ieşireo din ţaO numai cu o sumO cu care SO subvlnO cheltulelllor volojulul". (A.S.B., Fond
P.C.M., dosar 138/1940).

57
1940, octombrie 29

Se discută situaţia statistică a populapei evreieşti in
principalele oraşe din ţară. Conducătorul statului
declară că, dacă ar fi numai .3.39 OOO de evrei,
„ n-ar mal fi o problemă evreiască"_
Şedinţa se deschide la orele 1 O, sub preşedinţia d-lui general Ion
Antonescu, conducătorul statului şi preşedinte al Consiliului de Miniştri.
Au luat parte la şedinţă domnii: general Constantin Petrovicescu, ministru
secretar de stat la Departamentul Afacerilor Interne, dl. profesor Traian Brăileanu,
ministru secretar de stat la Departamentul Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor,
domnul dr. V. laşinschi, ministru secretar de stat la Departamentul Muncii,
Sănătătii şi Ocrotirilor Sociale, domnul Alexandru Riosanu, subsecretar de stat pe
lângă Departamentul Internelor pentru Politie şi Siguranţă.
(. . . ]
Dl. general Constantin Petrovicescu, ministrul afacerilor interne : Prima chestiune
pe care aveam să o expun este aceea cu privire la data aniversării
comunismului: am fost sesizaţi că cu această ocazie, la 7 noiembrie, vor
fi oarecari manifestări.
Este ceva obişnuit în această privinţă şi anul acesta nu este
excepţional decât faptul că agenţii comunişti caută să profite de anumite
greutăţi de ordin social şi economic.
Urma să facem arestări printre conducătorii şi agenţii comunişti
care sunt trecuţi la noi pe un tablou. Dar am găsit că tabloul acesta nu
este complet. A trebuit să facem verificări si mutaţiile la zi şi când am
văzut cum stau lucrurile, am convocat o conferinţă la minister pentru a
găsi mijloacele cele mai bune în această privinţă . Am găsit că mijlocul
cel mai bun este să nu facem arestări în masă, căci sunt comunişti
trecuti pe tabloul politiei, dar care n-au mai activat încă din 1926, cum
este cazul celor de la Caracal, cărora trebuie să le dăm drumul, pentru
că de atâţia ani n-au mai fost puşi în cauză; am găsit că mijlocul cel mai
bun este să facem sondări, adică descinderi şi să ne orientăm după
rezultatul acestor descinderi.
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Într-adevăr:, s-a făcut o primă descindere la 24-25 octombrie şi cu
această ocazie s-au făcut capturi interesante. De pildă, un jidan de 35
ani, din Bucureşti, de origine din Baia Mare, a fost arestat tocmai în
stradă , unde avea o întâlnire conspirativă . Au fost confiscate 2 OOO
exemplare din .Scânteia·. Am găsit şi funcţionari de stat în organizatiile
comuniste.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Aceştia trebuiesc destituiţi
imediat şi să se dea un comunicat precum că s-au destituit functionarii
cutare, pentru că s-au dovedit activând în organizatu comuniste, pentru
ca toti ceilalţi funcţionari ai statului să-şi bage mintile în cap.
Dl. general Constantin Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Am trecut
chestiunea domnului ministru al justitiei.
lnformaţiunile căpătate ne arată că aceste manifestări anul acesta
n-au nimic exceptional fată de ceea ce aveau în ceilalti ani.
În legătură cu comuniştii, s-a făcut un triaj la Caracai1 şi rezultatul
a fost: s-au găsit internaţi acolo 26 unguri, pe care îi vom trece Ungariei,
conform convenţiei; trei bulgari, pe care îi vom trece Bulgariei; iar 192
vor fi puşi în libertate pentru că nu s-a găsit nimic asupra lor. Vor fi
mentinuti în lagăr 24 de indivizi şi încă 5 internaţi, cărora credem că le
vom fixa domiciliu fartat .
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Ce situaţie socială au aceştia?
Dl. general Constantin Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Sunt jidani.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Tme-i în lagăr. Domiciliul fartat
cere o mulţime de cheltuieli. Dacă sunt dubioşi, nu poţi să le dai o
libertate absolută ; trebuie să pui după ei agenti şi necesită o mulţime de
cheltuieli.
Dl. general Constantin Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: În tot cazul,
lagărul rămâne în proportii mici . Ministerul Apărării Nationale ne cere
cazarma şi trebuie să-i mutăm în altă parte.
O altă chestiune este următoarea: de multă vreme avem
informatu că se produce o penetraţie de comunişti în Mişcarea
Legionară. Am informat şi conducerea Mişcării . Pe aceşti comunişti îi
urmărim îndeaproape.
În general supraveghem foarte de aproape mişcarea comunistă şi
până în momentul de fată o stăpânim. Şi dacă, cu trei zile înainte de
data aniversării comuniste, simţim nevoia să facem arestări, îi avem în
sigurantă şi bine păziti. [ ]
Ati mai cerut o situatie a ungurilor, evreilor, bulgarilor şi
ucrainenilor pe oraşe. S-a făcut această situaţie.
Dl. general Jon Antonescu, conducătorul statului: Ar fi bine să se pună aceasta pe
un grafic, căci se vede mai bine si ne putem da seama mai bine asupra
modului cum sunt grupaţi.
Dl. general Constantin Petroviceanu, ministrul afacerilor interne: Astfel în
Bucureşti avem 40 OOO unguri şi 128 OOO jidani. Ungurii sunt lucrători
în ateliere, zidari, şoferi. [ . . . )
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . . ]
„ .
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Dl.
Dl.
Dl.

Dl.

Dl.

Dl.

Dl.
Dl.
Dl.

Dl.

Dl.

În ·ce-i priveşte pe jidani, este imposibil ca în Bucureşti să fie
numai 128 OOO; sunt mult mai multi. Acestea sunt date împrumutate de
la jidani.
general Constantin Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Sunt de la
Sigurantă.
general Ion Antonescu, conducătorul statului: Jidanii simt imediat că se face o
statistică şi plătesc acolo unde trebuie, ca să se falsifice datele.
general Constantin Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: La laşi sunt
42 OOO jidani, la Galati 14 OOO, la Tunişoara 12 OOO, la Craiova 1 808,
în total avem 339 OOO jidani.
general Ion Antonescu , conducătorul statului: Deci dWTIIleata eşti de acord cu
FJ!derman că avem numai 339 OOO jidani. Dacă ar fi numai atâti, n-ar
mai exista o problemă jidovească acută la noi.
general Constantin Petrovk:escu, ministrul afacerilor interne: M-am întrebat
dacă FJ!derman când a făcut raportul nu a luat informatiunile pe care le
avem noi.
general Ion Antonescu, conducătorul statului: Să reiei dWT1I1eata chestiunea în
mână: să faci un control sever ca să vedem dacă nu cumva face
altcineva recensământul în locul celor meniti să-l facă2• [„.)
dr. V. laşinschi, ministrul muncii, sănătătii şi ocrotirilor sociale: Săptămâna
viitoare vă prezint proiectul pentru derogare de la termenul de preaviz.
general Ion Antonescu, conducătorul statului: Este bine să facem derogarea
aceasta?
dr. V. laşinschi, ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale: Da, pentru că
jidanii conducători ai întreprinderilor au început să dea bani jidanilor
angajaţi în întreprinderi şi în felul acesta ajungem să nu mai avem capital
circulatoriu în mâna întreprinderilor.
Patronii jidani împart la functionarii lor j idani bani în vederea
acestei legi, pentru că au prins de veste că va veni ceva în direcţiunea
aceasta, o derogare de la legea contractelor de muncă . Prin proiectul pe
care-l fac, eu limitez sumele pe care trebuie să le primească funcţionarul
conform acestui preaviz şi îi opresc de a cheltui sumele care se găsesc în
casa întreprinderilor. Această dispoziţie nu periclitează buna funcţionare
a industriei. Am vorbit în această privinţă şi cu dl. ministru al justitiei3.
general Ion Antonescu, conducătorul statului: Trebuie să luati în mână
chestiunea ungurească , cea jidovească şi ce comunistă şi trebuie să
degajăm Bucureştiul şi celelalte mari centre: Braşov, Timişoara, Arad , de
ungurii care nu sunt băştinaşi în Ţara Românească actuală . Aceasta,
bine înteles, nu cu mijloace brutale, dar o operatie care trebuie lichidată
în maximum două , trei luni. [ „ . ]
Am dat termen două luni evreilor care au intrat fraudulos în tară ,
ca să evacueze Ţara Românească ; cine nu se evacliează îl băgăm în
lagăr4• Deci, trebuie să ne tinem de cuvânt şi mai este o lună până la
scadentă . Deci ne trebuiesc două lucruri: să avem lagărele pregătite şi,
în al doilea rând, situaţia exactă a evreilor intraţi clandestin în tară în
ultimii cinci ani. Aceasta o puteti avea?
general Constantin Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Lucrăm la ea.
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DL general Ion Antonescu, conducătorul statului: Lucnnile acestea trebuiesc puse
la pllllC:t mai rapid.
De asemeni, ne trebuiesc lagăre pentru agttatieil comtmiste şi
pentru agitaţiile politice de orice natură. Trebuiesc date exemple.
Dl. general Constantin Petrovicescu, ministrul afa�or interne: S-a mai potolit.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: In al treilea rând, principiul pus
de mine este că acei pe care îi băgăm în lagăre plătesc î:ntretinerea, iar
care nu, îi punem la muncă forţată. Deci trebuie şi în această privinţă
organizată chestilmea lagărelor. Trebuiesc directori de lagăre, pefsonal
administrativ, depozite, ca să păstrezi hrana. Deci o întreagă organizare .
Dl. Alex. Rioşanu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor, pentru Politie şi
Sigurantă: Facem ateliere proprii.
DL general Ion Antonescu, conducătorul statulUi: li punem la mwx:a câmpului şi
să vedeti cum plăteşte jidanul. [ . . . ]
A S . B . . Fond P.C. M . cabinet. dosar 1 68/ 1 940. filele 447-449. 4 54-4 5 5
•

1 Lagărul de intemati politici de la Caracal s-a înfiintB1: din ordinul guvernului Gigurtu, în iulie 1940.

2 in legătură cu statistica populatiei evreieşti din România, vezi $i documentele din capitolul

D din

volumul

de fată.
' în lege.a de românizare a personalului din întreprinderi, dat! la 12 noiembrie 1940 (vezi E.R. 1 9401 944 , voi. I, documentul 16) s-au făcut următoarele precil.ări în legătură cu dreptul la preaviz al evreilor
concediati: cei cu o vechime de 5 ani au de primit echivalentul salariului pe 15 zile, cei cu o vechime între
10-20 de ani echivalentul salariului pe 2 kmi, cel peste 20 de ani un echivalent de salariu pe 3 luni. În
final, legislatorul a precizat că suma primită nu poate depăşi 60 OOO de lei.
' in principal, era IJOlba despre evreii refugiati din Austria, Germania $i Polonia.

58
1 940, noiembrie 18

Şedlnta Consiliului de Minişb"i. Extrasul din
stenograma privind discupa despre reconstrucpa
oraşuhil Panelu c.are trebufe să devină
un oraş fără evrei.
Consiliul se deschide la orele 18, sub preşedinţia domnului general Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Au luat parte donmii: Horia Sirna, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri,
Mircea Cancicov, ministrul economiei naţionale, general C. Petrovicesu , ministrul
afacerilor interne, prof. Traian Brăileanu, ministrul educaţiei naţionale, cultelor şi
artelor, prof. Mihai A. Antonescu, ministrul justitiei, Mihail Sturdza, ministrul
afacerilor străine, George Cretzianu, ministrul finantelor, V. laşinschi, ministrul
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muncii, sănătătii şi ocrotirilor sociale, ing. N. Mareş, ministrul agriculturii şi
domeniilor, prof. lt. -col. N. Dragomir, ininistrul coordonării şi statului major
economk, prof. Ion Protopopescu, ministrul lucrărilor publice şi comunicatiilor,
general Gh. Dobre, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Nationale, pentru
Inzestrarr.:m şi Administraţia Armatei, general C. Pantazi, subsecretar de stat la
Ministerul Apărării Nationale, pentru Armata de Uscat, comandor Gh. Jienescu,
subsecretar de stat la Ministerul Apără rii Naţionale, pentru Ae::, contraamiral Gh.
J<oslinsky, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naticnale . pentru Marină ,
Const Papanace, subsecretar de stat la Ministerul Fmantclor, Cameliu Georgescu,
subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale, pentru Colonizare şi
Populaţia Evacuată AL Rioşanu, sub!>E?cretar de stat la Mblisterul Afacerilor
Interne, pentru Politie şi Sigurantă , Horia Cosmovici, subsecretar de stat la
Pre.,.cedinţia Consiliului de Miniştri, pentru Problemele Doctrinare . general Ioaniţiu,
şeful Mar�lui Stat Major, general Ilie Şteflea, secretar general la Preşedinţia
,

·

Consiliului de Miniştri.
[. . .]
Dl. prof . lt-col. N. Dragomir, ministrul coordonării: Oraşul Panciu, care este ras de
µe fata pamântu!ui, se prezintă într-un mcxl cu totul deosebit. Trebuie să

se procedeze la dărâmarea sistematică a zidurilor rămase şi la
reconstrucţia acestui oraş istoric1 •
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Dar de 50 de ani scriu istorie în
el jidanii2 • Să-l refacem, dar pentru români. Nici un jidan nu se va mai
instala acolo3•
A. S . B :=ond P.C . M . Cabinet. dosar 1 6 711 940. fj1e!e 4 i 3 . 4 1 4 . 434
. .

' Ora$UI Pan ciu a fost grav afectat de cutremurul din 9/1 0 noiembrie 1 940. Multi locuitori sinistrati,
printre care şi evrei, au fost nevolti să părăse.ască temporar localitatea.
2 Conform recensământului din 1930, în onl$UI Panciu au locuit 677 de evrei, reprezentând 9,9% din
totalul populaţiei. Situatia lor rezultă din următorul memoriu adresat de dr. W. Fdderman la 2 1 martie
1 94 i , minis1rului afacerilor interne:
"Avem onoae o VO ruga sc5 bl118VOltl o autoriza pe cel 600 locultorl evrei ol oraşului Poneiu sc5
se reintoorcO în oraşul naşterii lor, oraş Tn cae loculesc: de 4-5 generotli.
Au p&C5slt oraşul fn urmo cutremurulul şi ou rost Îfrf)ledlcotl pOno acum sc5 se întoacc5 Io

cOmlnele lor, penl7u co intre tlfrf) tot ce o mol r&nas din

averea

lor sc5 ne jefuit.

22 sunt evrei, ol c&or
nume se gc5seşte sc5pot pe mormtintul eroilor.
Dintre cel 61 capi de fomllle evrei, 1 3 sunt ostaşi, veterani de rOzbol. o VOduvc5 de rOzbol, unul
decorat. 3 ccn ou participat Io rOzbolul balcanic .
Situaţia acestora este cu atât mol 17oglc0 cu <:ât în 20 onl şi-ou vOzut dls17us avutul lor pen17u o
.
doua oara. cad gospodt!rllle IOf ou fost distruse de bombadomentul Inamic, oraşul ofilindu-se in zono de
Dintre cel 48 de sol pe cae l-a dat oraşul Panciu în rOZbolul de Tn17eglra,

rOzbol.

NOclc5jdu lnd. domnule mi nistru cc5 veţi face chptate acestor ce�I de ellt:O, VO rugOm sO
o primi aslgun::na deoseblt:ll l noastre consideratlunl". (J. Ancel, op. cit., voi. III, pag . 333)
' La 6 august 1942 s-a dat decretul-k!ge nr. 2315 privind reconstn.:Tea oraşului Pill1du, distrus de
cutremur. În illt. 2 se preciza: .Oraşul Panciu cu suburbanele S>.mt şi rămân aşezări cu caracter românesc
şi creştin, cu excluderea oricărui element evreiesc!' . (E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 70).
,

binevoit!
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59
1940, decembrie 9

Extras din adresa Preşedinpei Consiliului de Miniştri
către ministrul educapei naponale, cultelor şi
artelor, in legătură cu hotărârea şedintel Consiliului
de Miniştri din 4 decembrie, privind copiii evrei
care vor să frecventeze şcoli confesionale creştine.
Domnule ministru,
Avem onoare a vă reaminti hotărârile luate de domnul general Antonescu
în şedinta Consiliului de Miniştri de la 4 decembrie a.c . , rugându-vă să binevoiţi a
ne comunica măsurile de executare.
1 . Să se cerceteze chestiunea evreilor care vor să urmeze şcoli
confesionale creştine (catolice sau evanghelice)' . [ . . .]
A.S . B . . cond P.C. M . Cabinet. dosar 4 94/ 1 940. filele 65-66
1

Hotărârea adoptată în şedinta Consiliului de Miniştri din 4 decembrie 1940 trebuie pusă în strânsă

legătură cu nota de protest a Nunciaturii Apostolice împotriva cjecretului-lege din 1 1 octombrie 1940,
care a admis doar în cazuri exceptionale .pentru copii născuti din tată evreu creştinat şi mamă creştină de

altă origine etnică să funcţioneze sau să urmeze în şeolile particulare şi confesionale creştine, dacă au fost
botezat! în religia creştină până la vârsta de 2 ani" (Vezi E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 14).
Conducătorul statului a fost informat de Ministerul de Externe printr-o adresă din 31 octombrie 1940 că
s-a .primit de Io Nvncloturo Rpostollc6 o nob5 fnsoţttti de o salsoae o monseniorului Pocho, episcop de
Tlmişoao. cu prtvtre Io neodmltsrea fn şcolile confesionale catolice o copiilor nOscuţl din pătnţl coto!lcl,
da foşti de religie mozolc6".

Nunciaturo RpostollclJ - se aol:O în oaeso Mlnlstervlul de Externe - SuptJne binevoitoarei
aprecieri o gwernulul faptul c6 pătllfll cotollcl ou dreptul sc5 dea copiilor lor lnstrvcţtuneo şi educaţiunea
fn şcolile catolice, fle confesionale. fle ole Statului. Concordatul dlJ oceeaşi libertate Bisericii şi deci
pălnţl/or (art. 1 9 şi 2�. Nunciatura toogif gwemul romtn sc5 gtJseasc6 o soluţiune ccn sc5 poott1 concilia
dispoziţiunile Concordatu/ul cu oce/eo ole Decretului-lege din 1 1 octombrie." (A.S.B„ Fond P.C.M„ dosar
494/1940, filele 65-66).
Pe adresa Ministerului de Externe, conducătorul statului a pus următoarea rezolutie: .Dnll miniştri de
justiţie şi educaţiune aornlnare urgentti şi fndep/lnlreo fonnelor legale pentrv sotlsfocertt .
•
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60
1 940, decembrie 13

Şedint:a Consiliului de cabinet. S-au adoptat
hotărâri cu privire la reglementarea activitătii
comisarilor de românizare, functlonarii conc�diatf
din aparatul de stat vor fi plasatl in intreprinderile
comerciale şi Industriale evreieşti.
Şedinta se deschide la ora 1 1 , 15, sub preşedinţia domnului general Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Iau parte domnii; Horia Siina, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri,
Mircea Cancicov, ministrul economiei naţionale, general Constantin Petrovicescu,
ministrul afacerilor interne, prof. Mihai Antonescu, ministrul justitiei, Mihail
Sturdza, ministrul afacerilor străine, George Cretzianu, ministrul finanţelor, prof.
lt.-col. Nicolae Dragorrrir, ministrul coordonării şi statului major economic,
Alexandru Rioşanu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Internelor pentr...1
Politie şi Siguranţă. [. . ]
DL Mircea Cancicov, ministrul economiei naţionale: Domnule general, la noi
chestiunile curente se rezolvă zilnic , nu mai sunt aduse în discuţie aici.
Chestiunea comisarilor, care a început ca o măsură de expedient,
pentru a bloca unele bunuri şi a fixa în urmă miele puncte de program, a
adus !a aceea că pe toată suprafaţa ţării s-au creat zeci de feluri de
comisari, fără a se arăta ce se intenţionează să se facă cu ei, pentru că
ideea este încă în gestaţie1 •
Am auzit că s-au făcut abururi, însă nu mi s-au adus nume. Când
m-am întors de la Berlin, colaboratorul meu, dl. Petra, mi-a făcut un
rezumat al problemei. l-am cerut să mi-l facă în scris. D-sa mi-a spus: Ne
curăţăm dacă mergem înainte cu comisaril. S-au făcut o multime de hoţii
şi pătăm regimul.
DL general Ion Antonescu, conducătorul statului: Sunt şi eu informat că unii din
comisari s-au pus de acord cu patronii şi deservesc cauza pe care sunt
puşi s-o apere. Dar sunt informat de asemenea că unii din ei sunt foarte
buni.
Dl. Mircea Cancicov, ministrul economiei naţionale: Eu i-am spus d-lui Petra să-mi
expună toată chestiunea în scris .
Noi am împrumutat legea aceasta de la nazism şi mai ales în
forma cum este aplicată la Viena, unde procentul evreilor în comert era
aproape ca în România: străzi întregi, finnă lângă firmă , erau numai cu
magazine evreieşti.
S-a hotărât ca aceşti comisari să aihă şi o uniformă , dar până să
vină mcxielul, şi-au făcut ei singuri una vărgată. Atunci Hitler nu le-a mai
dat niciuna, ba chiar i-a şi desfiinţat PE: comisari.
Trebuie să reglementăm nceastă chestiune. L-am rugat pe dl.
Petra s-o pună în studiu şi i-am cerut şi opinia lui. Cazuri concrete,
.
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nwne, nu mi-a adus. Mi-a arătat numai că sunt unii care fac şantaj , alţii
care s-au dat cu patronii în defavoarea statului. Am cerut d-lui Petra ca
împreună cu dl. Crişan să facă un control dis...1et şi să meargă cât mai
adânc.
Chestiunea aceasta trebuie dusă la o soluţiune. Să se găsească o
procedură mai bună, .dar fără să se deseivească ideea controlului şi a
românizării întreprinderilor.
Vine acwn o altă problemă, aceea a preluării bunurilor de la
evrei. A venit ieri la mine un avocat distins, dl. Vermeulen, care mi-a
adus o chestiune care e mai mult de resortul Ministerului de Interne. lată
ce mi-a spus d-sa: Un domn inginer Pâtvan am crezut că este urmaş al
regretatului istoric, dar este munai o coincidentă de nwne - împreună cu
sora sa a cwnpărat la sfârşitul lunii august 1939 cu 30 milioane lei o
moşie în judetul Olt. Când s-a dus să ia în stăpânire moşia nu s-a ţinut
seama de actele lor şi au fost declaraţi expropriaţi. Aceasta este o
chestiune de justiţie. Până să se facă formele de judecată, inginerul
Pâtvan a fost instaurat ca administrator. S-a dus acolo, însă a fost dat
pur şi simplu afară în câteva ceasuri, interzicându-i-se să mai pună
piciorul acolo.
l-am spus acestui avocat că chestiunea nu mai este de
competenta mea şi că justiţia va j udeca şi va hotărî. Dar pentru faptul că
a fost exclus din bunul d-sale, eu nu pot garanta; trebuie să meargă la
Ministerul de Interne. l-am arătat cu această ocazie că s-au mai petrecut
cazuri de acestea.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Domnule Petrovicescu, te rog să
cercetezi cazul acesta.
Dl. general Constantin Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Am să-l cercetez,
domnule general. [ . . . ]
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . .] Trecem la chestiunea
comisarilor. Sunt şi eu informat că serviciul acesta, a cărui idee a fost
minunată, ca execuţie poate să ducă la o catastrofă. Şi atunci, nu putem
să continuăm pe calea aceasta din cauza persoanelor.
Prin umlare, chestiunea comisarilor trebuie privită sub trei laturi
mari. Mai întâi trebuie să facem ceea ce n-a făcut dl. Leon: instrucţiuni,
!n raport cu categoriile de afaceri şi de acţiuni, care cad în attibutiile lor.
ln al doilea rând trebuie să ne asigurăm că instructiunile acestea, care
trebuiesc făcute cât mai repede, nu rămân literă moartă . Trebuie ca
Ministerul Economiei Naţionale să organizeze un sistem de controlori pe
regiuni sau pe categorii de industrie, cărora comisarii de românizare şi
patronii să fie obligaţi să le dea toate relatiile de care au nevoie2• A treia
latură a problemei este schimbarea tuturor acelora care. _nu sunt de acord
cu noi. Nu ne uităm la persoane şi la cine le-a recomandat. Am convenit
cu dl. Horia Sima ca tot ce este rău plasat în administraţia statului şi în
industrie să fie înlocuit. Nu este nici o piedică în această privinţă . Şi e
mai bine că s-a sesizat dl. Petra de chestiunea comisarilor, ca să facem
purificare acolo printr-un om de al lor.
-
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Chestiunea aceasta trebuie tratată cu energie şi cu repeziciune
pentru că se petrec lucruri neplăcute: unii comisari, în loc să tină în loc
pe jidani, s-au pus de acord cu ei. [ . . . ]
O ultimă chestiune pe care o am pentru şedinta de astăzi. Ieri mi
s-a trimis o situaţie a societătii Reşita, pe care am trimis-o d-lui

Cancicov.

Dl. Mircea Cancicov, ministrul economiei naţionale: N-a ajuns încă la mine .
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Am pus rezoluţia ieri de
dimineaţă.
Am cerut ca fiecare industrie să facă un raport personalului,
productiei, circulaţiei, materiilor prime întrebuinţate. Acest tablou l-am
cerut întâi societătii Reşita. � cum s-a făcut acolo, vreau să se facă la
toate industriile .
Dl. Mircea Cancicov, ministrul economiei naţionale: Am ordonat lucrarea aceasta
pentru anul trecut şi pentru anul acesta. Pe unnă vom studia evoluţia.
Dl. general Ion Antonescu , conducătorul statului: � cum unnăresc eu depunerile
la bănci şi situaţia emisiunii Băncii Naţionale, trebuie să urmărim şi
chestiunea productiei industriale.
Detaliile care vor fi trecute în aceste tablouri ne vor servi şi atunci
când va trebui să plasăm pe functionarii statului trecuţi în cadrul
disponibil.
Mi s-a spus că avem 300 OOO funcţionari. Statul nostru nu trebuie
să aibă acum mai mult de 180 000.
Dl. George Cretzianu, ministrul finanţelor: Eu cred că cifra aceasta de 300 OOO
funcţionari nu este cea adevărată. Cred că avem 400 OOO funcţionari şi
că nu vom putea reduce mai mult de 100 OOO.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Fle că sunt 300 OOO, fie că sunt
350 OOO, ce facem cu cei pe care nu-i putem încadra? Trebuie să
degajăm administratia. În afară de acestea mai sunt ofiţerii şi plutonierii
din armată, care vor trebui plasaţi. Tuturor acestora trebuie să le găsim
locuri ca să-i plasăm, în comertul din Ţara Românească, nu în comerţul
românesc, ci în comertul din Ţara Românească. Plecare să se ducă
acolo şi să fie plătit cu salariul pe care l-a primit până atunci de la stat;
să înveţe meseria şi când va veni momentul să trecem comerţul în mâna
românilor, peste câţiva ani de zile - pentru că nu pot să dau afară pe toţi
jidanii într-o zi din Ţara Românească - prin Creditul Comercial îi voi
acorda un împrumut, ca să poată deschide el un magazin.
Şi atunci îmi trebuie o statistică a hmctionarilor pe care îi
scoatem, cu vârsta lor, cu pregătirea lor, cu ce pot face ei. Statistica
aceasta trebuie făcută pe localităti, pentru că cei de la laşi vor fi plasaţi
acolo, cei de la Bucureşti vor fi plasati aici. � de exemplu, la Galeries
Lafayette vom putea băga 30-40 de funcţionari din cei mici.
Odată ce a fost plasat un funcţionar, el va fi şters de pe statul de
salarii al Ministerului de Rnanţe.
lată de ce trebuie făcută o situaţie amănunţită pe categorii de
industrie, a întreprinderilor din ţară. Să ştiu eu că în cutare stradă la
numărul cutare se găseşte un magazin care poate primi unul sau doi
functionari, dat ftind valoarea fondului comercial şi volumul afacerilor.
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Patronul trebuie să primească funcţionarii pe care îi trimit eu să-i
plătească, dacă vrea să continue negoţul. Dacă nu, îi închid magazinuJ3.
[. „ ]
A.S . B . Fond P.C . M . Cabinet. do.sar 1 6 7 / 1 940. fi lele 7 1 8. 748. 749. 7 5 2 . 7 53 .
7 5 5 . 756
.

1 În legătură cu Instituirea comisarilor de românizare în întreprinderile evreieşti, vezi documentul 4 6 din
volumul de faiă.
• Conform decretului-lege nr. 1 2 1 din 18 ianuarie 194 1 , s-a desfiintat instituţia comisarilor de
românizare. Controlul asupra activitătii întreprinderilor evreieşti a trecut în atributiunea unei comis'j
centrale Instituită la Ministerul Economiei Natlonale (E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 28).
3 lndicatia generalului Ion Antonescu privind intocmlrea unei situatii amănunţite a intreprinderilor evreieşti
industriale şi comerciale din ţară în vederea plasării functionarilor români, concediati, în stabilimentele
respective a constituit conţinutul unei rezoluţii speciale, care, sub titlul .Principii de românizare", a fost
transmisă la diferite ministere implicate în procesul de românizare (A.S.B., Fond P C.M., dOSM
172/1940, fila 348).

61
1 940, d.':>cembtie 1 9

Şedinta Consiliului d e Miniştri. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, stabileşte măsurile
concrete pentru plasarea funcţionarilor români in
magazinele evreieşti, in primul rând din Moldova
Şedinţa se deschide la ora 18,20, sub preşedinţia d-lui general Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Sunt prezenţi domnii : Horia Sima, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri,
prof. lt.-col. Nicolae Dragomir, rninistrul coordonării şi statului major economic,
George Cretzianu, ministrul finanţelor, ing. Nicolae Mareş, ministrul agriculturii şi
domeniilor, prof. Ion Protopopescu, ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor,
general Gh. Dobre, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Nationale, pentru
lnzestrarea şi Administrarea Armatei, V. Dimihiuc, subsecretar de stat la
Ministerul Economiei Nationale, pentru Petrol şi Exploatări Mirjere, Const.
Papanace, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor, Corneliu Georgescu.
subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale, pentru Colonizare şi
Populaţia Evacuată şi Nicolae Petra, subsecretar de stat la Ministerul Economiei
Naţionale.
Dl. general Ion Antonescu, conduc.ătorul statului: [„.] Trebuie să procedăm
imediat, să vedem ce functionari îi avem ca surplus, pent� ca să-i
folosim în comertul românesc. De aceea am şi pus comîsarii de
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românizare în industrie. Trebuie să punem din aceşti funcţionari în toate
magazinele de pe lipscani, de pe Şelari, la Lafayette, peste tot să
punem funcţionari români. Trebuiesc făcute statistici în această privinţă.
Intre ianuarie şi aprilie trebuie aranjată toată chestiunea , domnule
Cretzianu, pentru că în felul acesta degrevăm bugetul statului. Dacă
functionarul avea 12 OOO lei pe lună la stat, 12 OOO ii va da şi Lafayette.
Învată şi comertul şi l-am şters şi din ştat. Nu ştiu câti functionari sunt
necesari1 •
Dl. George Cretzianu, ministrul finanţelor: Am o altă soluţie pentru functionarii de
peste 50 de ani. Va trebui ca Ministerul de Industrie să facă o statistică,
in care să ne spună: am pe strada lipscani atâtea magazine, acolo pot fi
pla.sati atâtia funcţionari; se lucrează în cutare categorie de afaceri; se
pot da lefurile cutare şi cutare; volumul de afaceri al magazinului este
cutare. După ce . avem aceste statistici, noi venim şi trecem acolo
funcţionarii români. Vom pune un fel de comisari de românizare. După
ce ai noştri vor învăţa meseria, comertul, vor lua ei locul evreului. când
evreul se va retrage din comert. De aceea vrem să-i plasăm pe
functionarii noştri acolo. Functionarii aceştia îi vom pune la Bucureşti, la
Bârlad, la Focşani, la Galati, la laşi, unde negustoria, c9mertul sunt în
mâinile jidanilor. Trebuie plasaţi în toată Moldova. Io felul acesta
românizăm tot comertul. Functionarii mai mici, vor fi făcuţi vânzători,
cei cu 3 OOO lei pe lună.

A. S . 3 . .

=ond P.C . M . Cabinet. dosar 1 67/ 1 940. filele 692. 7 46. 74 7

' Hotărârile ltii!te de conducătorul statului, în Consiliul din 19 decembrie 1940, în legătură cu
românizarea personalului au fost trarmnise spre aplicare ministrului de finante în următorii termeni:
.Domnule Ministru.
Avem onoae a vO reaminti hot&â'lle luate de domnul general Antonescu în Conslllul de Miniştri
din 19 decembrie 1 940, ruglindu-vO sc5 binevoiţi a ne comunica de execulXn:
- se va lua contact cu domnul ministru laşlnschl, în vederea rezolv611 chestiunii rom6nlz611
întreprinderilor şi creaea de noi organe de control, acolo unde acesl:8 organe sunt Insuficiente;
- în legOturO cu aceasl:O chestiune, între 1 lanuale - 1 aprtlle 1 94 1 . urmeazO o R plasaţi
funcţtonall dlsponlblll, trecuţi în cadrul dlsponlbll;
- de acord cu domnul ministru Mlhol Antonescu, se va întocmi o lege prMtocn Io sltuatfuneo
lmobllelor evn1llor plecatf Tn Rusia, precum şi a ungurilor plecatf din tarttcrlul nostru Tn Ungata.
Primit!. VO rugOm, Dormule Ministru, asigurarea deosebitei noastre conslderatfunl". (AS.B.,
Fond P.C.M . . dosar 438/1940, filele 263-264).

171
https://biblioteca-digitala.ro

62
1 940, decembrie 20

Şedinta Consiliului de Cabinet. Se propun măsuri
pentru preîntâmpinarea transferului proprietăţii
evreieşti în proprietate germană. Mircea Cancicov,
ministrul economiei nationale, avertizează că
trebuie procedat cu tact pentru a nu transforma
antisemitismul m xenofobie.
Şedinta se deschide la orele 1 1 , sub preşedinţia d-lui general Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Au luat parte la şedinţă domnii: general Constantin Petrovicescu, ministrul
afacerilor interne, George Cretzianu, ministrul finantelor, Mircea Cancicov,
ministrul economiei naţionale. Mihai Antonescu, ministrul justiţiei şi Al. PJoşanu,
subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.
Dl. general Constantin Petrovicescu, minL'irul afaceriior interne: Astă noapte au
fost arestati la Giurgiu, în urma unei descinderi, 20 jidani care făceau
parte dintr-o organizatie comunistă în legăt>Jră cu cei care au fost
arestaţi la 1 1 decembrie şi care sunt deja trimişi "fn fata instantelor
judecătoreşti.
A mai fost arestat tot aseară şi agentul care făcea legătura între
organizatia de la Giurgiu şi centrala comunistă de la Bucureşti.
Din cei care trebuiau arestati au dispărut însă 6 indivizi care sunt
puşi sub urmărire şi vor fi prinşi cât de curând.
La descindere s-au găsit la ei manifeste şi literatură comunistă,
care au fost confiscate. [ . . . ]
A mai fost o chestiune cu privire la cei 3 450 OOO lei ridicaţi de
Prefectura Politiei de la un jidov Weinberg din Calea Victoriei. Reiese că
aici s-ar fi procedat în afară de lege. Am cercetat cum stau lucrurile şi
am găsit următoarele: a existat o informaţie că un jidan de la societatea
Teleajen ar avea aur şi devize pe care avea intentiunea să le treacă peste
fmntieră. [ . . . ]
Dl. Horia Sima, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri: În legătură cu cele spuse
de dl. Cancicov, sunt anumite anomalii cum este aceE'.a care rezultă din
faptul că nu există încă o reglementare a proprietăţii în România. Nu s-a
putut face o lege în această privinţă până acum, din cauza opoziţiei
cercurilor gemnane. Astăzi, această opoziţiune nu mai există . Am
discutat chestiunea cu dl. Neubacher1, care mi-a spus că noi avem toată
libertatea să românizăm întreprinderile jidoveşti, că Germania nu se
opune.
Dl. Mircea Cancicov, ministrul economiei nationale: L-am chemat pe di.
Neubacher şi i-am arătat că în aver'Je evreieşti nici nu este bine să se
bage ei.
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Dl. Horia Sima, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: Ce putem lua prin mijloace
legale este al nostru. Chestiunea este: ce facem cu averile care aparţin
astăzi englezilor, francezilor şi altor străini care sunt dispuşi să-şi
lichideze afacerile din România?
Dl. Mircea Cancicov, ministrul economiei naţionale: Le-am spus germanilor că nu
este bine să facă impresia că Gennania i-a înlocuit pe ceilalti străini, pe
francezi, pe englezi, sută la sută. Desigur că sub regimul legilor române
de comerţ au voie să cumpere acţiunile la purtător şi astfel să intre în
aceste întreprinderi, totuşi, faţă de vâlva care se face, este bine ca în
aceste chestiuni să stabilească o prealabilă înţelegere cu noi, pentru ca
antisemitismul să nu devină o anumită xenofobie.
Dl. Horia Sima, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: În orice caz nu se mai
pune problema unei lupte între noi şi ei.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Ei au spus că se retrag acolo
unde vom cere noi.
Dl. Horia Sirna, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: Fără o lege care să
protejeze elementul românesc, în domeniul economic noi nu ne mai
putem consolida. Nu mă gândesc la o nouă expropriere, ci la înfiintarea
unui Oficiu de Românizare care să dirijeze transferul de proprietate de la
jidani la ceilalti locuitori ai tării . Nu un drept de preemptiune al statului,
ci un oficiu care să aprobe sau să împiedice transferul de proprietate de
la un j idan la un nejidan.
Dl. Mircea Cancicov, ministrul economiei nationale: Regimul acesta depinde de
curnintenia noastră. Acest regim legal există şi astăzi: este instituţia
comisarilor de românizare.
Dl. Horia Sirna, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: Până la ora actuală sunt o
multime de tranzacţiuni între germani şi jidani, care nu se pot valorifica
din punct de vedere juridic. Este o situatie neclară : nu este nici a
jidanului, nici a germanului şi viata economică a tării trebuie să curgă
nonnal. Astfel, acest oficiu ar trebui înfuntat şi el să aprobe sau nu
transferul acestei proprietăţi.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Este în lumea nationalistă un
curent care are mult fond de adevăr, că jidanii caută acum să se
aranjeze cu nemţii, sau chiar cu românii şi să treacă în mod deghizat
bunurile lo pentru ca să le salveze. Acest lucru exasperează anwnite
elemente. Dacă cei de care vorbea dl. Cancicov ar fi luat actiunile pe
seama lor proprie, aş fi spus că sunt oameni de rea credinţă, dar prin
faptul că au făcut-o ca să treacă aceste bunuri în proprieatea Statului,
aceasta arată buna lor intentiune românească . Condamn procedeul, nu-l
pot admite, nu-l putem lăsa să se întindă, pentru că provocăm jicendii
în acest domeniu şi sunt măsuri care dezorientează lumea românească şi
străină de la noi şi o face să fie bănuitoare de ce va fi mâine şi această
lipsă de încredere are repercusiuni asupra întregului volum de afaceri al
neamului românesc; nu admit acest procedeu, însă trebuie să constat că
fondul de la care pleacă este onest. Deci noi trebuie să găsim această
formulă , care dacă există în cadrul legal, trebuie să o scoatem în
evidentă, să o întărim, iar dacă nu există , să o creăm, pentru ca lumea
naţionalistă să aibă încredere că elementul românesc nu va pierde
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beneficiile pe care poate să le tragă în domeniul economic şi comercial.
Lucruri de acestea îmi vin multe la ureche: că germanii au cumpărat nu
ştiu ce, la Azuga a venit un legionar, un om foarte serios şi mi-a spus că
nemţii acaparează totul, că a trimis un român, Năstase, să înceapă un
comert acolo, dar acesta nu a găsit credit, deoarece îi face concurentă
cooperativa săsească din Azuga. Eu cred că poate vin capitaluri şi din
afară şi bănuiesc că sunt jidani care fac aceste operaţiuni deghizat,
pentru ca mâine, când va trece această furtună naţionalistă - căci aşa
cred ei că este o furtună -, după aceea vor ieşi ei la iveală.
Dl. Horia Sirna, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: Este ce s-a petrecut la
Mediaş: saşii au luat toate prăvăliile evreieşti de acolo. Atunci românii
noştri ce au făcut? Au făcut la fel, dar procedeul l-au inaugurat saşii.
Dl. general Ion Antonescu , conducătorul statulw: Este o problemă foarte uşoară.
Dar vedeţi că, aşa cum au procedat domnii de la Ministerul Economiei
Naţionale, procedeul este dezastruos. Un asemenea procedeu nu intră
în cadrul principiilor pe care le-am stabilit noi împreună. Trebuie să
căutăm însă cauzele. Mentalitatea tuturor naţionaliştilor este că noi
suntem încă absenţi; că n-avem credite şi oameni pregătiţi şi ne
acaparea.Ză străinii şi ne vom pomeni că de unde până acum am fost în
luptă cu jidanii, pe care îi putem înfrânge, mâine să nu fim în luptă cu
ceilalţi pe care nu-i vom putea înfrânge. Să nu creăm condiţiuni care ne
vor duce la o luptă mai grea. Se va spune: ce a făcut generalul
Antonescu? l-a scos pe jidani şi i-a pus pe nemţi2•
A.S . 3 . . Fond P.C . M . Cabinet. dosar 1 68/ 1 94 0. filele 793. 795. 820-823
•

: Dr. Hermann Neubacher, consilier german în România pe probleme economice. A fost numit în ace.astă
functie în ianuarie 1940.
2 C. l. C. Brătianu relatează în următorii termeni discutia sa cu conducătorul statului, la 18 decembrie
1940, în problema înlocuirii capitalului evreiesc cu cel german:
.în privinţo accpaOrllor intreprinderilor evreieşti sau strOlne de cOtre saşi comondltoţi de

germani, de aeOrl de organizaţii germane numeroase pentru monopollzereo exportului românesc. ml-o
rOspuns co dânsul pune un plafon peste cere nu se va putea trece. De oltmlnterl, ml-o spus co s-au fOcut
afirmaţii de aceostO naturo şi co o constatat co nu sunt reale. Atunci I-om aOtot o serie de fapte concrete.

pe cere nu le-o putut contesta şi I-om spus co moi sunt o mulţime de altele pe cere I le pot comunico. Mi-o
rnOrturlslt co cunoaşte şi dânsul multe oltele". (C. I. C. Brătianu, Carol 11. Ion Antonescu. Amintiri.
Documente. Corespondentă, editie Ion Ardeleanu, pag. 1 20- 12 1). Tot în decembrie 1940, C. I. C.

Brătianu

avertiza

conducătorul statului că Germania, care urmăreşte să pună mâna pe întreprinderile

comerciale si financiare în tările unde îşi extinde influenta, începe opera sa impunând programul său de
prădare a. averilor evreiesti, apoi a celor nationale pe care le poate înlocui (BAR /\rh. Ist . , Fond intern,

dosar ltf, filele 43-44). Peste câteva luni, în sedinta Consiliului de Miniştri din 2 1 martie 194 1 ,
conducătorul statului va preciza că: .în ce priveşte pOtrundereo capltolulul german în economio
rom6neosc0 - pentru co prin faptul cO TnlOturOm elementul evreiesc se va produce un vid enorm în aceostO
economie, pe cere noi n-ovem putinţa s0-1 u�em cu capltalurlle şi tehnicienii noştri -. vom deschide

porţile copltolulul german, însO p6nO Io un plafon, cae va fi fixat de noi, în functlune de necesltOţlle pe

cere le avem de o pOstra în m&lo statului dlrljaeo economiei noastre notlonole". (A.S.B., Fond P.C.M.,

dosar 483/194 1 , fila 14).

174
https://biblioteca-digitala.ro

63
1 940. decembrie 29

Şedinţa Consiliului de cabinet. Generalul
C. Petrovicescu raportează despre unele arestări de
comunişti. S-a decis autorizarea unui singur ziar
pentru evrei, celelalte fiind suspendate.
Dl. general Constantin Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Domnule general,
pentru acelaşi interval de timp, prefectul îmi raportează că n-a fost nimic
important în tot cuprinsul Capitalei. Siguranta Generală mi-a arătat că în
tot acest interval de la 15 decembrie până astăzi nu s-a întâmplat nimic
altceva în afară de faptul că la Suceava a fost descoperit un număr de
22 jidani întruniti.
La început se credea că este o întrunire comunistă, însă din
ancheta ulterioară care s-a făcut nu s-a găsit nici o probă materială. Ei
sunt încă sub supraveghere.
În afară de evenimentul acesta, nu este nimic de raportat.
Domnule general, s-a ordonat la ultimul consiliu să se prezinte o
si:tuatie a arestărilor de comunişti făcute în intervalul de o lună , adică de
la 1 5 noiembrie la 15 decembrie. Am întocmit foarte detailat această
listă nominală şi îmi permit să fac o sinteză a ei, ca să vă faceti o idee
asupra situaţiei.
De la 15 noiembrie până la 15 decembrie au fost arestati 1 41
delincventi, care s-au dedat la redactarea, imprimarea şi răspândirea de
manifeste comuniste, conducători de cămine muncitoreşti la care s-au
găsit manifeste, şablonări de manifeste pe ziduri, întrunbi şi colecte de
bani pentru comunişti, tipografii care au tipărit manifeste comuniste,
propag_andă prin viu grai, păstrarea la domiciliu de literatură comunistă.
In acelaşi interval de timp au fost descoperite şi două organizatii
comuniste.
Din aceşti 1 4 1 delincventl, în curs de cercetare sunt 5, în curs de
judecare sunt 107, judecati şi condamnati sunt 15, judecati şi achitati
sunt 14.
Aceasta este situaţia până în seara zilei de 15 decembrie. Dv. ,
domnule general, mi-ati ordonat să prezint acest tablou. Eu am să-l dau
domnului secretar general.
Dl. general Jon Antonescu, conducătorul statului: Ce pedepse li s-au dat celor
condamnau?
Dl. general Constantin Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: l-a condamnat
Consiliul de Război din Craiova la pedepse care variază între un an şi
patru ani închisoare.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Probabil că aici este vorba de
fapte petrecute înainte de intrarea în vigoare a decretului care prevede
pedeapsa muncii silnice pe viată 1 • [ ]
• • •
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Dl. general Constantin P-etrovicescu, ministrul afacerilor interne: D-le general, am
început ancheta în cazul Ftlderman. Am ordonat cine anume să facă
ancheta şi, pe măsură ce voi primi rezultatul, vi-l voi comunica. Tm
numai să vă spun că acest dorr10 repetă cereri - care au fost deja
rezolvate, aşa că îmi face impresia că vrea numai să tulbure apele.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Aştepţi rezultatul şi într-o bună zi
2
îi iei şi-i arunci peste granită • [ ]
Ce este cu arestările de evrei şi cu luarea banilor?
Dl. general Constantin Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Se cercetează.
Dl. Al. Rioşanu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor, pentru Politie şi
Siguranţă: Politia de Stat a făcut o razie noaptea pentru prostituate. În
timpul acestei razii au fost oprite automobile pe drum, au dat jos
pasagerii, printre care şi evrei.
Evreii au fost luaţi, maltrataţi şi li s-au luat banii . După raportul pe
care l-am primit, s-au luat aproape 200 OOO lei. N-am încă confirmarea.
Am prevenit Poliţia. Au fost arestaţi cei care au făcut aceste fapte
şi, după raportul detailat pe care n voi primi, voi lua măsurile necesare.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Câţi evrei au fost prinşi?
Dl. Al. Riosanu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor, pentru Politie şi
Siguranţă: Vreo 6. Le am şi numele. Pentru trei dintre ei mi-au venit
reclamaţii de la Legaţia Germană. din partea d-lui von Langehammer,
preşedintele Societăţii Tatra.
Dl. general Ion Antonescu. conducătorul statului: Dar de ce s-a amestecat şi
dânsul?
Dl. Al. Rioşanu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor, pentru Politie şi
Sigurantă: Doi dintre cei şase erau funcţionari de ai lui.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . . ] Ce e cu gazetele evreieşti
care apar în ţară? Aveţi statistica lor?
Dl. general Const. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Există la Ministerul
Presei şi Propagandei.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Să iei şi d-ta la Ministerul de
Interne această statistică. Printre gazetele acestea evreieşti este şi una
comunistă. Toate gazetele evreiesti să dispară; să se lase numai una
singură pentru toată comunitatea evreiască3 • [ • • • ]
A S . B Fond P.C . M . . dosar 1 68/ 1 940. � 1e:e 7 66. 7 6 7 . 7 68
•••

. .

' Ace.astă pede.apsă a fost prevăzută împotriva celor care urmăre.au actiuni de uneltire împotriva ordinii
sociale existente în stat (vezi decretul-lege nr. 3801 din 1 2 noiembrie 1940, publicat în M.O.P.l, nr. 267
din 13 noiembrie 1940, pag_ 6423-24).
' Dr_ W_ Filder.-,1an în calitate de pre$edinte al Federatiei Uniunilor de Comunităti Evreieşti din România a
semnat zeci de memorii către autorităţile de stat privind fărădelegile comise de legionari în perioada
septembrie 1940 ianuarie 194 1 . Aceste memorii au ajuns la Ministerul Justitiei. S-a întocmit în februarie
1 94 1 un raport detaliat impărtind abuzurile săvârşite de legionari b două categorii: 1 . infractiW'lile asupra
bunurilor (confiscări, cesiuni şi vânzări forţate de in1obile, fonduri comerciale, mobile, daruri zilnice de
n001erar, sustrageri de mariă sau n001erar, deteriorări de bunuri); 2. lnfractiunl asupra persoanei (arestări
şi detineri ilegale la chesturi, politii, primării, sedii legionare, evacuări fortate din propriul domiciliu sau din
oraş, maltratări, perchezitii ilegale, Internări ilegale în lagăre, rest:rictii, persecutii, vexatiuni). Acest raport a
-
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fost înaintat corducătondui statului, care, la 19 februarie, a pus următoare.a rezolutie: .D-lvi Mihai

IYJtot'.escv, pentru o discvto cu dl. MlnistnJ ol Jvsttttel problemo. Ce facem cu ocest8 oct8 de banditisme.
le solutfonlim prin jvstltf• SCJCJ printr-iln oct politic sou prin om&ldou6? I.A." (A.S.B„ Fond M.J.D.J„
dosar 124/194 1 . voi. 111, fila 505). Mentionăm că în tabel nu sunt incluse asasinatele comise atât înainte
de pogrom, cat şi în timpul pogromului din 22-23 ianuarie 1 94 1 .
3 Problema desfiintării presei evreieşti a fost pusă de Horia Siina în şedinta Consiliului de Cabinet din 8
octombrie 1940, în următorii termeni: Trebuie un deaet prin cae jidanii .sc:i nu poot6 scrie dec6t numai
Tn idiş şi deci numai pentru conoţionolll lor · (A.S.R.I., Fond Penale, dosar 40010/22, fila 1 1). Oispozitia
generalului Ion Antonescu ca .toate gazetele evreieşti .sc:i dlspatf a fost transmisă printr-o notă strict
confidenţială ministrului subsecretar de stat al presei şi propagandei, La 28 martie 1 94 1 . Pe baza
măsurilor luate, ultimele publicatii evreieşti cu o veche traditie istorică, printre care Egalitatea, Curierul
•

Israelit, fn/rătirea, revistele de cultură: Adam, Cultura ş.a., şi-au încetat apariţia în cursul anului 1 940. A
supravieţuit până în ianuarie 1942 Renaşterea Noastră. În aprilie 1 942, şi-a început apariţia Gazeta
Evreiască, organul de presă al centralei evreilor din România. Intelectualii evrei care au scris la acest
săptămâJ:ial au publicat aici numeroase articole valoroase privind istoria cultural-spirituală a evreilor din
România. (Pentru adresa trirr.isă la Ministerul Propagandei, vezi A.S.B„ Fond P.C.M„ dosar 438/1 940,

fila 261).
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1 94 1 , ianuarie 10

Şedinta Consiliului de cabinet. Ordinul in rezolutie
al generalului Ion Antonescu, conducătorul statului,
cu privire la internarea in lagăr a evreilor intrati
clandestin in tară.
[.]
Dl. general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: [ ]
Domnule general, s-a mai întâmplat ceva: la Oltenita şi în alte
părţi s-au trimis nişte cărţi de vizită cu !!tacuri ordinare împotriva
guvernului. Mă apropii de ziua de astăzi. ln noaptea de 9 spre 1 O
ianuarie şi în ziua de 1 O ianuarie nu sunt semnalate incidente de nici un
fel. cu excepţia cazului de la Vicowl de Sus, din judeţul Rădăuti, unde,
în ziua de 9 ianuarie, bolşevicii ne-au trimis 200 de jidani, care au fost
luati şi cred că la ora a�easta ei sunt trimişi înapoi peste graniţă. N-a mai
rămas nici unul la noi. ln privinta aceasta, n-am făcut decât să execut un
ordin, ?Te exista deja.
ln ceea ce priveşte acţiunea comunistă, cu ocazia ultimului
Consiliu s-a vorbit de cei 141 inşi arestati. Am arătat atunci câti erau
trimişi în judecată, câti au fost condamnati şi câti au fost achitati până la
acea dată.
.

.

...

1 77
https://biblioteca-digitala.ro

De la 15 decembrie şi până la 7 ianuarie au mai fost prinşi în
total un număr de 60 de inşi, dintre care 38 jidani, 17 români şi 5 alte
naţionalităţi. Procentul jidanilor este de 63%. Amintesc că la ultimul lot,
de 141 arestati, procentul era de 90%. Această scădere nu este nici
întâmplătoare şi nu este nici un fapt care să fi scăpat atentiei noastre.
am prins nişte instructiuni pe care Kominternul le-a trimis organizatiilor
comuniste din ţară: jidanii să fie lăsati în linia a doua în ce priveşte
răspândirea manifestelor comuniste; să fie folositi mai mult românii . Aşa
îmi explic eu această scădere de 30% a procentului de jidani arestaţi în
ultima vreme.
Aceşti 60 de inşi arestaţi se clasează astfel: 4 în curs de cercetare,
54 în curs de judecare, iar 2, după cercetări, au fost puşi în libertate,
nefiind elemente de vinovătie împotriva lor.
Aceasta este situaţia la zi a comunismului.
Au mai fost trimişi în judecata Tribunalului Militar de la laşi un
număr de 1 1 jidani, pentru alannism. Se mai găsesc în curs de cercetare
4 jidani la Câmpulung. s-a întâmplat ca printre cei judecaţi de tribunalele
militare să fie câţiva achitati, deşi au fost prinşi cu elemente de vinovăţie
pe care noi le socoteam hotărâtoare, pentru ca ei să fie condamnaţi.
Am intervenit la Ministerul Apărării Naţionale, cerând să ni se arate
cauiele pentru care aceştia au fost achitaţi.
Dl. Horia Sima, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: Dar aceştia pot fi internaţi
în lagăre, chiar dacă sunt achitaţi.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Cei care vor fi închişi în lagăre
trebuie să fie puşi imediat la muncă si să plătească în felul acesta
cheltuielile de întreţinere. [ . . . ]
Mi-am luat un angajament faţă de tară, pe care nu l-am
respectat, pentru că n-am băgat în lagăre pe toţi jidanii intrati clandestin
în tară. De ce nu i-am băgat? De ce nu ti s-a spus dumitale, domnule
general Petrovicescu, de către funcţionarii dumitale: dl. general
Antonescu a promis că va interna în lagăr pe toţi jidanii intraţi clandestin
în tară. S-a arătat atunci că internarea va fi făcută pe socoteala lor,
pentru că ei vor fi puşi să mwicească. S-a făcut opera aceasta?
Dl. general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: N-am făcut-o.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: De ce nu s-a făcut? S-a mai
reamintit lucrul acesta.
Dl. general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Am pregătit Cetăţuia de la
Braşov.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Acum îţi dau ordin categoric:
băgaţi în lagăre pe toti jidanii intraţi clandestin în tară, pentru că s-au
apucat de comerţ, de comunism, de tot felul de agitaţii. Să stea arnlo în
lagăre până când se vor hotări să plece din tară.
Dl. general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: In privinţa lagărelor de
muncă, având în vedere că acolo urmează să fie internaţi şi cei
condamnaţi după legea pentru combaterea sabotajului, eu cred că
Ministerul de Justitie trebuie să le organizeze.
Dl. Mihai Antonescu, ministrul justiţiei: S-a mai pus această problemă şi dv. ,
domnule ministru de interne, ati spus că veţi organiza aceste lagăre de
_
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concentrare . Eu am pus această chestiune, dar am arătat că nu pot s-o
pun în practică fără organele Ministerului de Interne; şi apoi îmi lipsesc şi
mijloacele necesare.
Dl. general C. Petrovicescu, ministrul aifacerilor interne: Avem un lagăr la Caracal,
cu 286 de comunişti.
De abia ne ţinem zilele, pentru că Ministerul Apărării Nationale
vrea să ne scoată de acolo.
Cetăţuia de la Braşov am reparat-o cu 200 OOO lei. Credeam că
au să li se dea fostele lagăre ale poloneilor. Ni s-a mai dat un palat, care
însă este o mină; nu se poate repara.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Să construim barăci din lemn şi
vom scoate cheltuiala din produsul muncii celor internaţi. Oădiri mari de
zid să nu mai căutăm, că nu găsim, pentru că ce am avut a fost stricat
de cutremur, iar din putinul care ne-a mai rămas, trebuie să împărţim cu
armata germană .
Dl. general Ille Şteflea, secretar general la Ministerul Apărării Naţionale: În orişice
�z. dacă este urgentă , noi vom face loc. Vom lua contact direct şi vom
stabili precis locurile unde urmează să se construiască barăcile.
DL general Ion Antonescu, conducătorul statului: Căutaţi locuri la Slobozia şi acolo
unde a fost câmpul de tragere de la Mihai Bravul, în pădure. Trebuie să
găsiti localităţi care să poată aproviziona uşor. Să se construiască barăci,
pentru că nu se pot lua cazărmile armatei. Cu 200 OOO lei care s-au
cheltuit la Cetăţuie, se puteau face multe barăci.
Dl. general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Acolo pot să duc acum
250 de comuni.şti.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Dar trebuie să faci o cheltuială ,
construind barăci mai multe. În afară de aceasta, la Cetăţuie nu e bine,
pentru că este prea aproape de granită. Trebui � să căutaţi ca aceste
lagăre să le construiţi în regiunile lipsite de brate de muncă. [ . . . ]
Eu trebuie să mă tin de cuvânt. Am anunţat un lucru pe care nu
l-am făcut, iar jidanii îşi bat joc de mine . Am anuntat că toti jidanii intraţi
clandestin în ţară vor fi puşi in lagăre. Trebuie să luăm această măsură
şi să-i silim pe jidani să muncească, pentru că numai aşa ii vom face să
plece. Şi măsura aceasta trebuie luată nu numai pentru jidani, ci şi
pentru toti ceilalti, greci, armeni, tigani, intrati clandestin în tară. [ . . . ]
A. S. B . :=ond P . C . M . dosar 4 79; : 94 1 . ft!ele i 1 . i 2. i 3
.

.
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194 1 , ianuarie 1 1

Şedinta Consiliului de Miniştri. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, acuză legionarii
pentru fărădelegile comise impotriva evreilor.

Şedinta se deschide la ora 1 1 ,50, sub preşedinţia d-lui general Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Au luat parte la şedinţă domnii: general Constantin Petrovicescu, ministrul
afacerilor interne, general Dumitru Popescu, comandantul militar al Capitalei,
Radu Mironovici, prefectul Politiei Capitalei, general Constantin Vasiliu, inspector
general al Jarxiarrneriei, Al. Ghika, director general al Politiei şi Sigurantei.
Dl. general Constantin Petrovicescu, ministrul afacerilor interne: Domnule general,
în afară de decretul pentru numirea prefectului de laşi, în persoana d-lui
Ion Dobre, nu mai am nimic a vă raporta.
Dl. general Ion Antonescu, corxiucătorul statului: Domnule general Petrovicescu,
au venit ieri aici procurorii din tară. Am raportat lor. A asistat la cele
raportate şi dl. Horia Siina. Se petrec lucruri groaznice pe toată
suprafata tării . Ţara este bolşevizată. Au intrat bolşevicii în Mişcarea
Legionară 1•
" Astfel, la Brăila s-au scos în timpul sărbătorilor toţi jidanii ,
intelectuali, avocati, medici, rabini, tineri, bătrâni, fără nici o deosebire şi
fără nici o consideraţie, şi au fost puşi la cutătatul zăpezii în oraş.
La Buzău, un rabin bătrân a fost scos la curătatul zăpezii.
Sunt lucruri oribile care se petrec în tară.
o.Se duc în prăvăliile jidanilor şi iau fondul de comert, distrugând
astfel comerţul şi creditul.
În această situaţie, ne vom pomeni peste două luni cu o
catastrofă economică.
Fabricile nu mai trimit materiale fabricate, pentru că jidanii care
au prăvălii nu mai cumpără marfă.
La Caracal, la Corabia, se fac numai năzbâtii. Acel Protopopescu
este aşa cum mi-aţi spus, dar nu este pennis să scoţi nevasta şi copilul
omului în stradă.
Am rapoarte făcute de magistraţi. Ai să le citeşti şi d-ta şi ai să
vezi ce situaţie este în tată, de la nord şi până la sud: la Ploieşti, !a
Galaţi, la Giurgiu, la Alba Iulia, la Tunişoara şi pretutindeni. Şi dv. îmi
spuneţi că nu se petrece nimic în tară2•
A.S. B . . Fond P.C. M . Cabinet dosar 487/ 1 94 1 . t:xtrasu1 este pubiicat s1 în Pe
•

marginea prăpastiei. . . ,

voi . !, pag . 1 60

( ' 1 Mişcarea legionară s-a afirmat ca o organizaţie terorist-antisemită din momentul aparitlei sale pe scena
l politică a �tii româneşti. în presa dintre cele două războaie mondiale, sunt consemnate zeci de
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evenimente cu privire la actiunile de violentă comise de legionari împotriva evreilor: în universităti au fost
bătuti studenţii evrei, în trenuri şi pe străzi au fost batjocorite zeci de persoane cu aşa-zisă înfăţişare
evreiască , au fost sparte vitrinele unor magazine, au fost pângărite sinagogi în diferite Ol'il$e ş.a.
2 A fost ultima şedinţă a guvernului legionar care s-a ţinut sub preşedinţia Conducătorului Statului. Ea
durat numai zece minute. Generalul Antonescu s-a retras cu Ministrul de Interne pentru a-i înfăţişa
adevărata stare de lucruri pe care generalul Petn:Mcescu se făcea că nu o cunoaşte. (Pe marginea
prapastiei, loc. cit. în carte stenograma este datată 10 ianuarie)

66
1941, ianuarie 17
Şedinta Consiliului de Miniştri . Extrase din
stenogramă privind pozitla Legiunii fată de evrei
şi probfema evreiască.
I. Legiunea ca fortă politică
(. . .)
Dl. N. Pătraşcu, secretar general al Mişcării Legionare: Pe timpul când studiam eu generaţia mea, oameni între 30 şi 40 de ani, corduceau destinele
învăţământuluj - oamenii aceştia au awt o educaţie socia&tă marxistă. Pe
vremea aceea socialismul şi comunismul interesa lumea oamenilor de ştiinţă .
În special cei de la filosofie erau toti oameni de stânga, pentru că jklan a fost
şi Bergson1, jklan a fost şi Spino1.a2 şi atâţia altii. Şi, sttdentii de la filosofie
spwieau: cum să fim ooi antisemiti, când aceştia au scris astfel de opere? E
nu se interesau în.să de toate aspectele problemei antisemite.
O. Legiunea ca forţă administrativă
O.I. Legiunea şi instituţiunile publice

Dl. general Eugen Zwiedineck, subsecretar de stat la Ministerul Ecorxxniei Nationale:
Necinstea şi predispozitia de a lucra nlUllai pentru bacşişuri este
generalizată. Comisarii-3, chiar primul comisar, sabotea1.ă pe chestor.
Nepunctual, neîncredere generală , mincinoşi, şperţari, au chiar legături fătişe
cu jidanii .
În special la laşi şi Botoşani, unde chestorii stau aproape singuri în
centrele focarelor subversive jidăneşti şi ruseşti, situaţia siguranţei mi-a fost
prezentată cu mare �orare. Politie legionară nu am mai găsit. [. . .]
m. Legionarii, jidanii şi comertul
1) În Moldova de Nord, evreii, comertul şi � formează lD'1
SÎJ'lJUI" tot. Llpsa de pregătire a românului pentru aceste ramuri de viată face
ca lupta să fie la început în hM:iarea evreimii. [ . . . ]
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2) Legile sunt dare, însă aplicarea lor, adică românizarea irxiustriei şi
comertului, poate aduce enorme greutăţi populaţiei, timp de tm an. Părăsirxl
satele şi retrăgârxlu-şi capitalurile clin intreprirxlerile pe care le avem, jrlanii
s-au aglomerat la oraşe şi prin aceasta forta lor a crescut4•
3) Dacă români1.area câtorva magazine şi majorttatea lucrătorilor în
fabrici a reuşit penb'u tm moment, greutătile însă nu au fost complet
înlăturate, ba chiar clin contra, ele se vor ivi fără îndoială, cârxl stocurile de
mărfuri clin magazine şi de materii prime ale fabricilor se vor termina.
Penb'u aceste motive, problema ce se pune este foarte clară şi
anume:
a. personalul românesc de înlocuire trebuie să facă eforturi însutite,
penb'u a-şi completa lipsa de pregătire;
b. să se aducă în nordul Moldovei personal cu apt:ittxiini comerciale,
precum şi maiştri specialişti în locul celor plecaţi clin fabrici;
c. �ea acestor ramuri cu credite suficiente pentru a se putea
debarasa de jidani.
4) În general, se poate spune că românizarea comertului în toate
centrele clin nordul Moldovei nu a început încă. deoarece în tme1e localităţi
jidanii deţin încă până la 100% clin comert. [. . . ]
N. Evreii şi comunismul

1 . În Moldova de Nord nu există nici o autoritate care să nu
recunoască pe deplin că evreii sunt organic perfect subversivi în această

direcţies.

2. Chiar exponenţii evreimii nu mi-au negat existenta acestui curent
în anumite straturi ale poporului lor. a au motivat acest fenomen însă ca
ceva trecător, după cum consideră şi legile guvernului actual referitor la
îngrădirea drepturilor lor de egalitate.
3. 8 nu neagă nici manifestatiile jidănimii clin Basarabia şi Bucovina
contra amiatei şi populaţiei române, ba mai mult chiar, nu şi-ar lua nici un
legământ ca, într-tm caz eventual, să nu le repete şi în Moldova.
4. Credinta că totul va trece cu bine pentru ei se accentuează într-o
măsură mai fennă la jDanii mai culti-6.
Legionarii greşesc cârxl forţează domiciliile fără autorizaţia
Parchetului, mai ales în timpul nopţii. [ ...]
Prefectul de politie, prefectul de judet şi primarul sunt cei care trebuie
să ia măsuri. Legiferarea există; e nevoie numai de un ordin dat în această
privinţă de domnul ministru Corneliu Georgescu; să se facă procese verbale
clare de câte ori se ia, în baza legii, tm imobil al vreunui jidan. Din aceste
cauze se nasc resentimente şi expresiuni contra lor, ca: banditi, escroci, etc.
Toate acestea la un loc dăunează enorm prestigiului mişcării şi zdruncină
încrederea tocmai a celor mai apropiaţi şi simpatizanţi.
Dl. Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Nationale: Ar fi
bine să dăm legionari pe �ă fiecare politie ca la Bucureşti. Şi tocmai în
Moldova, urxie sunt atâţia jidani, se găsesc poliţii care n-au decât câte tm
singur legionar.
AS.B . P.C. M . Cabinet. dosar 4 73/ � 94 1 . filele 23. 28. 32-33. 36. 4 7
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' H. Bergson (1859-1941), filosof de origine evreiască, născut tn Franta (considerat francez),
întern�orul şcolii intuitioniste.
2 8. SpinOl.a (1632-16 77), filosof de origine evreiască, născut la Amsterdam . Exponentul panteismului
filosofie.

3 Comisarii de românizare . Vezi în legătură cu ei documentele 46, 60 din llO!umul de fată.

' Evreii nu s-au deplasat spre oraşe de bunăvoie, ci au fost dislocati înci tn vani anului 1 940, în special din
localitătile rurale din Moldova. Dr. W. Hlderman, într-o petitie trimisă mlnistrulul de interne la începutul
lwiii august 1940. descria în următorii termeni situaţia evreilor în Moldow:
.Domnule ministru.
Avem onoare o VO Informo co toţi evreii copt de familie din comunele rurale Dn!incenl şi
Roducc!!nen l ou fost evacuaţi în oraşul Huşi, la din cel 600 copt de famlle evrei din acest onŞ, 1 20 ou fost
ridicaţi şi închişi în vederea lntam&ll lor. Cel închişi foc pat8 din toate strotlxtle soclet6ţll: medici,
formoclşti, comerclCWlţl etc cei mol mulţl cu situaţii moterlole bune şi nici unul cae sO fi fost urm61t sau
mc!!cor anchetat vreodcJtO pentru orice delict polltlc sau de aept comun.
Tn ce priveşte slbJQtio legale!!. daco Comandamentul Milita socotea prezento lor co nefiind de
clorlt, avea Io îndem6nc!! crt. 10 din legea zonelor mllltcns, fX)trlvlt c&'elo TI putea Invita sO p0r6seoscO
locolltOtfle într-un termen fixat. lor daco s-ou fOcut vinovaţi de okrmlsm, legea face necesao o dovodO şi
un jurnal ol Conslllulul de Miniştri, dovezi cae nu s-ou administrat şi Jurnal cae nu s-o dat.
Ştiri identice ne vtn din diferite judeţe ole Vechlulul Regat.
Ci;in aceastO situaţie dOuneazO profund acestei populoţll, cae se vede complet rulnotO,
întruc&: femeile şi copili comerclonţtlor de Io oraşe nu pot urmo comerţul, la celor de Io sate li se rOpeşte
dreptul de o-şi llchldo în 6 lunl comerţul lor potrMt legll statutului evreilor, cum fomllllle lntelectuol l lor
rc!!men pe drumuri, în oforO de faptul co este în general llpsO de medici şi famoclştt Io po, co şi
sOnOtoteo publlcO poate suferi, şi cum Comunitatea Evreiasco se vede omenlntotO în existento ei, VO
rugOm respectuoşi SO binevoiţi co în flecae copltolO de Judeţ situaţia sO fle revlzull:O aşa cum s-o
procedat Io Roman de cOtre o comisie mixte!!, compuso din delegoţll Pachetului mlllta, Pachetului clvll şi
Mlnlsterulul de Interne aşa co numai cel ce sunt în odevOr vinovaţi SO fle lntemoţl.
Primiţi, VO rugOm. domnule ministru, oslgurQ'80 deosebitei noastre consideraţiuni". (J. Ancel,
op. cit. , voi. L pag . 436).
� Era firesc ca evreii să fi fost împotriva mişcărilor şi regimurilor fasciste, care urmăreau nimicirea lor
civicW şi fizică. Cu toate acestea, evreii, ca etnie organizată, nu au uneltit nicicând împotriva statului
român în general şi a regimului antonescian în special: ei au acceptat măsurile discriminatorii.
• Nu este nici primul, nici ultimul document în care evreii sunt acuzati c! nu simpatizează cu un regim
politic care i-a desfiintilt din punct de vedere material, moral şi civic. Speranta lor c! un astfel de regim nu
poate fi de durată era firească. Totuşi, organizatiile evreieşti nu numai c! nu au participat la activltăti
subversive, ci dimpotrivă, au îndemnat populatia evreiască la supuşenie faţă de ordinele cele mai
discriminatorii. Au fost evrei. cazuri individuale, care s-au înrolat în mi$carea antifascistă si antirăzboinică
comunistă. Dar nu toti evreii consideraţi de autorităti ca fiind comunişti erau într-adevăr membri activi ai
partidului. Multi erau simpatizanti, militanţi antifascişti. Atari disocieri în documentele statale nu s-au
întreprins.
.•
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67
1941, februarie 3

Şeclinta Consiliului de Miniştri. Se hotărăşte
continuarea românizării economiei, dar fără
primejduirea procesului de produqie.
Dl. general Ion Antonescu, corrlucătorul statului: Domnilor, deoarece consi:ler că
sunteti o continuare a guvernului trecut, care n-a ajtm.S să realizeze ceea ce
doream eu să realizez, sunt dator să fac o expunere generală asupra
situatiunii pe care am găsit-o cârrl am luat puterea în stat şi asupra
realizărilor pe care ie'-am înfăptuit de atunci şi până aam. [. ..]
Noi vrem să rornânil.ăm toată activitatea economică a statului; să nu
facem însă greşeala să distrugem tot ce este element străin în ţară, pentru
că de multe ori ai noştri n-au. nici competenta, nici capitalul necesar . Pentru
aceasta trebuie timp. in programul generalului Antonescu - şi cred că şi în al
dunmeavoastră - stă această intentiune ca lD1 far luminos: să ajungem ca
statul să fie lD1 stat românesc şi viata lui să fie dirijată de români. Vom
pă� în comert şi irrlust:rie, în.să încetul cu încetul , cu procedee întelepte,
nu barbare. Vom pătrurrle în toate activitătile vieţii irrlustriale , dar numai pe
măsură ce \IOITl avea elemente pregătite şi ne �n putea organiza astfel ca
circulaţia să favorizeze tot ce este element românesc. S-au luat în această
privinţă o serie de măsuri. Am făart Credit Irrlustrial, Credit Agricol şi Credit
Comercial, urrle facem o politică a creditelor româneşti; acestea până acum
mergeau la evrei, dar de acum vor trece în mâini româneşti, la comertul
românesc şi în oarecare măsură şi la comertul evreiesc, până cârrl îi vom
putea lua locul. Noi deocamdată n-avem nici capital suficient şi nici
pregătirea necesară .
Soluţiunea pe care am adoptat-o este ca tot ce este surplus de
functionari din aparatul de stat să fie îrrlreptat spre casele de comert, spre
întreprirrlerile particulare. [. . .]
Toate prăvăliile, toate întreprirrlerile din ţară vor fi împănate cu
aceste elemente şi străinii vor fi obligaţi să le plătească. Ei vor fi funcţionari în
intreprirrleri şi, pe măsură ce va începe să functioneze creditul românesc, n
\IOITl dis1oca pe străini. A!iiJ. am vrut să fac, dar am fost depăşit de presiunea
legionară, care voia să ia aceste prăvălii cu sistemul pistolului şi al suprimării
celui care poseda lD1 magazin. [„.]
In ce priveşte bunurile însl.Şte de legionari, toate aceste chestiuni se
vor judeca de j�. care va decrle după legile în vigoare. [ .. .]
Dl. Gh. Docan, ministrul jl.Sitiei: Parchetele sunt int..n"rlate de cererile evreilor pentru
restituirea imediată a bunurilor ocupate de legionari.
Dl. Mihai Antonescu, ministru de stat: Nici guvernul nu se poate face acum ocrotitorul
evreilor. Trebuie ca Parchetul să rezolve chestiunile de la caz la caz. . .
Dl. Gh. Docan, ministrul jl.Sitiei: Mi-ati spus de o lege.
•
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DL Mihai Antonescu, minimu de stat: Vom veni

ru o asemenea lege. Fireşte că, în
planul de reformă generală pentru asigurarea primatului rcmânesc, se va
aj� la naţionalizarea tuturor forx:lurilor de comerţ şi poate chiar şi a
proprietătii imobiliare evreieşti. Dar aceasta nu se poate face acum, �rd
trebuie refăcută încrederea şi structura conservatoare a societătii. Nu este
pn.xient să venim acum cu această legiferare şi să trecem de-a dreptul
fondurile irrlustriale de la ovrei la români, fără să organi?.ăm elementele
producătoare, pe comercianţi şi pe irrltSriaşi, fără să avem capital la
dispoziţie . Legislaţia aceasta nu poate veni imediat.
Totuşi, nu este bine c:a pe cale jurklică să încurajăm ten:iintele exact
contrare şi să pară că guvernu! protejează pe evrei şi să dăm celor care vor
urmări activitatea guvernului elemente de propagardă contra noastră ,
sustinârx:I că ne-am făcut acum protectorii evreilor.
Prin urmare, acolo urrle sunt confiscări de proprietate prin violentă,
însuşiri de proprietate fără contravaloare, acolo va interveni justitia.
DL general Ion Antonescu, corrlucătorul statului: Este legea care deciie în toate aceste
cazuri, însă să nu penniteti evreilor să se obrăznicească , să spună că le-a
venit timpul lor, să spună că guvernul de militari s-a transfOJT11at în guvern de
protectori pentru jidani în Ţara Românească1• [ ]
Pe mine nu mă interesează, din punctul acesta de vedere, dacă cel
care a fost jefuit este jidan sau român. Chiar dacă jidanul este proprietar al
magazinului, tot ce este în prăvălia lui forrnea7.ă , pe deasupra, proprietatea
statului. Jidanii vor fi daţi afară din viată economică , dar progresiv, ca să nu
se producă pertmbări în viaţa statului, care să ducă la prăbuşiri. A!iiJ. voiau
rebelii. Eu însă le-am spus: în felul acesta săpăm la baza statului şi ne va
cădea clădirea lui peste cap şi era gata să ne cadă .
Deci pe jidani ii vom despăgubi acum, chiar dacă mai târziu le vom
lua proprietăţile urbane din mână, aşa cum le-am luat pe cele rurale. Şi acest
lucru îl vom face de sus în jos, adică vom lua întâi fabricile, magazinele şi pe
l.JT1l1ă proprietăţile mai mici. [ ... )
Trec acum la chestiunea studenţilor. Au intrat în Universitate o
mulţime de elemente străine de neam. Arma de apărare împotriva lor, mai
ales împotriva jidanilor, nu putea fi decât anna brutală.
ln armată totuşi jidanii rrau pătruns, deşi armata are aceleaşi legi ca şi
populaţia civilă a tării. Aceasta s-a întâmplat din call7.ă că de câte ori se
prezenta W1 ofiter de origine e\<Teiască la Şcoala de Război, era trântit la
examen. Faceţi şi dv. la fel. Un om care a căzut la W1 examen, este eliminat.
Deci, aceasta ar fi metoda, acesta ar fi OJVântul de ordine care ar trebui dat.
Dl. Enric Oteteleşanu, subsecretar de stat la Ministerul E.ducatiei Naţionale: Dar dacă
sunt buru? Şi SW1t buni în mare majoritate.
Dl. general Ion Antonescu. conducătorul statului: Nu sunt buni, domnule Oteteleşanu.
nu-i mai sustine. . . Avem de ales între măsuri drastice şi într� gloante, ca să
scăpăm de aceşti ticăloşi, care ne-au invadat din Galitia. Intre mijloacele
violente pe care le reprobăm şi măsurile celelalte, mai umane, pentru
apărarea neamului nostru, rravem de ales. Nu daţi diplome sb.dentilor evrei,
trântiti-i la examen.
·

•••
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Dl. Enric

Oteteleşanu, subsecretar de stat la Ministerul Educ:atiei Nationale:
se pot înscrie nici la liceu, nici la
universităţi [„.]
AS.B. . Fond P.C . M . Cabinet dosar 4 7 3/ 1 94 1 . filele 73. 74. 82. 93. 1 22
Problema este rezolvată. Evreii nu

• Pentru asigurarea opiniei publice că politica de românizare continuă şi după înlăturarea legionarilor, s-a
transmis presei wmătorul comunicat:
.Luni, 3 februarie curent. s-o ţinut un Conslllu de Miniştri, sub preşedinţia domnului general
Antonescu, conducOtcrul stDtlJiul.
1 . Domnul general Antonescu a fOcut o e:rpunere asupra sltuatlel Interne şi externe a statului,
aşa cum se prezento ea la 6 septembrie 1 940, apoi a e:rpus reall:z&lle din tl�l celar cinci luni de
guverncn.
2. S-o hot&6t ca sO se fac6 o reivlzulre a sltuaţlel funcţionarilor publici Introduşi sau eliminaţi în
ultimele luni, pmtrOndu-se Tn serviciul statului toate elementBle bine preg6tlte. muncitoare şi cu spirit de
ordine.
3. Constot6ndu-se atitudinea onttnationak! a domnului Viorel Tllea. care desf6şoa6 la Londra o
activitate potrivnico lnteresela" stDtlJlui rol'TIM. s-o t'lotătlt retragerea natlonalitotli domnului Tilea.
4. S-o � ca lucrOrlle pentru reorganizarea ministerelor s6 fle terminate p6nO cel mal tfnlu
la 1 martie crt.
S. ÎITpJtrfva preoţilor care, renegOndu-şl cl'lemarea lor dut'lovnlceascO şi oltarul. s-ou amestecat
în dezordinile din ultimele zile, se VOI lua cele mai aspre m6surl.
Seminariile VOI fi trecute din nou sub autoritatea bisericii
6. S-o tiotOret a se continua acţiunea de rom6nlzare a actlvlti:iţll economice a statului, prin
mijloace care sO nu primejdulasc6 procesul de producţie al �li. Statul vo da întregul concln elementelor
rom6neştl capabile, care VOI face dovada co sunt bine preg06tlte pentru îndeletniciri economice. (A.S.B. ,
Fond P.C.M., dosar 364/1940).

68
1941, februarie 6

Şedinţa Consiliului Economic. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, ii acuză pe evrei
că au omorât comerţul românesc.
( . . .]

Dl. general Gh. Potopeanu, ministrul economiei nationale: În legătură cu chestiunea
arianizării1 : operaţia aceasta trebuie făcută succesiv, pe etape.
Dl. general Ion AJ:.itonescu, coroucătorul statului: Sigur că da.
ln direcţia aceasta dau urrnă.toarele principii. Capitalul în Ţara
Românească venea de la scontul Băncii Nationale, trecea apoi prin bănci,
care erau jXioveştl; din bărx:ile jkloveşti trecea la fabricanti, care şi ei SlD"lt
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jrlani; acolo rrecea apoi la negustori, dinrre care W'lii erau şi români. Ce se
întâmplă? Capitalul era românesc, însă, rrecârxl prin banca evreiască, pe la
fabricantul evreu, marfa se dădea negustorilor evrei, erau protejati negustorii
evrei. Lor li se dădea ru preturi reduse şi li se făcea credit. De aici a venit

concurenta lor contra românilor. Din această cal.11.ă a murit negustorul
român.
Ce au făcut legiona.'il? Au făcut ca să fie şi mai rău. Ca să dai jos o
casă , începi de la vârf, nu începi de jos. . . S-au apucat să facă şi ei _comerţ,
dar nu le venea marfă şi capital, penb"u că acestea erau în mâinile jkioveşti.
Tot timpul le-am atras atentia asupra acestei chestiuni Le-am S):Ui: duceti
statul la catastrofă . . . Trebuie să facem românizarea băncilor. Aceasta este
prima citadelă care trebuie cueerită--:A. d0ua citaâelă care rrebuie cucerită - şi
foarte repede şi putem s-o cucerim foarte repede fără dezastru - este
citadela fabricilor pe care le are marea irx:iustrie... După aceea rrebuie să
�� distrtbutia mărfurilor comerciantilor români. Să-i încurajăm. Dar
mai întâi irebiJie să învăţăm comertul pe români. Penbu aceasta rrebuie să
vărsăm în acest comert surplusul de functionari publici, care să fie plătiti de
negustori. [ ...] Capitalul a fost, la început , capital românesc. Banca Natională
a dat banii, dar aceştia n-au ajuns la negustorii români, ci la ji:iani. Şi aşa s
au petrecut lucnnile ani de zile. Mai ales în ultimii 20 de ani, de la războiul
cel mare încoace. De aceea a murit comertul românesc; de aceea au
dispărut comerciantii români2. A<şa se explică ann valul de penetratie
evreiască, care la 1860 se întirxlea numai până la Focşani, s-a întins în
1913 până la Bucureşti.:i, iar în 1940 s-a revărsat şi în Oltenia4• Vedeti cum
acest val a inundat Ţara Românească . Arum noi trebuie să facem operaţia
inversă. Şi o mi face. Se va face acest lucru, însă nu cu omonni, nici ru
confiscări-. [...] Să stabiliti cât ne-au costat comisarii de românizare. Vreau să
ştiu ce au încasat. Unii luau şi 150 OOO lei pe b.mă.
Vreau să arăt ţării ce era regimul nou. Eu Sl.D'lt principalul vioovat , dar
eu arăt adevărul.
Dl. general Gh. Potopeanu, subsecretar de stat la Ministerul Ecooomiei Naţionale:
V-am trimis şi unele sugestii în scris. Ar rrebui dată publicitătii prin presă. [ ...)
Dl. general Ion Antonescu, corxlucătorul statului: Dacă dau aceste lucruri prin presă,
tipă toti jklanii. Principiul jrlanilor acesta este: să tipe. Nici pe aceştia nu
trebuie să-i tratăm aşa; nici jidanilor nu trebuie să le dau impresia că a venit
regimul lor. [...]
Tendinţa mea este să creez o proprietate mijlocie românească , pe
care eu o consr3er celula de rezistentă a neamului românesc. Această celulă,
această proprietate mijlocie românească trebuie să aibă între 25-50 ha
suprafaţă. [... ] Deci, ru proprietatea evreiască să ştiţi că nu merg la
împărţirea ei în 1 , 2, 3 hectare, ci merg la respectarea principiului pe care 1am arătat adineaori. Aceasta va fi baza.
A. S . B . rond P_C . M . Cabinet. dosar 4 73/ 1 94 i . filele 2()(}202
.

1 Tennen folosit în legislaţia antievreiască din Germania nazistă _

2

Spre deosebire de aceste afumatii lipsite de argumentatie faptică, Şt. Zelettn dăde::i, în lucrarea sa

Neoliberalismul, următoarea schemă a dezvoltării capitahsmului mooem în România:
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.De la 1880 puterea noastrO centralO pOrOseşte atitudinea el paslW şi Intervine ea în50$1 în
întreprinderi capltallste. Primul � în aceastO direcţie este întemeierea BOndl Naţionale, desigur cel mal
de seamO ewnlment Tn dezvoltaea burgheziei romOne moderne. Sub Imboldul acestei lnstltutli începe 50
se dezvolte o TntreagO serie de întreprinderi notfonale, pe cae trebuia 50 se altolascO treptat o burghezie
rom6nO natlonall!i. ŞI astfel apar în dezvolttno AomOnlel moderne douO serii de evolutte burghezO: una
este reprezentatti de burghezia strOlnl!i, cae vine la noi cu Infuzia capltallsmulul strOln şi olcl!ituil:O mal
mult din evral: alta este seria dezvoltă'll burgheziei rombie natlonale. AstOzl încO. burghezia romOnl!i este
împ&tfl:O Tn aceste dauO lagl!ire du$mane şi viata noastrO publico rOsunO de strlgOtBfe lor de luptO.
De altfel, 0$0 s-o înt&l>iat peste tot: tn orice tarO burghezia este la început strOlnl!i. şi dupO un
timp, c6nd Indigenii îşi roc educatt o economici!! sub conducerea strOlnllor, începe al doilea proces Istoric:
lupto de alcOtulre a unul capitalism natlonal, cae ae menirea de a absorbi pe cel strOln. Cu aceasta,
burghezia strOlnl!i dlspcn Tn masa burgheziei naţfonale. Tot astfel se fnt�O şi la noi. Sub presiunea
fntreprlnderllor natlonafe. au început 56-şl natlonallzeze capitalul şi cele strOlne. Acest proces de
notfonaflzcre a burgheziei strOlne este Tncl!i în curs de şi fOgOduleşte a ajunge cur&ld la sftwşlt. Peste
cfltva timp nu vom mal avea Tn AomOnla decOt o singuro burghezie natJonalO rom6n0: cele douO tabere
duşmane tind 50 se contopeascO Tn una slngurO". (Ştefan Zeletin, Neoliberalismul, pag . 28-29).
3 Primele a$eZări evrele$ti tn Bucureşti sunt semnalate încă în secolul al XVI-iea. O creştere importantă
cunoaşte populatia evrelascA din Bucureşti în a doua jumătate a secolului al XIX-iea.
• Conform recensământului din 1930, locu!toril evrei în ansamblul populaţie! din Oltenia reprezentau
0,2%, iar în 1942 au scăzut la O, 1 %.
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194 1 , februarie 7

Şedinta Consiliului de Cabinet. Extras p rivind
hotărârea conducătorului statului m
problema românizării.
[ „ .]

A doua problemă mare este aceea a românizării. Suntem pe punctul de a
face o lege care va stabili bazele mari, principale, ale românizării şi etapele
succesive în care se va exercita operaţia, pentru că eu nu înţeleg să fac aceasta
prin mijloace brutale, în mod revoluţionar, ci în etape succesive. în mod evolutiv1 •
A. S . 3 . ;:ond P.C . Vi . Cabinet. dosar � 721 : 940. fi la 2 1 O
.

1 Vezi stenograma pe larg în E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 92.
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70
1 94 1 ,

februarie

14

Şedinta Consiliului de Cabinet. în discuţie,
asigurarea transportului pentru un grup de
emigranţ1 evrei in Palestina.
Şedinţa se deschide la ora 16,30, sub preşedinţia domnului general Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Iau parte domnii : general Iosif lacobici, ministrul apărării naţionale;
general D. Popescu, ministrul afacerilor interne; general Gh. Potopeanu, ministrul
economiei naţionale; general N. Stoenescu, ministrul finantelor; lt.-col. N.
Dragomir, ministrul coordonării şi statului major econ9mic; gene� Gh. Dobre,
subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru lnzestrarea şi
Administraţia Armatei; general Const. Pantazi, subsecretar de stat la Ministerul
Apărării Naţionale, pentru Armata de Uscat; general Ilie Şteflea, secretar general
la Ministerul Apărării Naţionale.
[ . . .]
Dl. general Iosif lacobici, ministrul apărării naţionale: Mai am o chestiune: la Sulina
aşteaptă 3-400 de jidani, care urmează să plece în Palestina, dar n-au
vapor. Ministrul Angliei mi-a dat asigurarea că, dacă aceştia pleacă cu
vaporul nostru .Regele Carol 1·, nu se va atinge nimeni de vas.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Dacă ne dau garanţie în scris
foarte bine.
Dl. general Iosif lacobici, ministrul apărării naţionale: Am fost de părere că nu ne
putem încrede în ei.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Dacă ne dau garanţie în scris
dăm vasul pentru transport şi scăpăm şi de jidani; iar la întoarcere.
vaporul să încarce bumbac la Constantinopol.
Dl. general Iosif lacobici, ministrul apărării naţionale: În privinta aceasta au spus că
nu se poate face nici o încărcătură la înapoiere. Ei permit acestui vapor
să se ducă până la Haifa. De la Constantinopol vasul vine apoi îndărăt.
Dl. general Ion Antonescu , conducătorul statului: De la Haifa, înteleg să se poată
opune, dar de la Constantinopol, nu depinde de ei.
Dl. general Iosif lacobici, ministrul apărării naţionale: Riscăm, căci momentul
poate fi critic. Mă întreb dacă n-am putea scăpa de jidani trimitându-i
prin calea ferată , spre Turcia. Riscul este prea mare ca să dăm vasul.
.Regele Carol r este un vapor bun.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Este de 40 de ani.
Dl. general Iosif lacobici, ministrul apărării naţionale: E folosibil.
Dl. general Gh. Potopeanu, ministrul apărării naţionale: Ar fi păcat să-l pierdem.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Era deja scos din serviciu.
Dacă pot aduce bumbac, prefer să iau un risc.
Trebuie tratată chestiunea ş i văzut dacă numai d e la Haifa nu
putem să încărcăm. Trebuie întrebat dacă şi de la Constantinopol nu
.

,

·
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putem să încărcăm. Dacă nu ne dau voie nici de la Constantinopol, nu-l
dăm. Pot să stea jidanii la Sulina până vor muri sau îi vom duce pe
Insula Şerpilor.
Dl. general Iosif Iacobici, ministrul apărării naţionale: Să-i ducem numai până la
Constantinopol, nu până la Haifa.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Turcii nu mai admit să mai
treacă pe teritoriul lor.
Şedinta se ridică la ora 17, 1 O.
A.S . !3 Fond P.C . M . Cabinet. dosar 4 79/ 1 94 1 . fi le!e 1 4 7 . 1 48
..
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194 1 , februarie 1 5

Şedinta Consiliului de Miniştri . Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, stabileşte
criteriile pe baza cărora va opera expatrierea
treptată a evreilor dl n Românla
Şedinţa se deschide la ora 10,40, sub preşedinţia domnului general Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Participă domnii: general Dumitru Popescu, ministrul afacerilor interne,
general Gh. Potopeanu, ministrul economiei naţionale, general Ioan Popescu,
subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, general Em. Leoveanu,
directonil general al PoUtiei şi Sigurantei, general C. Niculescu, comandantul
militar al Capitalei, general Gheoghe Radu, prefectul Politiei Capitalei, general
Rodrig Modreanu, primarul general al Capitalei şi general Ilie Şteflea, secretar
general la Ministerul Apărării Naţionale . . .
[ . .]
Dl. generallon Antonescu, conducătorul statului: [„.] În ceea ce priveşte pe evrei,
eu i-am împărţit în mai multe categorii.
Mai întâi sunt cei care se găseau în tară în 1913, băştinaşii1, pe
care îi tratăm într-un anumit fel şi de care va fi vorba la urmă, după ce
vom fi curăţat tara de ceilalţi evrei.
Sunt apoi evreii veniti în Ţara Românească în timpul războiului
mondial. Aici trebuiesc socotiti toti cei intrati în Muntenia. Moldova.
Transilvania şi Bucovina2
Pe urmă sunt cei care au invadat tara după tratatul de pace din
19 18, care i-a protejat şi care ne-a impus pentru ei şi pentru minorităţile
etnice c.:fe la noi un regim de favoare3•
In sfârşit sunt cei fără patrie, heimatloşii, cei intrati în ţară la noi
cu paşapoarte Nansen4, ca şi cei izgoniti din Germania, din Austria şi din
celelalte tări la începutul acestui război. Sub fostul regim aceştia au
.

• • •
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invadat Ţara Românească. În drum spre Palestinc·
găsit aici Arcadie ferice şi s-au oprit la noi5.
Acum trebuie să facem operathmea invers;
de la noi în primul rând pe cei care au venit în U!"
Multi din ei s-au apucat de negoţ, multi au .
la bursa neagră. Eu cunosc cazul unui ovrei polor.
Varşovia, care, la două săptămâni după ce s-a
lovitură cu schimbul unor zloţi la bursa neagr
milioane lei. Vedeţi, dar, cât sunt de abili evreii ir:
Lovitura a fost dată chiar cu concurstJ
autorităţilor româneşti, pentru că a găsit ov.
funcţionari pe care i-a plătit, ca să-i dea cor"
afacere. Chestiunea este cunoscută şi de dl. Rio5,
AS R . : . . Fond Penale, dosar 400 1 0/3, vezi fi la 1 59- 1 60
,·,

1 Legea paşapoarteJor din anul 1912 stabileşte dreptul la protectia statului r.
România, care au satisfăcut obligaţiunile legii de recrutare şi care nu se 'uL
legea şi regulamentul asupra paşapoartelor din 1 9 1 2
pag. 10-1 1). Ace.
şi pe evreii care s-au născut în România şi care nu aveau cetătenie români
populatiei evreieşti din Vechiul Regat. Evreii din Transilvania şi BucOllÎJ1, :
Ungaria în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, iar cei din Basarabia c!
191 7. Evreii din aceste provincii au fost consideraţi cetăteni români, dec
1918.
2 În provinciile alipite României în anul 1918 au locuit un număr impolti.
documentele din capitolul U din volumul de fată. Din nici un recensăm'.•
provinciile româneşti ar fi awt loc o imigraţie evreiască de masă în timp•
datelor din sursele evreieşti, cei aproximativ 50 OOO de �ei care s-au ;
timpul revoluţiei din 1 9 1 7 şi al războiului civil au emigrat în America în µ :
în acest răstimp a awt loc o importantă emigraţie evreiască din România ir
' Nici o statis_tică nu demonstrează un proces de invazie el!Teiască după
România interbelică a crescut numeric prin actul Unirii din 1918. S1
prevederile tratatelor de pace din anii 1919-1920. Specialiştii în domeniul
spiritului democratic al tratatelor de pace încheiate în anii 1919- 1920
pentru ocrotirea minorităţilor mai ales în statele succesorale. Astfel, N.
vorba despre un sistem de ocrotire a minorttătilor care la momentul anilor
internaţională, făcea următoarele precizări: .Pentru numeroasele motive
„.

·,

acum. chestiunea ocrotirii mlnorltOţllor a încetat prin regulamentul păcii .

afacere strict Interno a stob!:lor respective. precum fusese conslderotO te·
deveni o problemO de corocter Internaţional. Ceea ce trotatul de pace ck:

mod pcrţlal sau Imperfect, întrucât dispoziţiunile ortlc�lelor privitoare Io oe
gorontote pentru cozul de nerespectare. regulamentul păcii generale de :<:
chip definitiv, stabilind control _şi sancţiuni. În oceostO deosebire de
schlmboreo coractarulul el. care. din problemO de drept lnt:wn, IOsotO Io
statului respectiv, a devenit o problemO de drept lntemotlonol. pentru .
putinţo recursului Io Socletctaa Noţiunilor.
urmO:

lotO, pe scurt. în ce constO sistemu! de oaotlre a mlnor1l:Otllor
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·

Trotot:e:le de pace încheiate de aliaţi cu statele fnvlnse, Austria. Bulgalo, Ungaio şi Turcia.
cuprind, între olt:e:le, şi un copltol special despre .oaotireo mlnoritdţllol' .
Acelaşi text. aproape uniform. cOci fondul nu vorioz6, n regOsim într-un copitei identic şi în toate:
trotot:e:le încheiate cu statele moştenltoae din Europa Centralo. Polonic. AomOnlo, lugoslavlo şi

Cehoslovacia.
FTticolul din capitolul mentionot cuprinde, în asento. urmOtoaele principii fundamentale Io
respectul cOrora se obllgl:i statul respectiv:

1 . Gcrontto deplln6 o vlettl şi libertl:itil tuturor locultallor, fOrO nici o deosebire de naştere,
notlonolltote, limbO, rosc!i sau rellgiune.
2. Uberul exercitlu ot6t public, cOt şi prii/Ol: pentru orice aedlnto. religiune sau confesiune o

cOror practicare nu votOmO ordinii publice sau bunelor moravuri.

3. Acordaeo de plln drept o noţlonolitOtll stotului, tuturor locuitorilor n6scutl pe terttoriul
respectiv şi cae nu pot Invoca ollti notlonolltote.
4. Egalitatea drepturilor clvlle şi politice, fOrO deosebire de rosc!i, limbO sau religlune, pentru
toti locuitorll. ceea ce l�lcO înlOturaeo pledlcilor pe care deosebirile amintite le-a fi constlb.Jlt altOdotO
Io odmlbireo fn slujbe publice, functtunl ori Industrii.

5. Libere întrebulntcre. pentru totf locultorll, o unei alte llmbl decOt o statului, fle în relotiunile
pattcukn şi de comerţ, fle în materie religloosO, de presO sau de publlcoţlunl de orice noturO, fle, în
sfâşit. în odunOrile publice.
6. Cu tootO e:xlst:e:nto unei llmbi oftciole o statului. se vor acorda locultorllor de alto llmbO
cuvenitele înlesniri pentru folosll'80 llmbil lor rn sats sau oral înaintea tribunalelor.
7. Autonomia lnstltuttunllor de binefacere, religioase sau sociale, şcoll şi alte oşezOminte de
educaţiune pentru locultoril opaţinOnd minorltOţllor etnice, de rellglune sau de llmbO pe picior de
perfectO egalitate cu locultorli mojorltOţli.
6. Învot0m6ntul prima de stat în pOrtile locuim de o proporţiune conslderobilO de locultorl de

oltO llmbO decOt cea oficiolO va fi predat coplllor rn llmbo lor motern6, cu facultatea de Introducere o llmbii
statului co un studiu obllgotor rn aceste: şcoll pentru mlnorltOţl. În acelaşi scop, din bugetul statului.

comunelor sau judetelor. se vor distribui rn mOsurO echltobllO, odlcO proporţlonolO cu numorul locuitorilor
minorita!, sumele destinate scopurilor de educaţiune sau caltote.
Toate: aceste principii sunt. de Io fnceputul copltolulul privitor Io minorttOl;I. considerate:
fundamentale şi proclamate co legl constltuttonole ole statelor respective şi pe care nici o oltO lege.
regulament, dlspozltfune mlnlsteriolO ori oct oficial nu le pot nesocoti sau contrazice. (.„)

ÎntrucOt priveşte statul romOn întregit, nu mol încape îndololO co noţiunea de minoritate: se
potriveşte dupO ambele deflnltlunl. Numericeşte, rom6nll olcOtuiesc mojor1toteo obsolutO şi necontestotO,

la sub raportul ideii de stat tot el constituiesc mojorltatao. De aceea, AomOnlo constituie un stat
noţlonol unlttr, av&ld un caocter propriu bine deosebit de acela ol statelor de nottonollt:Otl. precum o
fost monahia habsburgico în ambele el jumOtOţt însulletfte de nOzulnte notlonole unltcre. Prin urmae,

mlnorltOţlle din Aomeinlo olcOtulesc, toate loololtO, o sl� minoritate. care nu poate schimba caacterul
statului noţional, determinat de majoritatea rom&io.
Din oflrmoţluneo aceasta înso. nu poate rezulta concluziunea vreunei

nOzulnte

Io

deznoţlonollzaeo mlnorltotflor, conform prlnciplulul oşo de combOtut în fosto monahie [„.). Trotatul de
ocrotire acceptat de toate statele moştenltoae, fle ole Austro-Ungcrte i, fle ole Auslel sau Turciei,
constituie gaontto cea mol slgun! î� unor noi fncOlcOrl ole principiului de notfonolllDte, la fcptul
co s-o recunoscut, în mod Internaţional, e:dstanto şi dreptul Io vlotO proprie acestor mlnorltOtf etnice
scuteşte statele respective de o mol face polltlco strutulul prin t0g0dull'80 faptului î� evidentei şi
numai de teama primejdiei ce a fi constituit-o recunoaşterea lui pentru fostele state unitare". (N.
Daşcovici, Principiul Nationa/itătilor si Societatea Natiunilor, pag. 1 1 6-1 1 9, 134-135).
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' La initiativa marelui om de ştiinţă norvegian Fr. Nansen (1861-1930), care după primul război mondial
a avut un rol important în organizarea actiunilor umanitare initiate de Liga Natiunilor , s-a instituît un act de
identitate pen1ro refugiatii din Rusia Sovietică , care au părăsit ţara lor din cauza persecutiilor de natură
politică sau socială. Acest act a căpătat denumirea de paşaport Nansen. Printre cei care puteau beneficia
de un astfel de act, eliberat de o comisie special constituită , erau şi evreii constrânşi să părăsească
Germania, Austria ş.a. România a fost printre ţările care au acceptat să-i găzduiască pe cei cu paşaport
Nansen.

' în legătură cu situaţia refugiatilor evrei aflati în România, dr. W. Filderrnan înainta următoarele date
conducătorului statului, la 25 martie 1941:
.Tntr-adev&, Tn &icureştt trOlesc:
circo 146 evrei purt&Drt de pcşapoorte Nonsen;

circo l 00 evrei de angine polonezo. da cu canete de Identitate şi cu pcşapoorte de protejaţi rom&ll;

circo 350 evrei cu pcşapoorte poloneze. odlcO circo 700 în Bucureşti şi încO 700 Tn restul t611. dintre
cae:
circo 50%, odlcO 700, sunt patroni;

circo 20%, odlcO 280, sunt salaloţl şi
circo 30%, odlcO 540. sunt f&O <hpt de luau (J. Ancel, op. cit. , voi. li, pag. 230).

72
1941, februarie 18

Şedinta Consiliului de Miniştri. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, expune planul de
expropriere treptată a evreilor, după care vor fi
trecuţi peste graniţă.
Dl. general Ion Antonescu, corrlucătorul statului: [. . .] Se lucrează acum la o lege care
asigură. primatul elementului românesc în cornert1 , în mod înţelept, în etape
succesive. Evreii aceştia, care au fărut averi în sa.nt timp, strea.uârrlu-se
printre diferitele legislaţii, cu spiritul lor lipsit de onestitate, speculârrl pe
spatele sărăciei româneşti, vor trebui să dea statului o cotă de 20-300,'0 din
averea lor. Ace.astă lege se va aplica într-o perioadă de 5 sau 1 O ani,
depinde cum va fi posibil. Treptat, vom lua averile pe care le-au fărut pe
nedrept evreii2 şi îi vom trece peste graniţă, dându-le numai o cotă pentru
ml.U1Ca pe care au depus-o şi capitalul pe care l-au investit. Voi face tot aşa
cum am fărut cu Malaxa, căruia i-am luat o sută la sută din avere, făcârrl
dovada felului cum a câştigat-o.
AS.B., f:ond P.C. M . Cabinet dosar 4 73/ 1 94 1 . fi!a 2 78
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1 La 24 februarie 1941 apărea un nou decret-lege privind reglementarea exercitiului comertului. Art. 5
prevedea că printre precizările care trebuie făcute la solicitarea autorizaţiei de a face comert individual este
şi cea referitoare la originea etnică . (M.O.P.l, nr. 46 din 24.11.1941).
2 Spre deosebire de acest punct de vedere evdent ideologizant şi subordonat unor interese economice şi
politice care urmăreau exproprierea şi eliminarea evreilor din economia românească, economistul E.
Ţatomir, spre pildă, în teza sa de doctorat, sustinută în 1937, conchidea următoarele: .Ewell ( . . ) prin
activitatea lor, .� în domeniul banca, lnduSIJ"lol şi comen:lal, ou conluaat Io prefacerea
economiei noasll'e, occeler6nd odoptcna de forme superlocn de producţle şi clrculoţie. ceea ce a
constituit un Imens serviciu pentru ţaO" (E. Ţatomir, Contributnmi la studiul evreilor, pag . 93).
.
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194 1 , februarie 25

Şedinţa Consiliului de Miniştri. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, işi expune punctele
de vedere in problema aşa-zisei invazii evreieşti .
[. ]
. .

Dl. general Jon Antonescu, conducătorul statului: Neamul românesc se duce; şi dacă
invazia ovreia.5Că şi a străinilor a luat proportiile pe carP. le-a luat, aceasta se
datoreşte faptului că naţiunea românească , slăbirxlu-se fizic şi biologic,
cedeaz.ă. Atâta timp cât naţiunea românească a putut să reziste, prin latura
ei fizică şi biologică, nu a permis să vină aici valurile acestea de străini.
Eu am studiat şi problema aceasta. Veti găsi la 1700 că linia pe care
avansa.seră jllanii în Moldova era linia laşi. De la 1700-1850, au ajuns pe
linia Foc:şani1 şi de att.mci au trecut Oltul. Va.să.zică , invazia aceasta nu este
decât o cedare a rezistentei neamului românesc2•
A.S . B Fond P.C. M . Cabinet. dosar 4 7 3/ 1 94 1 . filele 3 1 3-3 i 4
..

· Judecănd după expunerea conducătorului statului, s-ar putea, într-adevăr, deduce că a fost o L'lvazie
organizată. În realitate, asistăm la un proces de imigratie determinat de mobiluri economice, sociale,
politice ş.a., specifice fazei capitalismului timpuriu. Nenumărati economişti români demonstrează că evreii
au umplut un gol social şi economic în societatea românească, constituind în special clasa de mijloc.
În acelasi timp, actele de impopulare de la sfârşitul secolului al XVIU-lea şi începutul secolului al XIX-iea
demonstrează că multi evrei au venit în tările române în urma chemărilor lansate de boieri şi domnitori. O
conditie pusă ceJor chemati să fie .numai din cei străini de peste hotar, iar nu şi din locuitorii pământului
acestuia . . . să se aşu.e in numitul târg, pe rândul de dugheni şi de crâşme, oricâte \IOT face la ulită, să aibă
a plăti bezmiin pe un an·. (Crtat din hrisovul domnitorului Alexandru Moruzi, dat la Roman. la 12 iunie
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1792, prin care a aprobat infiintarea unui târg pe moşia Vlădeni, iudetul Suceava. Vezi l.M.E.R. , 111'.li.
11/2, documentul 252, pag. 370).
2 Documentele statistice elaborate de specialişti la sfârşitul deceniului 4 demonstrează că sporul natural la
populaţia românească a depăsit considerabil sporul natural al minorităţilor în general şi la locuitorii evrei în
special.
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Şedinta Consiliului de Miniştri. Extras din ordinul
in rezolutie al generalului Ion Antonescu.
Românii refugiaţi nu vor beneficia de
intreprinderile expropriate de la evrei.
.Este un curent nenorocit care s-a făcut în special printre ardelenii din
teritoriul cedat. Se spune acolo: jidanii sunt daţi afară din întreprinderile
comerciale şi industriale. Noi ne vom duce acolo ca să ni se dea locurile rămase
libere. Ori, eu am făcut cunoscut şi prin dl. Valer Pop şi prin alţii care au legături
cu cei din Ardealul cedat, că nu vom da nici un loc vreunui venit de acolo şi că toti
refugiatii se vor întoarce înapoi. Aici îi vom plasa pe ai noştri. Cei din teritoriile
cedate trebuie să rămână la posturile de comandă, iar eu de aici îi voi ajuta cu
bani".
A. S . 9 . =ond P.C . V . Cabinet. dosar 1 7 2/ 1 940. n!a 3 50
.
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194 1 , februarie 27

Şedinta Consiliului Economic. Extras din
stenograma şedintei privind discutiile despre
definirea „carităţii de evreu" .
[ „.)

Dl. general Gh. Potopeanu, ministrul economiei nationale: Domnul general Zwiedeneck
a dat un decret-lege în care a ajum la o definitie a evreului, care va satisface.
DL general Ion Antonescu, coroucătorul statului: Decretul a trecut pe la Con.siliul
Legislativ?
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Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale:
A trecut. Nu s-a schimbat nimic.
Dl. general Gh. Potopeanu, ministn.Jl economiei nationale: Am vorbit şi cu domnul
ministru al justitiei. Pe viitor va trebui să tmificărn definitiile date până acum
evreilor şi să ajungem la una singură. Până acum s-au dat trei definiţii: una a
dat-o domnul Gruia1, alta s-a dat în octombrie2, iar acum s-a dat a treia.
Dl. general Ion Antonescu , conducătorul statului: De ce nu profitaţi de această ocazie

ca să le unificaţi?
Dl. general Gh. Potopeanu, ministrul economiei · naţionale: Aceasta este o definiţie care
satisface.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale:
Eu nu puteam să aplic legea în octombrie, deşi eram suveran să � ce
vreau. Am luat atunci definiţia din octombrie şi cea de la NL.irenberg ; cu o
singură exceptie: dacă un irxlivD, con.gjerat pe sfert evreu se căsătoreşte cu
o româncă, este socotit român.
Dl. general Gh. Potopeanu, ministrul economiei naţionale: Germanii merg până la
indivizii socotiţi a opta parte evrei.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale:
Şi noi facem la fel. Dacă o persoană socotită pe un sfert evreu are copii, nu i
se iau bunt.nile; dacă n-are copii, i se iau.
Un indM::I con.gjerat pe jwnătate evreu, dacă se căsătoreşte cu o
româncă, copiii lui sunt socotiţi pe sfert evr�. Dacă şi aceştia se căsătoresc,
copiii lor sunt a opta parte evrei.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Socoteala dumneavoastră e la fel cu
gluma aceea care spunea despre cineva: E puţin sifilitic.
Dl. Ovidiu Vlădescu, secretar general la Preşedintie: Sistemul acesta functioneaz.ă
într-un stat unde se pot găsi acte de stare civilă până la a patra generaţie. La
noi însă , nu se pot stabili date precise cu privire la ascendenţi nici pentru
două generaţii.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Nationale:
Şi eu am mers numai până la două generaţii: cine are un bunic evreu este
evreu.
Dl. general Gh. Potopeanu, ministrul economiei naţionale: Am vorbit şi cu domnul C.
Stoicescu, ministrul justitiei, care a găsit că definiţia este bună.
Noi avem atâţia evrei de rit spaniol, care nu sunt mozaici, ci catolici.
Aceştia toţi ar fi excluşi din definiţia domnului Gruia. Ar fi bine să numhn o
comisie care să dea o definiţie bună.
Dl. general Ion Antonescu , conducătorul statului: Problema aceasta, care este foarte
gravă, are să se pună în Corailiul de Stat.
Dl. N. Dragomir, ministrul coordonării: Desigtrr. trebuiesc create oarecare excepţii. Am
depus o plângere din partea unui preot. al cărui tată , evreu, s-a creştinat
înainte de a se căsători. E vorba de un preot de prima mână, de un om
distins.

Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu trebuie să te opreşti în aplicarea
principiilor din cauza unei excepţii.
Dl. general Gh. Potopeanu, ministrul economiei naţionale: Cazurile de felul acesta au
fost prevăzute în decret. Nu sunt evrei copiii acelora care s-au botezat înainte
de căsătorie.
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Dl. general Ion Antonescu, corxlucătorul statului: Nu mă opresc la cazuri izolate.
Pentru ele nu dau peste cap principiile.
Dl. N. Dragomir, ministrul coordonării: Dar exceptij trebuiesc prevăzute.
Dl. general Ion Antonescu, corducătorul statului: lroată ce am creat o excepţie de la
un principiu , am deschis o poartă spre haos4 •
A S . 3 . . =ond P.C . M . Cabinet dosar 480/ 1 94 1 . tilele 222-224
' I.V. Gruia, ministrul justiţiei în guvernul I . Gigurtu, a fost autorul textului de decret-lege privind starea
juridică a evreilor din România. Publicat la B august 1940, în eJ se arată că .evreii sunt cel de religie

mozaico, cel nOscuţl din p6rinl de religie mozaico, aeştlnl nllscuţi din mamc5 aeştloo şi tctl5 de religie
mozaici:!. nebomzat, cei nOscutt din mamO de religie mozolcO. nebotezatd, evreii de s&ge atei". (E.R.

1 940-1 944, voi. 1, documentul 3, pag. 46).

În decretul-lege nr. 334 7, apărut în 5 octombrie 1940, pentru trecerea praprietătilor rurale evreieşti în
proprietatea statului, evrei erau socotiţi toţi cel a.16nd ambii p6rtnţl evrei seu numai unu/, f6'l5 distincţie
dacO ei sau p6rinţll lor sunt sau nu botezaţi fn alt6 reltgle dec61: reltgla mozaico (loc. cit., documentul 12,
pag . 65) .
3 Referirea se face la legislaţia rasistă nlimberghez.ă, introdusă în Germania nazistă în anul 1935.
• Discuţia a fost reJuată în şedinţa Consiliului de Miniştri din 12 martie 1941, în legătură cu elaborarea noii
legi a chiriilor, în următorii termeni:
Dl. prof. Mihai Antooescu, ministru subsecretar de sial: Drept aiteriJ pentru stabiirea noti.ll1ii de evreu, 1-ati �
pe ceJ din legea din 9 august 1940. [AJpă aceea, a mai venit o serie de legi �e au modi&:at
formula. Să nu se spună că este o oare:are abatere de la elodJtia notiunii de evreu în organizarea
noastră legSativă . Va trebui să venim cu lD1 statut al evreia-.
Dl. C. Stoicescu, minislrul justitiei: Este absolut necesar un astfel de statut, pentru că sunt patru defin!tii în patru
legi deosebite. Şi dc.mnul general Antooescu mi-a trinm o plâr.gere a unor români, care, după uneJe
din aceste delinitii, ar putea fi scx:otiti drept evrei.
Dl. prof. Mihai Antcnescu, ministru subsecretar de stat: Când am fost ministru de justitie, am constituit U11 întreg
dosar cu aceste plângeri şi cu diferite date din legislaţia comparată . Ar trebui să ajungem la stabiirea
Ul1ui criteriu definitiv şi uniform. Din nenorocire, artic:alul 2 din legea Gruia n-ar putea fi inlrebuintat
drept criteriu în noua lege a chiriilor, pentru că s-ar pute.a să pară că e vorba aici de o renuntare a
guvernului la pozitia deja fixată de legile ulterioare, care s-au abătut de la notiJnea staalită prin legea
din 9 august, în sens restrictiv, adică au complicat sfera de aplialre.
Dl. C. Stoicescu, minislrul iustitiei: Mai e şi un criteriu din legea pentru exµoµiaea teren.rior rurale. Definitia din
această lege sună astfel: Sunt scx:otiti evrei, în fnteleiul acestul decret: 1) cei de .refigle mozaică; 2) cei
născuti din părinti de refilJie mom.ă: 3) m$inii născuti din părinti de re1i1Jie mozaică r.thJtezati.
2

·

Cu sistemul acesta nu mai rămâne nici Ul1ul în afara legii.

prof. Mihai Antorecu, ministru subsecretar de stat: (...) Dar se pare că decretul din 9 august cuprinde o serie
întreagă de exc.eptiuni.
Ol. C. Stoicescu, ministrul iustitiei: Nu. una singură : femeile ... căsătorite cu crestini. dacd au trecut la crestinism cel
mai târziu cu lD1 an înainte de inliintarea Partdului Natiunii.
DL prof. Mihai Antonescu, minSru subsecretar de stat: Şi noi ne referlm la această clefinitie .
Dl. general lli Potopemll, minislrul ecooamiei natianale: Eu am făcut o circUară către toţi domnii miniştri şi am
cerut să ajungem la o clefinitie unică. I. ..J N-am primit nici Ul1 răspuns de la nD:nenL I. . .J
Dl. prof. Mihai Antonescu, ministru de stat: � ati făcut şi o propunere? [. ..]
Dl. general lli Potopeaill, minislrul eccmnie! natianale: Este vorba de delini!la pre2Ertlată în legea făcută de
Dl.

MinisterU Muncii: evrei sunt numai aceia născuti clin părinti evrei, sau al căror tată a fost evreu.
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ll.

prof. Mihai Antaiescu, minislru de stat: Firă îrdoială că Dealul este să ajungem la o delinitie a evrrulii care să
stea la baza legislatiei noastre. Noi n-am ajuns încă la determinarea stan..d:l.U evreilor din România, a
cărtr crnlitie juOOică se transformă în fiecare zi printN:> serie întie.agă de reforme. Nu văd însă de
ce este necesar să cristalizăm într-un sistem � definitia evrellui, atâta vreme cârxl una este să
urmăreşti definirea ca să scoti pe evreu dintr"1:> întrepriOOere urde este simplu l1llJlrlor şi alta este
definitia pe care o întreOOintezi ca să..i scoti pe evreu dintr-un fcrd c:amen:ial care are legături 01
apărarea naţicnală sau ca să..i scoti dintr"1:> proprietate rurală , pe temeiul nationalizării vietii

e::aiomre româneşti. Criteriile sunt 01 totul deosebite, după scopurie urmărite de legi.Jitor. Una
este să iriături pe evreu de la munca manuală , urde eJ este urli din o sută de mii şi alia este să..i dai
la o parte dintr-un post detezminant în � ean:miei noastre naticnale. Din cauza diferitelor
obiective urmărite, delinitiie date pot foarte bine să &! diferite, mai ales că n-am ajuns încă la un
statut unitar al evreilor, care să determh? odată pentru totdeauna pazitia evreilor în tara româr-=ă
şi care să mărginească drepturile fată de drepturile generale. (. . .I
ll. gereral N. S� ministrU finanteJor: Evreul ru poate fi definit decât într-un sirgur fel., pentru că este
laba aici de o notiune Ol un c:ontinut invariabil.
ll. C. Stoic.eseu, ministrU justitiei: Eu am dat adeziune în cele din urmă la definitia care este în proiecrul domnului
subsecretar al c:oloni1Arii, care cred că este cea mai largă delinitie şi am putea spune: sunt evrei, în
sensul legii de fată, toti cei care au un părinte sau un bunic evreu. Cu aceasta am terminat. l-am
ll.

rurătat pe toli

prof. Mihai Antaiescu, minislru de stat: [ ...) Să fixăm o delinitie rţ)i::lă a evrrukJi şi apoi să venim Ol restrictiuni
în diferite sectoare de activitate. Evreii există deja în aceste se:toare şi problema este să-i scoatem de
acolo.

Dl. gereral Gr. Georgescu, minislrul lucrărilor publice si �= Să-i scoată din lege sau din nati.Jne?
Dl. prof. Mihai Antaiescu, minislru de stat: Sunt scoşi din nafame din punct de vedere etnK: şi spiritual: geografic ii
\QI1 scoate în măsura pasibili!ătikr de e>cpropriere si expull.are, dar aceasta nu se poate face decât
într-un cadru intematiooal mult mai vast. [ ...) A.ş ruga stăruitor pe doovrul minislru al justitiei ca,
irdiferent ce aiteri.J întrebuintează , să l"lU1i însuşească în lllgin1U domnului geneel Antooescti
definitia din lege.a din 9 august 1 940, care vorbeşte între alteJe şi de PartXlul Natamii.
Dl. C. Stoic.eseu, ministrU justitiei: Fiirxlcă nu vreau să fiu mai catolic decât Papa, am să pun delinitia dată de legile
germane pe care o întrebuintează hitleri$tii. Să vă citesc definitia; Trebuiesc c:aisiderati evrei cei .:are

prea.m şi cei care au unul din părinti evreu, <W apartin
prin reJgie sau alte manifestatii 01 caracter permanent. Aa!asta este delinitia din

s-au născut din ambii părinti evrei,
comunităţii evre.ilor,

legile germane.

veti umple instanteJe 01 evrei care vor
repu:lia canunitatea; sunt în stare să cduc:ă şi preoti ca să repu:lieze această comunitate.
Dl. C. Stoicescu, minislrul justitiei: Vă � domnule ministru. În materie de _chirie contractele de in:hirieze sunt
făcute în genere pe numeJe bărbatikr; or, evreul este evreu Dific:Utatea este a1lJnci cârxl este laba
de un evreu căsătorit a..i o româncă , sau de un creştin al cărui pMinte a fost evreu. Dar, altminteri,
toată marea masă a chiriasilor aparţine evreilor , care se duc să se iochine la templu.
Dl. prof. Mihai Antonescu, ministru de stat: Vă menţionez dificultatea întrebuintării unei definitii mai largi, care ar
pute.a să creeze în opinia pubOC.ă impresia că noi protejăm pe evrei. [. . ) (A.S.B., Fcrd P.C.M. Cabinet, dosar
473/1941, flele 66Q-664) .

Dl. prof. Mihai Antaiescu, ministru de stat: În practica jixlecătorească,

.
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76
194 1 , februarie 28

Şedinta Consiliului de cabinet. Se discută adoptarea
unei legi a chiriilor in favoarea chiriaşilor.
„ Evreu nu beneficiază de această lege" .
Şedinta se deschide la ora 10,30, sub preşedinţia domnului general Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Au participat domnii: general N. Stoenescu, ministrul finantelor, general
D. Popescu, ministrul afacerilor interne, lt.-col. N. Dragomir, ministrul coordonării
şi statului major economic, general Gh. Potopeanu, ministrul economiei naţionale,
C. Stoicescu, ministrul justiţiei, general C. Pantazi, subsecretar de stat la Ministerul
Apărării Naţionale, pentru Armata de Uscat.
[. . .)
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Le-am spus proprietarilor: nu
este nici un motiv să ridicati chiriile . De aceea nu admit ridicarea chiriilor.
De altfel, ridicarep chiriilor antrenează ridicarea altor preturi. Dacă
punem taxe noi, prin Ministerul de F"mante, atunci acord un surplus de
chirie, care să reprezinte o proportională împărtire între chiriaş şi
proprietar a taxei pusă în plus asupra unui imobil. Surplusul vor trebui
să-l suporte, deopotrivă, chiriaşii şi proprietarii. Aceasta este justiţia
adevărată.
Nu intră în categoria celor care beneficiază de această lege evreii
chiriaş{
.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justitiei: Aceasta va putea da loc la anumite consecinte
în unele centre. Am ce.rut statisticile pe care le-a indicat dl. ministru
Mihai Antonescu şi am constatat că sunt oraşe în care proportia de evrei
este îngrozitoare: 5 1 % din chiriaşi sunt evrei.
Dl. general Jon Antonescu, conducătorul statului: Foarte bine: să plătească mai
mult.
Dl. C. Stoicescu, ministrul ju.ştiţiei: Deci, pe aceştia îi lăsăm la libera tranzactie.
Da? atunci iată ce se va întâmpla: toţi proprietarii care au chiriaşi evrei
vor fi avantajaţi şi fericiţi, fată de acei care au. chiriaşi români, pentru
care -vor fi nevoiţi să mentină preţul. ·
În Moldova este o' situatie îngrozitoare. În unele oraşe găsim o
serie întreagă de proprietari evrei, care ·au chiriaşi evrei. S-ar produce o
dezarmonie între ei . . .
Dl. gen�ral Ion Antonescu, conducătorul statului: O să se mănânce unul pe altul.
(. . .)
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Este destul de delicată chestiunea din acest
punct de vedere. [ . . . )
DL general N. Stoenescu, ministrul finanţelor: Mi s-a semnalat de către Calea
Ferată că predecesorii d-lui Orezeanu au dat o anumită decizie asupra
modului cum trebuiesc plătiţi furnizorii evrei. Sunt multi furnizori evrei
·

"
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care însă nu pot fi înlocuiţi.. De soluţia pe care o va lua Calea Ferată
depinde ceea ce va fi de făcut. Eu voi lăsa Căilor Ferate să aprecieze
cota în ce priveşte plata.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu trenaţi chestiunea plăţilor,
căci are repercursiuni enorme. Să nu mai comiteţi. greşeala pe care au
făcut-o guvernele trecute, care au ruinat pe toţi aceşti furnizori. De
aceea, aceia care făceau contract cu statul n făceau atât de oneros,
pentru că acela care contracta cu statul se gândea că nu va fi plătit la
timp şi că va avea el însUşi să plătească dobânzi. Şi atupci punea aceste
dobânzi în contract şi ele urmau să fie plătite de stat. ln felul acesta se
punea omul la adăpost de risc. La o furnitură de 40 mii de lei se punea
pretul întreit, tocmai din această cauză. � a făcut Malaxa, care, dacă
a pus preturi de zece ori mai mari, a făcut-o şi din cauza consideraţi.ei
acesteia: am a face cu un stat dezorganizat şi atunci eu trebuie să-mi iau
toate garanţiile necesare că nu voi avea la sfârşit pagube.
Am un prieten, pe Mareş. Acum este ruinat a doua oară, pentru
că nu poate să lichideze datoriile pe care le are statul faţă de el. Statul
nu-i răspunde. Se duce la justiţie. Câştigă la justiţie; dar ce ia de la stat
trebuie să plătească dobânzi băncilor unde s-a împrumutat şi omul este
ruinat.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finanţelor: Dacă n-ar intra elementul politk în
joc, aş fi dat ordin imediat. Am vrut să am însă o solutie care să rezolve
întâi partea politkă a problemei.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: În primul rând economicul
interesează, pe urmă politicul. Problema evreiască o vom rezolva, dar în
etape succesive, cu timpul. Este tocmai ceea ce n-au înţeles legionarii,
cărora mereu le spuneam: nu se rezolvă problema evreiască aşa,
deodată. Goga aşa a făcut şi a fost dat peste cap în 45 zile2• Tot timpul
cât am fost în guvern, la discuţiile pe care le aveam în Consiliile de
Miniştri, spuneam: daQ statul peste cap cu aceste măsuri3. În primul rând
statul ne interesează . ln momentul.de fată economkul predomină. [ . . . ]
A. S . 3 . . Fond P . C . \11 . Cabinet dosar 4 79/ 1 94 1 . filele 1 69. � · 7 0 . ·, 85. 1 86
' Hotărârea sedintei de Cabinet din 28 februaarie 1 94 1 în legătură cu redactarea textului de lege a
chiriilor s-a comunicat în următorii termeni minisfrului justiţiei: .în chestiunea chlrlllar nefiind nici un motiv
pentru sporirea lor, vetl întocmi un proiect de lege prin cere proprleln11 vor fi obllgatl 56 mentlnO chlrllle
din vechlle contracte. Nu lntJO în categoria celor cae beneflclozo de aceostO prelungire chiriaşii evrei,
ofao de comercianţii evrei şi proprleto.-11 de magazine şi fabrici." (A.S.B., Fond P.C. M . , . dosar
335/ 1 94 1 , fila 90). Noua lege a chiriilor a fost promulgată la 18 martie 1941. Contractul de închiriere s
a prelungit de drept până la 26 octombrie 194 1 . Nu beneficiau de prelungire.a acordată evreii (M. 0. P. I ,
nr. 6 5 din 1 8 martie 194 1 , pag . 1 350, legea 2 14).
2 Guvernul Goga-Cuza ( 1937 decembrie 28-1938 februarie 1 0). A impus antisemitismul ca politică de
stat în primul rând prin legea revizuirii cetăteniei la evrei (E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 1). Este
una din diversiunile antisemite afirmaţia că gtM!l'Tlul Goga-Cuza ar fi căzut datorită politicii sale antisemite.
În realitate, cauzele căderii gtM!l'Tlului au fost mult mai complexe, printre care şi pactizarea Iul Goga cu
Garda de Fier. Relaţiile regelui Carol al li-le.a cu Garda de Aer erau mult prea încordate pentru a admite
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colaborarea guvernului cu ea. Acest factor a jucat un rol important în decizia lui Carol de demitere a lui O.
Goga (vezi pe larg M. Muşat, I. Ardeleanu, România după Marea UniTe, voi. U, partea a ll-a, pag. 770).
' Ion Antonescu a deţinut functia de ministru al apărării naţionale în guvernul Goga-Cuza.

77
1 94 1 , februarie 28

Şedint.a Consiliului de Cabinet. Extras din ordinul in
rezoluţie dat de conducătorul statului in problema
magazinelor evreieşti luate de legionari.
Trebuie găsită o soluţie şi pe plan politic şi economic şi juridic şi uman.
Noi mergem către românizarea comertului, dar în acelaşi timp nu putem
tolera acte de banditism. Acei care au comis acte de banditism să-şi ia pedeapsa;
iar bunurile confiscate în felul acesta să treacă în proprietatea statului. Să fie
salvate şi să fie asigurată funcţionarea lor mai departe, pentru că aceasta este o
necesitate economică pentru stat. Aici trebuie găsită o modalitate juridică 1 •
A S . 8 =ond P.C. \11 . Cabinet. dosar 1 63/ � 940. fi la i 6
. .

' Pentru rezolvarea juridică a problemei magazinelor evr�, Preşedinţia Consiliului de Miniştri a transmis
următoareie indicaţii ministrului de justiţie: .Avem onoae o VO reaminti llotc!W'lf le luate în şedinţo
Consiliului ele Cabinet ele Io 28.11. 1 941 . Cu privire Io problemo magazinelor 811r8 1eştf luate ele legloncrl,
veţi întocmi un decret-lege p6nO Juni, prin care se va stabili co toate bunurile luate în modul aceste trec
sub odmlnlstrotlo Camerelor ele Comerţ. Cel care VOI dovedi co le-ou luat normal VOI avea deplina lor
proprietate. Daco nu le-ou luat normal, se va cleclele ce despOgublrl trebuie sO plOteascO. Acel care OLT
procedat banditeşte îşi VOI lua pedeapso". (A.S.B., Fond P.C.M. , dosar 335/1941, fila 87).
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78
194 1 , martie 1

Şedinţa Consiliului de Miniştri. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, a dat ordin să se
pună În vedere evreilor cetăţeni români care pleacă
sau se ană În străinătate că nu au voie să se mai
Întoarcă În România. în paşapoartele evreilor să se
introducă specificarea de „evreu" .
·

Dl. general Jon Antonescu, conducătorul statului: Trebuie să lucraţi foarte activ în
Moldova de Nord, căci este un centru comunist. Ar fi bine să putem
prinde un jidn şi să-l omorâm. Aceasta ar fi de făcut imediat. Ajung
până acolo încât spun că trebuie să inventez acest lucru, să omor pe
unul, ca să-i vindec pe toţi. Când va fi prins unul şi va fi împuşcat,
pleacă toţi jidanii cu boarfele din Ţara Românească. Dacă nu-l găsiţi şi
nu-l prindeţi, ce să vă fac eu? Să-l fotografiem împuşcat si să-l expunem
şi scăpăm de toţi jidanii din Ţara Românească1 •
Dl. general Em . Leoveanu, directorul general al Politiei şi Sigurantei: În cercurile
muncitoreşti, din cauza insuficienţei salariilor şi a scumpetei articolelor de
primă necesitate, prinde mult propaganda aceasta.
Dl. general Jon Antonescu, conducătorul statului: Nu este exact aceasta. S-au
sporit salariile la toti. S-au făcut cantine. Cei care fac acest lucru sunt
toti vechi propagandişti, care speculează orice ca să sperie autoritatea.
Noi avem în toată Ţara Românească 300 OOO de muncitori, din care să
spun că 20 OOO sunt nemernici. Restul sunt oameni cumsecade. 20 OOO
de nemernici nu mă sperie, la o populaţie de 13 OOO OOO. Restul ţării
se prezintă în conditil bune. [ . . . ]
Dl. general Em. Leoveanu, directorul general al Politiei şi Siguranţei: Dvs. �ţi
ordonat să nu mai lăsăm să revie în tară pe evreii care au ieşit. ln
pa�poarte nu e scris dacă cineva este evreu sau nu. Ar fi bine să se
scne .
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Da, şi evreii să nu intre iarăşi în
ţară.
Dl. general Ion Popescu, subsecretar de stat la Interne: Dar sunt evrei ale căror
familii sunt de 100 de ani în tară. Dacă i-am opri şi pe aceştia la graniţă,
când ei au familie şi copil în tară, ar fi mai greu.
Dl. general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Măsura s-ar putea aplica
numai pentru paşaportari.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Pentru evreii care s-au găsit în
ţară înainte de 1913, fiti mai îngăduitori.
Dl. general Ioan Popescu, subsecretar de stat la Interne: Mai sunt şi din aceia ale
căror familii erau în ţară la 1877.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Câţi sunt din aceştta?3
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Nu vreau ca cei care pleacă din tară să se mai poată întoarce. Să
li se pună în vedere celor care emigrează că nu mai au voie să se mai

întoarcă4 •
Căutati să vedeţi de când au venit în tară familiile celor care vor
să se întoarcă, pentru că pe evreii care erau la 1 9 1 3 în ţară îi tratăm
într-un fel, iar pe cei veniţi după această dată, îi tratăm altfel. Cel care
s-a instalat după 1 9 1 3 , dacă a plecat o dată din ţară, nu se mai poate
întoarce.
Dl. general Ioan Popescu, subsecretar de stat la Interne: Dar în momentul când li
se dă paşaportul, ei trebuie să ştie ce-i aşteaptă.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Să li se spună.
Acum, sunt informat că evreii paşaportari care pleacă din ţară
găsesc mijlocul să scoată peste graniţă capitalul lor, sub diferite forme.
Nevestele lor îşi fac câte 15-20 de rochii de mătase, scoţând în felul
acesta capitalul din tară şi creând şi dificultăti pentru cei care rămân. În
felul acesta se trec peste graniţă fel de fel de stofe şi de mătăsuri. De
aceea este şi afluenta de cumpărători în magazine.
Prin urmare, trebuie să organizati controlul la vamă5•
Dl. general Ioan Popescu, subsecretar de stat la Interne: S-a făcut. De acord cu
Ministerul Fmantelor, s-au pus ofiţeri speciali la anumite puncte şi s-au
dublat unele posturi.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Eu sunt informat de ce se
petrece prin magazine. Acolo, la croitori, la marile croitorese, se văd şi
tâlhării. De altfel, mă interesez şi de oamenii care mă servesc pe mine,
ca să văd pe ce drum au apucat. [ ]
Dl. general Rodrig Modreanu, primarul general al municipiului Bucureşti: În
privinţa morii Herdan, nu ştiu dacă vi s-a prezentat ieri o notă, pe care
am dat-o domnului Elefterescu, ca ·să v-o dea dv.6•
A venit ieri domnul Herdan la mine - şi a venit la mine pentru că
atâta timp cât am fost primar le sectorul de Verde m-am ajutat cu el
foarte mult pentru şcoli, biserici etc. - şi mi-a dat această notă, din care
se vede că la 1 1 noiembrie 1940 moara Herdan, cu întregul fond de
comerţ, a trecut în patrimoniul statului, în baza unui decret-lege7• Astăzi,
această avere a statului este pe cale să fie trecută în patrimoniul unor
cooperative, care vor plăti statului o sumă împrumutată de la Banca
Naţională, sumă mai mică decât impozitele pe care le plătea vechea
administraţie, peste 85 milioane anual.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Dă-i lui Vlădescu aceasta şi să o
dai imediat la Justitie, ca să se ordone numaidecât o anchetă .
Stenografi: D. Fierescu N. Dumitrescu
A S . 3 . =ond P . C V . Cao1 neot. dosar 4 8 7 / . 9 4 · . "i ' e e 9 · . 98. 9 9 . · · O
...

-

.

1 În noiembrie 1 941 au fost condamnati la moarte şi executati 4 intelectuali jidani": Francisc şi Lilly
Paneth, Adalbert Komhauser si Ada Marinescu. Şi totuşi, din această cauză, din câte se ştie, n-a fugit nici
un jidan" din .Ţara Românească" . Au urmat şi alte execuţii în cunul anilor 1 942-1943.
2 Pe adresa Ministerului de Justitie din 3 ianuarie 1 943, tn �tură cu reglementarea situaţiei evreilor
cetăteni români aflati în străinătate, R. Le.cca scria: .Sunt de părere s.f nu se mai elJbereze paşapoarte
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evreilor români allati în ţările ocupate de armatele AJi.ef. 14.1. 1 943. (J. Ancel, op. dt. , voi. IV.
documentul 2 1 3, pag. 409).
În ziarul Tzmpu/ din 20 martie 1 941 a apărut defizia Ministerului de Interne privind înscrierea calităţii de
evreu în paşapoartele evreilor.
' Conform recensământului oficial, efectuat în anul 1899, în România au fost 266 652 de evrei, adică
4,5% clin totalul populaţiei. Vezi în acest sens documentele din capitolul li din volumul de fată.
' În noile dispozitii ale Ministerului de Interne privind eliberarea de paşapoarte din februarie 1 942, la art. 4
se specifica : .cererile de eliberări de paşapoarte11pentru evrei . nu se iau în wnsiderare decât dacă
peti(ionaru} declară că părăseşte definitiv tara". (Tzmpu/, 15 februarie 1 942).
' În spiritul acestor indicaţii, de la Preşedinţia Consiliului de Miniştri se trimitea, la 4 martie 1 94 1 ,
următoarea adresă· confidenţială Subsecretariatului de Stat � pe lângă Ministerul Afacerilor Interne: Veti
organiza un control la vămi pentru ca evreii care emigrează să nu poată scoate capitalul lor sub diferite
forme: rochii, stofe, mătăsuri etc. ·. Iar pentru directorul general al Politiei şi Siguranţei, se transmitea:
.Evreilor care pleacă din tară şi care au venit I.a noi după 1 91 3 le veti pune în vedere că nu mai au voie să
se fntoarcă". (A.S.B., Fond P.C.M., dosar 335/194 1 , fila 87).
• Moara Herdan, situată în Bucureşti, Şoseaua Basarab nr. 15, a fost clădită în 1921. În 1 938, sub
emblema acestei societăti îşi desfăşura activitatea una din cele mai mari mori din România. În legătură cu
aprecierile generalului Ion Antonescu la adresa morii Herdan, vezi documentul 86 din volumul de fată (vezi
şi dr. Avram Rosen, Parliciparea evreilor /a dezvoltarea industrială a �ureştiu/ui, pag. 1 02-103).
' Conform decretului-lege nr. 3810 din 1 2 noiembrie 1 940, au trecut în patrimoniul statului toate morile
proprietate evreiască. (E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 1 8).
•
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Şedinta Consiliului de Miniştri. Extras privind poziţia
generalului Ion Antonescu, conducătorul statului, în
problema convertirii evreilor la catolicism.
. . . A fost o presiune mare făcută asupra mea de Nunţiul Papal. ca să
admit pe evreii care sunt creştinaţi să meargă la şcolile confesionale catolice 1 • Am
rezistat mai multă vreme, însă acum le-am dat drumul, tinând seama că avem
peste un milion de români uniţi în Ardealul de dincolo, însă am cerut ca aceasta să
nu fie o poartă prin care toti evreii din Ţara Românească să eludeze dispoziţiunile
legii. Noi trebuie să avem o garantie că nu va creşte numărul evreilor trecuţi la
catolicism, căci cu sistemul acesta vor reintra iarăşi evrei în posturile de conducere
ale neamului românesc. Trebuie să urmărim numărul celor care trec la catolicism
şi, în cazul când acest număr ia proporţii, să facem o lege care să le bareze
drumul2 •
Doi:nnule Sandu, te rog să iei dispoziţiuni ca să se împiedice trecerea
evreilor în masă la catolicism3 •
A. S . B . Fond P.C. M . Cabinet. dosar 1 63/ 1 940. fila 1 6. 1 7
.
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1 Conform decretului-lege nr . 3438 din 1 1 octombrie 1 940, pentru reglementarea situatiei evreilor în
învătământ, se autoriza în mod excepţional, pentru născutii din tată evreu creştinat şi mamă creştină de
altă origine etnică, să urmeze în şcolile particulare şi confesionale creştine, dacă au fost botezaţi în religia
creştină până la vârsta de 2 ani (E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 14).
' La 18 martie 1 94 1 a fost promulgat decretul-lege 7 1 1 , privitor la interzicerea, pentru cei de cult
mozaic, a trecerii la altă religie (E.R. 1 940-1944, voi. I, documentul 33).
3 În legătură cu poziţia gt.ivemului antonescian în problema dreptului evreilor la convertire, vezi şi
documentul 155 din volumul de fată.

80
194 1 , martie 6

Şedinta Consiliului de Miniştri. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, dă ordinul în
rezoluţie privind expulzarea evreilor refugiaţi din
Austria, Germania şi Polonia.
Trebuie să iasă aceştia. Multi jidani, care au venit la noi după 1936,
trebuie să iasă afară din ţară. Toti jidanii plecati din Germania, Austria şi Polonia
s-au oprit aici, în Ţara Româneacă 1 , în paradisul acesta, şi au început să facă
afaceri, escrocherii, intrigi şi agitatii comuniste. Afară, peste granită, fără milă. Să
aveti întai milă de neamul românesc2 •
A.S . B . Fond P . C . \11 . Cabinet. dosar 1 63/ 1 940. fi la 1 9
.

' Conform unei statistici întocmite de R. Hilberg, din teritoriul celui de-al III-iea Reich, din zona sudetă,
Austria, Boemia şi Moravia, în perioada 1 933-1939, au emigrat 475 OOO de evrei, dintre care în Statele
Unite au intrat 155 OOO, în Palestina 70 OOO, în tările în afara sferei de influentă germană 150 OOO şi în
tările ulterior ocupate de Germania 100 OOO. (Vezi R. Hilberg, The Destruction of the Et.uopean Jews,
voi. III, pag. 1 1 1 2- 1 1 13).
' În legătură cu acest ordin de expulzare a evreilor, dr. W. Fildennan a adresat, la 25 martie 194 1 .
următorul memoriu conducătorului statului:
1 . Evreii cu paşopoate Nonsen sunt 300 , fol;ă de circa 1 700 creştini şi locuiesc în ţaO pe bozo
•

unor convenţii internaţionale.

Cum el sunt fugiţi din Rusia, o-I trimite ocola este egal cu o-I condamna la moarte.
2. Cel cu paşapoatB de prot:B.Jotl romtwll şi canete de Identitate, potrivit legilor ţOri l , nu pot fi
eipulzatl. nici n-au unde sO fle mpulzotl, cOcl nici o � veci� nu poate fi obllgatO o-i prim i
3. Cel cu paşapoatB poloneze şi cu ot6t mal mult cel din cot:agorta precedentO sunt împOrţlţl
de legea pentru proteguirea muncii Indigene din 3 aprtlle 1 930 în douO categorii:
.
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o) cel st:ablllţl în ţcrO cu domiciliul permanent dinainte de

1 9 1 4:

cel cae exercitO un comerţ sau

gOseou în ţaO Io 1 ianuarie
1 930 şi cae erou cOsOtorltl cu românce şi aveau copil (ort. 1 5 şi comunicatul Ministerului Muncii, publicat
în Revista Muncii, S&db5ţll şi Ocrottrllor Sociale, 1 5 Ianuarie 1 938. pag. 6).
o Industrie cu firmo însal50 Io Tribunal: şi ocel dintre profesionişti care se

Aceştia primesc cde drept şi definitiv» prelungireo volobllltOtll livretului de exercitarea

profesiei, cu obllgoţluneo de o-şi vizo livretul în fiecare an.

(ort. 1 0-1 2). termen care se
(ort. 1 4), dor care se poate şi revoca pentru motive care privesc
ordinea publ!cO şi slguronto statului (ort. 1 6).
b) Ceilalţi primesc dreptul de o profesa numai pe un termen limitat

poate prelungi de cOtre Ministeru! Muncii

Din moment c e numai cel cae primesc dreptul de o profesa pe termen llmltot pot fi revocaţi
pentru motive cae privesc în general ordinea şi siguranţo statului, apare neîndoielnic co cel care ou primit
definitiv dreptul de o luao nu pot fi erpulzoţl dec6t pentru culpo lndlvlduolO.

4. În ce priveşte cel 1 00 refugiaţi polltlcl, el nu ou dreptul Io luau. sunt ajutaţi de cOtre Uniunile
Au fost Io început circo 2 OOO, dor în decurs de un an şi jumOtote n-<lU mol rOmos
dec&: circo 100.

Comunll:Oţilor Evreieşti.

Conslderotll de fapt:
o) În fapt, decizia nici nu s-a- putea executa, cOci ţOrlle lor de origine nu-i primesc: Polonia
neav&!d frontlerO comuno cu Aom6nlo. el

or

trebui 50 treocO prin Ungaria, care nu le dO vizo de trecere.

oşo co cazonii sunt expuşi 50 fle Izgoniţi în teritorii strOlne, intre balonetele româneşti şi ungureşti.

b) Ceea ce este mol gra.1 este co mulţi dintre evreii supuşi polonezi ne-au consultat osupro

lichldOrll Industriilor lor şi co din cauzo noostrO ou renunţat o le lichido.
În odevOr, potrivit ongojomentulul luat jnolnteo domniei voastre co evreii nu vor sabota
guvernarea domniei voastre: potrivit rezolutiunll domniei voastre comun icato nouo cu adreso Preşedinţiei
Conslllulul de Miniştri din 1 8 septembrie

1 940:

potrivit comunicatului guvernului din

referitor Io emigranţii clondestlnl: potrivit deciziei Ministerului Munci i din 22 martie

4 octombrie 1 940,
1 941 . care retrage

cOrţlle de lucrOtorl ole evreilor supuşi strOlni: şi în sf&şlt, potrivit legii sabotajului. care pedepseşte pe
potronl l care concedlozO personalul şi astfel îşi reduc activitatea, om sfOtult oamenii so se fereascO o-şi
liclildo intreprinderile.
c) În orice coz, rOzbolul fiind spre sf&şlt şi el oducOnd rezolvarea definitivo o problemei

evreieşti. aceasta se va rezolva definitiv şi radical în cur6nd. ( . . . )

Suntem de acord şi om solicitat noi înşine co înainte de o se elimina din procesul economic
evreii rom6nl, so se elimine toţi strOlnll - Indiferent de origine sau religie

- dor evreii polonezi ou aeot sau

ou Introdus în ţaO o serie de Industrii Inexistente sau ou dezvoltat Industrii embrionare.

Ne referim pentru aceasta Io ortlcolele opOrute în presO - ziarele Unireo şi Universu/ -, acesta din

urmO orOtOnd în numOrul din 22 martie co nu se mol gOsesc ciorapi pe ploţO din cauzo concedierii

cluaOtorllor speclollştl 8\ll'e h• şi odOugom co aceştia sunt evrei polonezi. nu evrei rom6nl şi, dupO cum
sale .Universul", trebuieşte cel puţin un an pentru co cel ce l-a- dublo 50 înveţe meseria.
Aceleaşi lipsuri nu vor intâzio o se ·resimţi şi în alte ramuri în care evreii polonezi sunt
speclollştl. aşa co retrogOndu-se dreptul de lucru Io circo 1 OOO de oamen i . vor suferi mâine milioane de
locuitori şi evident şi bugetul ţai i .

NOdOjdulm, domnule general, c o veţi binevoi o vedea c o legalitatea. omenia şi Interesele
economice sunt de acord cu o soluţie de aşteptare daco nu o sf&şltulul rOzbolulul, cel puţin o timpului de
un an necesa şi formOrll de specloliştl indigeni şi lichldOrll intreprlnderllor şi oronjOrll emlgrOri l. (J. Ancel,
op. cit. , voi. IO.
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81
1 94 1 , martie 7

Şedinta Consiliului de Miniştri. Extrase din
stenawamă privind discutille asupra problemei
evreieşti. Generalul Ion Antonescu, conducătorul
statului, arată necesitatea expulzării din tară,
fără milă, a tuturor străinilor.
Şedinta se deschXle la ora 10,00, sub preşedinţia domnului general Ion
Antonescu, corouc:ătorul statului.
Au participat domnii: general I. lacobici, ministrul apărării nationale; general
D.I. Popescu, ministrul afacerilor interne; prof. Mihai Antonescu, ministru secretar de
stat; general R. Rosetti, ministrul educaţiei nationale, cultelor şi artelor; general N.
Stoenescu, ministrul finantelor; general Gh. Potopeanu, ministrul economiei nationale;
general Gr. Georgescu, ministrul lucrărilor publice şi comunicatiilor; general I. Sichitiu,
ministrul agriculturii şi domeniilor; C. Stoicescu, ministrul justiţiei; lt.-colonel N.
Dragomir, ministrul coordonării şi statului major economic; prof. dr. Petre Tomescu,
ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale; Nichifor Crainic, ministrul propagandei;
general Gh. Dobre, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Nationale, pentru
lnzestrarea şi Administrarea Amiatei; general C. Panta.zi, subsecretar de stat la
Ministerul Apărării Naţionale, pentru Armata de Uscat; comandor Gh. Jiene.seu,
subsecretar de stat la Ministerul Apărării Nationale, pentru Aer; V. Dimitrie,
subsecretar de stat la Ministerul F.conomiei Nationale, pentru Petrol şi E.xploatarea
Muncii;, A. Pană, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor; Ernie
Oteteleşanu, subsecretar de stat la Ministerul lnstructiuni,i F.ducaţiei, Cultelor şi Artelor;
general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Colonizare şi Populaţia Evacuată; Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la
Ministerul Finanţelor; general C. Voiculescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii,
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale; general I. Popescu, subsecretar de stat la Ministerul
Afacerilor Interne; I. Sarxlu, subsecretar de stat la Ministerul lnstructiunii, Educaţiei,
Cultelor şi Artelor, pentru Culte şi Arte; Ovk:liu Vlădescu, secretar general la
Preşedinţia Consiliului de Miniştri.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: [... ) Principiul e că ce este român îl
instalez în Bucovina; ce este străin, ucrainean etc. îl punem în lagăre şi de
acolo ii expediem în tările slave1 . [ ]
Domnilor, să aveti înaintea dumneavoastră necesitatea pentru acest
neam de a profita - în acest dezastru ca să se purifice, să devină omogen.
.••

-

Suntem fără milă. Nu mă gârxiesc la om; mă gândesc la interesele generale
ale neamului românesc, care ne dictează să nu mai fim îngăduitori ClDTl am
fost până aaim şi datorită cărui fapt suntem a.zi împestriţaţi cu atâţia străini,
care ne-au fărut cel mai mare rău. Ati văzut şi a.zi în jurnale că unul din cei
care au omorât la Jilava este annean de la Odessa, cu paşaport Nansen. La
Teologie, la Politehnică, sunt de aceştia veniti în neamul românesc de dată
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recentă, pe care dacă ii vom � . vom vedea că nu sunt români. Au venit
sub motivul că sunt macedoneni. In realitate, sunt greci, armeni, toate liftele
de pe suprafaţa pământului şi viu aici să răstoarne ordinea de stat. . .
Fiti deci cu foarte multă atenţie în această privinţă. Nu mai fac nici o
concesie. N-am nici o milă decât de neamul românesc. Problema trebuie
luată şi indM::lual şi în colectivitate. Nu mă intereseai.ă dacă e ucrainean,
grec etc. Să treacă afară cjin Ţara Românească. [...]
Dl. C. Stoice.seu, ministrul justitiei: In ceea ce priveşte problema ji:ianilor păgubiti de
legionari, am alcătuit un proiect de decret pe care va trebui să-l examinez
împreună ai domnul ministru al economiei naţionale. . . Este o chestiune
destul de delicată din punct de vedere jurkiic ; trebuie să împăcăm şi punctul
de vedere jurkiic şi să fie în aşa fel ca nici evreii să nu revină în capul fostelor
lor întreprinderi. Vom găsi noi formula. ·
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Trebuie să găsim această formulă,
pentru ca să nu sufere nici aplicarea principiului românizării vieţii economice
şi să respectăm în acelaşi timp şi dreptul de proprietate, aşa ann am
pronus2 . [...J
Dl. C. Stoicescu, ministrul justitiei: In afară de acestea sunt două chestiuni de care
m-am preocupat: chestiunea legii chiriilor şi chestiunea legii privitoare la
bunurile comerciale evreieşti care au fost vândute în conditiile pe care
dumneavoastră le ştiti. [„.]
În ce priveşte legea chiriilor3 ne izbim de o dificultate, fiindcă
dumneavoastră aţi fo.5t de acord şi este o cerinţă generală ca contractele
evreilor să nu fie prelungite. . Or, din statisticile făcute pentru populaţia
urbană , procentul chiriaşilor evrei este foarte important, în unele judete din
Mokiova mergârr::l până la 490A:>. Ar însemna · să rămână atâtea imobile la
libera tranzacţie. In ce priveşte pe evrei, m-am gândit să fac o clic;criminare
pentru cei care sunt chiriaşi tot la evrei, pentru că din statistici am văzut că în
judetele din Mokiova sunt până la 35% din proprietătile urbane în · mâinile
evreilor. Mă gândeam să le prel� contractele când stau tot la evrei.
Dl. general Ion . Antonescu, conducătorul statului: Nu este rea măsura şi o justificăm
. prin faptul că nu vrem să scumpim viata în nici un fel.
Dl. C. Stoice.seu, ministrul justitiei: În ţe priveşte pe evrei, admiteţi ca şi în această lege
să facem excepţiile care s-au făcut în toate legiuirile, pentru voluntari, invalizi ,
cei care au luptat pe front şi urmaşii lor?
Dl. general Ion Antonesai, conducătorul statului: Numai dacă sunt săraci.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justitiei: Putem pune şi la aceştia un plafon de 40-5060 OOO lei.
[. ..] În ce priveşte forrlurile de comert evreieşti cumpărate de
legionari, v-aş cere voie să discutăm chestiunea în Consiliul de miercuri. [.. ]
Dl. Nichifor Crainic, ministrul propagarx:lei: Domnule general, în ce priveşte
propaganda internă, noi avem două mijloace principale de difuziune : radio şi
presa. Presa, de bine, de rău, este cu totul alta decât era pe vremea
legionarilor.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Au început să se strecoare din nou
câteva ataa.ni triviale la adresa jkianilor şi înţepături la adresa oamenilor
politici. Rog să nu mai apară nimic în această privinţă. Justitia deckie cârd
este cazul: presa rnmai să semnalizeze. Dar ofense şi lucruri tari care ar
·

•

.

·
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putea să alarmez.e opinia publică şi să creeze lD'l Cl.D"el'lt favorabil elementului
de forţă ocultă, nu se poate. [...]
Dl. Nichifor Crainic, ministrul propagardei: ln privinta cinematografului, putem spune
că sălile de cinemat<Ymtf din România au · fost români1.ate mai r� decât
celelalte întreprirxien�-Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Tot cu toporul?
Dl. N"ichifor Crainic, ministrul propagarrlei: Cam aşa clar toate au astăzi o pozitie
legală precisă, în special în Bucure$i.
Dl. general lor. Antonescu, corxlucătorul statului: Să dea Dumnezeu să fie aşa şi mă
bua.u cel dintâi.
Dl. Nichifor Crainic, � propagarxlei: În toată tara mai SlD'1t 36 săli de
cinematograf suspecte, care nu se ştie bine ale cui Sl.D'lt, şi 13 evreieşti.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Şi în Bucureşti situaţia e la fel. Multi
jidani s-au aranjat cu aşa zişii legionari, aşa că situaţia care pare legali1.ată ,
este infimă; forxlul a rămas aproape acelaşi. Este o chestil.me pe care nu o
putem clarifica decât tot cu timpul şi în jtmitie.
AS.B .. ;:: ond P.CM . . dosar 4 1 5/ 1 94 1 . filele 29. 30
•

,

1 În spiritul acestor indicaţii , la 1 2 martie au fost transmise urrnătoareJe dispoziţii strict confidentiale către
Subsecretariatul de Stat pentru Colonizare şi Populaţia Evacuată: Jn chestiunea lnstoliJrll refugiaţilor Tn

Bucovina, principiu/ est. dl ce este rom&! l/O fi lnsl:Dlat; ce est. str61n, uao/neai etc. ""' fi puşi Tn /ogt!:re

şi de ocolo vor fi trimişi Tn ţi'rl slove. Trebuie profitat co s6 se purifice neam1/ nostrei. (A.S.B., Fond

P.C.M., dosar 335/1941 , fila 109).
S-a elaborat un decret-lege pentru revizuirea unor conventii de vânzare-cumpărare intervenite intre
comercianţii evrei şi români de origine etnică , de la 1 4 septembrie 1 940 - 24 ianuarie 194 1 , care însă nu
a fost publicat. O comisie special alcătuită din reprezentanţii ministerelor Justitiei, Economiei Naţionale şi
F1nantelor, a hotărât ca problema transmiterii proprietătllor comerciale şi industriale evreieşti confiscate
abuziv de legionari să fie tratată de la caz la caz, respectându-se pe cât posibil trecerea lor tn mâini
româneşti. (A.S.B., Fond Ministerul de Justiţie, Directla Judiciară, dosar 124/1941 , voi. IU, fila 492).
' În legătură cu legea chiriilor, vezi documentul 76 din volumul de fată.
Sălile de cinematograf au fost românizate prin decretul-lege 3850 din 19 noiembrie 1 940 (E. R. 1 9401 944, voi. I, documentul 22).
2

•
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82
1941, martie 14

Consfătuirea conducătorului statului cu
reprezentantii marilor industrii. Românizarea
economiei nu poate fi rezolvată „ cu pedeapsa cu
moartea sau cu lagăre de concentrare, ci cu
organizarea proprie a vieţii economice" .
[. „]
Dl. general Ion Antonescu, corx:lucătorul statului: [ . . .] Starea de mizerie a Capitalei este
groaznică . Sunt lucrători astăzi la Atelierele C.F.R. care câştigă 2 OOO lei pe
lună şi au 8 copii. Aceştia stmt aceia care au ieşit pe stradă şi au făcut
revoluţia, care era să vă dea peste cap, căci partea socială n-am tratat-o cum
trebuie. Ne-am gârx:lit rn.nnai la câştiguri mari şi dovadă că acestea au ajuns
considerabile pentru mine este faptul că capitalul evreiesc, care nu era prea
mare, a ajuns să fie enorm în Ţara Românească. Acest capital nu a venit de
peste granită, ci tot de la Banca Natională şi astăzi ovreii au ajuns cap�
mari cu banii româneşti1 •
Vedeti, deci, cât este de grea pentru mine azi problema românizării
vietii noastre economice. Din cauza tolerantei şi a lipsei noastre de
coordonare în activitatea economică, din call7.a nepriceperii noastre şi a lipsei
noastre de dinamism, s-au făcut capitalişti români cu banii Băncii Naţionale,
deci ai contribuabilului român. În schimb, lucrătorii români din aceste irx:lustrii
cu capital ovreiesc mor de foame . . . pe cârxl copiii jidanilor sunt graşi cum ii
ştiti.

Dl. Ch. Petrescu Kerd (preşedintele U.G.l.R.): Şi noi am făcut demersurile necesare
referitoare la această irx:lustrie improvizată, făcută de armenii care au fugit
din Polonia rusească. Dar în irx:lustriile băştinaşe vechi, relatiile dintre patroni
şi mtmcitori stmt normale. Ne bucurăm de încrederea lucrătorilor şi
actualmente chiar colaborăm cu lucrătorii împreună, ca să vedem cum să
modificăm legile sociale ca să fie mai folositoare mtmcitorilor. De aceea, vă
rugăm să nu ne confundati cu acei venetici care incontestabil au făcut marele
rău tării şi tuturor acelora care s-au îndeletnicit cu irx:lustriile2 •
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Am regretul să spun că aceşti
venetici reprezintă majoritatea în Ţara Românească si sunt stăpânii Ţării
Româneşti din toate punctele de vedere. Este o problemă destul de
gravă . care duce neamul românesc la pieire , aşa cum duce măcelarul
vita la abator şi când spun aceasta sunt exponentul protestatar al
neamului şi vă rog să tineti socoteală că trebuie să găsim o solutie3 • . •
Vedeti cât de grea este situaţia în ce priveşte această operă de
românizare. Care om cu scaun la cap poate să-şi închipuie că aceasta se
poate face în 24 de ore? S-a încercat sub regimul Goga, care a venit
peste cap din această cauză şi s-a încercat şi sub regimul legionar şi era
să vină ţara întreagă peste cap. Dar trebuie să începem opera şi să
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facem dovada că mergem cinstit cu această operă de romanizare.
Urmăriţi de la anul 1 800 şi până azi, să vedeţi cum, plecând din
regiunea Bucovinei, valul ovreiesc s-a întins spre restul tării. Pe la 1800
linia pe care înaintaseră jidanii aceştia din Galitia era pe linia laşi; pe la
1850-1 870 era pe la Focşani şi după războiul mondial a ajuns în
Oltenia. Vedeţi cum valul acesta de invazie care cotropeşte neamul
românesc cucereşte teren şi ne dislocă. Operaţia pe care vrem s-o
facem noi acum nu se poate realiza cu pedeapsa cu moartea sau cu
lagăre de concentrare, ci cu organizarea proprie a vietii noastre
economice.

(. „ ]

Dl. ing. C. Orghidan (Trtan Nadrag Calan): . . Domnule general, probabil dvs. nu
cunoaşteţi situatia industriei Trtan Nadrag Calan. Vă rog să-mi permiteti
să v-o prezint: industria aceasta are 42% capital străin, 15% capital
evreiesc şi restul capital românesc. lntrucât priveşte administraţia ei, am
pretenţia să spun că e românizată şi vă rog să credeţi că aşa e. În ce
priveşte românizarea, numai nouă, celor de la industria fierului, ni s-a
spus că suntem obligaţi să facem românizarea până la 3 1 decembrie, pe
când principiul acesta de bază a fost neglijat la celelalte industrii .
[. .]
Dl. Mihai Antonescu, ministru de stat: [ . ]
Românizarea industriei noastre însemnează pentru guvern o
preocupare de căpetenie. Această românizare nu trebuie să se opereze
însă zdruncinând procentul de echilibru pe care ne luptăm să-l păstrăm
în organizarea producţiei noastre. Ceea ce urmărim prin procesul de
românizare este nu numai continuitatea producţiei noastre, dar şi
organizarea şi spirituală şi tehnică şi financiară a industriei româneşti, în
aşa fel încât problema românizării să fie o realizare de durată, câştigată
cu consensul tuturor şi satisfăcând cele mai multe interese. Acest proces
de românizare este legat, asa cum a semnalat domnul Gigurtu, de
politica de credit. [ . . . ]
• Prin această românizare, urmărim politica generală a guvernului
de a restabili drepturile naţiunii româneşti, dar urmărim în acelaşi timp şi
un proces economic de consolidare a burgheziei noastre şi de aşezare a
producţiei româneşti pe temelii sănătoase şi de durată. Prin wmare, în
propunerile dvs. vă rog să ţineţi seama de aceste obietive de temelie, nu
numai de transformare superficială.
A. S . 3 . :=ond P.C. M . Cabinet. dosar 485/ 1 94 i . fi lele : 02. 1 04 . : 28. � 3 5 . 1 36
.

.

. .

.

· Într-o analiză a situaţiei capitalului străin în România vez( Gh. N. Staicu, PenetTatia capitaluJui străin fn
România, în revista Independenta Economică nr. 3-4 pe anul 1946 - se arată: .C�ltalul strOln o venit
sub forma de m&furl aduse de negustDrt $1 diverse firme. da $1 sub forma de numera llchld. Prtntra primii
bancheri, se aud nume consoaat8: Derussl , Hollbn, fraţii Elias, H1181 Monooch , kxob Mormcrosch $.O .
-

.

tDotO opsa

de dotcre. Tnzest:nre $1 modemlzae o ttrll

p&10

în primul

„

rOlbol mondlal o fost

subllenttonotO docO nu Tn Tnlnlglme dotcrob!I c�ltallsmulul strOln. În 1 9 1 5, din totalul copltclulul .Investit
în ln<Nstrte. de 636 mllloane lei o.Jr, 514 mllloone erou venite din sţJOlnOtote. ln lntabellc, copltolul
-
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strOln vOdeşte o tendlnţO de descreştere. POnO în 1 929, statul duce o polltlcO economico de impledlcae o
Ieşirii profltulul din taO. Creşte rolul Boncll Noţionale în ansamblul economiei noţtonole".

2

Evidenta structurii capitalului românesc pe criterii de origine etnică nu a existat în România; o statistică
aproximativă s-a întocmit în anul 1 942, după nominalizarea acţiunilor în societătile anonime. În aceste
societătl, din 184 de întreprinderi, 1 8 aveau capital evreiesc 100% (A.S.B., Fond P.C.M., dosar 282, fila
9 şi passim) . Ideea că muncitorul era mai putin exploatat de capitalistul român de origine etnică decât de
cel de origine evreiască este contrazisă de însuşi conducătorul statului, care arată situaţia grea a
muncitorului ceferist, de exemplu, stăpânul lui fiind însuşi statul. O statistică generală, publicată în
.Excelsior" din 1 7 februarie 1 943, indica o creştere a salariilor după anul 1940 între 60-120% şi a
indicelui de scumpete de 220%.
' Spre deosebire de punctul de vedere exprimat de conducătorul statului, analiştii situaţiei economice a
României interbelice puneau în evidentă, chiar în epocă, o linie evolutivă în viata social-economică
românească. Astfel, N. Teodorescu, preşedintele Uniunii Generale a Industriaşilor din România arata, la
congresul U.G.l.R. din 1 936: .Uşor se poate vedea c6t de precorO a fi fost situaţiunea t6'11 noastre docO
nu a fi existat în oceastO epoco industria noţionalo, cae ollmenteozo bugetul statului cu aproape 60 Io

suto din totalul l�ltelor directe şi Indirecte, cae întreţine peste un mllion de sullete din populaţiunea
ţOrl l, plOtlnd peste 10 mlliade lei anual co solall personalului şi cae scuteşte tao de un I� de

aproape patruzeci mlllade lei anual, c6t se evolueozO ostOzl producţiunea acestei Industri i". (Argus, 5

februarie 1 936). Aşadar, .străinii" , care printr-un proces natural de dezvoltare (formula ii aparţine lui V.
Madgearu) au ocupat un anumit loc în economia românească , în ultimă instantă au contribuit la cresterea
avutiei nationale.

83
194 1 , martie 18

Şedinta Consiliului de Miniştri . Extras din
stenograma şedintei privind numărul medicilor
evrei in Bucureşti. Farmaciştii români care işi vor
ceda farmaciile evreilor vor suferi pedepse drastice.
[. . . ]
Dl. dr. Petre Tomescu, ministrul sănătăţii: La 1 septembrie anul trecut, Capitala avea
500 OOO locuitori români. Aceasta ar însemna că avem în Bucureşti 4 medici
la 1 OOO locuitori, sau un medic la 250 de oameni, ceea ce este prea mult.
Pentru evrei n-am avut decât statistica din 1929. Atunci ei erau în
număr de 70 OOO în Capitală şi erau 13 medici evrei pentru 1 OOO locuitori
evrei, ceea ce este foarte mult.
O altă problemă care se pune la Ministerul Sănătăţii şi care este
destul de antipatică, este problema fannacio
il r. Ceea ce am constatat a..i
regret este că s-au dat în 1 92 1 o serie de concesiuni de farmacii la români şi
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deşi aceste concesiuni erau personale şi nu puteau fi transmise , ei le-au cedat
evreilor. Aceste cesil.mi au fo.st: făarte însă cu aprobarea Ministerului
Sănătătii1 • [ ]
Dl. general Ion Antonescu, coroucătorul statului: Cesiunile acestea se anulea7.ă . De
multe ori şi românii sunt vinovati de cele ce s-au petrecut în ţară la noi.
A S. a„ cond P.C . r-.0 . Cabinet. dosar 4 73/1 94 1 . �!ele 7 1 3-7 i 4
•••

' La 20 martie 1 94 1 , Preşedintia ConsiliuhJi de M� transmitea printr-o adresii confidentială �
ministrului muncii , sănătăţii şi ocrotirilor sociale: .Rvem onoae o va reaminti hottWl'fle luate rn şedinţo
Const/lu/ul de Miniştri de la 18 matle C1Jf811t � si5 blnflYO/ţ# o ne comunica mi:fsurlle luohJ.
Cesiunile de frrmac/I f&ute #M'fll/or Ilegal de catre concesionat rom&il vor fi OllUiote rns15ş1 conceslunlle,
ior frrmacllle va fi dohl altor rorn6nl, cu obllgaffa de o le crploato singuri; conl70rlu, conceslonlJrll sif
sufere pedepse drastice". (A.S.B„ Fond P.C.M„ dosar 335/1941 , fila 1 25).

84
194 1 , martie 27

Şedint.a Consiliului Economic. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, ordonă să se facă
crescătorii de vite pe fermele expropriate de Ia evrei.
[. . .)
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . .. ] Am să trec la Ministerul
Agriculturii toate fermele care au fost în proprietatea Străjii Ţării, care
n-au ce căuta la Subsecretariatul de Stat al Educaţiei. Vor trece la dvs.
toate fermele din jurul Bucureştiului, cu obligaţia pentru dvs. să
alimentaţi Bucureştiul cu lapte, în aşa fel ca să nu mai fim la discreţia
tuturor lăptarilor.
Încetul cu încetul, vom face această aprovizionare a Capitalei şi
cu lapte şi cu came de la fermele acestea.
Sunt foarte multe ferme de felul acesta expropriate de la jidani puteti lua informaţii de la generalul Zwiedeneck - unde, făcând
crescătorii de vite, în înţelegere cu primăria Capitalei, vom putea să
soluţionăm într-o oarecare măsură problema aprovizionării cu lapte şi
came a Bucureştiului.
A.S . B . . Fond P.C . M . Cabinet. dosar 1 72/ 1 940. fi la 6
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85
1 94 1 , aprilie 4

Şedint.a Consiliului de Cabinet. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, acuză evreii de
sabotaj economic, ii ameninţă că va da drumul la
mase să-i "masacreze" .
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . .]
Toată lipsa aceasta de alimente din unele centre nu este
provocată de lipsa de alimente în Ţara Românească, ci de mai mulţi
factori. Unul este şi dezorganizarea, prin măsurile rău luate, provenite
din cauza aparatului de stat care functionează aşa cum funcţionează .
Dezorganizare este şi din cauza circulatiei, dezarmonia care există si
greutăţile în fata cărora ne-am găsit sub raportul circulatiei bunurilor,
adică transportul lor de unde se găsesc, acolo unde lipsesc.
Dar ca să văd care este cauza adevărată, , trebuie să stabilesc
următorul lucru: ce cantităţi de alimente esenţiale pentru alimentarea
populaţiei s-au adus anul trecut în lunile ianuarie, februarie şi martie, ce
s-a adus acum şi ce populaţie era. Tabloul se face pentru carne, grâu,
mălai, grăsimi etc. După ce vom avea această situaţie, vom vedea dacă
ne găsim în faţa unui sabotaj sau a elementului de pompare, prcx:lus de
trupele germane care trec pe aici; în ce măsură de una sau numai de
alta, sau de amândouă.
Credinţa mea e că aceasta se datoreşte nu atât lipsei de alimente,
cât tendinţei acesteia de sabotare, care este o acţiune dusă de comunişti
si ovrei în Ţara Românească .
Am dat instrucţiuni chiar azi domnului general Popescu să cheme
pe toţi şefii comunitătilor ovreieşti şi să-i prevină că le-am scăpat viata în
luna ianuarie1 , însă dacă din cauza lor se încearcă sabotarea din punct
de vedere economic a statului şi vom ajunge la mişcări de stradă . ii voi
lăsa neacoperiti. Eu mă retrag împreună cu autorităţile unde sunt păzit şi
las să-i masacreze. Să le atragi atentia că ei sunt cei dintâi care vor plăti
cu vrata lor această acţiune de sabotaj care este dusă de organizaţii
oculte din spatele lor.
Prin urmare, aceasta este acţiunea pe care trebuie s-o facem.
Dl. general Gh. Potopeanu, ministrul economiei naţionale: Am şi pus-o în lucru.
Dl. Mihai Antonescu, ministru secretar de stat: Să se treacă în comunicat că
Consiliul de Miniştri a hotărât să vină cu o lege aspră pentru sabotajul
economic. [ . . . ]
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: În acest comunicat să se spună
că cantitatea de alimente adusă în Bucureşti la epoca aceasta este
aproape egală , dacă nu egală cu aceea adusă în aceeaşi epocă a anului
trecut şi nu este exact ceea ce se lansează de către cercuri interesate să
răstoarne ordinea publică în Ţara Românească, că aceste alimente au
214
https://biblioteca-digitala.ro

fost pompate de trupele germane. Toate trupele germane vin cu

propriile lor alimente2
Dl. Mihai Antonescu, ministru secretar de stat: [ . . . ] Domnul general Potopeanu
cere amânarea publicării comunicatului; aceasta este just. Dar germanii
ne-au rugat de două zile să găsim un mijloc de a combate această
campanie în opinia publică, pentru că sunt încercări făcute de cei
interesati de a răspândi anumite zvonuri că toată criza din Bucureşti se
datoreşte acaparării făcută de germani.
Dl. general Gh. Potopeanu, ministrul economiei naţionale: Eu cer numai o
amânare de câteva ore.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Este normal, deoarece
comunicatul nu apare decât mâine. Trebuie însă să apară cu ideea
aceasta.
În acelaşi timp, trebuie ca până diseară să vezi dacă alimentele
aduse în Bucureşti în aceste trei luni sunt în aceeaşi cantitate ca acelea
aduse anul trecut.
Dl. general Gh. Potopeanu, ministrul economiei naţionale: Cer să se facă
perchezitji, deoarece cunosc un băcan legionar care a dosit toată marfa
în pivniţă şi prăvălia a rămas goală, dar nu pot să intru să controlez.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: D� ce?
Dl. Mihai Antonescu, ministru secretar de stat: Pentru comercianti se poate.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Legea aceasta se poate face
chiar azi.
Domnule Vlădescu, telefonează la Ministerul Justiţiei să fie aduSă
acum legea sabotajului3• [� ]
Eu i-am dat lui Dragomir să studieze chestiunea ca ovreilor din
Moldova să le dăm mălai, iar pâinea să o rezervăm pentru armată,
pentru cazul când se va bate, şi pentru populaţia românească; nimic nu
s-a mişcat însă în această chestiune. [ . . . ]
Domnule Gheorghe, am văzut că ai luat o măsură bună , însă
trebuie completată pe chestiunea de mândrie şi onoare naţională. Să
discutaţi şi cu domnul ministru al internelor şi al justiţiei, ca să interzk:em
românilor să mai fie servitori la ovrei'.
Dl. general Gheorghe Radu, prefectul Politiei Capitalei: Am dat dispozitij.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Dar nici nu ştiu dacă este bază
legală şi trebuie sancţiuni.
Ovreii să se deservească de ovrei. Din această cauză nici românii
nu găsesc servitoare, căci aceştia le plătesc. bine şi servitoarele acestea
mai trăiesc şi cu ovreiul sau cu copili lui. ln toate casele ovreilor din
Bucureşti vedeţi că sunt angajate fetele cele mai durdulii care vin din
Transilvania, pentru băieţii jidanilor şi apoi acestea se duc acasă şi fac
copii cu sânge jidovesc şi rasa se duce peste cap. Este o măsură de
apărare rasială pe care trebuie s-o luăm. Să studiati această problemă
pe plan juridic, ca să-i găsim o bază legală. [ . .]
A. S . 3 Fond P.C. M . Cabinet. dosar 4 79/ 1 94 1 . filele 265-268. 302
• • •

• •

.

. .
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1

Generalul Antonescu

se

referea, probabil, la reprimarea rebeliunii legionare din Îllnuarie 1 94 1 . Scap!

i'nsă din vedere că ln contextul acestei rebeliuni a awt

loc un sângeros pogrom. Totuşi, reprimarea

rebeliunii a însemnat o salvare pentru totalitatea populatiei evreieşti din România.
2 Conducătorul statului şi-a contrazis propriile constatări afumate ln şedlnta Consiliului Economic din 9
ianuarie 1 94 1 . Atunci, problema aprovizionării germane � România

era apreciată ln următorii termeni:
.Nu numai lapte. da se duc cu damigenele la ploţO şi Icu ouO. le spag şi le toanO în

damigene şi le prepaO apoi uscate.
Nu se poate oceastc. Trebuie sO înceteze slstBmUI aceste. I.o Bertln luaurlle·ou fost netede.

Nu-ml pice lucrurlle încurcate. SO ştiu: oceasto dou, aceasta Iau. S-a discutot IOmurlt în aceastO prlvlnţti. N

ou

voie sO cumpere absolut nimic. Trebuie SO Intre în aceastO regulO şi puii de gOtnO, laptele, OUOle. sO nu
moi trlmlt:O lcpte condensot. Nu se poate aşo. Am VO!blt cu generatul Hansen. Ml-<1 cerut cazuri conaete.
Domnule Dragomir, SO dol Instrucţiuni şi SO se

semnaleze

cazurlle conaete. pentru co el apllcO cele moi

drastice mOsurl de pedeopsO. Nici pachete SO nu se mol trtmlt:O. Nu trebuiesc trimise pachete. fllndcO nu
vreau so m6 gOsesc în matle cu toote prOvOlllle goale. El gOsesc aici mult mol Ieftin dec6t la el şi

cu�O de Io noi. SO vezi vogoonele goale cae vin. SO nu se întrxrcO încmote cu luaurl de acestea".
(A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet, dosar 1 72/1940, fila 703).
3 Decretul-lege pentru a�""tivarea producţiei, regimul preturilor, reprimarea speculei Uicite şi a sabotajului a
fost publicat in M.O. P.I, nr. 1 02 din 3 mai 194 1 .
• Legiferarea interdicţiei pentru români să fie servitori în casele evreilor s-a tergiversat multă vreme şi
pentru că s-a considerat că până la urmă se loveşte în interesul angajatilor români. Totusi, ordine Interne
au fost emise. Astfel, ministrul subsecretar de stat la Ministerul Muncii a dat, la 28 iulie 1 94 1 , următorul

ordin circular către oficiile de plasare:
.în execub:no dlspozlţlunllor Preşedinţiei Conslllulul de Mlnlşt71 comunicate nouO prin adreso
jurnal Cabinet nr. 2693/1 94 1 . cu privire la rldlcaeo dreptului pentru Jldonl de a mol angaja servftoae
creştine, de origine etnlcO romOnO. vo Invit ca, încep6nd de Io doto primirii acestul ordin, sO suspendoţi
orice operaţiune de plosae o personalulul casnic rom6nesc la Jldonl sou la osoclatllle JldOneşti. în stadiul
octuol al legislaţlel, colea administrativo fiind singura lndlcatO şi Imediat operont:O pentru rezolva-ea
acestei gCNe probleme de incit Interes romOnesc.
Convins co veţi înţelege rolul ce-l aveţi Tn rezolvc:reo acestei probleme, vO rog 50 puneţi toate

diligentele pentru rezolvaeo el nefntlnlatO şi radlca'O.
În ceea ce priveşte personolul casnic oftat astOzl în servici la Jldonl sou osocloţllle Jidoveşti, vO
rugOm 50 luaţi Imediat contact cu Prefectura Polittel respective şi Coso sou Oficiu! de Asigurat Sociale din
localitate pentru co de comun acord sO se verifice daco st{ip&lll Jidani şi-au îndeplinit obllgatlunlle
impuse de leglle cdstente şi în coz de contravenţie sO se adreseze Imediat şi cu poza formelor legale,

procese verbale. unn&-lndu-se executtno Iar.

În toate cazurile se VOI: apllca maxlmumul pedepselor preVOzute de legl. Indulgenţe în oceast:O

materie constituind o alm6 contra noţiunii.
Binevoiţi a m6 Informo SOptOmOnal de rezultatele obţinute. at6t cu privire Io chestiunile ce lntrO
în competenta dvs ., c6t şi o modvlul în core celelalte ergone cu core vetl Intra fn legOturO îşi fac dotoria".

lA .S.R . I . , fond Penale, dosar 4001 0/26, fila 1 04).

La 1 august 1 942, Preşedinţia Consiliului de Ministri revine asupra problemei şi trimite o nouă circulară
către Ministerul Muncii, cu următorul continut:
.Domnule Ministru.
Conform dispoziţiei domnvlul mc:nşol Ant:cnescu. avem onoore o vo ruga sO binevoiţi a dispune

co de la 1 septembrie 1 942 50 se lnterzlcO, f&O nici o excepţie, ca evnall sO olbO angajatl servltcr1 seu
meserl°'I creştini, fle direct, fle Indirect (foloslreo servltarvlul altula, fnchlrler90 unei camere unul
meserl°' sau servitor, ccn în fond n 5el'V8Şte) .
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Contravenientil

VOl

fi sancţtonoţi: românii trimişi în log{n de munco şi evreii deportoţi peste

Nistru.
Trebuie co româill sO se îndrepte spre meserii, ia evreii so angajeze pe viitor servitori numai
dintre evrei.

De asemeni, domnul maeşal doreşte sc5 ştie ce ml!isurl s-au luat în cazurile în cae ucenicii ou
fost rOu trotaţi în diferite întreprinderi şi ce sancţiuni s-au aplicat patronilor.

Aceast:O dispoziţie s-o comunicat şi Ministerului Afacerilor Interne.
Primiţi, vo rugOm. domnule ministru, oslguraeo deosebit:BI noastre consideraţiuni". (A.S.R.I. ,
Fond Penale, dosar 4001 0/26, fila 1 13).
La 24 septembrie 1942 a apărut în presă un comunicat prin care se anunta că, de la 10 octombrie
crt., evreii nu vor mai putea avea angajaţi creştini. În legăturii cu comunicatul din 24 septembrie,
Ministerul Muncii sesizează conducătorul statului că clacă s-ar aplica stricto senso dispoziţia prin care se
interzice ca evreii să aibă angajaţi servitori sau meseriaşi creştini, fie direct sau indirect, ar rezulta că toate
întreprinderile evreieşti mari şi mici să concedieze toţi românii. Ca răspuns, conducătorul statului a dat
următoarul ordin în rezoluţie, care a fost transmis Ministerului Muncii:
.Domniei sale, domnului ministru secretar de stat /a DepartamentuJMuncii
tkmore reportu/ul dvs. nr. S 193�. cu privire Io lnte:rzicereo co evreii sc5 oibe:i salariaţi creştini Tn
serviciu. a.tem onoae o vei rvgo sc5 binevoiţi o luo cunoştlntr:l de unnOtoaeo rezoluţie o domnului maeşol
Antonescu:
cMinlst:Brul de Interne

sO se punO

de acord cu Minlst:Brul M;mcii şi cu toţi cel interesaţi, înainte

de o trece Io executaea dispoziţiei mele.

Rolul meu este o do directive generale şi dispoziţii de principiu.

Execuţia lor cade în sacino orgnelor tehnice pe cae le om Io dispoziţie.
Aceste organe în acord perfect trebuie 50 stoblleoscO modalitatea de executae.
Cum puteam so iau o dispoziţie în contro intereselor romOneşti, economice şi individuale?
•

Am cerut co românii 50 nu moi fle servitori la evrei.

SO la dispoziţii co romOnii sO nu mol fie meseriaşi Io evrei , sau în
fobricile şi magazinele evreieşti unde ou fost trimişi tot de mine so înveţe comerţul!>". (A.S . R. I . , Fond
Penale, dosar 40010/26, fila 185).
Ulterior. în legea nr . 127 din 8 martie 1944, pentru evidenta, plasarea şi controlul personalului din
serviciile casnice, art. 3 stipula: .evreii sunt opriţi o menţine Tn serviciu. o ongo]o sou o utiliza. sub orice
formd, în serviciile casnice oit personal dec6t cel de religie mozoiceî (E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul
Nu om cerut nlmOnul ca

·

87).
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86
1 94 1 , aprilie 8

Şedinta Consiliului de Miniştri. Generalul Ion Antonescu,
conducătorul statului, dă noi indicat.ii în legătură cu
metodele de înfăptuire a românizării. Nu trebuie
dezorganizate institutiile comerciale care produc în
interesul economiei nationale şi în interesul fiscului.
Şedinta se deschide la ora 10, 15, sub preşedinţia domnului general Ion
Antonescu, conductorul statului.
Au participat domnii: general Radu Rosetti, ministrul instructiunii ,
educatiei, cultelor şi artelor, general D. Popescu, ministrul afacerilor interne, prof.
dr. Petre Tomescu, ministrul muncii, sănătătil şi oc:Totirilor sociale, general Ion
Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, general C.
Voiculescu, subsecretar de sta,t la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale,
Enric ·Oteteleşanu, subsecretar de stat la Ministerul lnstructiunii , Educatiei, Cultelor
şi Artelor, I. Sandu, subsecretar de stat la Ministerul lnstructiunii, Educaţiei,
Cultelor şi Artelor.
[. . .)
Dl. general C. Voiculescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii: Am luat măsuri
în legătură cu legile făcute în ultimul timp pentru românizare . Zilele
acestea vă voi prezenta un raport. În legătură cu această chestiune, în
special pentru germani şi pentru italieni, mereu am interventiuni din
partea Legaţiei Germane, pentru admiteri în afară de lege de şedere în
tară a cetăţenilor germani şi italieni; cererile fiind ilegale, eu nu mă pot
acoperi ·decât având aprobarea Preşedinţiei Consiliului sau abrogând
legea. Sunt oameni care nu prezintă nici un act şi Legatille intervin
pentru ei să rămână în tară .
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu se admite fără nici un act.
În toate problemele de stat trebuie să procedăm cu tact şi
prudentă . Noi facem astăzi o politică cu Axa.
Dl. general C. Voiculescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii: Zilnic primesc
intervenţii din partea Legaţiilor.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Chestiunile acestea trebuiesc
tratate cu tact.
Aici mai este si o altă latură a chestiunii şi anume latura
economică. Dacă dându-i afară pe străini lovesc în economia naţională a
tării , atunci noi nu putem face aceasta .
Avem cazul cu moara Herdan. Mi s-a arătat că moara Herdan,
care la o cifră de afaceri de 600 OOO OOO plătea statului impozite
1 00 OOO OOO în fiecare an, de când a intrat în mâna macedonenilor şi
legionarilor, deşi afacerile morii Herdan sunt mult mai însemnate decât
anul trecut, pentru că au dispărut alţi concurenţi, astăzi fiscul nu mai
încasează de aici nici un ban. Se face acum la această moară o proastă
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administratie. O măsură -de romaruzare luată cu un anumit scop s-a
întors contra economiei nationale. Noi n-avem interesul ca statui să nu
mai încaseze cei 100 OOO OOO pe an, căci noi trăim din bugetul acesta.
Dl. general C. Voiculescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii: Aceasta a fost
şi baza proiectului făcut de noi. A româniza nu înseamnă a pune un
român ca să distrugă capitalul.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Prin românizare nu trebuie să
dezorganizăm institutille comerciale care prcx:luc în interesul economiei
nationale şi în interesul fiscului. Orice activitate în acest domeniu
înseamnă o intrare de bani în vistieria statului şi o posibilitate pentru stat
de a se dezvolta.
Este bine ca direcţiunea superioară, conducerea acestor
institutilllli comerciale să fie lăsată în mâna celor care le-au creat. Noi să
formăm personalul de specialitate şi peste 5-6 ani, în anumite institutii,
în altele chiar într-un an, să-i dăm la o parte pe directori şi să-i punem
pe conaţionalii noştri.
Ce s-a făcut însă până acum? S-a dat peste cap economia
natională. lată rezultatul.
Aceasta este discuţiunea pe care am avut-o şi în octombrie şi în
noiembrie cu legionarii. Le-am cerut să lase la locul lor pe oamenii care
s-au dovedit priceputi. Ei mi-au spus că ei sunt mai pricepuţi. Le-am
atras atentia că peste 5-6 llllli îşi vor face efectul măsurile nesăbuite
luate de ei - şi am awt dreptate.
Ideea este bună, dar aplicarea ei trebuie să se facă cu
inţelepciune. Datoria noastră este ca o măsură reclamată de interesul
obştesc să o aplicăm cu întelepciune şi în mod gradat, ca să nu tăiem
craca copacului pe care stăm şi să cădem o dată cu ea.
Dl. general C. Voiculescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii: De când am
venit la Ministerul Muncii sunt sesizat de încadrările care s-au făcut cu
1
elemente nepricepute. Pe toti aceştia îi verific şi înlătur pe cei
nepriceputi şi care au intrat în mod ilegal.
Dl. general Jon Antonescu, conducătorul statului: Am convocat aici pe Herdan şi
pe primarul Capitalei. Am făcut deja o anchetă şi aici la Bucureşti şi la
moara Herdan de la Brăila, care moară a fost luată şi ea tot de
legionari. Acolo legionarii au făcut furturi neruşinate: au luat lucruri şi
le-au trimis la ei acasă . Au făcut găinării pur şi simplu.
Herdan a venit aseară şi mi-a spus: îmi pun capul că de Paşti nu
veţi avea făină albă în Capitală. Aveti grâu, dar nu veti avea făină, căci
n-are cine să-l macine. Apreciati şi dv. care vor fi consecintele.
Dl. general C. Voiculescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii: Să-i înlocuim.
Dl. general Jon Antonescu, conducătorul statului: Trebuie înlocuită conducerea.
Herdan şi Gagel au făcut institutilllli llllice în Europa. Legionarii au luat
conducerea acestor instituţii şi vedeti unde am ajuns. Trebuie să-i
schimbăm. [ . . . )
Dl. general Radu Rosetti, ministrul educaţiei naţionale: Ar trel?_ui ca toate hărţile
acestea să fie afişate obligatoriu în toate cârciumile. ln 1913, când am
fost în Bulgaria, am văzut în toate cârciumile şi în tâate cafenelele pentru că ei au şi cafenele la ţară - afişată harta revendicărilor bulgare.
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Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Da, hărtile să fie afişate şi în
cârciumi.
După ce veţi face mai întâi această răspândire a hărţilor, vom
trece la a doua etapă: dezvoltarea sentimentului eroic al naţiunii. Pentru
aceasta va trebui să facem educatia copiilor şi a tinerilor din punct de
vedere patriotic şi naţional, şi cu ajutorul poeziilor şi cântecelor
patriotice. Pe urmă, va trebui să inspirăm românilor ura împotriva
duşmanilor naţiei. � am crescut eu: cu ură împotriva turcilor, jidanilor
şi · ungurilor. Sentimentul acesta de ură împoqiva duşmanilor patriei
trebuie împins până la ultima extremitate. Imi
iau eu această
răspundere. Într-un fel se bate un soldat împotriva unui străin care îi este
indiferent şi altfel se luptă el cu un duşman pe care îl urăşte. Altfel,
devenim iarăşi internaţionalişti, aşa cum am fost în timpul din urmă .
Dl. Enric Oteteleşanu, subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei: Nenorocirea a
fost că directivele pedagogice ale Ligii Naţiunilor au atenuat foarte mult
educaţia patriotică a tineretului.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Dacă am ajuns noi să scoatem
din şcoli .Deşteaptă-te române"! Acum trebuie să facem operatia
inversă. Copiii trebuiesc crescuţi cu un sentiment de ură împotriva
duşmanilor tării. În toate şcolile să existe tabloul tragerii pe roată a lui
Horia.
Dl. general Radu Rosetti, ministrul educaţiei naţionale: Acest tablou exista şi
înainte, dar a fost scos de legionari. Acum a fost pus din nou; l-am găsit
la Ploieşti peste tot.
A. S . B . P . C . rv. . Cabinet. dosar 4 74/ 1 94 ·; . 1:e:e 60. 64 . 65. 66. 74
.
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Şedinta Consiliului Economic. Extras din ordinul în
rezolutie al generalului Ion Antonescu, conducătorul
statului, cu privire la modul de administrare a
bunurilor luate de la evrei. Dacă personalul
românesc nu reuşeşte să pună toate aceste bunuri
în stare de eroductie, atunci pentru conducerea
întreprindenlor trebuie revenit „la persoana care
le-a fondat şi le-a dus pe căile progresului" .
Eu când primesc un semnal de alarmă, nu-l arunc la coş, ci fac controlul,
ca să văd care este realitatea. Am dat instrucţiuni domnului Vlădescu. Acum fac al
patrulea control.
·.
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Am mai spus-o domnului general Zwiedeneck. Toate aceste lucruri, pe
care le-am luat de la evrei, pe mine mă interesează să fie productive pentru stat şi
să nu pierdem o avere care s-a acumulat în interiorul statului român. Putea să
aparţină unui jidan, dar este o avere a colectivitătii române . Pe mine ceea ce mă
interesează este ca toate aceste averi să nu fie năruite şi să fie puse în stare de
producţie. Dacă nu reuşim lucrul acesta cu personalul românesc, să se pună
vechiul conducător în capul institutiei, fermă, moară etc. Dacă nu reuşim să găsim
persoana calificată , care să ducă această institutie pe căile progresului, atunci mă
întorc îndărăt - nu ca proprietate, ci ca conducere mă întorc la persoana care a
fondat-o şi a dus-o pe căile progresului. Acesta este principiul. Dacă la moara
Herdan este bun Teiga, rămân la el.
A. S . 3 „ P. C . M . Cabinet. dosar ·: 7 2/ 1 94 i . fi la 3 58
-
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Şedinta Consiliului de Miniştri . Profesorul Mihai
Antonescu, ministru secretar de stat, a expus
�rincipiile politico-juridice ale legii privind
infiintarea Cent: ului Naţional de Românizare.
Şedinţa se deschide la ora 10 ,20, sub preşedinţia domnului general Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Au participat domnii: prof. Mihai Antonescu, ministru secretar de stat,
general Radu Rosetti, ministrul instrucţiunii, educaţiei, cultelor şi artelor, general
N. Stoenescu, ministrul finantelor, general Gh. Potopeanu, ministrul economiei
naţionale, general Gr. Georgescu, ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor,
general I. Sichitiu, ministrul agriculturii şi domeniilor, C. Stoicescu, ministrul
justiţiei, prof. dr. Petre Tomescu, ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale,
prof . Nichifor Crainic, ministrul propagandei, general Gh. Dobre, subsecretar de
stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru Armata de Uscat, V. Dimitriuc.
subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale, pentru Petrol şi Exploatări
Miniere, T. Ghiţulescu, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor,
Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor, general Ion
Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne , Enric Oteteleşanu,
subsecretar de stat la Ministerul Instrucţiunii, Educaţiei, Cultelor si Artelor, general
Victor Iliescu, subsecretar de stat la Ministerul Instrucţiunii . Educaţiei, Cultelor si
Artelor, pentru Educaţiune, I. Sandu, subsecretar de stat la Ministerul
Instrucţiunii, Educaţiei, Cultelor şi Artelor, pentru Culte şi Arte.

ii. g�����i "i��- "?����. -��b��;�ţ·��- ·d�. �t�t· 01�. M�t�� . i�t���i�;:· ·Î�· -�rl�d�
conducerii legionare, la Chestura din Galaţi se eliberau evreilor1 care
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Dl.
Dl.
Dl.

Dl.
Dl.

Dl.

Dl.

Dl.

.voiau să treacă în Rusia buletine false şi pentru aceasta se plătea o sumă
de bani. Probabil că sumele încasate sunt mai mari; destul numai că
s-au găsit acolo 7 66 OOO lei, care am dat ordin să fie trimişi Directiei
Generale a Politiei şi vă rog să hotărâţi �e facem cu ei.
general Ion Antonescu, conducătorul statului: li verşi imediat la stat şi urmăreşti
pe vinovaţi.
general Ion Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Este un fost
chestor, care e dat în judecată .
general Ion Antonescu, conducătorul statului: Să-l dai şi în comunicat.
Dar tot la Galaţj s-au întâmplat şi alte chestiuni neregulate,
despre care n-am partea finală . S-au luat de la evreii care plecau dmcolo
brătări de aur, pandantive, cercei, ceasornice etc. S-au făcut liste întregi
şi era o rezoluţie scrisă de Ghika2: se vor da doamnei Sima. Ce s-a
făcut?
general Ion Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Am pus să se
cerceteze la Direcţia Generală a Politiei. Nu am încă datele.
general Ion Antonescu, conducătorul statului: A fost de vreo lună şi ceva în
mâna mea. Chestiunea este adevărată şi rezoluţia am văzut-o eu. Să se
vadă dacă este adevărat că doamna Sima a primit aceste bijuterii, dacă
nu, unde sunt.
general Ion Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Din cele
raportate de Direcţia Generală a Politiei ar reieşi că Ghika n-ar fi dat
doamnei Sima. Dar am pus să cerceteze.
general Ion Antonescu, conducătorul statului: Dar rezoluţia lui aşa era. Să
întrebi la Jandarmerie. Mi se pare că generalul Vasiliu mi l-a adus. Am
pus rezolutia că actul să fie trecut la tribunalul militar. care să-l pună la
cazierul domnului Ghika. [ . . . ]
general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat la Ministerul Economiei
Naţionale: Domnule general, am primit aproape de la toate ministerele
câteva sute de cereri, în care s-au pus fel de fel de întrebări, la care
n-am putut să răspund. Am să dau astăzi un răspuns, care cred că are
să satisfacă pe toată lumea.
Câteva semnale de alarmă din tară, cât şi îngrijorarea câtorva
departamente ale onoratului guvern în chestiunea bunurilor evreieşti îmi
impun acest scurt expozeu.
Grija enormă care se oglindeşte la deschiderea fiecărei discuţii
referitor la bunurile ce au trecut în patrimoniul statului, în ultimele 6 luni,
este în mare parte întemeiată.
În acest răstimp, statul a preluat în administraţia sa următoarele
bunuri germane, bulgare şi evreieşti: gospodării cu inventar 25 OOO,
pământ arabil, vii, păsuni etc. 203 OOO ha, păduri 55 OOO ha, industrii
agricole 375, mori 304. iar în curs de preluare toate imobilele urbane şi
rurale evreieşti3•
Preluarea, îngrijirea şi administrarea acestor averi, a căror valoare
se ridică la peste 5 miliarde lei, necontate încă imobilele evreieşti, după
pierderea unei treimi a tării de tineri nepricepuţi - într-un an cu o recoltă
mediocră, într-un anotimp ce se apropie de iarnă , cu 400 OOO refugiaţi
în ţară , pierzând în schimb bratele cele mai bune de muncă ale
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minoritătilor germane din Bucovina şi Dobrogea - chiar dacă ar fi fost
făcute de elemente cu mult mai bine pregătite decât cele ale regimului
trecut ar fi adus perturbări asemănătoare şi pierderi inevitabile.
Subsecretariatul de Stat al Colonizărilor, înfiintat la început numai
pentru refugiati-4 , nu a fost organizat deloc pentru rezolvarea acestor
misiuni importante, ce veneau pe rând şi care se înmulţeau continuu.
Revolta din ianuarie şi fuga sau arestarea elementelor5 din posturi cu
răspundere într-o atât de mare administraţie au completat haosul şi au
dezorganizat aproape complet aparatul de administrare. În această
situaţie, m-am grăbit a pune la punct aparatul şi a trece cât mai grabnic
la solutionarea problemelor exterioare, pentru a evita pierderile statului
prin multiple neglijente ale organelor, în majoritate complet nepregătite
şi găsite la întâmplare (refugiati, legionari).
Principiile de solutionare enuntate de mine într-un proiect de lege
la începutul lunii februarie, adică arendare în vederea Wlei colonizări a
bunurilor agricole şi vânzarea bunurilor ce îngreunează şi care se
prezintă cu un deficit chiar la prima vedere într-o administratie de stat
fără capital de investiţiuni, fără posibilităti de a avea un instrument ales
pentru conducerea lor, au fost în principiu aprobate de guvern. Am
accentuat atunci că o astfel de lege, lucrată în octombrie 1940, ar fi
scutit statul cu 50% din pagubele suferite. Din februarie până azi nu am
putut ajunge însă la o solutionare a problemelor, din cauza lipsei unei
baze legale, ceea ce m-a fortat a trece la un nou provizorat, adică
arendarea în regie a bunurilor a căror arendare ar prezenta un prea
mare risc pe un timp scurt (fabrici, mori) , până la aparitia legii care să-mi
permită vânzarea lor la români.
Fără îndoială, sistemul este expus criticilor, în parte justificate,
însă doctrinarea sistemului nostru de legiferare, ale cărei avantagii nu
pot fi contestate în timpuri normale, în cazu! de faţă a fost şi este foarte
dăunătoare.
Toate plângerile care sosesc continuu la multe ministere şi chiar
până la dvs. , domnule general, sunt fondate în principiu 100% pe
întrebări: Cine este proprietarul? Cine are un drept la aceste bunuri? Eu
nu am alt răspuns decât: Aşteptaţi legea.
Motivele tuturor cercetărilor, reclamaţiilor, insinuărilor, anchetelor
îşi găsesc în această întârziere sursa lor, iar evreul care se întreabă zilnic ,
care va fi despăgubirea lui nu încetează nici un moment de a întrebuinţa
toată gama de posibilităţi ale rasei sale, pentru a ponegri pe român şi
munca lui, chiar cea mai rodnică şi cinstită, pentru a-şi arăta absoluta
necesitate a existentei sale în statul român. lmi permit a releva cazul
primit aseară , care îmi arată că prefectul judeţului Dorohoi trebuie să
dezmintă zvonurile prinse, că bunurile evreieşti se vor înapoia evreului
prin afişe publice roşii.
Domnule general, trebuie să insist asupra acestor uneltiri, care
jignesc adânc pe creştinii români şi a căror continuare se poate uşor
remedia, deoarece nu există nici o divergentă la întocmirea legii între
domnii miniştri. O recunoaştem cu toţii că legiferarea Comisiei de
Judecată, care să hotărască ce bun este evreiesc, formează primordialul
-
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Dl.

Dl.

Dl.
Dl.

element din lege şi legiferarea răspunderii unor elemente mai puţin
cunoscute (refugiaţi), cărora am fost nevoit să încredintez aceste bunuri
ale patrimoniului statului, se impune tot atât de urgent, pentru a nu mai
mări pagubele inerente.
general Ion Antonescu, conducătorul statului: Aceasta este o armă de luptă a
evreilor şi, dacă vor continua aşa, voi lua şi eu măsuri mai drastice
împotriva proprietăţilor lor. Să apară aceasta în comunicat.
general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat la Ministerul Economiei
Nationale: Neexistând o deosebire de vederi în elementele constructive şi
detemtlnante, adică colonizare şi vânzare, nici la Consiliul Legislativ, ci
numai o divergentă în chestiuni de formulare a acestor idei, îmi permit
respectuos a supune din nou cererea mea de urgentare a acestei legi,
pentru a nu se păgubi mai departe statul şi pentru a nu întrona din nou
dreptul evreului ca el să românizeze viata economică a tării, dreptul
sancţionat numai al guvernului Domniei-Voastre.
general Ion Antonescu, conducătorul statului: La cine se găseşte proiectul de
lege?
prof. Mihai Antonescu, ministru secretar de stat: În legătură cu această lege şi
referitor la comunicatul care se va da, cred că ar fi bine să se anunţe că
guvernul pregăteşte legea de organizare a Centrului Naţional de
Românizare. Legea aceasta se găseşte acum în studiul Comisiei
Legislative, care o cercetează împreună cu secretarul general al
domnului Zwiedeneck.
Aşa cum am propus într-un Consiliu de Miniştri anterior, am
înţeles să dăm acestui Centru Naţional de Românizare un caracter de
organizare perfectă , ca să poată să-şi îndeplinească misiunea.
Acest Centru de Românizare trebuie să ajungă să absoarbă în
funcţiunea lui întreaga operă de românizare. El trebuie să cuprindă , prin
urmare, atât bunurile rurale, bunurile fluviale şi maritime, vapoarele
evreieşti, cât şi bunurile imobiliare urbane, rămânând ca treptat, treptat ,
să se poată ocupa şi de problema românizării fondurilor economice,
adică a fondurilor comerciale şi industriale.
Acest Centru de Românizare trebuie, prin urmare. să aibă o
organizare vastă , serioasă, dispunând de tehnicieni, care să poată să
exercite nu numai absorbirea de stat a tuturor acestor bunuri, dar şi o
dreaptă şi aspră atribuire a acestor bunuri celor care vor fi îndreptătiti să
le obtină , prin legea de împroprietărire, pe care va trebui s-o facem.
Acest Centru de Românizare va trebui să aibă şi un organ de
îndrumare polttică , pentru că opera de românizare presupune o acţiune
naţională şi o acţiune politică investită de anumite dozaje, pe care
guvernul trebuie să le imprime actiunti tehnice în anumite momente. De
aceea, am preconizat ca la conducerea acestui Centru de Românizare să
fie un Consiliu Interministerial, format din reprezentanţii departamente
lor respective, cele intn-:<!Sate şi din cei desemnati de dl. general
Antonescu, care să poată controla din punctul de vedere al îndrumării
generale politica de românizare întreprinsă de acest Centru.
Acelaşi Centru trebuie să aibă un organ consultativ format din
specialişti, din tehnicieni, din oameni din afara activităţii statului, pentru
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ca, mai ales acolo unde va trebui să se facă atribuirea acestor bunuri, să
se poată avea toată informatiunile şi mai ales în opera de românizare,
Consiliul Interminister'.al să-şi poată asocia la acţiunea sa Camerele de
Comert şi Industrie, reprezentantu comertului şi industriei, convocaţi în
acest consiliu administrativ, care să poată ajuta ministerul însărcinat cu
această operă şi să poată constitui un instrument de informare în
realizarea ei.
În sfârşit, acest Centru de Românizare trebuie să fie investit cu
toată organizarea tehnică necesară. Centrul de Românizare trebuie să
aibă nu nwnai functionari administrativi, care să poată să tină o situaţie
exactă , obiectivă, dreaptă şi cinstită a tuturor btmurilor care au intrat
astfel în patrimoniul statului, dar el trebuie să aibă fişe pentru situaţia
fiecărei proprietăţi, ei trebuie să întreprindă, cu alte cuvinte, o
administraţie activă, pentru că această administraţie a statului, purtând
asupra unor bunuri patrimoniale, care produc venituri, trebuie să fie
făcută cu multă iniţiativă, cu muhă pricepere şi cu multă onestitate,
pentru ca statul să nu piardă şi economia naţională să nu fie micşorată
prin această operatiune de transfer a proprietăţilor.
De asemenea, Centrul de Românizare trebuie să aibă funcţionari
tehnicieni pentm marea operaţie de finanţare pe care el o impune; nu
numai operaţia emiterii de titluri, care trebuie, fără îndoială, ea însăşi să
constituie o operaţie importantă pentu evaluarea şi pentru controlul
evaluărilor în raport cu emisitmea de titluri coresplll'lZătoare - nu numai
din acest punct de vedere este însemnată - dar ea trebuie să constituie
un element de viaţă al Centrului de Românizare, prin modul cum
organizează raportul dintre sumele care se plătesc în titluri ca
despăgubiri şi sumele pe care trebuie să le încaseze acelaşi Centru de la
împroprietăriţi, cu alte cuvinte amortizarea titlurilor de expropriere, pe
care le emite statul, trebuie să fie făcută tinând seama de realizările pe
care le înfăptuieşte Centrul prin vânzarea acestor bunuri.
În acelaşi timp, Centrul organizează posibilităţile cumpărătorilor
să aibă bunuri în condiţiuni avantaj oase , prin termene care să fie astfel
acordate, încât să nu constituie sarcini noi pentru Centru. Deci, este o
paralelă între sarcinile şi amortismentele pe care le plăteşte Centrul
expropriaţilor prin titlurile a căror emisiune va fi reglementată şi sumele
care se primesc de la împroprietăritii ajutaţi de Centru prin facilităţi de
credit.
Afară de această operaţie tehnică, Centrul va trebui să se
pregătească pentru marea operă de românizare în domeniul industriei
sanitare, la care va trebui să păşim cât de curând pentru românizarea
progresivă a industriei şi comerţului. Cu alte cuvinte, activitatea sa
tehnică va trebui de la înce put să stabilească legături cu Camerele de
Comert şi cu Centrele unde se găsesc bunuri industriale şi comerciale, ca
să stabilească · un program de realizare pe termen lung, pentru ca
operaţia aceasta de substituire să nu se întoarcă în contra echilibrului
economic şi continuităţii comertului nostru.
În sfârşit, Centrul de Românizare va trE::bui să aibă o sectiune
jurisdicţională . Această secţiune jurisdicţională va fi temei.ia, instrumentul
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de garantie şi sprijinul cel mai sigur al ministrului răspunzător în opera sa
de expropriere şi de împroprietărire a bunurilor evreieşti sau a tuturor
bunurilor germane şi bulgăreşti de care dispune .
Această comisie, formată din magistraţi, va trebui să îndrumeze
toate
comisiile
constituite
conform diferitelor decrete
pentru
exproprierea bunurilor urbane şi controlează activitatea tuturor acestor
comisii, pentru că de modul cwn se va face aplicarea calificărilor celor
care au fost expropriaţi, din justiţia pe care o va face această comisie şi
aceste organe, în recunoaşterea sau admiterea contestatiilor unora dintre
cei care au fost expropriaţi, şi mai ales din verificareea condiţiilor celor
care vor fi îndreptăţiţi la împroprietărire, pentru că aceleaşi organe
jurisdictionale vor trebui să cerceteze condiţiile celor care solicită
împroprietărirea, pentru ca atribuirea să se facă în condiţii de cea mai
aspră obiectivitate, de opera aceasta a organelor jurisdicţionale depinde
toată securitatea reformei şi a trecerii acestor bunuri din patrimoniul
evreilor în patrimoniul românilor.
În întelegere cu domnul general Antonescu, am vorbit cu domnul
preşedinte Macri al Curţii de Casaţie şi l-am rugat să primească sarcina
de a conduce secţia jurisdicţională a Centrului de Românizare. Alţi doi
consilieri ai Curţii de Casaţie conduc deja două comisii: una pentru
vapoarele evreieşti, cealaltă pentru bunurile rurale. Această secţiune va fi
completată cu cei mai severi, cu cei mai buni cunoscători ai problemelor,
dintre magistraţi. . Domnul preşedinte Macri şi ceilalti preşedinţi de
comisie vor face unele propuneri, pe care le voi discuta apoi cu domnul
ministru al justitiei, pentru ca să putem da cea mai bună organizare
acestei secţii jurisdicţionale a Centrului de Românizare.
Prin urmare, proiectul acesta se găseşte azi în studiul
magistratilor, pe care i-am rugat, tinând seama de lucrările pregătitoare
pe care le adunasem la Ministerul Justitiei şi le-am încredinţat domnului
Solomon, când eram ministrul justiţiei, pentru toate cazurile şi
contestatiile care se vor ivi, în ce priveşte stabilirea situatiei de evreu
referitoare la bunuri, pe care i-am rugat să cerceteze materialul, pentru
ca textul pe care îl facem, prin care atribuim comisiei acesteia
jurisdictionale functiunea de primă şi ultimă instantă pentru judecarea
tuturor litigiilor, să fie precis determinat în decret, ca să nu fie nevoie să
revenim apoi cu decrete suplimentare şi texte dezvoltătoare, întârziind
rapidit<!tea acţiunii, din cauza lipsei textelor.
In sfârşit, am dat dispoziţii, cu domnul secretar general al
domnului general Zwiedeneck, de modul cum trebuie să fie organizat
acest principiu în textele legislative, d� îndată ce voi avea o bază şi o voi
arăta domnului general Antonescu. ln principiu voi discuta cu domnii
miniştri ai justiţiei, economiei naţionale şi agriculturii şi cred că în cursul
săptămânii viitoare să putem avea această bază de discuţie, pentru ca
pe urmă, completând-o, să venim înaintea Consiliului de Miniştri.
Nădăjduiesc că la sfârşitul săptămânii viitoare vom putea face
promulgarea6 •
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu o să poţi, fiindcă este
Paştele.
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Dl. Mihai Antonescu, ministru secretar de stat: Numai în ce priveşte organizarea
Centrului de Homânizare.
În orice caz, cred că este bine, fiindcă s-au făcut o seamă de
interpretări în legătură cu acest lucru să se atragă atentia că guvernul
este încunoştintat de zvonurile care circulă în legătură cu atribuirea
acestor bunuri, că în cursul săptămânii viitoare guvernul va elabora
proiectul de organizare a Centrului de Românizare, şi că dacă cei
interesati, asupra cărora guvernul a avut până acum toată înţelegerea ,
anunţând că reforma se va face progresiv şi liniştit, ca să nu se creeze
dezordine şi să se tulbure echilibrul economic, nu înţeleg acest lucru,
guvernul va înăspri condiţiile , pentru ca în nici un caz o asemenea
campanie să nu poată să descurajeze pe români.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu numai pentru aceasta, dar şi
pentru sabotrea economică. Să le ai acest avertisment, că dacă continuă
această actiune subversivă , cât şi activitatea de sabotare economică,
guvernul va înăspri condiţiile.
După cum ati văzut, domnule general Zwiedeneck, problema este
foarte vastă, complicată şi delicată şi trebuie să o privim pe toate
laturile, pentru ca atunci când vom concretiza această reformă în partea
ei esenţială şi capitală, execuţia, să putem păşi imediat la înfăptuire.
Aceasta este esentialul. Este uşor să ai o idee şi să o îmbraci într-o
formă legală , dar execuţia este partea cea mai grea, de care depinde ca
reforma să reuşească . Trebuie să pregătim această executie în conditii
optime. Sunt oarecare pierderi. Reforma a fost prea vastă , a fost
revoluţionară . Ne vom reface în viitor, prin introducerea în economia
naţională a economiei româneşti, care va lucra ca statul acesta să
progreseze, nu ca până acum, ca să se mărească şi înmultească în
băncile din New York şi Anglia capitaluri româneşti.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finanţelor: Operaţia de românizare trebuie să
însemne din punct de vedere al Ministerului de Fmante un prilej de a
mobiliza tot capitalul care stă actualmente tezaurizat. Interesul este cu
atât mai mare, cu cât în planul pe care îl voi expune în şedinţa viitoare a
Consiliului de Miniştri, am prevăzut operaţia aceasta la un post special,
cu o anumită sumă. Avem deci interes să trecem cât mai repede la
realizarea acestei reforme.
Am sugerat ieri să se facă lucrări pregătitoare, în sensul ca fiecare
departament să fie sesizat să precizeze ce anume organizaţii , case de
credit ale funcţionarilor, corpuri constituite, care au capital, şi vor să-l
investească în aceste imobile; pe de altă parte, funcţionari sau membri ai
corpurilor constituite, cum sunt medicii, inginerii, avocaţii etc. . care
dispun de bani, ca să plătească un apartment. vor să cumpere . . .
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Aceasta va fi opera Oficiului de
Românizare.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finanţelor: . . . să se înscrie de pe acum.
Dl. Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor: În opinia
publică s-a răspândit ideea că s-a creat un fel de drept al funcţionarului
şi profesionistului asupra imobilelor. Ar trebui să se stabilescă exact
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situaţia. Nu este vorba de JX>mană, ci statul trebuie să reintre în valoarea
acestor imobile fiindcă trebuie să restituie pretul la termen.

A. S . B . Fond P.C . M . Cabi net. dosar 4 7 4/ 1 94 1 . fi lele 1 1 9.
1 s1
.

1

20.

�

48. 1 4 9.

:

72-

1 Conform unei reJatări, în şedinţa Consiliului de Coordonare a Cabinetului BBT din 27 ianuarie 1943, la
momentul respectiv au trecut, prin Galati, în Basarabia ocupată şi .moldoveni sadea. /-o /vot t»b!mla
aceasta şi oo ITecvt ostenmttv dincolo" (A.S.8., Fond P.C.M., dosar 1041/943, fila 27).
2 Al. Ghika directorul general al Sigurantei în perioada guwmării legionare (1940 septembrie I 941
ianuarie).
3 Din aceste bunuri, unnătoarele proprietăţi expropriate erau evreieşti: 45 035 ha teren cultivat cu cereale,
fânete, livezi şi vii; 331 de păduri cu 47 455 ha; 99 de fabrici de cherestea; 260 de mori (wzi E.R. 1 9401 944, YOI. I, pag. 344) . Analizând cAşt:igul statului de pe urma acestor exproprieri, trebuie awt în vedere
şi faptul că, în timp ce (în ciuda tuturor discutlilor în cadrul diferitelor şedinţe ale Consiliului de Miniştri)
evreilor nu li s-a acordat nici o despăgubire, bulgarilor şi germanilor li s-a restituit integral valoarea
bunurilor preluate. În cazul lor, practic nu a fost vorba de bunuri expropriate, ci de achizitionarea de către
stat a bunurilor rămase de la persoanele care au optat pentru repatriere.
Subsecretariatul de Stat al Colonizării şi Populaţiei Evacuate a fost inlintat prin decretul-lege nr. 3162 din
17 septembrie 1940, publicat în M.O.P.L nr. 21 din 18 septembrie 1940.
• Rebeliunea legionară din 21-23 ianuarie 1941. Capii mişcării reYOiutianare au fugit în Germania, multi
au fast arestati de autoritătile antonesciene·.
• Legea privind înfiintarea Centrului Naţional de Românizare a fost promulgată la 2 mai 194 1 (E.R.
1 940-1 944, YOI. I, documentul 37. Vezi pentru infiintarea C.N.R. şi stenograma şedinţei din 21 martie
1 941 publicată în E.R. 1 940-1 944, YOI. l, documentul 93).
-

-

•
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1 94 1 , aprilie 15

Şedint:a Consiliului de Miniştri. Generalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, cere
condamnarea şi executarea imediată a asasinilor
librarului evreu Max London. Înfierează poziţia lui
C . l . C Brătianu de protestare împotriva
exproprierii imobilelor urbane evreieşti .
Şedinta se deschide la ora 1 0 , 1 5, sub preşedintia domnului general Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Au participat domnii: general Radu Rosetti, ministrul instrucţiunii,
educaţiei, cultelor şi artelor, general D. Popescu, ministrul afacerilor interne , prof.
dr. P. Tomescu , ministrul muncii, sănătăţii şi ocrofuilor sociale, general Gr.
Georgescu, ministrul lucrărilor publice şi comunicatiilor, general C. Voiculescu,
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subsecretar de stat la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale , general Ion
Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, Enric Oteteleşanu,
subsecretar de stat la Ministerul lnstructiunii , Educatiei, Cultelor şi Aitelor, general
Victor Iliescu, subsecretar de stat la Ministerul lnstructiunii, Educaţiei, Cultelor şi
Artelor, pentru Educatiune, I. Sandu, subsecretar de stat la Ministerul Instrucţiunii,
Educaţiei, Cultelor şi Artelor, pentru Culte şi Arte.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Asasinii librarului Max London să
fie judecaţi conform legii şi până diseară sentinta să fie executată. Legea
cere ca în termen de zece ore sentinta să se execute.
Dl. general Ion Popescu, subsecretar de stat al Internelor: Instrucţia lor a fost
făcută toată noaptea şi a fost terminată azi dimineată la orele 7
jwnătate. Au fost prinşi amândoi asasinii.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Să chemi comandantul militar al
Capitalei, pe generalul Niculescu şi să-i transmiti ordinul meu ca aceştia
să fie j udecaţi şi executaţi, ca să se termine odată cu asemenea
procedee. Chiar în presă să fie anuntat azi după-amiază că au fost
împuşcati .
Dl. general Ion Popescu, subsecretar de stat al Internelor: Vom transmite imediat
ordinul dv. 1 [ • • . ]
Dl. general D. Popescu, ministrul internelor: Aţi dat ordin să-l chemăm pe
Ftldennan . L-am chemat şi i-am comunicat avertismentul dv.2• A spus că
evreii dati în judecată pentru sabotaj reprezintă 1 5% abia din infractorii
de acest fel.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Pentru că sunt cei mai şmecheri.
Dl. general D. Popescu, ministrul internelor: Fată de modul grav cum i-am vorbit a
luat dispoziţiunea să trimită circulare la toţi evreii că dacă mai fac
speculă, se vor lua măsuri draconice împotriva lor.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Dau drumul multimii să-i
masacreze. Eu mă retrag în cetatea mea şi, după ce-i masacrează , pun
iarăşi ordine3.
Dl. general D. Popescu, ministrul internelor: � i-am spus şi eu. [ . . . ]
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . ] Propaganda care se face şi
care îşi găseşte adepti în rândurile oamenilor fostelor regimuri politice
este o propagandă criminală . S-a multiplicat şi s-a împărtit scrisoarea
domnului Dinu Brătianu, dar nu s-a cunoscut răspunsul meu4 • Voi face
domnului Brătianu ceea ce i-am făcut lui Horia Sima: voi publica
scrisoarea lui şi răspunsul meu. Domnul Brătianu îmi face reproşuri că
am luat proprietăţile evreieşti. Voi publica scrisoarea lui, ca să vadă naţia
cine-i susţine pe evrei, si atunci vom vedea pe cine linşează publicul: pe
generalul Antonescu sau pe domnul Dinu Brătianu?
Dl. general I . Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: În ce priveste
preturile mari care se dau de germani, informaţia mea este că plătesc
preturi mari la tot felul de aprovizionări, came, ouă etc. Merg în comune
militarii germani şi cumpără .
Dl. prof. Mihai Antonescu, ministru de stat: Şi cumpără cantităţi mari?
Dl. general I . Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Cât pot să
încarce într-un camion.
·

.

·
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Dl. general D. Popescu, ministrul internelor: Cumpără în trecere, până se
sesizează autoritătile comunale, căci nu-i lasă .
Dl. prof. Mihai Antonescu, ministru de stat: Autorităţile comunale să fie ceva mai
vigilente, fiindcă drumurile străbătute de aceste camioane nu SW1t prea
numeroase, ca să nu poată să-şi facă poliţia.
A. S. B . . Fond P . C . M . dosar 4 74/ 1 94 1 . filele i 83 . 1 84 . 220. 222
.

' Librarul ev:eu M ax London a f ost asasinat de doi legionari. Comunicatul cu condamnarea l a moarte şi .
executarea asasinilor a apărut în ziarul Tanpu/ din 15 aprilie 194 1 .
2 V ezi în acest sens documentul 8 5 din volumul de fată.
3 Conducătorul statului reiterează ameninţările rostite în şedinţa Consiliului din 4 aprilie crt. (vezi
documentul 85 din volumul de faţă).
• La 29 octombrie 1 942, mareşalul Jon Antonescu îi scria, printre altele, lui C. I. C. Brătianu: .Sunteţi
noţi�lst. Cel pvţin � este fcCCdo şi totuşi luoţi � evrei/or şi ptOtesl:oţl co ş/ domnul Montu
Tmpotrlvo m6surtlor de rom&ilzare pe care le-an luat'. (Vezi volumul de documente 23 August 1 944, voi.
I, pag . 250).
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1941, mai 8

Şedinta Consiliului Economic. Extras din expunerea
prof. Mihai Antonescu, ministru secretar de stat, despre
trecerea Centrului Natfonal de Românizare în
.
subordinea Preşedintiei Consiliului de Miniştri şi crearea
institutiei de comisari pentru introducerea elementului
românesc în industria şi comerţul evreiesc.
[ . .]
Dl. prof. Mihai Antonescu, ministru de stat: Domnul general Antonescu a vrut să
treacă Centrul National de Românizare la Preşedinţie pentru tm îrx:ioit motiv:
nu penbu că este vorba numai de o reformă economică , prin românizare , ci
este vorba de o politică naţională care stă la baza Centrului National de
Românizare, în afară de faptul că guvernul trebuie să fie reprezentat în înseşi
organele sale de corducere. Pentru ca să unească politica de substituire a
elementului evreiesc din întreprirderi în executarea decretului privitor la
româl1Î7.area personalului cu preocuparea de a româniza comertul, prin
pregătirea unor elemente româneşti, care să amoască fiecare activitate
comercială şi în dorinţa şi iluzia că, printr-o asemenea prezentă, s-ar putea
avea tm element de informaţie şi de control, domnul general Antonescu ar
voi ca dumneavoastră să sttrliati împreună cu Ministerul Muncii posibilitatea
de a pregăti introducerea elementului românesc în comertul evreiesc, cu tm
.
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întreit obiectiv: substituirea personalului evreiesc în întreprinderi; pregătirea
elementului românesc pentru viata comercială printr-o practică zilnică în
întreprirxlerile evreieşti şi în comerţul evreiesc şi folosirea acestor elemente
pentru infonnarea economiei naţionale şi a organelor de control în politica
reprimării sabotajului economic. [. ..]
Dl. T. Ghitulescu, subsecretar de stat al aprovizionării: [ ...] Legea sabotajului are o
anexă mai veche: este aceea a comisarilor speciali pentru sabotaj, care se
vor destina comertului sau roustriei.
Dl. prof. Mihai Antonescu, minimu secretar de stat: Dacă institutia aceasta a fost
înlăturată, a fost pentru că de la început s-a greşit. Am transfomat
dintr-oda� această instituţie într-o pătnmdere poliţistă, organizârrl lll1
adevărat parazitism de. stat, care n-avea altă misiune decât ca în schimbul
unor lefuri excepţionale să terorizeze întreprinderile fără să se facă servicii
statului.
Trebuie să ajungem prin instituţia aceasta a comisarilor să creăm şi
educaţia elementelor care pătnmd în comertul evreiesc, să fie instrumente de
directive ale noastre între economia evreiască şi stat, făcârrl şi o operă de
romârmare şi realizârrl de pe acum o informare a autoritătii în întreprinderi.
Dl. Mircea Vulcănescu , subsecretar de stat la Ministerul Fmantelor: [. . .] ei să fie
substituiti patronilor evrei care au fost corrlamnaţi pentru crima de sabotaj.
Stmtem în următoarea alternativă . . . sau cădem în primejdia ca aceşti
comisari să fie stiperrliatii patronilor şi tovarăşi de bandă, sau ajungem la
cealaltă primejdie, ca ei să fie organe poliţiste de terorizare a întreprinderii
respective.
În loc să facem aceasta, dăm acestor comisari perspectiva de a se
instala cândva în întreprinderi.
A.S . 3 . =ond P.C . V . Cabinet. dosar 48 : 1 1 94 1 . 'iiei e 20-22
.

91
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Şedinţa Consiliului de Cabinet. Se adoptă hotărârea ca
evreii din statele cu care România are convenţii consulare
să nu intre sub incidenta legilor de românizare.

[ ]
Dl. N. Stoicescu, ministrul justitiei: Chestiunile cele mai discutate sunt cele în
legătură cu evreii.
Am primit de la Ministerul Afacerilor Străine o adresă pe care o
cunoaşteţi foarte bine şi în care mi se atrage atentia că sunt legaţii
străine care protestează împotriva dispoziţiunilor luate prin diferite legi
pentru exproprierea imobilelor urbane ale proprietarilor evrei, spunând
. . .
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Dl.

Dl.

Dl.

Dl.

Dl.

Dl.

că dispozitiunile nu pot fi aplicate decât evreilor cetăţeni români, nu şi
evreilor cetăţeni străini1 • ( • • • ]
prof. Mihai Antonescu, ministru de stat: [„.] Deocamdată gtNernul român a
hotărât că toti evreii supuşi ai unui stat cu care România are convenţii
consulare sau de stabilire nu vor intra în aplicatia acestui decret, până la
noile dispozitii care vor fi stabilite de către Centrul de Românizare, secţia
jurisdictională, organ creat printr-o lege şi care a fost investit cu
cercetarea exclusivă a calităţii de evreu şi a calificării drepturilor2• Pentru
cei care nu au convenţii de stabilire să se răspundă că guvernul nu a
decis deocamdată nimic în privinta lor, urmând ca problema să fie
supusă Centrului National de Românizare . . .
C . Stoicescu, ministrul j ustitiei: Mai este o a doua chestiune. Am fost sesizaţi
tot de Ministerul de Externe - deşi această chestiune mai are o latură , de
care v-am vorbit - despre o dispozitie. prevăzută în legea cultelor. În art.
44 din legea cultelor se spune că oricine a împlinit 18 ani poate trece de
la un cult la altul. S-a adăugat însă un aliniat final, prin legea din 1 8
martie 194 1 , în care se prevede că nu beneficiază de această dispoziţie
cei care aparţin la cultul mozaic3•
Contra acestei dispoziţii protestează Nuntiul Apostolic din
Bucureşti; şi la protestul lui, care pretinde că această dispoziţie nu poate
fi aplicabilă celor care practică religia catolică şi că deci preoţii catolici de
la noi au totuşi dreptul să boteze pe evrei, cu toată dispoziţia decretului
lege din 18 martie 1 94 1 , protest pe care l-a adresat Ministerului de
Externe, Ministerul de Externe a cerut avizul Consiliului Juridic de la acel
minister, un aviz care a fost dat în mod incomplet, pentru că problema
era dacă preoţii catolici, în România, pot să boteze sau nu pe un evreu.
prof. Mihai A. Antonescu, ministru de stat: Şi mai în concret, dacă
Concordatul nostru cu Biserica de la Roma4 a fost o limitare a dreptului
reglementării cultelor pe teritoriul statului român, care este un apanagiu
al stNeranitătii româneşti.
prof. Mihai A. Antonescu, ministru de stat: Dacă prin Concordat noi am dat o
plenipotentă de reprezentare spirituală şi liturgică pe teritoriul român,
atunci fără îndoială că ne găsim în dificultatea de a fi siliti să ne
respectăm propriul nostru consimtământ. Dacă însă noi n-am dat o
asemenea renuntare la un apanagiu care este al suveranităţii noastre,
atunci Nuntiul Papal nu poate să ne ceară să revenim asupra măsurii.
Nichifor Crainic, ministrul propagandei: În Concordat nu este nimic care ar
putea să ne impună pe cine poate să boteze şi pe cine nu. Concordatul
a fost criticat ca fiind stat în stat. Tot aşa de arbitrară este şi legea de
restricţie a noastră fată de canoanele bisericeşti cum este şi fată de
catolicism; aşa că dacă vrem să punem această restricţie şi catolicilor, o
punem pe aceeaşi bază pe care am făcut restricţia şi la noi.
prof. Mihai Antonescu, ministru de stat: Acolo este o problemă dublă, nu este
vorba numai de o !imitaţie de ordin religios. Dacă noi am consimtit prin
Concordat să recunoaştem plenitudinea drepturilor pe teritoriul nostru,
atunci este o obligaţie juridică . Dincolo se pune problema conflictului
între legile functionale organice ale bisericii şi între legile formale ale
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statului. Dar problema în raporturile cu Biserica de la Roma are un
caracter juridic intern; nu este numai un conflict de licenţe canonice.
Dl. C. Stoicescu, ministrul j usti:tiei: Ultima chestiune privitoare la evrei este aceea a
fuocţionarilor căsătoriţi cu evreice. În total sunt 376. La Ministerul
Justiţiei sunt 4 7, din care 24 magistraţi. [ . . ]
.

A. S . 3 . . =ond P.C . r-J . Cabinet. dosar 4 7 9/ 1 94 1 . nie1e 403 . 407

' Protestele au venit în special d in partea legatillor Elveţiei şi Spaniei, întrucât în tările lor nu funcţiona nici
o legislaţie de discriminare etnică .
' Vezi legea înfiintării Centrului Naţional de Românizare din 2 mai 1 94 1 . (E.R. 1 940-1 944, voi. I,
documentul 37).
3 Vezi Legea Cultelor, apărută în M.O.P.I, nr. 89 din 22 aprilie 1928, pag. 36 1 1 şi legea din 18 martie
1 94 1 , cu articol unic, apănrtă în M.O.P.I nr. 68 din 2 1 martie 1 94 1 , pag. 1414 (E.R. , 1 940-1 944, voi.
I , documentul 33).
' În anul 1 927 s-a încheiat un Concordat între statul român şi Vatican, care a fost ratificat prin legea
publicată în M.O.P.I, nr. 1 5 1 din 1 2 martie 1 927. Art. 1 prevedea: .religia coto/lciJ opostollclJ de orice
rit se vo proctico şi m:erclta liber şi pvbllc fn Regatul Rom6niel a.16ncJ şi dreptul de o botBzo neaeştin/".
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Şedinta Consiliului Economic. Extras din expunerea
profesorului Mihai Antonescu, ministru secretar de
stat, despre nationalismul creştin, pentru care
proprietatea este un instrument politic de
conservare a naţiunii româneşti.
[. . . ]
Dl. prof. Mihai Antonescu, ministru secretar de stat: [ . . . ] Reforma pe care am făart-o a
fost o reformă onestă, o reformă prin care noi am urmărit să realizăm
autentţ o schimbare în structura proprietătilor româneşti. [ ... )
ln ce mă priveşte, pentru că eu am făart foarte muhe din aceste
decrete1 , pot să vă asigur că corrlensăm în ele spbitul de reformă al unui om
care vrea să aducă un val nou în instituţiile româneşti, dar erau chiar
concluziile unui dascăl care, ani de-a rârrlul, la Facultatea de Drept, ceruse o
reviziune a structurii proprietătilor noastre şi arătase bazele traditionale ale
naţionalismului creştin, care a făart din proprietate un instrument politic de
conservare a naţiunii româneşti.
AS.B . Fond P.C. M . Cabinet. dosar 482/ 1 94 1 . fila 289
.
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' Decretul-lege nr. 3347 din 4 octombrie 1940, pentru trecerea proprie+.ăţilor rurale eilreieşti în
patrimoniul statului, decretul-lege r.r. 3810 din 12 noiembrie 1 940, prin care au fost expropriate morile,
dea>etul-lege nr. 842 din 27 martie 1 94 1 , pentru exproprierea imobilelor urbane, decretul-lege nr. 1 2 1 6
din 2 mai 1 941, privind înfiinţarea Centrului Naţional d e Românizare. (Vezi în acest sens E.R. 1 9401 944, voi. I, documentele 12, 18, 35, 37).
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Şedinta Consiliului de Miniştri. Extras din
informarea lui Mihai Antonescu, prim
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri: se apropie
momentul când in Basarabia şi Bucovina se va
trece la o politică de „ totală şi violentă înlăturare a
elementelor străine" .
Şedinţa se deschide la ora 1 7 ,30, sub preşedintia domnului profesor
Mihai A. Antonescu.
Iau parte domnii: general N. Stoenescu, dr. Petre Tomescu, C. Stoicescu,
I. C. Marinescu, general D. Popescu, general I. Sichttiu, general C. Pantazi,
general Ion Popescu, general Ilie Şteflea, general N. Tătăranu, general Constantin
Niculescu, Aurelian Pană, D. D. Negel, general Gh. Dobre.
Dl. prof. Mihai Antonescu, ministru de stat: Trecem acum la o serie de probleme
deosebite de aceasta a apărării pasive şi a măsurilor în caz de
bombardamente,
problema privitoare
la organizarea teritoriilor
Basarabiei şi Bucovinei şi măsurile care trebuiesc luate încă de pe acum
pentru pregătirea personalului şi a ordinii administrative, care trebuie să
urmeze imediat ocupaţiei militare1
O serie înteagă de probleme se pune o dată cu această
reconstructie. Cea mai mare dintre aceste probleme este problema
populaţiei. Ceea ce pot să vă anunt este că, neamul românesc întâlnind
acest moment istoric pe care nu ştiu de câte veacuri lucrând să-l mai pot
întâlni, noi trebuie să folosim acest ceas ca să facem purificarea
populaţiei. De aceea Basarabia şi Bucovina vor aminti politica lui Titus2
în ce priveşte anumite populaţiuni de origine etnică - şi vă asigur că nu
numai în ce priveşte evreii, dar în ce priveşte toate nationalitătile - vom
ajunge să practicăm o politică de totală şi violentă înlăturare a
elementelor străine.
Domnilor, cred că trebuie să folosim acest moment, deşi, când
discutăm această problemă acum câteva luni, dl. general Antonescu, în
• . •

·
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urma unor negocieri diplomatice, îmi spunea că sunt megaloman, să
întindem graniţa până la Bug şi să ne aşezăm vechile noastre aşezări
istorice; să folosim acest moment ca să ne dăm marea luptă în contra
slavilor. . .
Prin urmare , în ce priveşte Basarabia şi Bucovina, ca şi teritoriile
transnistrene care se vor încorpora în suveranitatea românească, va
trebui să apUcăm o polliică de purificare şi de unificare a rasei printr-un
fenomen de emigraţiune . . .
Cea dintâi problemă care se pune din o sută şi o mie de motive
este să folosim acest moment istoric şi să facem o curătire şi o purificare
a elementelor de acolo. Să organizăm un exod, dar nu prea târziu . . .

A. S . R . 1 „

dosar 400 i 0/ 1 i . fi la 3 6

1 Aluzia la intrarea României în război alături de Germania nazistă pentru dezrobirea teritoriilor ocupate de
ruŞi este clară. Mihai Antonescu a fost, desigur, informat de întrevederea conducătorului statului român cu
Adolf Hitler la MLlnchen, la 12 iunie 1 94 1 . Cu această ocazie s-a discutat în detaliu declanşarea războiului
contra U.R.S.S. şi rolul României în acest context (vezi în acest sens stenograma întrevederii dintre
generalul Ion Antonescu şi cancelarul german Adolf Hitler din 1 2 ilmie 1941. În Antonescu Hitler.
Corespondentă şi întâlniri inedite, 1 940-1 944, \/Ol. I, ediţie Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, documentul
15, pag. 93- 1 04).
2 ntus Flavius Vespasian (39-81), împăratul Romei în perioada 79-8 1 . În anul 70, în timpul războiului
romanilor de cucerire a ludeei, Vespasian l-a numit pe Trtus comandantul trupelor romane. El a cucerit
Ierusalimul şi a reprimat cu multă asprime orice încercare de rezistentă din partea evreilor. Dacă pentru
istoria Imperiului Roman memoria lui se păstrează ca a unui mare erou, pentru istoria evreilor, Trtus a
rămas simbolul răufăcătorului.
-

94
1 94 1 , iunie 23

Şedinta Consiliului de Miniştri. Expunerea
profesorului Mihai Antonescu, vicepreşedinte al
Consiliului de Miniştri, privind efeţtele românizării
de dezorganizare a economiei. In Basarabia şi
Bucovina, vor fi m utaţiuni de ordin etnic care vor
lăsa vacante serii întregi de proprietăţi agricole" .
„

Şedinta se deschide la ora 1 3,30, sub preşedinţia domnului prof. Mihai A.
Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi preşedinte al Consiliului de
Miniştri ad-interim1 •
Au participat domnii: general D . Popescu, ministrul afacerilor interne,
general Radu Rosetti, ministrul culturii nationale şi cultelor, general N. Stoenescu,
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mirUstru1 finanţelor, general I. Sichitiu, ministrul agriculturii şi domeniilor, C.
Stoicescu, ministrul justiţiei, prof. dr. P. Tomescu, ministrul muncii, sănătăţii şi
ocrotirilor sociale, I. Marinescu, ministrul economiei naţionale, general C. Pantazi,
subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru Armata de Uscat, A.
Pană, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, general C.
Voiculescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale,
general Ioan Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, M.
Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor, D. D. Negel, subsecretar
de stat la Ministerul Economiei Naţionale, pentru Aprovizionare, Ovid Vlădescu,
secretar general la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.
[. . . ]
Dl. D. D. Negel, subsecretar de stat al Aprovizionării: O problemă foarte grea
este: ce facem cu fostele mori evreieşti?
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: De unde?
Dl. D. D. Negel, subsecretar de stat al Aprovizionării: Din Moldova. Acolo
aproape toate morile au fost evreieşti. Acum ele sunt conduse de
administratori2•
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: Domnilor,
românizarea aceasta este o dramă, care mă chinuieşte cu atât mai mult
cu cât eu am fost autorul decretelor de expropriere şi îmi dau seama că
lumea poate să creadă că sau am făcut un act superficial, cu care să
acopăr alte intenţii de reforme decât cele urmărite prin cuprinsul
textelor, sau că n-am capacitatea de a vedea realitătile româneşti şi a
înţelege ce înseamnă o românizare efectivă.
De o mie de ori am spus şi domnul ministru al finantelor ştie
foarte bine că prin românizare am făgăduit să creez venituri pentru stat.
l-am spus că între scopurile pe care le-am urmărit când am făcut
această reformă, a fost şi acela de a crea noi venituri pentru stat, fie din
circulaţia bunurilor, fie din cotele care rămân statului prin această
circulaţie a bunurilor. nu numai prin impozitele şi taxele care se percep
cu ocazia vânzărilor, dar şi din diferenţele dintre preturile de vânzare şi
dintre cele plătite în titluri.
De la început am spus: statul nu trebuie să fie întreprinzător sau
administrator, pentru că are prea multe lucruri de făcut. Ceea ce trebuie
să facem cu orice preţ este să ne eliberăm de aceste bunuri. Imobilizarea
bunurilor este un temei la îngheţare a vietii economice, cu toate
consecinţele lui.
Prin urmare, vă rog să nu-mi spuneţi formula aceasta, foarte
legitimă: Ce facem cu aceste mori? Acolo sunt administratori.
Vă rog călduros - pentru că aceasta e o problemă care vă
aparţine, care apartine economiei nationale; nu este vorba numai de o
reformă de românizare - să găsiti soluţia. să faceţi să se găsească
cumpărători pentru aceste mori, ca să le putem trece lor; sau să
organizaţi dvs. , prin Camerele Agricole, posibilitatea pentru marii
producători să-si creeze, cu sprijinul Băncii Naţionale dacă ar fi nevoie,
posibilităţi de achiziţionare a acestor mori.
Dl. general I. Sichitiu, ministrul agriculturii şi domeniilor: Sunt cereri în acest sens.
Dl. I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Sunt două dificultăti.
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Domnule preşedinte, vă voi face o propunere precisă. lată,
Subsecretariatul de Stat al Românizării nu mai tine de noi; nu se ştie de
cine ţine.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: Problema este
simplă. Rog pe toţi domnii miniştri să citească decretul-lege privitor la
romaruzare. Decretul prevede un Consiliu Interministerial de
Românizare. Nu este vorba nwnai de acest Consiliu, într-o tară ca
aceasta, tot guvernul este solidar. Şi atunci, indiferent de textul legii,
acesta este un minimum de funcţionare al Centrului de Românizare3•
Guvernul se interesează de această problemă. La şedinta specială
care va avea loc, te rog, domnule Vlădescu, să inviţi absolut pe toţi
domnii miniştri, pentru că va trebui să stabiliţi oarecare principii. Vom
tine această şedinţă atunci când dvs. veţi avea gata propunerile pe care
urmează să le faceţi.
Vă atrag atenţia că trebuie să isprăvim odată cu această
problemă. Vin acum problemele Basarabiei şi ale Bucovinei. Şi o
provincie şi cealaltă vor da naştere la probleme agrare noi. Va trebui să
stabilim criteriile după care vom merge la împroprietărire, pentru că vom
avea proprietăţi întinse vacante, nu numai la sud, de uncie au plecat
germanii din vechile lor proprietăţi, dar şi în regiunile de nord. Vor fi
mutaţiuni de ordin etnic, care de asemenea vor lăsa vacante serii întregi
de proprietăţi agricole. Prin urmare, vine marea problemă a organizării
noastre agrare, pe care trebuie s-o soluţionăm încadrând-o într-un
sistem naţional. [ . . ]
Şi atunci, dacă noi lăsăm de pe acum probleme agricole pendinte
şi fără soluţie, cum este aceea a terenurilor şi imobilelor expropriate de
la evrei, înseamnă că noi complicăm la infinit această chestiune.
Dl. general I. Sichitiu, ministrul agriculturii şi domeniilor: Tocmai această problemă
m-a preocupat foarte mult şi pe mine şi pe dl. Pană. Atâta vreme însă
cât chestiunea aceasta va tine de două ministere, va rămâne aşa. Este
bine să restrângem pe toate la un singur departament.
Dl. prof. M;;iai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: Domnule
ministru, vă întrerup ca să clarific acest punct, pentru că am impresia că
este o neîntelegere la mijloc.
Subsecretariatul de Stat al Românizării este un centru
administrativ care uneşte o serie de probleme în legătură cu
românizarea; care primeşte declaraţii, care centralizează date etc.
Politica de românizare, sistemele de românizare, metodele de aplicare a
românizării , sistemul financiar de organizare a românizării, criteriile de
ordin economic pentru realizarea unei opere care să tină seama şi de
condiţiile economice cad în sarcina departamentelor respective.
Eu am spus categoric în expunerile de motive să nu facem o
demagogie politică şi că ne preocupă numai elementul etnic şi naţional,
ne preocupă întemeierea unei burghezii româneşti; ne preocupă, şi în
domeniul agrar şi în domeniul urban, consolidarea poziţiei româneşti.
Prin urmare, cum vă închipuiţi dvs. că acest Subsecretariat de
Stat, care n-a putut el să se organizeze ca serviciu administrativ, pentru
că a rămas cu două directii şi şapte birouri în total de atâta vreme, cum
.
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credet1 uvs. ca eu aş putea să consider această operă ca apanajul
exclusiv al Subsecretariatului de Stat şi să subordonez într-o operă
naţională ca aceasta, prestigiul, răspunderea şi autoritatea miniştrilor de
economie naţională, agricultură şi finanţe, care trebuie să concure la
realizarea reformei, iar pe dvs. să vă socotesc simple instrumente ale
unui Subsecretariat de Stat administrativ?
Şi atunci, scopul cu care am creat Consiliul Interministerial al
Românizării a fost ca tocmai în modul cel mai manifest să existe în
permanenţă un organ de directivă al operei administrative chiar a
Subsecretariatului, pentru ca niciodată Subsecretariatul să nu se abată
de la aceste norme. Politica generală este a guvernului; normele tehnice
generale sunt ale Consiliului Interministerial şi executarea administrativă în măsura în care Subsecretariatul singur poate s-o facă - numai aceasta
este opera lui. Nu vă întemeiaţi deci pe excepţiuni de conflicte de
competentă, pentru că nu este cazul .
V-am rugat în Consiliul de Miniştri, când am discutat această
problemă, să studiaţi problema distribuirii acestei proprietăţi. Nu vreau
să facem din statul român arendaşul colectiv al bunurilor expropriate.
Reforma n-are nici un sens dacă ne oprim la faza intermediară şi
împiedicăm transmisiunea. Dimpotrivă, reforma se va întoarce împotriva
ei, dacă, în loc de a o face aducătoare de venituri pentru stat, o facem
un instrument de imobilizare a producţiunii.
Dl. I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Eu vin cu propuneri imeillate. În
primul rând trebuie să puneţi acest Subsecretariat în dependentă de un
minister care să-i dea ordine, în cadrul departamentului respectiv.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: Trebuie să ne
înţelegem. Am creat un Centru Naţional de Românizare. Acest centru
este un organ al statului, nu al ministerului; este un organ tehnic.
Subsecretariatul de Stat al Românizării nu este numai al .românizării". ci
este şi al colonizării şi al executării convenţiunilor cu Gennania, al
inventarului etc. L-am trecut de la Economia Naţională la Preşedintie,
pentru că nu se înţelegea cu Economia Naţională; acum să-l trec iarăşi
de la Preşedinţie la Economia Natională? Vă rog să cititi legea şi veţi
constata că în lege este un sistem precis. Românizarea este o operă
naţională de stat; ca toate operele naţionale şi de stat, ea se exercită de
guvern, nu de departament.
Ce a lipsit statului acesta este tocmai coordonarea administraţiunii
lui. Dacă mergem din nou la fragmentarea activităţii, închistăm
administraţia în loc să o destindem.
Vânzările se fac numai prin Centrul Naţional de Românizare, nici
măcar prin Subsecretariatul de Stat.
Prin urmare, dv. veniţi în Consiliul de Miniştri cu propuneri de
ordin principial, privitoare la politica generală de românizare, pentru ca
să stabilim în guvern bazele politicii de românizare. Nouă nu ne trebuiesc
proiecte de lege. Ceea ce ne ucide în statul acesta este tendinţa de a
legifera. Am legiferat legea muncii obligatoril.c . S-a întocmit de vreun
minister până astăzi vreun organ pentru executarea muncii obligatorii?
Dacă pentru românizare vom face alte 50 de legi, vom rămâne tot în
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Dl.
Dl.
Dl.
Dl.

Dl.

Dl.
Dl.

Dl.

Dl.
Dl.

Dl.
Dl.
Dl.

aceeaşi situaţie şi nu vom progresa cu nimic. Problema care se pune nu
este aceea a legiferării , ci a aplicării sistemului. Aici nu mai este nevoie
de lege. Pentru ce trebuie lege? Creăm categorii pe care vrem să le
împroprietărim? Restabilim prin Centrul de Românizare şi prin Consiliul
lntenninisterial criterii şi veghem ca Centrul să aplice aceste norme şi
dispozitiuni pe care Consiliul lntenninisterial, din care faceţi şi dv. parte,
le dă .
A. Pană, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii: Faceţi împroprietărire
fără lege?
prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Când cumpăraţi un
bun, cereti statului să vă facă o lege?
A. Pană , subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii: Il iau pe baza unei legi.
prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Nu este o lege care
spune că Centrul Naţional de Românizare face împroprietărirea?
Citaţi-mi din legislaţia agrară care este legea care a stabilit criteriile de
împroprietărire.
A. Pană, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii : S-a expropriat o moşie
evreiască. Această moşie, după expropriere, ce facem cu ea: rămâne
întreagă sau o împărţim la ţărani? Presupunem că trebuie s-o împărţim;
atunci se pune problema: cui o dăm? Refugiatilor sau localnicilor?
prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Tocmai aici vreau să
ajung. Să presupunem cazul fericit că refugiaţii se vor întoarce la locurile
lor. Stabilim că o moşie va trebui să fie dată localnicilor.
A. Pană , subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii: În acest caz vor fi mulţi
amatori şi va trebui să stabilim cui o dăm. Tocmai pentru că nu vrem să
facem o reformă socială , va trebui să vină o dispoziţiune legală care să
spună cui se va da acest pământ.
prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Se întruneşte Consiliul
Interministerial, care face o rezoluţie în acest sens, pe care o transmite
Centrului Naţional de Românizare, care pe urmă face publicitatea cerută
de lege, pe care nu aţi citit-o, pentru că aţi fi găsit în ea criteriile legale
pentru atribuirea proprietăţii.
A. Pană , subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii : Poate că n-am
priceput-o eu.
I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Nici un fel de vânzare nu se poate
face, până nu se face preţuirea. Acestea sunt bunuri a căror valoare
trece de 30 miliarde. Preţuirea se face de o comisie compusă din
judecători de la Curtea de Casaţie, persoane care n-au timp disponibil.
Pentru ca să ajungem la un rezultat ar fi bine să numiţi experţi.
prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Am numit 16 consilieri
de la Curtea de Casaţie.
I . Marinescu, ministrul economiei naţionale: Care n-au lucrat absolut nimic .
Dacă s-ar numi experţi, în trei săptămâni s-ar termina toate lucrările de
preţuire.
prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vă rog să nu-mi luati în
nume de rău, dar şi aici aţi omis criteriul legal al preţuirii . N-avem nevoie
de experţi, căci avem un criteriu obiectiv: se ia după rolul fiscului şi se
face evaluarea în raport cu rolul fiscului.
•
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Dl. l. Marinescu, ministrul economiei nationale: Să facem administratiune fără
comisiuni. Să nu mai stăm atâmati de o comisiune care nu se întruneşte,
nu lucrează, nu face nimic .
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Să ţinem o şedinţă a
Consiliului Interministerial sau a Consiliului de Miniştri , rezervată exclusiv
Centrului de Românizare şi Subsecretariatului de Stat al Românizării. Să
se aducă aici toate lucrările şi să punem la punct întreaga activitate. Eu
nu mă pot ocupa singur de toate acestea. Am fost şi am vizitat Centrul
de Românizare şi m-a cuprins disperarea. Vă rog să mă ajutati şi dv.
Dl. general N. Sţoenescu, ministrul finantelor: Să restabilim realitatea faptelor.
lncă de acum două luni, domnul general Zwiedeneck şi domnul
Ceauşescu au fost convocati la Ministerul de Ftnante în trei şedinţe şi s-a
făcut tot planul de lucru al Subsecretariatului, ordinea de urgentă a
vânzărilor şi procedura pentrn fiecare categorie în parte.
Pun întrebarea dacă de atunci până acum s-a mai făcut ceva. Am
trimis o adresă Subsecretariatului Românizării şi l-am întrebat ce face cu
această chestiune. Nu mi s-a răspuns. În această privinţă initiativa nu
este numai a noastră.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Pentru când vreţi să
convocăm Consiliul pentru a studia această chestiune?
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Cât mai curând.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Să-l convocăm chiar
săptămâna aceasta. [ . . . ]
Domnule general Rosetti, dvs. aţi făcut toate lucrările referitoare
la trimiterea personalului didactic în Basarabia şi Bucovina?
Dl. general Radu Rosetti, ministrul instructiunii : [ . . . ] Noi avem de gând să nu
redeschidem absolut toate şcolile, în special în ceea ce priveşte
gimnaziile comerciale şi industriale, care în majoritatea lor aveau o
populatie şcolară formată aproape numai din evrei. [. ]
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Nu ştiu dacă n-ar fi bine
să facem o Academie Comercială sau în orice caz şcoli de învăţământ
comercial, pentru că în măsura în care va dispare elementul evreiesc va
trebui să-l înlocuim cu elementul românesc .
Dl. general Radu Rosetti, ministrul instrucţiunii : Va trebui să facem aşa , însă nu
vom avea elevi pentru toate clasele. [.„]
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ ... ] Noi trebuie să
creăm un curent favorabil acestor licee, limitând influenta rusească , să
spargem influenta ucraineană şi evreiască din Bucovina, să dăm o mare
luptă pe plan etnic, folosind tocmai această ocaziune. [ . . . ]
Dl. profesor Sabin Manuilă va fi rugat să se ducă şi la dl. ministru
al finantelor şi la dl. ministru al economiei nationale, pentru ca dvs să-i
faceţi sugestii în ceea ce priveşte fişa de recensământ. care va fi
introdusă în Basarabia şi Bucovina. În acest recensământ evreii să nu
figureze.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: De ce nu?
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Se va spune că pentru
evrei se va face un recensământ aparte. Nu vor figura la rezultate. De
. .

.
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asemeni, ucrainenii vor fi considerati separat5 •
A. S . B . . r=ond P . C N1 . Cabinet. dosar 4 74/ "i 94 i . fi le•e 492. 50 1 -504-5 i 0. 5 1 4 .
5 ' 5. 5 . 7 ' 522
' La 2 1 iunie crt. generalul Ion Antonescu, conducătorul statului, a semnat decretul de numire a
profesorului Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, wmând ca , în absenta din
Bucureşti a conducătorului statului, să exercite atributiile acestuia. Generalul Antonescu, în intervalul 22
iunie 16 octombrie 1 94 1 , în calitate de Comandant al Corpului de Annată româno-g"erman, a condus
operaţiunea de eliberare a Basarabiei şi Bucovinei, continuând apoi conducerea operaţiunilor militare
dincolo de Nistru, până la cucerirea Oclessei. La 22 august 1 94 1 , regele Mihai I a semnat decretul prin
care l-a înăltat pe generalul Antonescu Ia rangul de maresal al României. (conform Agapie Mircea, Rotaru
Jipa, Jon Antonescu, Cariei-a Militară. Scrisori inedite).
2 Conform decretului-lege nr 381 0 din 12 noiembrie 1940, .morile evreieşti de orice fel �; oriunde or fi
sih.Jote" au trecut în patrimoniul statului. (E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 18, art. l, pct. b).
' Conform decretului-lege nr. 1 2 1 6 din 2 mai 1 94 1 , Centrul Naţional de Românizare funcţiona pe lângă
Preşedinţia Consiliului de Miniştri (E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 37).
4 La 14 mai 1 94 1 a fost semnat decretul-lege nr. 1 403 pentru organizarea muncii naţionale. La art. 1
era precizat că munca este obligatorie pentru fiecare cetăţean al tării. (E.R. 1 940-1 944, voi. I ,
documentul 41, pag. 1 52).
; La începutul lunii septembrie 1 941 în Basarabia şi Bucovina s-a efectuat o inventariere partială de către
Institutul Central de Statistică. Totuşi, s-a înregistrat si numărul aproximativ al locuitorilor evrei. În
Basarabia au fost găsiţi 72625 de locuitori evrei, în Bucovina de Nord 7 1 950 (M. Carp, C.N„ voi. III,
pag. 41).
-
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Şedinta Consiliului de Miniştri. Evreii sunt scoşi din
toate comunele rurale din Moldova, Basarabia şi
Bucovina. Sunt stabilite principiile de trecere a
proprietăplor expropriate de Ia evrei în patrimoniul
elementelor româneşti .
Şedinţa se deschide la ora 15,45, sub preşedinţia domnului prof. Mihai A
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi preşedinte ad-interim al
Consiliului de Miniştri.
Au participat domnii: general Radu Rosetti, ministrul culturii naţionale şi al
cultelor, general N. Stoenescu, ministrul finantelor, general Gr. Georgescu,
ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor, general Ion Sichitiu, ministrul
agriculturii şi domeniilor, C. Stoicescu, ministrul justiţiei, prof. dr. Petre Tomescu,
ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale, I. Marinescu, ministrul economiei
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naţional�, general Gh. Dobre, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Nationale,
pentru Inzestrarea şi Administraţia Annatei, general C. Pantazi, subsecretar de
stat la Ministerul Apărării Nationale, pentru Armata de Uscat, amiral N. Păiş,
subsecretar de stat la Ministerul Apărării Nationale, pentru Marină, A. Pană,
subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Ernie Oteteleşanu,
subsecretar de stat la Ministerul Culturii Nationale şi Cultelor, general Eugen
Zwiedeneck, subsecretar de stat la Preşedintia Consiliului de Miniştri, pentru
Românizare, Colonizare şi Inventar, Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la
Ministerul Fmanţelor, general C. - Voiculescu, subsecretar de stat la Ministerul
Muncii, Sănătătii şi Ocrotirilor Sociale, general Ioan Popescu, subsecretar de stat
la Ministerul Internelor, I. Sandu, subsecretar de stat la Ministerul Culturii
Naţionale, pentru Culte şi Arte, general Victor Iliescu, subsecretar de stat la
Ministerul Culturii Nationale şi Cultelor, D. O. Negel, subsecretar de stat la
Ministerul Economiei Nationale, pentru Aprovizionare, N. Ceauşescu , directorul
Oficiului National de Românizare.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnilor miniştri, îmi
fac o primă datorie - pentru că acesta este primul consiliu pe care îl
tinem după ce tara noastră şi-a pornit destinul în pagini de istorie
glorioasă 1 îmi fac datoria ca să vă anunţ că primele zile ale ostilitătilor
ne dau dreptul să ne mândrim. [ . . .]
Domnul general Ion Antonescu m-a solicitat de dimineaţă din
nou, ca să convoc pe reprezentantii Camerelor de Comert şi pe
comerciant), ca şi Băncile, pentru ca să organizeze viata economică şi
comercială din Basarabia şi Bucovina.
Domnul general Antonescu a luat hotărârea - în Moldova fiind ca să scoată, încă de pe acum, din toate comunele rurale - şi din
Moldova, şi din Basarabia, şi din Bucovina pe evrei. Măsura aceasta a
început deja să se aplice în Moldova2•
Prin urmare, în cadrul acestei reforme chiar, este necesar să se
organizeze elementele vietii comerciale şi să se facă aceasta cât mai
repede, pentru ca pătrunderea lor în viaţa economică să poată fi imediat
efectuată, pentru ca, elementul evreiesc plecând, să nu se paralizeze
viaţa comercială.
De aceea, rog pe domnul ministru Marinescu să convoace pe
reprezentantii Camerelor de Comert, pe marii comercianţi, şi să aibă o
primă întrevedere cu dânşii şi să-mi facă un memoriu. Domnul general a
înţeles ca să am o conferinţă şi eu cu dânşii. De aceea, vă rog să-mi
fixaţi şi mie într-wia din aceste zile o conferinţă cu cei mai însemnaţi
dintre dânşii, pentru ca să stabilim anumite acţiuni comune. [ . . ]
Aş voi să punem astăzi problema organizării Subsecretariatului de
Stat al Românizării şi a sensului de românizare şi să soluţionăm
problemele după care trebuie să se conducă opera de românizare
Domnul general Zwiedeneck ştie că eu am o veche stimă pentru
domnia sa şi nu se va considera niciodată atins de criticile pe care le fac
ca un om de bună-credinţă, care pune în ce face toată puterea lui, toată
viaţa lui şi toată munca lui şi nu trăieşte decât pentru acestea. Domnia
sa nu se va considera atins dacă, din această cauză, voi îndrepta unele
observaţiuni, uneori tăioase, împotriva operei de românizare.
-

-
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Opera de românizare a fost concepută , fără îndoială , ca o mare
reformă natională , ca un obiectiv social, ca un obiectiv national, ca un
obiectiv economic . Dar n-am realizat până acum nici unul din aceste
obiective. Dimpotrivă , am complicat o serie întreagă de probleme.
Este inutil să pierd vremea cu critici sterpe . Recunosc că dv. nu
puteaţi singuri să faceti toate. Recunosc, de asemenea, că, având un
aparat administrativ insuficient la Subsecretariatul dv. , ca şi la Centrul
acesta de românizare, nu puteaţi inventa soluţii şi nu le puteaţi aplica
prin mijloace pe care nu le aveaţi la îndemână. Cred însă că, dacă dv.
ati fi awt o insistentă mai hotărâtă în a cere să vi se dea functionarii de
care aveaţi nevoie, nu numai pentru completarea Subsecretariatului, dar
şi pentru formarea Centrului Naţional de Românizare, dacă , prin
urmare, organizarea administrativă a acestui departament ar fi putut să
se facă mai din vreme, cred că opera dv. ar fi fost mai uşoară .
Prin urmare, o problemă care se pune astăzi este completarea
organizării administrative a Subsecretariatului dv. şi a Centrului Naţional
de Românizare.
O a doua problemă care se pune - care se impune - este aceea a
stabilirii imediate a principiilor după care se realizează opera de
românizare.
Noi nu putem să mergem numai pe principii abstracte, numai pe
principii negative, pe ideea că am expropriat şi românizat negativ.
Exproprierea este o simplă abstracţie, atâta vreme cât am deposedat un
proprietar de un bun, fără să-l fi substituit în acest bun pe un creator de
muncă , pe un creator de producţie.
Din această cauză , şi din punct de vedere naţional, şi din punct
de vedere economic, reforma aceasta rămâne o simplă abstracţiune sau
este cel mult o reformă negativă, dacă nu păşim la realizarea imediată a
celei de a doua faze a reformei, adică la împroprietărire, la trecerea
bunurilor expropriate în patrimoniul elementelor creatoare de muncă şi
de producţie.
Prin urmare, ceea ce trebuie să facem este să stabilim, astăzi
chiar, principiile diriguitoare ale acestei opere de trecere a proprietăţii
dintr-un patrimoniu în altul.
Statul nu este decâ un depozitar trecător. Statul nu poate să se
transforme într-un administrator socialist de bunuri pentru organizarea
etatistă a reformei de naţionalizare, de românizare, pentru ca să
paralizeze apoi producţiunea şi funcţiunile proprietăţii, arogându-şi puteri
economice pe care ştim bine că nu le avem.
Un al treilea lucru pe care trebuie să-l facem astăzi neapărat este
să stabilim, după ce ne vom fi pus de acord asupra principiilor
călăuzitoare în distribuirea acestor bunuri. un al treilea lucru e să stabilim
metodele şi principiile de aplicare şi departamentele care concură la
realizarea acestei opere, împreună cu dv.
Concretizez. Stabilirea principiilor înseamnă să ne punem de
acord, astăzi încă , asupra regulilor care vor călăuzi distribuirea
proprietăţii rurale. Trebuie să stabilim: ce loturi se vor crea, în ce mod se
va face distribuirea; prin cine se va face distribuirea lor din punct de
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vedere administrativ şi din punct de vedere juridic; cine va regiza şi
organiza operatia şi cine o va controla din punct de vedere financiar, în
afară, bineînteles, de Centrul de Românizare, care legalmente este
investit cu această competentă; va trebui să stabilim tot acum care este
functiunea Ministerului Agriculturii în această operă şi în ce mod trebuie
să se organizeze colaborarea dintre Subsecretariatul de Stat al
Românizării şi Ministerul Agriculturii în ce priveşte executarea practică a
principiilor acestora de distribuire.
Problemele de amănunt în ce priveşte aplicarea acestor norme şi
anume regulile pentru alegerea persoanelor care urmează să fie
îndreptăţite la aceste loturi, regulile pentru pref erinta între persoanele
care întrunesc acelea.şi condiţiuni, sprijinirea alegerii făcute de Centrul
Naţional de Românizare, prin criteriile obiective pe care le-ar aduce
Ministerul Agriculturii, pentru că Centrul Naţional de Românizare este
tot un oficiu juridic, fără contact cu viata economică şi agricolă şi pentru
ca să poată, în alegerea lui, să se influnteze şi de la aceste criterii ale
realitătii economice şi agrare;
problema controlării capaci:tătii
persoanelor - concomitent cu Subsecretariatul de Stat şi cu Centrul
Naţional de Românizare - de către Ministerul Agriculturii şi în ce priveşte
capacitatea de credit, dacă va fi să li se acorde sau nu credite de către
Ministerul de Ftnante, ei bine, toate aceste amănunte tehnice şi încă
multe altele care se pot pune, toate acestea din urmă pot să facă
obiectul cliscutiunilor şi în cadrul Consiliului Interministerial prevăzut de
lege pentru organizarea Centrului Naţional de Românizare, prevăzut ca
fiind organul de îndrumare a acestui Centru.
Astăzi însă , noi trebuie să stabilim în mod hotărât principiile
generale. Trebuie să hotărâm astăzi dacă ne decidem pentru vânzarea
imediată a bunurilor imobiliare rurale; dacă stabilim criterii de vânzare a
acestor bunuri şi dacă adoptăm anumite loturi şi anumite metode pentru
distribuirea lor, sau anume criterii pentru alegerea acelora care vor fi
beneficiarii acestei dispozitii.
Acestea sunt lucrurile pe care le supun azi dezbaterii noastre.
Alături de acestea, va trebui să stabilim astăzi chiar organizarea
financiară a Centrului National de Românizare. pentru că trecem la o
fază de finantare.
Această fază de finantare nu se poate face dacă nu dispunem din
timp de un organism serios, apt să îndeplinească această funcţiune şi
suficient pregătit ca să aibă această răspundere.
După aceea, trebuie să stabilim principiile generale în ce priveşte
proprietatea urbană şi mai ales în ce priveşte proprietatea industrială ,
care a fost 'Supusă exproprierii .
ln ce priveşte proprietatea urbană , am cerut domnului Sabin
Manuilă , directorul Institutului Central Statistic din România, să ne
trimită şi datele care rezultă din recentul recensământ general, privitoare
la proprietăţile evreieşti în legătură cu decretul de expropriere a
3
bunurilor urbane evreieşti . Date pe care nu le-am primit încă. Vă rog să
îngrijiţi ca, până la şedinţa plină a Consiliului Interministerial de
îndrumare a Centrului de Românizare, să dispuneţi de toate aceste date.
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Dl. N. Ceauşescu: Le-am cerut şi eu. Nu sunt gata lucrările încă .
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Pentru proprietatea
industrială trebuie să stabilim astăzi aceleaşi criterii , pentru că nu putem
să lăsăm la infinit să continue o situaţie dăunătoare şi pentru
conservarea acestor bunuri, şi pentru rentabilitatea lor, şi pentru
interesele statului.
Bunurile acestea industriale, considerate ca simple patrimonii
puse la dispoziţia statului, transformând statul într-un administrator
girant al lor, bunurile acestea nu pot să constituie în atare sttuatie o
soluţie ideală . De aceea, trebuie să găsim mijlocul pentru ca statul să se
elibereze de servitutea acestei situaţii provizorii.
Trebuie să găsim mijlocul ca să creăm, fie prin stimularea
asociaţiilor de producători pentru mori, de exemplu, fie chiar la
industriile de alcool, acolo unde nu s-ar putea ca o singură persoană să
ia ea însăşi proprietatea directă - în orice caz pentru toate aceste
categorii de bunuri industriale4 trebuie să creăm posibilitatea de a stimula
iniţiativa privată - de a o întări prin credite puse la dispoziţia
cumpărătorilor - de a stimula această initiativă şi de a satisface
vocaţiunea şi dreptul, pentru acei care vor şi pot, să devină proprietarii
acestor bunuri. Fiindcă, altfel, se va petrece şi cu bunurile acestea ceea
ce se întâmplă de cele mai multe ori cu bunurile supuse sechestrării şi
administraţiunilor forţate: bunurile se degradează şi în dauna
proprietarului actual, şi în dauna viitorului proprietar. Proprietarul actual
este statul şi va avea şi el să sufere; proprietarul de mâine va fi acela
care va cumpăra bunurile acestea cu preţul cuvenit şi la valoarea pe care
va trebui s-o acopere în momentul accepţiunii . Dacă rămâne această
situaţie şi mai departe, şi acest viitor proprietar va avea de suferit daune.
Prin urmare, cu cât întârzie aceste vânzări, cu atât pretul pe care
îl va încasa statul român va fi mai mic , pentru că degradările suferite de
bun vor fi mai mari.
De aceea trebuie să lichidăm cât mai repede această situaţie. Nu
sunt chiar atât de grăbit - deşi acolo trebuie să găsim o soluţie de
echitate - pentru exproprierea, de pildă , a navelor, unde este vorba de o
succesiune de proprietăţi, dar unde statul român poate rămâne
proprietar, afară de cazul dacă nu cumva se găsesc şi unele nave care să
poată fi vândute. Cu alte cuvinte, statul nu poate fi împiedicat să
păstreze navele expropriate în parcul său fluvial sau maritim. Problema
vânzării unora din ele se va pune mai târziu, pentru că, după ştiinţa
mea, sunt foarte puţine bunuri care să intre în această categorie. Cele
mai multe sunt susceptibile să intre în parcul fluvial sau maritim al
statului, fie la N.F.R. , fie la S.M .R.
Prin urmare, acolo statul devenind proprietar, n-avem dimpotrivă
nici un interes să ne grăbim.
Ceea ce tin să se facă acolo - şi ceea ce s-a făcut deja - este ca
luarea în posesiune să se facă cu îndeplinirea tuturor formelor.
Dl. general Gr. Georgescu, ministrul lucrărilor publice şi comunicatiilor: Asa s-a
făcut.
·
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J..)l . prot . Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Ştiu că s-a făcut aşa,

dar să se facă în aşa fel încât procedura de evaluare să fie uşor de
îndeplinit, ţinând seama şi de actele pe care le procuraţi dvs. , pentru ca
atunci când se va pune problema, tot materialul să fie adunat.
Dl. general Gh. Dobre, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Nationale: Este o
comisie specială care se ocupă cu această chestiune.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Să se facă mai repede
lucrările.
Prin urmare, pentru bunurile acestea este mai simplu. Ceea ce
trebuie să rezolvăm astăzi este situatia bunurilor agricole şi industriale;
pentru acestea trebuie să găsim chiar astăzi solutii şi să păşim la
adoptarea lor. De asemenea, ceea ce vreau să se fixeze odată pentru
totdeauna este ideea aceasta de cooperare a guvernului în opera de
românizare. Dvs. ştiti bine că atunci când s-a făcut legea de constituire a
Centrului National de Românizare, am pus ca organ de îndrumare a
Centrului Consiliul Interministerial, tocmai pentru ca opera de
românizare, care apartine guvernului întreg, să poată şi în drept şi în
fapt să fie realizată prin guvern, prin reprezentantu cei mai îndreptătiti ai
guvernului să se ocupe de această activitate: Ministerul Fmantelor,
Ministerul Economiei Naţionale, Ministerul Agriculturii, Ministerul Justiţiei
şi aşa mai departe, pentru ca opera aceasta să aibă întotdeauna nu
numai o realizare tehnică , dar să urmărească si îndeplinirea unor
principii de înalt ordin naţional sau economic.
De aceea, vă rog să tineti seama că de la data când s-a
promulgat acest decret de instituire a acestui Centru National de
Românizare şi până astăzi, n-a avut loc nici o sedinţă a organului de
îndrumare şi că de aici înainte vă rog să convocaţi dvs. în fiecare
săptămână Consiliul Interministerial de Indrumare a Centrului Naţional
de Românizare, tocmai pentru ca guvernul - după ce se vor fi fixat astăzi
principiile generale - să-şi poată continua actiunea sa de îndrumare a
operei de românizare, prin domnii miniştri care, şi prin răspunderea şi
prin activitatea lor, sunt îndreptătiti să patroneze această operă legată
de departamentul dvs.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: Domnule
preşedinte, vă rog să-mi dati voie să spun numai câteva cuvinte. Desigur
că nu consider cuvintele dvs. drept critici, ci le socotesc învăţăminte.
Totuşi trebuie să merg cu un moment înapoi şi să examinez ceea ce s-a
întâmplat până acum.
În momentul când am intrat eu în guvern, am găsit, în ce priveşte
bunurile rurale expropriate , o debandadă completă . Totuşi, în opt zile
am prezentat un decret cu toate detaliile, pentru reglementarea acestei
chestiuni, arătând că voi fi absolut în stare ca până la 1 septembrie să
termin cu lichidarea tuturor bunurilor rurale.
Onoratul guvern însă mi-a respins orişice posibilitate de a merge
la o colonizare în masă sau de a vinde imobilele. Cu greu am obţinut
acel decret de opt articole, prin care mi se dădea posibilitatea să vând
bunuri mobile până la valoarea de 300 OOO lei. Prin urmare, dacă aş fi
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vândut cinci vaci, valoarea lor ar fi trecut de această sumă . Trebuia deci
ca să vând numai câte două sau câte trei, ca să nu trec de plafonul fixat.
În sfârşit, s-a venit cu exproprierea bunurilor urbane în ziua de 28
martie, înfiinţându-se totodată şi Centrul Natk>nal de Românizare. De
atunci am încercat„ prin Ministerul Agriculturii, .-să-mi creez cât mai multe
posibilităţi de colonizare prin lege, cel putin pentru Dobrogea Nouă.
Până acum nu s-a dat încă avizul pentru acest decret, dar cred că se va
da în curâncL
Pentru constituirea Centrului Natk>nal de Românizare a fost
nevoie în primul rând de un organ care să poată da îndrumări, care să
convoace Consiliul Interministerial şi acesta era Consiliul de
Administraţie. Am propus să se formeze Consiliul de Administraţie, dar
până acum n-am avut nici un rezultat. Din această cauză n-am putut
pleca la lucru.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: In această privinţă dl.
general Antonescu mi-a transmis decretul privitor la aceste numiri.
Eu n-am fetişismul ascunderii motivelor, al laşităţii adevărului,
atunci când gândul şi conştiinţa mea îmi comandă să spun răspicat ceea
ce gândesc într-un anumit domeniu.
Dvs . , domnule general, aţi făcut acolo o serie întreagă de
propuneri; aţi propus numai domni foşti ofiţeri.
Vă asigur - şi este inutil să fac o mărturisire - că eu am pentru
armată şi pentru ofiţeri o adevărată adoraţie. Dar între adoraţia pe care
o porţi unei instituţiuni şi reprezentanţilor ei şi între răspunderea tehnică
pe care o ceri unui organ special, care trebuie să îndeplinească o operă
cu mari adâncimi sociale, cu mari răspunderi economice, cu perspective
de mare ordin tehnic, vă asigur că este o diferenţă, pe care eu n-o pot
parcurge uşor.
Şi atunci, mi-aş îngădui să vă rog să faceţi o propunere. Dl.
general Antonescu n-a semnat încă până acum acest decret. Ceva mai
mult: domnia sa a pus o notă, în care spune: nCine este specialistul?'. Pe
cine contaţi dvs. să vă facă toate operaţiunile tehnice ale românizării?
Dvs. credeţi că omul cel mai dotat poate, la capătul unei cariere, la
sfârşitul unei vieţi, în care a lucrat în cu totul alte domenii, să-şi ia aici
misiunea de a lucra pe amănunte. Pentru că nu este vorba aici de
conducerea unui departament, de o politică de sinteză sau de o vastă
experienţă de sinteză a statului, pe care o pui, la capătul unei cariere, în
slujba unui departament oarecare. Aici este vorba de amănunţimi
tehnice în conducerea unui serviciu cu caracter social, o tehnică în care
se cere sau să cunoşti problemele financiare , pentru că este o serie
întreagă de operaţii financiare, pe care trebuie să le facă Centrul , sau să
cunoşti problemele industriale şi regimul industrial din România, pentru
ca alături de toate aceste operaţiuni, de care am vorbit noi, că trebuiesc
îndeplinite îndată, nu uitaţi că vine problema românizării vieţii
economice în genere.
Şi atunci, cum vreţi dvs. ca aceşti oameni, care pentru prima oară
iau contact cu aceste probleme, să-şi poată consacra activitatea lor şi să
meargă la rezultate imediate?
·

•
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Uacă ar fi vorba de principii generale, dacă ar fi vorba de o
întelegere abstractă, ati avea dreptate. Dar aceşti oameni au rolul
mărunt de a cerceta dosare, de a verifica punct cu punct conditiunile
îndeplinite de solicitanţi, de a aprecia solvabilităţi, de a cântări posibilităţi
de credit, de a merge la fata locului ca să vadă situaţia terenurilor
agricole, ca să-şi dea seama de valoarea lor, de a merge dincolo la
bunurile industriale, ca să-şi dea seama de ce reprezintă şi de ce
destinaţie mai bună pot să primească, sau ce preţuire se poate face
pentru ele.
,
Şi atunci, cum vreti dvs. ca cei pe care i-aţi propus să poată face
toate aceste lucruri?
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: Sunt foarte
mirat , domnule preşedinte. Eu am propus o listă mare cu oameni din
toate specialităţile.
Ceea ce este acolo, este trecut din ordinul domnului general şi din
ordinul dvs. : toată lista Consiliului de Administraţie. [ . .]
Trec la chestiunea fondului. Neavând altă posibilitate, tot ceea ce
am propus până acum a făcut să nu ajungem la un rezultat definitiv. Din
bunurile rurale, numai o parte eventual se trece la colonizare. Am fost şi
în Dobrogea de Nord. Acolo risc să nu fac anul acesta nici o mişcare .
Azi îmi lipsesc pământurile din Basarabia. Dar chiar cu aceste
pământuri, tot n-aş putea lua vreun fond. Sunt foarte putine bunurile din
Ardeal, pe care să le pot trece la vânzare. Lucrurile ar merge mult mai
uşor în jurul Bucureştilor, în judeţele Ilfov, Vlaşca şi Teleorman.
Până la toamnă însă trebuie soluţionată această problemă . Atunci
aş putea trece la vânzarea bunurilor în parte. Trebuie să contez şi pe
bunurile pe care le ocupă ardelenii, bunurile de la evrei, care însă sunt în
simplă arendare. Aceasta nu este cea mai bună soluţie; de altfel nu este
decât o soluţie cu totul trecătoare. Dar luând pe aceşti refugiaţi de
acolo, ei vor începe să fugă în alte părţi ale ţării. Ei suryt mulţumiţi acolo
si n-au pretenţia să li se lase terenurile definitiv lor. In tot cazul, anul
acesta nu se poate trece acolo la o definitivare.
La fel în Moldova, unde am băgat foarte mulţi ardeleni, şi o parte
din cei descentraţi, care acum în parte sunt iarăşi concentrati. Probabil
că la toamnă vor veni însă deconcentraţi.
M-am ocupat şi de Bucovina, unde am băgat vremelnic pe
refugiatii bucovineni din nordul Bucovinei; i-am băgat în Bucovina de
Sud. De acum înainte ei urmează să treacă în Bucovina de Nord, unde
vor avea terenurile din Bucovina eliberată .
Aceasta este situaţia terenurilor. Deci singurele terenuri supuse
vânzării sunt viile şi moşiile mai mari. În ce priveşte moşiile mai mari, am
lucrările pregătite pentru o primă şedintă a Comisiunii Interministeriale
de îndrumare, şedinţă care însă nu s-a puM ţine până acum. În aceste
lucrări arăt tot ceea ce Ministerul de Domenii cere şi ce pretind
Camerele Agricole. Am datele şi în ce priveşte bunurile din Dorohoi, din
Botoşani etc. , bunuri cu care nu pot face nimic , până nu le supun
comisiunii, care are să hotărască definitiv asupra lor. Am de asemenea
date în ce priveşte solicitările făcute pentru aceste terenuri de unele
.
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institutu veterinare sau sanitare. Am toate datele. Sunt gata să le supun
Consiliului Interministerial.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: În ce priveşte fondul.
cum spuneţi dv. , eu mă deosebesc de dv. şi cred că se poate găsi soluţia
privitoare şi la fondul proprietăţti. Şi aceasta pentru un îndoit motiv. Un
prim motiv: pentru că multe din aceste bunuri au fost atribuite şi
refugiaţilor basarabeni şi bucovineni, nu numai transilvănenilor. Au fost
atribuite foarte multe bunuri din Moldova.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare
şi inventar: Da.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Prin umlare, dacă
mâine aceştia vor voi să se în•oarcă la vetrele lor, dv. veţi fi constrânşi să
soluţionaţi problema. Deci, trebuie să vedeţi că problema de fond nu
numai că s-a pus, dar s-a impus, fiindcă aţi rămas cu bunuri vacante, iar
administratoru refugiaţi numiţi pentru administrarea lor le-au părăsit.
Aşadar, soluţia de fond nu numai că este actuală, dar este
iminentă . Dv. trebuie să luaţi imediat în studiu această chestiune, pentru
ca să nu riscăm mâine să rămânem cu aceste bunuri lăsate fără stăpân.
În al doilea rând, se poate găsi soluţie chiar pentru bunurile care
sunt astăzi administrate de transilvăneni.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare,
şi inventar: Le sunt arendate.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Foarte bine. Arendările,
dacă le-aţi făcut în conformitate cu dispoziţiunile guvernului, arendările
au fost făcute sub conditie şi cu toate rezervele în ce priveşte drepturile
de liberă dispoziţiune ale statului asupra fondului . . .
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare
şi inventar: Absolut.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: . . . prin urmare,
condiţiile de arendare astfel făcute nu pot să înrâurească cu nimic
dreptul de dispoziţie al statului asupra fondului.
Este oportun, este normal, este folositor ca să procedăm la acest
examen?
Din toate punctele de vedere: da!
Domnule general, dacă vom aştepta să rezolvăm problema
Transilvaniei, pentru ca să ne ocupăm de condiţia acestor bunuri, fără
ca să fiu optimist. . .
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare,
inventar: Dar ce fac cu 140 OOO de refugiaţi ardeleni, din care circa 80%
sunt agricultori?
Dl . prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnule ministru, vă
rog să nu uitaţi că acum ne găsim într-un război, care duce armatele
române pe pământul Basarabiei, unde s-a făcut o dărâmare, o tălăzuire
a proprietăţti de regimul bolşevic, unde au dispărut foarte mulţi
proprietari, unde vor dispare foarte mulţi proprietari, de unde vor fi
înlăturaţi de noi foarte multi proprietari. De asemenea, nu uitaţi că vom
merge pe teritoru care, la fel, şi ele îşi aşteaptă proprietaru.
·
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Şi atunci, dacă unei părti din ardeleni - încă din motive de politică
naţională - dacă nu vrem să înstrăinăm geogrnfia spirituală a ardelenilor
noştri şi a revendicărilor lor, făcându-i să-şi găsească satisfacţitmi
patrimoniale în alte clirectii geografice, pentru o parte însă din ei va fi
foarte posibil ca să facem colonizare şi să facem cu ei astfel aşezări în
proprietătile basarabene sau transnistrene.
Problema va deveni iminentă, domnule general, şi de aceea
trebuie neapărat s-o soluţionăm imediat.
Nu uitaţi, pe de altă parte, că în Başa.rabia de Sud aveţi problema
bunurilor Germaniei, care au fost părăsite şi care vor trebui să fie
organizate în proprietătile mijlocii şi imediat ocupate.
Cred că elementul cel mai apt pentru asemenea colonizări este
tocmai refugiatul, fostul proprietar mijlociu, care; cu sprijinul statului,
poate să-şi continue acolo o aşezare potrivită.
Prin urmare, toate aceste probleme sunt iminente.
general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare
şi inventar: M-am gândit la acest lucru, domnule preşedinte, dar nu
m-am gândit niciodată ca un ardelean să meargă în Basarabia.
lnsă, dacă guvernul hotărăşte, mă voi ocupa serios de această
solutiune. Dar este greu.
prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Nu numai că guvernul
trebuie să hotărască , dar guvernul trebuie să folosească acest moment
istoric pentru ca să schimbe această mentalitate, care v-a făcut şi pe dv.
să nu vă gânditi niciodată la acest lucru. Aceasta, fiindcă trebuie cu orice
pret să unificăm spiritul economic, să unificăm toate pârghiile neamului
acestuia. Şi un element fundamental al acestei unificări este circulaţia
interioară a populaţiei, este migraţiunea şi colonizarea, elemente care
pot asigura o osmoză nu numai pe plan etnic, dar şi pe plan national
interior, prin absorbirea de mentalităti, prin confundarea stărilor de spirit
şi a tendinţelor particulariste, toate acestea fiind factori de natură să vă
facă să gândiţi la această soluţiune şi s-o considerati ca iminentă.
În ce priveşte soluţiunea practică, dv. aveti propuneri de făcut în
ce priveşte vânzarea bunurilor industriale şi a bunurilor agricole?
general Eugen Zw_!edeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare
şi inventar: ln ce priveşte bunurile agricole: am trimis, fără nici o altă
aprobare, cinci comisiuni în cinci judete, care au început prima
valorificare.
Însă, dacă mergem la comisiunea de judecată , cum am mers
până acum la care în timp de 7 săptămâni nici un singur bun nu a fost
declarat că este evreiesc. aşa ca să-l pot expropria definitiv atunci nu
ajung la valorificarea bunurilor anul acesta. [ . . ]
prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: În lege nu stă scris că
contestaţia suspendă executarea.
general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, coloni7.are,
şi inventar: Până nu ştiu care este bun evreiesc, nu pot face nimic.
prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Nu stă scris în lege că
trebuie să aşteptaţi rezultatul contestaţiei pentru ca să decideţi asupra
proprietătii.
.
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Dl. C. Stoicescu, ministrul j ustiţiei: Dar cine decide asupra proprietătii?
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vreau să spun cu totul
altceva.
Cine decide este fără îndoială comisiunea j urisdicţională a
Centrului de Românizare.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justitiei: De aceasta se plânge domnul general.
Dl. prof . Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Oricât s-ar plânge
domnul general, este cu neputinţă să cerem Centrului de Românizare să
rezolve 1 OOO de contestaţii în �teva săptămâni. Nu sunt magistratu de
la comisiunile jurisdicţionale Dumnezei, ca să judece instantaneu toate
contestaţiile.
Ceea ce trebuie făcut este ca dv. , cu concursul referenţilor
magistraţi şi al Contenciosului dv. , să faceţi un examen preliminar al
tuturor contestaţiilor; să stabiliţi care sunt contestaţiile serioase şi care
sunt contestaţiile făcute numai din spirit de şicană , sau din iluzia că, prin
întârzierea acestei proceduri, cine ştie ce binefaceri cereşti vor împiedica
opera de expropriere. Atunci unnează să decideţi care sunt bunurile
asupra cărora s-a făcut o contestaţie lipsită de orice temei, şi să socotiţi
un atare caz ca şi când n-ar exista contestaţie şi să nu mai aşteptaţi
rezultatul contestaţiei. Frreşte, veţi proceda astfel, oprind contestaţiile
care sunt serioase, sau care vă relevă situaţiuni excepţional de nedrepte,
ca să dispuneţi asupra lor numai după ce comisiunea jurisdicţională se va
pronunta.
Dl. general Eugen Z"1edeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare,
şi inventar: ln afară de aceasta, mai este o a doua chestiune, care şi ea
cere timp îndelungat iarăşi. După ce se spune că un bun este evreiesc ,
intervine a doua chestiune care vine la această comisiune, ce urmează să
fixeze şi preţul de cumpărare a bunului, şi despăgubirea evreului.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Nu este nici un raport
intre dispunerea de un bun şi exproprierea bunului.
Bunurile au trecut în patrimoniul statului prin însuşi efectul
decretului de expropriere. Prin acest decret însuşi, toate aceste bunuri
sunt proprietatea statului de plin drept şi fă'ră nici o formalitate, pe chiar
data intrării în vigoare a decretului de expropriere.
Prin urmare, dv. puteţi dispune asupra acestor bunuri.
Între despăgubire sau dreptul de despăgubire, care este un simplu
drept de creanţă al evreului în contra statului, şi între dreptul dv. de
dispoziţie asupra bunurilor faţă de terţele persoane, nu este absolut nici
un raport juridic.
.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare,
si inventar: Juridic . nu va fi; dar practic, este, pentru că , dacă nu ştiu cât
plătesc evreului, cu cât vând eu bunul?
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Nimeni nu v-a
împiedicat până acum ca, ţinând seama de rolul fiscului, ţinând seama
de exproprieri şi de aprecierea organelor fiscale, să vă informaţi. Puteaţi
face să vi se comunice rolurile şi să întocmiti calcule în conformitate cu
legea şi în felul acesta să aveţi, date după datele fiscului, stabilită
valoarea bunului.
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Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare,
şi inventar: Chestiunea este foarte grea. Sunt cinci comisiuni. Trebuie 67 săptămâni pentru un judeţ.
Dl. general Ion Sichitiu, ministrul agriculturii: (face, în particular, o comunicare
doT1U1ului vicepreşedinte al Consiliului).
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: DoT1U1ul ministru
general Sichitiu îmi spune că aici va fi o păcăleală - zice domnia sa
pentru că evreii întotdeauna au avut grijă să folosească venalitatea din
alte timpuri a aparatului fiscal, pentru ca să-şi impună bunurile imobiliare
la mai putin.
Dar, vă rog, în privinţa aceasta să lămurim chestiunea , ca să nu
mai fie nici un echivoc.
Dl. N. Ceauşescu: Este în contra lor.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu , vicepreşedintele · Consiliului: Da. Şi nu este nici un
fel de raport între pretul pe care n plăteşte statul ca despăgubire şi între
pretul pe care îl ia statul ca vânzare, fată de achizitorul nou, fată de
românul cumpărător. Nu este nici un fel de raport. Din chiar textul
decretului privitor la organizarea Centrului de Românizare, din chiar
dreptul Centrului de a reduce cu 20% pretul, dacă se plăteşte în
întregime, rezultă că nu poate să fie nici un fel de raport între pretul de
expropriere şi pretul de vânzare.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare,
şi inventar: Este, domnule preşedinte. Este foarte greu.
Dacă eu vând un bun cu 5 milioane şi după aceea dau oficial
evreului numai un milion bonuri, situaţia este foarte grea. Nu pot merge
înainte , până nu ştiu cât trebuie plătit.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Şi credeţi dv. că dacă
dati întâi 1 milion şi luaţi 5 milioane apoi, credeti că atunci situatia este
mai uşoară?
Dl. I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Este dificultate la bunurile
industriale , pentru că aici criteriul impunerilor este în contra noastră ,
pentru că venitul, de exemplu, la o fabrică de spirt, venitul se multiplică
cu opt, pentru fisc, ceea ce dă mai mult decât valoarea fabricii. Dar
aceasta nu m-a împiedicat să vând fabrica şi să fac expertiză . De altfel,
sunt numai zece fabrici de spirt.
Dl. prof . Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vă atrag atenţia că am
prevăzut în lege dreptul ca, ori de câte ori se va constata prin diferite
degradatiuni că pretul care figurează în rol este mai mare decât acela
real, să se poată face cu ocazia procedurii de evaluare o reducere a
pretului.
Dl. I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Şi o expertiză .
Dl. prof . Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Sigur . Prin urmare.
puteţi întrebuinţa această procedură.
Dl. I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Cu atât mai mult cu cât bunurile
industriale sunt limitate ca număr.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnul ministru al
agriculturii ce propuneri are de făcut în această privinţă?
-
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Dl. general I. Sichitiu, ministrul agriculturii: Nu avem nimic de propus până nu
cunoaştem situaţia exactă a bunurilor acestora.
Dl. I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Între bunurile industriale avem:
250 mori, 1 O fabrici de spirt, 94 de întreprinderi de cherestea şi un
număr de fabrici de produse chimice, care nu sunt luate în posesiune.
Am putea începe cu ele. Să facem în privinţa lor o evaluare
sumară . Numim un expert şi într-o săptămână să începem lucrările şi să
dăm apoi drumul operaţiunii. Trebuie să procedăm mai repede, fiindcă
aici este mai mare pericolul de degradare. Nu trebuie să uităm că nouă
ne lipsesc doi factori: experienta şi capitalul. De aceea, trebuie să găsim
persoane care să întâlnească aceste două condiţiuni: să aibă şi
experienţă şi capital.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Prin urmare, domnule
ministru general Zwiedeneck, când tineti şedinţa Centrului Naţional de
Românizare, fixaţi împreună cu domnii miniştri de finante, de economie
naţională şi de agricultură criteriile de aplicare a decretului de
românizare, şi a Centrului de Românizare.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare,
şi inventar: Sunt la dispoziţia domniilor lor.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Numai domnul ministru
general Stoenescu a avut curaj - de altfel, domnia sa şi-a mai luat de
câteva ori răspunderea unor iniţiative care să mai uşureze activitatea
aceasta centrală a guvernului - şi a avut unele discuţiuni la Ministerul
Finanţelor. La 1 4 martie, de exemplu, s-au început discutiunile privitoare
la vânzarea bunurilor expropriate . Ministerul Finantelor a insistat atunci
asupra necesităţii de a se ajunge la vânzarea acestor bunuri, întrucât, în
conformitate cu tratatul de la Craiova şi cu conventiile semnate cu
Germania5, Ministerul de Ftnante are obligaţii de plată . cărora trebuie să
le facă fată tezaurul nostru.
Deci este normal să se ajungă la vânzarea acestor bunuri, pentru
ca din pretul lor să se poată acoperi aceste plăţi.
S-a hotărât convocarea unei conferinte. Pe urmă, la 3 aprilie , a
avut loc conferinta, la care ati participat şi dv. şi s-a pus acolo din nou
problema aceasta, rămânând ca să se facă un plan de lichidare generală
a bunurilor evreieşti şi să se separe ceea ce va putea fi lichidat pentru
nevoile tezaurului de ceea ce trebuie să formeze obiectul soluţionării
chestiunii sociale şi economice pentru întărirea proprietăţii.
În sfârşit, la 10 aprilie a avut loc o altă conferintă , cu prilejul
căreia dv. aţi arătat că valoarea bunurilor rurale atinge 5 miliarde lei, din
care urmează să fie despăgubiţi unii din acei îndreptătiti în conformitate
cu prevederile. Aţi arătat de asemenea că sunt o serie întreagă de
probleme tehnice în legătură cu pădurile , cu fabticile de spirt etc . . care
urmează să fie soluţionate aparte.
În sfârşit, la 15 aprilie, a avut loc o nouă conferinţă , care de
asemenea a stabilit o serie întreagă de principii.
La 16 iunie, Ministerul Finanţelor a făcut o interventie, pentru ca
să vadă ce a rezultat din primele discuţiuni şi din principiile arătate,
fiindcă până la acea dată nu rezultase nimic.
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Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare,
şi inventar: Exact. La 1 1 aprilie am scos primul tablou de bunurile
industriale, de morile luate de la germani. Ştiu şi preţul. Rog însă încă o
dată pe domnul ministru al justiţiei să ne dea o dezlegare în virtutea
căreia noi să facem deciziuni privitoare la vânzarea unui bun contestat.
fiindcă altfel se poate întâmpla ca eu, astăzi, să vând bunul şi poimâine
judecata să spună că acest bun nu trebuia să fie expropriat.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Dar aveţi contestatu la toate bunurile acestea?
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare,
şi inventar: Avem circa 1 OOO de contestaţii.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Din câte bunuri?
Dl. . general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare,
şi inventar: Din 3 OOO de bunuri.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Atunci vindeţi celelalte două mii .
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Fără îndoială. Şi sunt
doar 2 OOO de bunuri?
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare,
şi inventar: Dar aceste 2 OOO de bunuri sunt ocupate momentan de
refugiaţi, pentru anul acesta.
.
Dl. general N. Stoenescu, rriinistrul finanţelor: Le puteţi vinde cu obligaţia ca să
intre în folosinţă după ce contractele de arendare s-au terminat.
Dl. N. Ceauşescu: Toate contractele de arendare au fost făcute până la 1
noiembrie.
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Prin urmare, aveţi toate
posibilităţile de vânzare.
De aceea, vă rog să convocaţi imediat şedinţa Consiliului
Interministerial de îndrumare a Centrului de Românizare, pentru ca să
stabiliţi datele de execuţie ale acestor principii.
Trecem deci la vânzarea bunurilor agricole.
Domnul ministru al agriculturii face propuneri concrete de
împărţire în loturi şi de vânzare a bunurilor imobiliare rurale.
Domnul ministru al finanţelor stabileşte modalităţile de control a
operaţiunilor financiare, pe care le îndeplineşte Centrul; domnul ministru
al economiei naţionale va propune criterii tehnice pentru vânzarea
bunurilor industriale, pentru imediata lor trecere în posesiunea
<:umpărătorilor şi pentru găsirea unor cumpărători apţi să facă din
aceste bunuri industriale izvoare economice efective.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Domnule preşedinte, în ceea ce priveşte
Centrul de Românizare, înainte de a trece la o altă chestiune, tin să vă
spun că am primit din partea Creditului Funciar Urban din Bucureşti o
plângere în care se arată că instantele refuză să-i dea în primire
imobilele evreieşti la care nu s-au plătit ratele si din cauză că sunt vreo
300 de imobile în această situaţie, nu se va putea plăti cuponul de la 1
iunie.
Această instituţie cere ca tribunalele să dea un drept de posesiune
Creditului, care să ia chiria, iar din chirie să-şi adune sumele necesare
pentru plata cuponului de la 1 iunie.
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Dl.

Dl.
DL

Dl.

La aceasta se opune însă fonnal textul legii. Am aici referatul
primului preşedinte al Tribunalului Ilfov în care se arată care au fost
consideraţiunile care au făcut instantele să refuze luarea în posesie a
acestor bunuri şi unde se cere ca guvernul să aprecieze această situaţie şi
să vadă dacă n-ar fi cazul să vie cu un decret-lege prin care să se dea
Creditului folosinţa asupra acestor bunuri.
prof.
Mihai
Antonescu, vicepreşedintele Con.şiliului: Domnule ministru , eu care
am făcut atâtea decrete-legi, am ajuns să fiu împotriva, lor. Cred că şi
de data aceasta am să fiu în contra unui astfel de decret.
Dacă domnul general Zwiedeneck va avea lista tuturor bunurilor
"Urbane expropriate care urmează să fie trecute Centrului de
Românizare, care va avea să se ocupe de situaţia lor, în conformitate cu
dispoziţiile decretului-lege , aceste bunuri pot să fie date în plată
creditorilor lor.
C. Stoicescu, ministrul justitiei: Adică cruar Creditului Urban?
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Creditul Urban poate să
devină proprietarul acestor bunuri, însă nu pe calea luării în posesiune şi
a vânzării silite la tribunal, în condiţiunile pe care le vrea Creditul, ci pe
calea unor exproprieri de creante sau de dări în plată stabilite de Centrul
Naţional de Românizare în înţelegere cu Subsecretariatul de Stat al
Românizării, adică cu noi.
C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Atunci, cu ce plăteşte Creditul cuponul de la 1
•

.
. 7
IUTUe .

Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnule ministru, această
problemă a plătii cuponului mi se pare putin excesivă, pentru că Creditul
Funciar Urban afirmă că din cauza a 300 de imobile ci.lreieşti nu poate
să-şi îndeplinească această obligatiune. Or, Creditul Funciar Urban a
avut o serie întreagă de imobile în diferite oraşe şi s-a găsit după
cutremur şi după frângerea graniţelor în situaţii mult mai grave şi cu
toate acestea n-a spus că nu poate să-şi plătească cuponul. Şi acum,
pentru 300 de imobile evreieşti, asupra cărora are vocaţiunea de a
deveni proprietar şi prin urmare orişicând poate să emită cupoane,
pentru că totdeauna are acoperire, vine şi face această afinnatie.
Aceasta nu este transformare.a untri drept real, a unui drept de
ipotecă într-o creanţă personală, într-o creanţă oarecare, de natură să
înrâurească asupra drepturilor sale de a emite noi cupoane, ci
dimpotrivă, textul legii creează vocatiunea de a transforma un drept real
de ipotecă într-un drept real de dare în plată, adică vine şi consolidează
şi mai mult pozitia pe care o are Creditul. Prin urmare, nu văd ce ar
putea să înrâurească asupra drepturilor acestei instituţii de credit. Însă,
totuşi, pentru că este vorba de o problemă de organizare a Creditului, vă
rog să îndrumaţi pe domnii reprezentanţi ai Creditului Funciar la
Ministerul Fmantelor, unde domnul general Stoenescu va găsi soluţia,
fără decret.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: În orişice caz, soluţia pe care au dat-o instantele
judecătoreşti este judicioasă. Prin urmare, din acest punct de vedere
este întemeiată şi eu o pun la dosar.
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DL prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: Conform legii, toate
bunurile evreieşti expropriate au trecut în pahimoniul statului.
DL A. Pană, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii : Creditul Funciar poate să
facă un împrumut temporar, până când ajunge să facă lichidarea.
DL prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Aceasta este o soluţie care
trebuie avută în vedere, atunci când se creează vocaţia de a se
transforma un drept de creanţă într-un drept de proprietate. Nu se
poate contracta un împrumut ca să se plătească cuponul, până când se
lichidează aceste operaţii?
Se poate găsi şi o altă soluţie: de exemplu, ca Centrul Naţional de
Românizare să trimită imediat somaţii conform legii. Prin efectul
somaţiilor, posesiunea trece asupra Centrului Naţional de Românizare,
care o cedează Creditului Funciar Urban, până la rezolvarea problemei
de fond.
Şi atunci, chestiunea este rezolvată fără decret-lege şi fără
sentinţe judecătoreşti.
DL N. Ceauşescu, secretar general al Subsecretariatului de Stat al Românizării:
Singura dificultate este că aici se iveşte o diferentă de dobândă de 2%,
pentru care trebuie să fie despă@bit Creditul Funciar Urban de către
Centrul Naţional de Românizare. Într-adevăr, noi plătim o dobândă de
3%, pe când Creditul plăteşte 5%. ( . . . ]
DL general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare,
şi inventar: Daţi-mi voie să ridic munai două chestiuni.
Prima: dacă se scoate evreimea din toate întreprinderile, mai ales
din cele din Moldova, vom avea o mare masă de evrei în pământul
românesc de aici.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnule general, nu vă
preocupaţi de acest lucru.
DL general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare,
şi inventar: Mă preocup, ftindcă este vorba şi de Uniunea pentru
sprijinirea evreimli, care urmează să întreţină pe aceşti evrei pe care noi
îi dăm afară din Moldova.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnule general, istoria
zilelor noastre se scrie cu pagini foarte noi şi cred că Uniunea pentru
sprijinirea evreimli nu prevăzuse împrejurările de azi, aşa încât nu vă mai
preocupaţi de grija repartitiei teritoriale a evreilor în cazul când vor fi
scoşi din viata rurală.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare,
si inventar: A doua chestiunei. mai importantă : Institutul de Credit.
Organizarea lui este încă la dv. hni trebuie semnătura dv. ca să înceapă
să functioneze. ( . . . )
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1 La 22 iunie 1 94 1 , orele 03,00, armatele germane au declanşat agresiunea contra U.R.S.S. Generalul
Ion Antonescu a dat ordin trupelor române să treacă Prutul $i să înceapă operatiunile militare, angajând
România în războ! alături de puterile Axei.
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Măsura a fost transmisă de Ministerul Afacerilor Interne cu adresa nr. 4 147 din 21 iunie 1 94 1 , cu
specificările: Confidenţial. Foarte urgent. Redăm continutul integral:
„Domnul general Antonescu, conducotorul statului, ordonO urmOtoaele:
1 . Toţi evreii valizi înb'e 1 8-60 de ani. din satele dlnb'e Siret şi Prut, vor fi evacuaţi în locpul de
Io Tfwgu-Jlu şi în satele din jurul acestul oraş. Prtmele b'enurt pleocO cu începere de azi, 21 Iunie o.c.
Restul familiilor evreieşti din satele dlnb'e Siret şi Prut, co şi familiile evreieşti din celeJolte sate
din Moldollo, vor fi evacuate cu ceea ce le este necesa penb'u b'ol, în comunele Ulbone de pe teritoriul

judetela respective. prin grijo prefecţilor de Judeţ
Evocuaeo acestor familii din satele din Moldavo se vo face în 48 de
ordinului.

ore

de Io primireo

2. Toate familiile evreieşti.cere se gOsesc în satele din restul ttl'll vor fi evacuate cu ceea ce le

este necesa penb'u b'ol, în comunele urbane de pe terltortul judeţului respectiv, prin grijo prefecţilor, în
tl� de 4 zile de Io primireo prezentului ordin.
Penb'u toţi evocuoţll se vor întocmi tabele, cere vor fi predate poliţiilor respective. penb'u o ţine

evidenţo lor în scopul co orice eventuolO deplasare SO se pootO foce cu înlesnire.
Familiile evocuote nu ou voie sO mol lnb'e în comunele din cere ou plecat.
Comlnele celor evocuoţl, precum şi orice alte bunuri cere ou rOmos vor fi dote în primireo
outorll:Oţllor administrative locale.
Acel cere cu ocazia acestor evacuai vor fi prinşi în flagrant delict de devostcreo bunurilor sau
îşi vor însuşi recoltele vor fi deferlţl Tribunalelor Mlllta8 şi vor fi sancţionaţi cu pedeapso cu moorteo.
De asemenea, vor fi pedepsiţi în mod extrem de sever toţi ocel cere se vor dovedi co ou fost
necorecţi cu ocazia acestor evocuOrl.
Pedepsele Io care se erpun cel ce vor devasta sau vor fi necorecţi se vor aduce Io cunoştinţo
oamenilor din comuno prin afişare şi batere de tobO , penb'u o nu cOdeo în greşealo.
Evacuaţii Io Tg.-Jlu vor fi sfOtulţl sO-şl Io cu el lenjerie. veselo. bani.

Prefecţii judeţelor vor lua mOsurl penb'u oprovizlonoreo celor evacuaţi şi vor veghea co mOsurile
ce se Iau foţO de el so fle civilizate.
Penb'u b'onsportul pe C.F.R., se vo cere de prefecturi Io garnizoane foi de drum. Ministerul
Ap(rOrll Noţionale o dat deja oproboreo.
Se vo reporta de executarea evacuOrllor". (J. Ancel, op. cit . voi. li, pag. 414-4 15).
.

Asupra aplicării ordinelor de evacuare, generalul E. Leoveanu a făcut o amplă expunere în sedinta
Consiliului de Miniştri din 5 august 1 94 1 :
.La 21 Iunie, s-o dat ordin co toţi evreii valizi înb'e 1 8 şi 60 ani care se gOseou în zono cuprlnSO
înb'e Prut şi Siret sO fie evacuaţi Io TOrgu-Jlu, co şi acela cere se g0seou·1a c*eopto Prutulul. p&10 Io munţi,
sO fle evacuaţi în comunele urbane reşedlnto de judeţ.
Pe urmO, s-o dat ordin co. în oraşele reşedlnto de judeţ, sO se Foco concenb'oreo evreilor în
cartiere. Aceste concenb'Orl s-ou fOcut penb'u toate oraşele din Moldavo, iar în Muntenia s-ou fOcut în
Prahova şi în BuzOu şi apoi în Râmnicu SOrot. Tulcea şi Constanţo.
În ce priveşte Prefecturo Poliţiei Copltolel, aceste concenb'Ori nu s-ou fOcut p6nO în prezent.
fiindco cea moi more porte din localurile care existO erau ocupate de outorit6ţile rom6ne sau de organele
militare germane. (Vezi pe larg în E.R. 1 940- 1 944, voi. I . , documentul 94).

În 1942, G. Richter, consilierul ambasadei germane pe problemele evreieşti, într-un articol publicat în
ziarul bucureştean de limbă germană Bukarester Tageblatt, în nr. din 8 august, aprecia astfel această
măsură: .Concentrawo f!Mfl/lor fn oraşe fn/esneşte fn mcxJ firesc o moi bund supra.teghere ş/ ofet6
� cele mol bune poslbi//tOţl pentrv fnl6turorea lot" .
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Conform datelor statistice publicate în lucrare.a Trei ani de guvernare, prin decretul-lege din 28 martie
194 1 , au trecut în patrimoniul statului 75 385 de apartamente evreieşti, evaluate la 59 OOO 603 573 de
lei (op. cit., pag. 145).
• Categoriile de bunuri industriale expropriate de la evrei până la data respectivă au fost cele legate de
economia rurală (mori comerciale, mori sistematice, mori tă.răneşti, fabrici agricole de spirt, fabrici
industriale de spirt, distilerii, cazane de tuică ş.a.).
s La 30 octombrie 1940 a fost semnată între guvernul regal român şi guvernul Reichului german
conventia privind repatrierea JX>PUl.atiei de origine germană din BucOllina de Sud şi Dobrogea. Statul
român s-a obligat să plătească importante despăgubiri pentru bunurile rămase în România. (M.O.P.I, nr.
254 din 30 octombrie 1940).

96
1941, iulie 2

Consfătuirea profesorului Mihai Antonescu,
vicepreşedinte a f Consiliului de Miniştri, cu viitorii
guvernatori ai Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei.
Basarabia şi Bucovina vor fl sup use unui regim cu
totul nou de eliberare de toate mfiltratf unlle străine.
Domnilor, v-am convocat azi pentru că, cu sprijinul lui Dumnezeu şi cu munca
generalului Antonescu, ajungem în foarte scurtă vreme să ne recâştigăm pământul
Basarabiei şi Bucovinei. Fireşte că o serie întreagă de probleme sunt legate de această
întoarcere a istoriei şi de această reaşe?.are naţională . Voiam să ştiti că generalul
Antonescu, dacă a întors istoria în ce priveşte drepturile noastre teritoriale, nu o
întoarce şi în ce priveşte explicatiile şi păcatele trecutului. Nu înteleg să clispretuiesc tot
ceea ce s-a construit de la 1918 şi până la 1940 şi nici nu vreau să mărginesc păcatele
trecutului la opera locală provincială . Păcatele mai mari au venit de la Bucureşti, au
venit din politica generală a statului, au venit din nivelul moral al vieţii noastre publice;
au venit din lipsa totală a unei conceptiuni de stat şi din lipsa de răspurrleri, mai ales în
ce priveşte aşezarea etnică a neamului nostru.
Toate lucrurile acestea au fost. Esentialul este să nu le reîncepem.
De aceea, Basarabia şi Bucovina vor fi supuse unui regim cu totul nou.
Generalul Antonescu personal va veghea la această aşez.are de noi destine în Basarabia
si Bucovina. Organizarea acestor provincii va fi făcută pe baze cu totul noi.
Avem acolo întâi de călăuzit, de înlăturat, influenta care, oricât de trecătoare a
fost, pe atât de nefastă a comuni<;rnului, care fără îrxloială a pustiit institutiunile, în
orice · caz a dărâmat toate aşezările de structură din aceste provincii româneşti.
Organi?.area se va face cu un regim foarte sever. Vă ammt că un zi:! de
impermeabilitate va aşeza la început despărtttor Regatul de Basarabia şi Bucovina.
Trebuie să lidOOăm întâi acolo toate stările care pot să fie potrivnice unei noi zidiri
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româneşti peste Prut şi în nord. Prima aşezare a lor va fi opera exclusivă a generalului
Antonescu; va fi un regim jumătate de aşez.are militară, jumătate de aşez.are
administrativă , pentru că numai aşa vom izbuti să dăm de la început şi sentimentul de
siguranţă tuturor populaţiilor şi să realizăm toate mijloacele de care avem nevoie,
pentru ca să purificăm aceste provincii. Rirxlcă ceea ce trebuie să ştiti este că faza întâi
a acestei politici şi acestei reorganizări este purificarea acestor provincii. Be trebuie să
fie şi să rămână provincii româneşti nu numai într-un înţeles convenţional cu proportii
vaste şi abstracte, dar într-o biologie sănătoasă şi pe care să putem nu numai s-o
simtim, dar s-o verificăm în fiecare zi prin realitatea socială şi etnică a populaţiei care
locuieşte aceste provincii . Prin urmare, prima faz.ă este o fază de purificare radicală. A
doua fază este o fază de aşez.are a unor in.stitutii. A treia fază este începutul
reconstructiei.
[.]
Cred că este o mare datorie pentru dvs. să vă daţi seama că suntem la o
răscruce de destin românesc şi că purificarea de care v-am vorbit, care va libera
pământul acesta moldovean, n va elibera de toate infiltratiunile străine, trebuie să fie
urmată de o acţiune vânjoasă românească de pătrurrlere a elementului românesc în
toate sectoarele vieţii , inclusiv în sectorul economic şi comercial. Cel putin la capătul
acestei experienţe sfâşietoare să înţelegem că un neam nu se poate ţine decât atunci
când toate pârghiile lui de viaţă sunt în mâinile noastre.
A.S. 8 . ::ond P.C . M . Cabinet. dosar 4 78/ 1 94 1 . filele i - 1 O
.
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Şedinta Consiliului de Miniştri. Extrase din expunerea
profesorului Mihai Antonescu, preşedintele ad-interim
al Consiliului de Miniştri, privind politica de purificare
etnică in provinciile -Sasaraoia şi Bucovina.
Şedinţa se deschide la ora 16, 10, sub preşedinţia domnului prof. Mihai A.
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, preşedintele ad-interim al
Consiliului de Miniştri.
Au participat domnii: general Iosif lacobici. ministrul apărării naţionale,
general D. Popescu, ministrul afacerilor interne, general Radu Rosetti, ministrul
culturii naţionale şi al cultelor, general N. Stoenescu, ministrul finanţelor, general
Gr. Georgescu, ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor, general I. Sichitiu,
ministrul agriculturii şi domeniilor, C. Stoicescu, ministrul justiţiei, prof. dr. Petre
Tomescu, ministrul muncii, sănătătii şi ocrotirilor sociale, I. Marinescu, ministrul
economiei naţionalei.. general Gh. Dobre, subsecretar de stat la Ministerul Apărării
Naţionale, pentru lnzestrarea şi Administraţia Armatei, general C. Pantazi,
subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru Armata de Uscat,
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comandor Gh. Jienescu, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Nationale,
pentru Aer, amiral N. Păiş, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale,
pentru Marină, A. Pană, subsecretar de stat la Ministerul Agiculturii şi Domeniilor,
Enric Oteteleşanu, ssubsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, pentru
Românizare, Colonizare şi Inventar, Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la
Ministerul Fmanţelor, general C. Voiculescu, subsecretar de stat la Ministerul
Muncii , Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, general Ioan Popescu, subsecretar de stat
la Ministerul Afacerilor Interne, I. Sandu, subsecretar de stat la Ministerul Culturii
Naţionale şi Cultelor, pentru Culte şi Arte, general Victor Iliescu, subsecretar de
stat la Ministerul Culturii Naţionale şi Cultelor, D. D. Negel, subsecretar de stat la
Ministerul Economiei Naţionale, pentru Aprovizionare, Ovid Vlădescu, subsecretar
de stat la Preşedintia Consiliului de Miniştri.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnilor miniştri, întâi
avem unele chestiuni în legătură cu Basarabia şi Bucovina. [ . . . ]
Ţin să vă înştiinţez că dl. general Antonescu consideră că
purificarea naţională, care trebuie îndeplinită în Basarabia, ne impune o
perioadă de totală izolare a Basarabiei şi Bucovinei de restul Regatului.
După cum, din aceleaşi nevoi, trebuie ca organizarea acesfor provincii să
se facă în mod automat , complet autonom, domnia sa luându-şi şi
răspunderea conducerii şi reorganizării acestor provincii, pentru ca în
timpul cel mai scurt să poată scutura toate urmele bolşevismului din
aceste teritorii şi să poată reaşeza institutiile fundamentale de care avem
nevoie.
Din această pricină, regimul juridic al Basarabiei şi Bucovinei va fi
un regim cu totul special. [ . . . ]
Prin urmare. cea dintâi operaţiune va fi o operaţiune de
informare şi de cunoaştere a datelor pe care trebuie să rezemăm regimul
proprietăţii în Basarabia; se va putea păşi apoi la retrocedarea
proprietăţii pentru refugiaţii din Regat, la recunoaşterea proprietăţii
pentru basarabenii şi bucovinenii care se găsesc pe pământul Basarabiei
şi al Bucovinei şi apoi la completarea proprietătilor vacante prin
operaţiuni de împroprietărire, care se vor face şi ele după criterii
naţionale, după criterii etnice, dar şi după criterii de ordin economic.
Această operaţiune va coincide cu revizuirea verificatoare a
aşezării etnice din aceste provincii1 •
Dl. general Voiculescu se ocupă îndeaproape de elaborarea
acestor principii noi, pentru că domnia sa va primi din partea domnului
general Antonescu sarcina de a se consacra exclusiv Basarabiei, în aşa
fel încât toate aceste principii nu sunt numai simple deziderate. sunt
. baze de reformă . care vor constitui primele acţiuni de reconstrucţie a
pământului românesc al Basarabiei şi Bucovinei. [ . . . )
Pe domnul ministru al armatei, domnul ministru al justiţiei şi
Marele Stat Major îi rog să pregătească un decret care să stabilească un
regim de tratament egal pentru cei care sunt concentraţi şi mobilizaţi,
faţă de cei care nu sunt concentraţi şi mobilizaţi, după acelaşi sistem pe
care s-a întemeiat decretul prMtor la rechiziţii . Să se prevadă
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obl.igatiunea unei contributii pentru cei care nu sunt concentrati şi
mobilizati.
Această contributie va fi cu 300 la sută mai mare pentru evrei2 şi
va stabili diferite criterii , pe care dv. sunteti cei mai în măsură să le
cunoaşteti. tinând seama de categoriile sociale cărora se aplică. Veti face
aceasta, pentru ca să nu stabilim un sistem de taxare uniform pentru
ţăranul nostru, care este sărac şi care poate cel mult să fie pus la o
contribuţie de muncă şi cu orăşeanul sau cu comerciantul sau cu
întreprinzătorul, care pot să aibă alte izvoare economice de viaţă.
Este dorinţa domnului general Antonescu, ca să facem o
asemenea lege, stabilind un regim egalitar pentru acei care nu sunt
concentrati şi mobilizati fată de ceilalti.
De asemenea, dl. general Antonescu roagă pe dl. ministru al
finantelor să găsească mijloacele, să afle normele generale sau de
discriminare în fapt, prin care să se aplice un tratament diferentiat
evreilor sau altor minoritari neprivilegiati, aceasta atât pentru
contributiile directe, cât şi pentru cele indirecte.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare
şi inventar: Afară de grupul etnic german, mai sunt şi alti vizati? Cine
mai sunt privilegiati?
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: În principiu, sunt
italienii şi germanii, care beneficiază de acest regim.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat pentru românizare, colonizare.
şi inventar: Şi japonezii nu?
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Sunt puţini. [ . . . )
Am vrut să spun că mă consider ca loctiitor şi îmi mărginesc
functiunea la starea de război pe care o străbatem, întelegând să-mi
îndeplinesc funcţiunea nwnai prin substituire şi în marginile substituirii .
De aceea, prefer să-mi primesc funcţiunea de la acela pe care îl substitui
şi să nu creez o stare de drept deosebită.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Atâta vreme cât dl. general Antonescu
comandă trupele, trebuie să-i exercităm atribuţiunile.
A. S . 3 . =ond P. C . M . Cabinet. dosar 4 7 S / 1 94 i . n iele 80-95
.

1

În vederea aplicării în practică a

acestor

măsuri, profesorul Mihai Antonescu a dat următoarele

îndrumări administraţiei dezrobitoare:

.Purlflcaea etnicO şi polltlcO
Ne gOslm în momentul Istoric cel mol favaabl l şi mol larg pentru o totolO clescOtuşae etnlcO,
pentru o revizuire naţlonolO şi pentru purlflcaea neamului nostru de toate acele elemente strOlne
sufletului lui, cae ou crescut co v6scul. co s0-1 întunece viitorul.
Pentru co sO nu pierdem zadarnic acest moment unic, trebuie sO fim implacabili.
SO nu se lase nimeni înşelat de opaenţele unei fllosofll umonltae. sub cae tragico e:cperlenţO

o trecutului ne-o învotat co 58 ascunde cel mol acut Interes de raso, ol unei rase cc:n 58 vroia stOpOno
peste tot, pun6nd Tn slujbo el principii abstracte. în spatele cOroro 58 gOseo o religie profltocn. în dauno
unei noţiuni cavlrşltO de nevoi. [ ... )
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Purifica-ea etnlcO, reorgonlzaea de structurO pe ccn trebuie s-o facem în Basaablo şi
Bucovina cer co pentru c6t0vo vreme so se stabileascO un zid de l�meabllltote absolutO între teritoriul
Basaabl el şi ol Bucovinei. pe de o pate şi teritoriul Regatului, de ceololtti. ( . . )
Rezultatele recensOmântulul populoţlel vor orienta des0v6rşlrea operei de purlficcn etnicO şi
soclolO o acestor provincii rom&leştl. ( .. )
Acţiunea de purlflcae etnlcO se va �ro prin T� sau lzolcrao în tabere de
munco, în locuri de unde nu-şi VO/f putea exercita Influenţele nefosta, o tuturor evreila, c6t şi o celorlalţi
strOlnl de neom o c� atitudine este lndolelnlcO.
DocO va fi nevoie pentru �lreo operei de purlflcae etnlcO. gwernOmlntele provlnclole
vor aviza şi lua mosurile de mlgoţlune forţotO o elementului evreiesc şi o tuturor celoriolte elemente
strOlne cae trebuiesc trecute peste gonlţO, aceştto neov&d ce cOUta în Bascrablo şi Bucovina în
momentele restouratte l âepturilOlf noţionale pentru totdeouno în aceste teritorii.
Pentru gaont:aeo şi facllltcrea acestei operaţiuni de purlflccn. în primo fozO o aşezOrll
administrative rom&leşti, se stabileşte o llnle de demacoţte între teritoriul Bascrablel şi Bucovinei. de o
pate şi restul Regatului, de oltO pate cae va constitui un zid de l�lltata absolutO între aceste
teritorii. Trecerea acestei llnll şi dintr-o pate şi din olto nu vo fi lngOdultO dec&: în limito necesltOţllor de
stot şi sub controlul outorltOţllor publice. Numol în acest mod se va fmpledlco penetroţlunea şi
rOspOndlrea elementelor periculoase, cae trebuiesc str6nse, Izolate şi Izgonite.
Pe de oltO pate, elementele strolne vor fi îndepartotB cu totul din regiunile de gonlţO. În
aceastO pate acţiunea de purlflccn şi de intalre o goniţelor va fi completotO cu opero de colonlzae
metodico, cu români etnici, ce se vo întreprinde.
În acţiunea lor de curOţlre şi osoncn o mentolltOţll şi lnstltuţlllor locale. funcţiona-li publici se
VOI lovi uneori şi de elemente refractae de Olflglne româno. FoţO de noţlonoll, funcţlonorul trebuie 50 ştie
co outCJtltotea şi prestigiul se op&o ot6t prin severitate. c6t şi, în acelaşi timp, prin toct.
CetOţeanul trebuie sO se deprlndO o respecta outoritoteo f&'O sO o urasco". (Mihai A.
Antonescu, vicepresedintele Consiliului de Miniştri Pentru Basarabia si Bucovina . Îndrumări date
administratiei dezrobitoare pag. 1, 5 7, 60-63)
' .Împrumutul reîntregirii" impus evreilor, a fost în proporţie de 4 ori mai mare decât cel impus celorlalti
locuitori. Până la 20 mai 1942, evreii au subscris suma de 1 994 209 1 94 de lei. Du� această dată,
împrumutul s-a transformat în impozit (Activitatea C.E.R„ pag 139. Vezi si M. Carp , C.N., voi. I, pag
.
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Ordinul 255 al generalului Ion Antonescu,
conducătorul statului, către unitătile militare şi de
jandarmerie din tară, în legătură cu represaliile
sangeroase împotriva popufatiei evreieşti din Iaşi.
Sunt condamnate aq1unile criminale individuale
săvârşite de unii militari şi civili. „ Numai guvernul
are dreptul de a lua măsurile necesare" 1 •
Dezordinile întâmplate acum câteva zile la laşi au pus armata şi
autorităţile într-o lumină cu totul nefavorabilă .
Cu ocazia evacuării Basarabiei, a fost pentru armată o adevărată ruşine că
s-a lăsat insultată şi atacată de evrei şi comunişti, fără a reactiona. Ruşinea este
însă şi mai mare când soldaţi izolaţi din proprie iniţiativă şi de multe ori numai în
scopul de a jefui sau maltrata atacă populaţia evreiască şi omoară la întâmplare,
astfel cum a fost cazul la laşi.
Neamul evreiesc a supt, a sărăcit , a speculat şi a oprit dezvoltarea
neamului românesc timp de câteva secole. Nevoia de a ne scăpa de această plagă
a românismului este de nediscutat, dar numai guvernul are dreptul de a lua
măsurile necesare .
Aceste măsuri se află în curs de executare şi ele vor fi continuate după
normele ce voi hotări.
Nu este pennisibil ca fiecare cetăţean sau fiecare soldat să-şi asume rolul
de a soluţiona problema evreiască prin jafuri Şi masacre.
Prin asemenea procedee, arătăm lumii că suntem un popor nedisciplinat
şi necivilizat şi punem autoritatea şi prestigiul statului într-o lumină cu totul
neplăcută .
Opresc cu desăvârşire orice acţiune pornită din iniţiativă individuală şi fac
răspunzătoare autorităţile militare şi civile de executarea întocmai a acestui ordin.
Cei ce se vor abate ori s-au abătut de la ordinul de mai sus vor fi daţi în
judecată şi li se vor aplica sancţiunile cele mai severe prevăzute de lege.
General Ion Antonescu
Pentru conformitate , Şef Birou Subsecretar prez. M. Marinescu
A. S . 3 =ond : . G . Y dosar 1 36/ 1 94 1 . fi la 234
. .

·

. .

Exemplarul de fată este reprodus după copia adresată Cercului de recrutare Soroca. Pe exemplar scrie:

. 1 august 1 94 1 . Luat cunoştintă. Măsuri de executare". Semnătura indescifrabilă.
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Şedinţa Consiliului de Miniştri. Extras din expunerea
profesorului Mihai Antonescu, preşedintele ad
inlerim al Consiliului de Miniştri, privind planul de
actiune al guvernului pentru purificarea etnică a
Basarabiei ş1 Bucovinei. Se indică metoda violentei
şi a represaliilor. Nu există lege.
Şedinta se deschide la ora 16,40. sub preşedinţia domnului prof. Mihai A.
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi preşedinte ad-interim al
Consiliului de Miniştri, ministrul propagandei nationale, ad-interim la Ministerul
Afacerilor Străine.
Au participat domnii: general D. Popescu, ministrul afacerilor interne,
general I. Sichitiu, ministrul agriculturii şi domeniilor, prof dr. Petre Tomescu,
ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale, prof. Gh. Alexianu, prof. N.
Comăteanu, prof. I. C. Petrescu, Petre Alexandrescu Roman, Petre Strihan, dr.
Octavian Lupu, Paul Sterian, dr. C. Lisievici, Laurentiu Preutescu, Al. Rădăută.
[ .]
Dl. prof. Mihai A. Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnilor, a venit la
mine dl. Pflawner1, care este unul dintre miniştrii de interne ai Reichului
şi am discutat cu domnia sa anumite probleme.
Vreau de la început să vă atrag atenţia asupra unui lucru pe care
juriştii noştri l-au omis şi care totuşi constituie un punct principal al
stărilor legale de astăzi de la care trebuie să pornim, ca de la o mare
realitate. Atâta vreme cât ostilitătile continuă, atâta vreme cât statul
român nu a făcut un decret de anexiune a acestor teritorii, cu
organizarea cărora noi ne ocupăm, noi ne găsim într-un regim de
ocupaţie belică, iar nu de ocupatiune ca moci de dobândire a teritoriului.
Prin urmare, aici se exercită o suveranitate de ocupat, iar nu de stat
suveran. Până în momentul când . vom face dedaratiunea de anexiune
formală, şi aceasta n-o putem face decât în momentul când ostilitătile
sunt terminate sau chiar ajung la un punct când ne îngăduie anexiunea
formală, până atunci, din punct de vedere al dreptului pur, noi ne găsim
într-o ocupatiune militară si regimul legal este condus de legile
războiului. [ ]
Ceea ce importă aici este să procedăm de la început la realizarea
acelor opere pe care le-am urmărit.
Dl. general Antonescu m-a informat că problema rublelor s-a pus
deja într-un mod foarte insistent şi comandamentele nu ştiu ce să facă
cu rublele care circulă .
Pe de altă parte, dl. general Antonescu mi-a comunicat că în
proprietatea noastră din Basarabia şi Bucovina au intervenit foarte multe
mutatiuni din 1940 până azi; că foarte multe din proprietătile părăsite
. .

„ .
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au fost împărttte fie sub forma de organizaţiuni de kolhozuri, fie ca
proprietăti individuale mici, astfel încât alături de toate celelalte
probleme vom avea o problemă de dozaj şi psihologie politică şi socială
şi economică a modului cum VQm face această cântărire a situaţiunii de
fapt şi a situaţiunii de drept, pe care trebuie să o creăm.

[. „]

Dl.

Dl.
Dl.
Dl.

Dl.
Dl.

S-a găsit în Basarabia încă în foarte multe sate populaţie
evreiască având proprietate rurală fără nici un statut legal. Această
populaţie părăseşte toate comunele noastre rurale. Toată populaţia
evreiască pleacă de la tară şi părăseşte bunurile imediat. Câtă vreme va
rămâne această populatie la oraşe, vom vedea. Dar deocamdată , toate
satele trebuiesc curătate, să folosim această soluţie avantajoasă care ne
oferă posibilitatea de a avea încă proprietăţi vacante pentru a face
circulatia proprietătii rurale, pentru ca să nu creăm conflicte sociale cu
posesorii unor bunuri dobândite în cursul anului 1940. [ . . . ]
general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: O foarte mare parte din
populaţia românească din Bucovina a fost deportată . Câtiva evrei
comunişti au tras asupra armatei noastre din spate.
dr. Octavian Lupu: Au tras şi în oraş, în timpul când am intrat acolo.
general I. Sichitiu, ministrul agriculturii şi domeniilor: Nu există decât un singur
remediu ca să scăpăm de ploşnitele acestea, foc până la pământ.
general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Remediul acesta s-a şi aplicat.
Cei vinovati au fost prinşi prin pădurile din apopiere şi li s-a aplicat
sancţiunea legală .
I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Încă o .legalitate"
, , domnule
preşedinte. [ . . . ]
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ . . . ]
Domnilor, dl. ministru Pflaumer şi dl. Elgering sunt reprezentanţii
armatei germane, ataşaţi pe lângă Marele Comandament Român. Dl.
general Antonescu vrea să-i folosească direct , nu numai pentru legăturile
pe care pot să le îndeplinească . în calitatea domniilor lor de ataşaţi pe
lângă Comandament şi pe lângă dl. general Antonescu, dar şi pentru
experienta de ordin social pe care o au, pentru functiunile civile pe care
le-au îndeplinit şi chiar pentru funcţiunile militare pe care le-au avut
fiecare dintre dânşii.
Dl. Pflaumer este unul dintre miniştrii de interne ai Gemtaniei.
Domnia sa este cel care a făcut colonizările în foarte multe regiuni
germane şi s-a ocupat cu reglementarea administrativă de ocupaţie
germană în multe provincii.
Dl. Pflaumer are experienţă şi mai ales are experienta
schimburilor de populatie şi migraţiunilor silite. Domnul Pflaumer are o
experientă de organizare administrativă nouă . care să creeze funcţiunilor
locale puteri de viată efectivă .
Măsurile pe care le-a aplicat în colaborare cu armata germană ,
acolo unde a lucrat, le-a comunicat domnului general Antonescu şi
domnia sa le-a considerat elemente informative foarte serioase ca să le
luăm şi noi în această primă fază de ocupare a Basarabiei şi Bucovinei.
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Prin urmare, domnul Pflaumer şi colaboratorii domniei sale domnul Pflaumer din punct de vedere formal este investit cu calitatea de
ofiter de legătură pe lângă domnul general Antonescu - vor fi sfetnici
care să ne arate modul cum au fost soluţionate foarte multe dintre
problemele pe care le vom întâlni şi la noi, în Basarabia şi Bucovina mai
ales; cu această ocazitme, vom avea de îndeplinit o misiune comună
pentru anumite migratiuni cu privire la teritorii supuse stNeranitătii
germane şi la teritorii supuse stNeranitătii române. Aşadar, dumnealor
vor fi organe de colaborare. Astfel fiind , vă rog să vă ocupaţi cu toată
atentia de domnul Pflaumer şi să-i stabiliti, ori de câte ori are nevoie,
legătura cu domnul general Antonescu, cu care a avut o lungă
conversaţiune acum câteva săptămâni.
Dl. general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Mi-a dat foarte preţioase date
în legătură cu ocupaţia, date pe care le-am folosit. Tot ce ne-a spus a
fost cu caracter practic.
[„ ]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ . . ]
Prin urmare, în prima fază: înfăptuirea, organizare pentru recoltă ,
organizare pentru revizuirea proprietătii , organizare pentru retragerea
rublelor şi pentru primele aşezări de ordin economic. Nu mai vorbesc de
măsurile de sigurantă şi de ordine publică pe care armata trebuie să le
îndeplinească şi la care dvs. ajutaţi, dându-ne toate informatiile pentru
ca să putem lua toate măsurile necesare, sau împreună cu Marele
Cartier să asigurăm colaborarea necesară pentru o perfectă ordine pe
întregul teritoriu.
Cu riscul de a nu fi înteles de unii tradiţionalişti care mai pot fi
între dvs. , eu sunt pentru migratiunea fortată a întregului element
evreiesc din Basarabia şi Bucovina, care trebuie azvârlit peste graniţă.
De asemeni, sunt pentru migraţiunea fortată a elementului ucrainean,
care nu are ce căuta aici în momentul acesta.
Sunt pentru revizuirea radicală în ce priveşte proprietatea,
precum şi în ce priveşte organizarea productiunii şi disciplina muncii.
Numai pe aceste baze putem scăpa naţiunea noastră de
fenomene de infiltratie străină şi de descompunerea care ne-a dus o dată
la prăbuşirea graniţelor.
Esentialul este să câştigăm pacea şi pacea n-o putem câştiga
decât Rrocedând astfel.
Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. Imperiul
Roman a făcut o serie de acte de barbarie fată de orizontul
contemporan şi a fost totuşi cel mai vast şi mai măret aşezământ politic.
Nu ştiu peste câte veacuri neamul românesc se va mai întâlni cu
libertatea de actiune totală, cu posibilitatea de purificare etnică şi
revizuirea natională pe care atâtea veacuri a prăbuşit-o printr-o serie de
infiltraţiuni.
În ceasul când am procedat la exproprierea urbană2, când situaţia
nu era aceea de astăzi, am spus că-mi este complet egal de ce se va
spune. Ceea ce mă interesează este să folosesc acest moment istoric, să
dau aceste drepturi naţiunii, pe care nimeni nu va îndrăzni să i le ia
.

.
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înapoi fără o revoltă în stradă. Preocupările noastre trebuiesc şezate pe
institutiuni fundamentale, pe proprietate, pe comert, pe industrie, pe
toate manifestările vieţii economice care întăresc viata morală a unei
natiuni.
La fel spun acum: nu există pentru istoria noastră un moment
mai favorabil, mai larg, mai vast, mai liber, pentru o totală descătuşare
etnică, pentru o revizuire naţională şi pentru o purificare a neamului
nostru, ca să putem înfrunta alte veacuri de silnicie sau de pătrundere
străină. Chiar dacă vor veni acele veacuri, să profităm de acest moment
istoric şi să stabilim noi baze de luptă pentru viitoL
� că vă rog să fiţi implacabili. Omenia siropoasă, vaporoasă ,
filosofică n-are ce căuta aici. Am crezut şi eu o clipă că această omenie
poate purta vestigii de sinceritate, dar curând mi-am dat seama ce
ascunde realitatea; sub aspectul unei filosofii umanitare se ascunde cel
mai acut interes de rasă, al unei rase care se voia stăpână peste tot şi al
unor principii abstracte în spatele cărora se găsea o religie profitoare în
dauna unei natiuni covârşită de nevoi, şi ca noi erau multe naţiuni.
Prin urmare, să folosim acest moment istoric şi să curăţim
pământul românesc şi naţiunea noastră de toate nenorocirile care le-au
abătut veacurile asupra acestui pământ în care n-am putut fi stăpâni.
Dacă este nevoie, să trageţi cu mitraliera. Dacă se întâmplă ca soldatii şi
ofiţerii români să fie împuşcaţi pe la spate sau scuipaţi şi lovit] , cum au
fost loviţi anul trecut , să fiţi fără cruţare. Nu se poate admite ca soldatu
români să fie din nou generoşi cu toţi acesti ticălosi care răspund la
ospitalitatea şi generozitatea de veacuri a românilor cu trădare, cu
infamie şi cu crimă . La aceasta răspundem cu tot ceea ce se cuvine .
Chiar românii care au ajuns să fie rătăciţi şi au intrat în valul de anarhie
şi de întuneric al bolşevismului. chiar şi aceştia vor fi nimiciţi fără crutare .
Veţi fi fără milă cu ei. Nu se poate zidi o ţară şi nu se poate întemeia un
popor dacă nu i se fixează de la început bazele pe vânjoşia pe care ştie
să o aibă .
� că vă doresc din toată inima ca de la început să vă
împiedicaţi cât mai putin de lucruri formale.
Când aveti obstacole de ordin militar sau unele măsuri de ordin
administrativ care cer neapărat sprijinul guvernului, să-mi telefonaţi şi
sunt oricând la dispoziţia dvs. , iar când dificultăţile sunt mai mari vin la
faţa locului cu avionul pentru ca să terminăm scurt orice dificultate.
Ce vreau să vă rog din toată inima este ca să creaţi în grupul dvs.
un spirit de echipă , ţinând seama de misiunea istorică pe care o aveti,
fiindcă aveti o misiune istorică .
Guvernul nu poate veghea la păstrarea unei ordini pe teritoriul
nostru, la întreţinerea graniţelor şi la organizarea unui regim de război şi
de reformă naţională şi în acelaşi timp să se ocupe de toate organizările
provinciale, mai ales atunci când voim să aşezăm tara pe baze noi.
Prin urmare, depinde totul de răspunderea dvs. , de puterea dvs.
de a crea, de iniţiativa pe care vreţi s-o luaţi, de ceea ce veţi întemeia
dvs. acolo.
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Ceea ce vreau să repet încă o dată este să vă liberaţi de tot
spiritul traditiilor şi formelor şi să vă gândiţi că trecem printr-un moment
istoric în care să lucraţi cu rapiditate.
De îndată ce vom ajunge să liberăm tara noastră de o serie
întreagă de servituţi grele, atunci se va pune fără îndoială problema unei
reconstructii pe baze serioase, de asprime în măsura principiilor şi în
executarea obligaţiunilor care derivă din ele. Până atunci, libertate vastă
pe această linie mare. Să restabilim economiceşte neamul acesta.
Aceasta este preocuparea fundamentală.
De aceea am ţinut să-l rog pe dl. Strihan să convoace mâine
toată comisia legislativă şi să scoată din principiile de la aceste două
Consilii de Miniştri, din normele date aici privitoare la activitatea iniţială a
administraţiei, să scoată un inventar sumar de principii şi reguli pentru ca
să ştie toti prefectil, toti magistratii, toti inginerii, toţi agronomii, toti care
se duc acolo că dacă se vor conduce după vechiul spirit şi vor lucra după
vechile metode, nu vom face nimic . Îmi iau răspunderea în mod formal
şi spun că nu există lege. Cum veacuri întregi pentru neamul acesta nu a
existat lege, ci a existat lege împotriva lui, curn anul trecut, în 1940, nu
a existat lege pentru neamul românesc ca să-şi prăvălească pământurile
sub suveranităti străine, să-şi distrugă proprietatea, religia şi viata sub
dominaţia bolşevică, astăzi nu există lege pentru neamul românesc în
fata drepturilor sfinte de a se întrupa şi de a-şi reconstitui flinta
naţională . Nici o lege. Două-trei săptămâni nu fac nici o lege pentru
Basarabia şi Bucovina. Toate conflictele de lege ce se vor ivi, problemele
de naştere de crime şi de represiune şi sistemul de pedeapsă pe care va
trebui să-l aplicăm îl vom face. Vom crea legi speciale pentru ca să
rezolvăm problema conflictelor legilor provinciale, dar în nici un caz nu
ne mai oprim în fata unor dispoziţiuni legale, ca să le introducem astăzi
pentru ca mâine să le călcăm noi cei dintâi.
Deci fără forme, cu libertate completă.
Pentru administraţie de asemeni nu vă mai puneti probleme de
ordin formal. Aveti o misiune de îndeplinit. Acolo unde comandamentul
militar nu există , comunicaţi Marelui Cartier; acolo unde administraţia nu
se supune, să-mi comunicaţi mie, ca să cer domnului ministru de interne
să ia măsurile necesare pentru ca dispoziţiunile dvs. să fie executate fără
şovăire.
Prin urmare, drum bun.
Dl. general C. Voiculescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii: Domnule
preşedinte, multumim domnului general Antonescu pentru că ne-a ales
pe noi ca să aducem la îndeplinire această operă într-un moment
solemn în viata neamului românesc.
Vă multumim dvs. pentru sugestiile pe care aţi binevoit să ni le
dati şi vă asigurăm că vom face tot posibilul pentru a duce misiunea
noastră la bun sfârşit.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Cu Dumnezeu înainte. Vă
doresc din toată inima să răzbunaţi ceea ce am pierdut de atâtea ori.
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Dl. general C. Voiculescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii: Îmi iau toată
răspunderea.
A S . 3 . =ond P . C . M . Cabinet. dosar 4 7 5; ; 94 : . fi ieie : 03- 1 28
' Karl Pflaumer, . vechi combatanf în cadrul politiei SS-iste, expert în .stiinta" politismului, îndeplinea

funcţia de consilier în România pe probleme de administratie. Autorităţile SS-iste aflate în România
apreciau că influenta sa în măsurile din Basarabia si Bucovina este decisiyă. (Cf. M. Brosz.at, .Das dritte
Reich und die rumanische Judenpolitil(, pag. 1 50).
2 Decretul-lege nr. 842 din 27 martie 194 1 , pentru trecerea proprietătilor urbane evreieşti în patrimoniul
statului (E.R. 1 940-1 944, I/Ol. I, documentul 35).

1 00
1 94 1 , iulie 1 1

Procesul verbal al şedinţei Consiliului Superior
Juridic al Statului. Trecerea de la cultul mozaic la
alt cult nu este numai o problemă confesională, dar
şi o problemă de politică de stat.
Şedinţa de la 1 1 iulie 194 1 . Preşedinţia d-lui Paul Porumbeanu,
preşedinte. Membrii prezenti d-nii: I. Bogdan. N. C. Davidescu, Ioan Garoiu, Gr.
Munteanu, Mihail Paleologu, D. M. Răsuceanu, Ulyse Vasilescu, M. Voinescu.
Asupra adreselor nr. 27768 şi 3 1 186/194 1, prin care Ministerul
Afacerilor Străine cere domnului ministru al j ustiţiei să cerceteze decretul-lege nr.
7 1 1 din 18 martie 1941, referitor la interzicerea evreilor de a trece de la cultul
mozaic la alt cult, fată de plângerea Nunţiului Apostolic, care sustine că această
dispoziţiune este contrară atât literei, cât şi spiritului Concordatului;
Văzând rezoluţiunea pusă de dl. ministru al justiţiei prin care se cere şi
avizul Consiliului Superior în această chestiune;
Ascultând raportul făcut în cauză de dl consilier N. C. Davidescu;
Văzând şi avizul nr. 74/194 1 , al Consiliului Juridic de pe lângă
Departamentul Afacerilor Străine;
Având în vedere că în România libertatea de conştiinţă a fost totdeauna
garantată, iar liberul exerciţiu al oricărui cult asigurat şi procedat , cu singura
condiţie de a nu atinge ordinea publică , bunele moravuri şi legile de organizare ale
statului;
Având în vedere că Vechiul Regat îşi întemeia flinta sa naţională pe
credinta creştină ortodoxă a poporului, iar cazurile de părăsire a acestei credinte
erau atât de rare, încât o reglementare a lor nu apărea necesară ;
Că în România întregită, prin alipirea provinciilor româneşti şi în special a
Ardealului, în prezenta unui mare număr de români aparţinând credintei greco-
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catolice, cwn şi a unei minorităti etnice având diferite credinţe religioase, s-a simţit
de la început nevoia de a se legifera organizarea cultelor, exerciţiul dogmelor şi
practicilor lor religioase, raporturile dintre culte şi stat şi raporturile dintre ele;
Având în vedere că întâi s-a fixat, cwn era firesc, organizarea credinţei
marii majorităti a românilor, a Bisericii Ortodoxe dominante, prin legea şi statutul
din 6 mai 1925; că a urmat fixarea situaţiei Bisericii Catolice în România, prin
Concordatul încheiat cu Sfântul Scaun la 10 mai 1 927 şi apoi legea pentru
regimul general al cultelor din 22 aprilie 1928, după care s-a dat cuvenita
ratificare Concordatului cu Sfântul Scaun, prin legea din 1 2 iunie 1929;
Având în vedere că legea pentru regimul general al cultelor stabileşte prin
art. 44 dreptul oricui, având vârsta de 18 ani, indiferent de origine şi cetăţenie, de
a trece de la un cult la altul, cu îndeplinirea unor formalităţi prevăzute de art. 45 al
aceleiaşi legi, care constă într-o declaraţie făc�tă ofiterului stării civile şi trecerea
unui termen de 30 zile, după care se fac cuvenitele mentiuni în registrele de stare
civilă şi se anunţă preotul cultului părăsit şi cel al cultului la care a trecut;
Având în vedere că art. 44 şi 45 din Legea Cultelor nu se ocupă de
formalitătile proprii fiecărui cult pentru primirea noului trecut, precwn:
catehizarea, iniţierea, examinarea canonică, botezul şi înscrierea noului credincios
în rândul membrilor comunităţii respective, acestea fiind practici deosebite de la un
cult la altul;
Având în vedere că, pentru interese superioare de stat, conducătorul
statului, urmând seria unor restricţiuni aplicate evreilor din România, a întocmit
decretul-lege nr. 7 1 din 18 martie 194 1 , publicat în Monitorul Oficial nr. 69 din
2 1 martie 194 1 , prin care interzice membrilor cultului mozaic de a mai trece la
altă credinţă religioasă , aceasta, după cwn se arată în raportul domnului ministru
al instrucţiei, educaţiei, cultelor şi artelor, pentru a se evita sub orice fomă
încercarea evreilor de a ascunde originea lor etnică, care, în general, se confundă
cu credinţa lor mozaică şi de a periclita fiinţa etnică a neamului românesc;
Având în vedere că aplicarea acestui decret-lege a atras intervenţia
.
Nuntiului Apostolic din Bucureşti, care, adresându-se Ministerului Afacerilor
Străine, arată că dispoziţia luată în discuţie este contrară atât literei, cât şi
spiritului Concordatului, Biserica Catolică revendicând dreptul de a primi în sânul
ei orice persoană care renunţă la religia sa ;
Că, Consiliul Juridic al Ministerului Afacerilor Străine, având să se
pronunţe asupra protestului Nunţiului Papal, prin avizul său nr. 7 4/194 1 ,
opinează că decretul-lege nr . 7 1 1/194 1 nu a putut aduce vreo atingere dreptului
recunoscut Bisericii Catolice prin Concordat, însă trecerea, în viitor, a unei
persoane, vizată prin această lege, la catolicism nu va produce vreun efect de
stare civilă, în cuprinsul teritoriului românesc;
Având în vedere că dl. ministru al justiţiei cere acestui Consiliu Superior să
avizeze asupra conflictului ce se pretinde că ar exista între Concordat şi decretul
lege nr. 7 1 1/1941, că deci, este necesar a examina Concordatul pentru a
răspunde la chestiunea dacă în România Biserica Catolică se bucură de un
tratament excepţional, altul decât cel aplicat Bisericii Ortodoxe Române şi
celorlalte culte şi dacă decretul-lege no. 7 1 1/ 194 1 ar aduce vreo ştirbire
drepturilor conferite Bisericii Catolice, prin Concordat;
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Considerând că textele care interesează speta sunt următoarele:

Art. I. .Religia Catolică Apostolică din România, de orice rit, se va

practica şi exercita liber şi în public, în tot Regatul României".
Art. VID Episcopii vor avea deplină libertate în exercitiul functiunilor lor
bisericeşti şi în cârmuirea propriilor lor Dioceze. Ei vor putea exercita toate
drepturile şi prerogativele proprii oficiului lor pastoral, conform disciplinei aprobată
de Biserica Catolică şi vor fi liberi a da instrucţiunile religioase, morale şi
bisericeşti, aşa cum o cere oficiul lor sacru".
Art. X . •Biserica Catolică şi membrii ei, cetăteni români, se vor bucura din
partea statului de un tratament care nu va putea fi inferior celuia de care se
bucură, după Constituţie, celelalte religii ale Regatului.
Pe lângă aceasta, se întelege că Episcopii Români Diocesani de rit grec,
precum şi Arhiepiscopul latin din Bucureşti vor fi senatori de drept• ;
Având în vedere că dispoziţiunile Concordatului anticipează asupra
principiilor legii pentru regimul general al cultelor, care, după cum am arătat mai
sus, acordă cultelor deplină libertate şi egală protectiune şi prin urmare, sub acest
raport, Biserica Catolică nu are şi nu poate pretinde un tratament deosebit de al
celorlalte culte istorice enumerate în art. 2 1 din lege;
Considerând că atât art. 7 din lege cultelor, cât şi Concordatul acordă
Bisericii Catolice din România o situaţie excepţională, dar aceasta numai în
privinţa relatiilor de dependentă cu autoritatea superioară, care este Sfântul
Scaun, dependentă admisă special şi expres numai Cultului Catolic din România,
iar nu şi celorlalte credinte religioase, care pot avea numai legături dogmatice cu
Bisericile din străinătate;
Că, odată stabilit că tratamentul aplicat Bisericii Catolice nu poate fi
deosebit de al celorlalte culte, rămâne de discutat chestiunea de a se şti dacă
decretul-lege nr. 7 1 1I1941 aduce vreo atingere libertăţii de credinţă a mozaicilor
şi dacă cultele istorice suferă vreo restrângere a liberului lor exerciţiu;
Având în vedere că prin decretul-lege nr. 2850/1940 s-a stabilit situatia
juridică a evreilor, rezolvându-se problema ce interesează tara românească, mai
mult pe consideraţiuni de credintă religioasă decât de rasă , sau origine etnică;
Că art. 2 din acel decret-lege prevede că trecerea acelora de religie
mozaică la altă credintă, după punerea în aplicare a decretului, nu schimbă
calitatea de evreu, astfel cum este statornicită în acest decret, cu putere de lege;
Considerând că, pentru completarea şi desăvârşirea dispoziţiunilor legale
menite să apere societatea românească de infiltratiile evreieşti, făcute prin
încetăţeniri, schimbări de nume şi schimbarea credinţei, s-a prevăzut prin decretul
lege nr. 7 1 1/194 1 interdictia pentru evrei de a părăsi cultul mozaic; că, evident,
libertatea de conştiinţă a evreilor suferă o îngrădire, dar aceasta se justifică prin
marile interese naţionale care trebuiesc satisfăcute şi prin nevoia de a se fixa,
odată pentru totdeauna, situatia minorităţii etnice evreieşti, prea numeroasă
pentru posibilitatea de trai şi dezvoltare a poporului român;
Având în vedere că mărginind problema la această latură subiectivă, adică
în raport numai cu o categorie de locuitori ai tării, cărora legiuitorul, pentru a
uJlTla programul întocmirilor sale naţionale, le interzice a părăsi religia lor, numai
membrii comunităţii evreieşti de religie mozaică s-ar putea plânge de această
prohibire;
.

•

27 1
https://biblioteca-digitala.ro

Având în vedere că părerea Consiliului Juridic al Ministerului Afacerilor
Străine, dată în sensul că decretul-lege nr. 7 1 1/194 1 nu aduce vreo atingere
dreptului recunoscut Bisericii Catolice prin Concordat, însă trecerea în viitor a unui
mozaic la catolicism nu va produce vreun efect de stare civilă în România, nu
poate fi împărtăşită, deoarece ar rezulta că trecerile de stare civilă menţiunile
prevăzute de art. 45, lucru interzis cu desăvârşire prin art. 47 al. O din Legea
Cultelor, sub sancţiunea aplicării art. 1 din Legea pentru organizarea Ministerului
Cultelor şi Artelor (suspendarea salariilor şi suspendarea şi înlăturarea oficianţilor şi
functionarilor vinovaţi);
Având în vedere că legiuitorul a dat o importantă deosebită schimbării
religiei, atunci când a impus o procedură în fata ofiterului de stare civilă şi anumite
modificări în registrele de stare civilă ca dovadă că, pentru cazurile de abatere,
prin art. 309 C.P. s-a creat delictul de convertire ilegală, pentru pedepsirea
conducătorilor unui cult care primesc şi în.Scriu printre credincioşii lor vreo
persoană aparţinând altui cult, fără a se fi asigurat mai înainte că a îndeplinit
fonnalitătile necesare de trecere, acest text acordând instantei chiar dreptul de a
dizolva cultul;
Că, deci, dispozitiunile art. 44 din Legea Cultelor, astfel cum sunt
modificate prin decretul-lege nr. 7 1 1;'194 1 , urmează a se aplica în întregime, atât
evreilor de religie mozaică, cât şi cultelor creştine ori necreştine şi asociatiile
religioase autorizate;
Considerând că raţiunea de a fi a statului român îi dă dreptul suveran ca
în limita hotarelor sale să restrângă anumite libertăti unei categorii de locuitori de
alt sânge şi credinţă;
Considerând, în fine, că aplicarea decretului-lege nr. 7 1 1/194 1 prevede
în mod uniform trecerea unui mozaic fie la Bisericile Naţionale (Ortodoxă şi Greco
Catolică), fie la celelalte culte istorice recunoscute în România, astfel că Biserica
Catolică nu se poate plânge de un tratament inferior celorlalte Biserici;
Văzând şi dispoziţiunile art. 83 litera b din legea pentru organizarea
corpului de avocaţi publici, pentru aceste motive,
CONSIUUL SUPERIOR
Avizează că decretul-lege nr. 7 1 1/194 1 modifică parţial regimul trecerilor
de la un cult la altul, iar interzicerea evreilor de a părăsi religia mozaică este
opozabilă deo:ix>trivă tuturor cultelor istorice, inclusiv Bisericii Catolice din
România1.
,

Paul Porumbeanu, ss. I. Bogdan, ss. N. C. Davidescu, Ioan Garoiu, Gr.
Munteanu,
Mihail Paleologu, D. M. Răsuceanu, Ulyse Vasilescu, N. Voinescu
Secretarul Consiliului Superior, (ss) N. Zaharescu
pt. conf. N. Marinescu
A. S :3 �ond M .J . Dir. Jud . . dosar · ·. 6/ ' 9 4 2 . "i ! e 28-32
ss.

. .

1 Ulterior, din ortlinul conducătorului statului, au fost trimise în Transnistria nenumărate persoane de
religie mozaică care au trecut la catolici sau reformati. Este concludentă în acest sens şi următoarea notă
emanată de Cabinetul Militar 82 din cadrul Consiliului de Miniştri, la 27 mai 1942:
. 1 . Domnul Maeşol fiind Informat co un preot reformat a botezat în cursul unul an 39 evrei în
rellgla reformatO a ordonat ca: evreii botezaţi sO fie trimişi pe Bug. lmecllat. la fel cu cel din restul ţăll".
-

-
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2. Evacuaea pe Bug o acestei categorii de evrei este în faza de pragOtire o lucr611or, urmOnd
co, dupO identlflcaeo evreilor botBzotJ în religia reformotO şi odunaeo lor, 50 fle îmbacoţt în trenuri
speciale şi evocuoţt Tn TronsnlslTlo, pe Bug.
3. De asemenea, dolmul rnaeşol o fost lnFamot - printr-o notO lnfonnotlW - co numeroşi evrei
s<iu însals Io biserico moghlorO catolico din Bucureşti (strado 8&0ţJeJ), pentru o fi botezott Tn religia
cotollcO.
Pe această notă, Domnia Sa a pus următorul ordin în rezoluţie:
cCu slsbBmUI acesta, tott evreii se foc unguri.
Deci, problemo trebuie studlotO şi soluţlonot:O, prin mOsuri preventive.
Justll;lo. î�euno cu Culturo NottonolO şi Internele, vor face propuneri pentru împiedicarea
acestei acl;lunl specific evreo-ungaO».
4. Ministeru! Culturll Naţlonole şi ol Cultelor rapor1:eoz6:
o) La 30 aprilie 1 942. s<iu întrunit Io Ministerul Culturll Noţionale Secretai! Generoll ol
Mlnlst:erelor Justiţiei, Afocerllor Interne şi Culturll Noţionale şi ol Cultelor, pentru o întocmi propuneri cu
prliflre Io mOsurtle legale de luat pentru împiedicarea oct1unll de convertire o eJVrellor Io catolicism în
general, precum şi Io celelalte culte.
b) La conferlntc Seaetatlor Generali, s<i aprobat Tn unonlmltote avizul Conslllulul Superior
Juridic ol Stotulul, const:otflnd co roţtuneo de o fi o stotulul rom6n îl dO dreptul suveran co - în limito
hotarelor sole - 50 restr&lgO anumite llbert:Oţl unei categorii de locultai de oit s&ige şi aedlnţO.
c) În conseclnţO, conferlntc reprezentonttlor oul:Drlzotl ol celor trei mlnlsbllre o hot:Or6t:
- lnodmlslbllltcteo convertirii evrellor Io catolicism, sau oricare oit cult Isteric;
- slujitorilor şi organelor bisericeşti cae vor înfr&ige aceost:O Interdicţie trebuie sO li se aplice
atât sonctlunl dlsclpllnore, cât şi penale;
- aceost:O hotOren trebuie comunlcotO Eparhiilor şi reprezentontllor tuturor cultelor din tao.
spre ştiinţO şi conformae;
d) Domnul profesor Petrovici, ministrul culturll noţionale şi ol cultelor, şl<i însuşit în totul
propunerlle orOtote mol sus;
e) AoogO o se hotcrî asupra acestei probleme, pentru o se putea traduce în reolltote - c6t mol
neîntârziat - solutio adoptato•. (A.S.B., Fond P.C.M., dosar 179/1942, filele 174, 175).
-

-

101
194 1 , iulie 22

Şedinta Consiliului de Miniştri. Se discută despre
românizarea farmaciilor, regimul evreilor in
taberele de muncă şi in lagărele de concentrare.
Şedinta se deschide la ora 1 1 ,45, sub preşedinţia domnului prof. M.
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi preşedinte ad-interim al
Consiliului de Miniştri, ministrul propagandei naţionale şi ministru ad-interim la
Ministerul Afacerilor Străine.
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Au participat domnii: general Iosif lacobici, general D. Popescu, general
Radu Rosetti, general N. Stoenescu, prof. ing. C. Buşilă, general I.
Sichitiu, C. Stoicescu, prof. dr. Petre Tomescu, I. Marinescu, general
Gh. Dobre, general C. Pantazi, general aviator Gh. Jienescu, amiral N.
Păiş, A. Pană, F.nric Oteteleşanu, general Eugen Zwiedeneck, Mircea
Vulcănescu, general Ion Popescu, I. Sarxiu, general Victor Iliescu, D. D.
Negel, dr. C. Dănulescu, Ovid Vlădescu.

[„.]

Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: [„.]
Vă rog să discutaţi cu dl. dr. Tomescu chestiunea fannaciilor.

Trebuie să prevedem în acest decret dacă ceea ce există ca d.ispozitiune
legală nu îngăduie ca pe lângă fiecare farmacie care este proprietatea
unui evreu să se numească un custode. Să intre aceasta în politica de
românizare. Să numim custozi la toate farmaciile evreieşti, rămânând să
trecem la alt regim legal, asupra căruia vă va informa dl. dr. Tomescu.
De asemeni, să discutaţi cu dl. ministru al justitiei asupra formelor de
realizare practică a acestui principiu. [„ .]1
Domnule ministru al comunicatiilor, vă rog ca împreună cu dl.
general lacobici, cu dl. ministru al internelor, cu dl. subsecretar de stat
de la Ministerul Muncii şi cu dl. subşef la Marele Stat Major, să luaţi în
cea mai serioasă considerare problema organizării taberelor de muncă ,
prin folosirea tuturor celor care se găsesc în lagăre şi a evreilor2•
Aşa cum spuneati dvs. , este mult mai întelept ca această folosire
să fie dată pentru anumite lucrări care pot să fie concentrate într-un
sector mai izolat decât al muncii agricole, unde răspândirea pe teren a
evreilor poate într-adevăr să devină periculoasă , pe lângă faptul că
posibilitătile de control sunt mult mai reduse.
Aş ruga în mod special pe dl. dr. Dănulescu ca împreună cu un
delegat al Marelui Stat Major să studieze posibilitatea imediatei
organizări a acestor echipe de muncă . [ . . ]
Dv. ştiti că în regiunea de nord s-a încercat pătrunderea
elementului evreiesc care fusese plecat cu trupele ruseşti şi a vott să
revină . La un moment dat au fost unele incidente. Grănicerii noştri,
într-un punct al frontierei, îi lăsaseră să pătrundă în tară . În sfârşit, au
fost din nou izgoniţi. Cu sistemul acesta al revenirii pe teritoriul nostru,
mi se atrage atentia că se reia un sistem moral de preferintă venală ,
căruia organele noastre de politie îi dau încurajare.
general Ion Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne: Acolo
vinovatul s-a sinucis.
Ernie Oteteleşanu, subsecretar de stat la şcoale: Să se anunţe în circulara pe
care o dati că acela care a fost vinovat s-a împuşcat . precum şi că vor fi
condamnaţi la moarte cei care iau mită .
general D. Popeseu, ministrul de interne: Chiar ieri am dat circulara.
prof. Mihai Antonescu , preşedinte ad-interim la Consiliul de Miniştri: Pe lângă
circulara aceasta, trebuie să instituiţi organe de control indirect. De
asemeni, tot prin servicii speciale să supravegheaţi tendintele minoritătii
ucrainene din nordul Bucovinei.
.

·

Dl.
Dl.
Dl.

Dl.
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Dt-. amiral N. Păiş, subsecretar de stat pentru Marină: Să instituiti spânzurătoarea,

pentru că este mai vizibilă şi mai impresionantă decât împuşcarea.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vă asigur că m-am gândit
la acest lucru.
Această măsură este românească, este traditională, şi vom
recurge şi la ea. Cred că, dacă mergem pe principiul exemplarităţii
pedepsei, trebuie să ţinem seama şi de tradi\:ia exemplarităţii.
lntr-adevăr, este m.ult mai impresionantă şi ca putere educatoare este
mult mai grav să condamni la spânzurătoare decât să împuşti şi fără
indo� că vom ajunge şi la aceasta.
II rog pe dl. ministru de interne să trimită o anchetă la lagărele de
concentrare şi să dispună să se facă în aceste lagăre o deosebire de
tratament, nu numai după suma pe care o plătesc cei care sunt în lagăre
şi cei care nu plătesc, să aibă un tratament diferenţiat şi după
condiţiunea lor socială sau după gravitatea motivului după care au fost
introduşi în lagăr, deoarece nu poate fi acelaşi regim alimentar pentru
evreii care au fost instigatori comunişti ca şi pentru învăţătorul legionar
suspect sau pentru preotul care a awt într-o zi nu ştiu ce atitudine
curioasă. Cred că nu trebuiesc toţi supuşi la acelaşi tratament, mai ales
dacă tinem să facem din lagărele noastre un exemplu de moralizare
chiar pentru cei-pe care i-am introdus în lagăre.
Pe de altă parte, mi se spune că regimul alimentar în unele părţi
ar fi foarte dur.
Frreşte că este foarte greu ca statul să întretină un regim
alimentar copios în aceste lagăre, în vremurile de astăzi, însă, datorită
acestei egalităţi de tratament, de măsuri, cred că nu se poate să se facă
unele îmbunătăţiri şi eu v-aş ruga să procedaţi la anumite îmbunătăţiri,
tinând seama de condiţiunile sociale şi de vina pentru care a fost
introdus internatul în lagăr.
Dl. general D. Popescu, ministrul internelor: Dl. general Antonescu a spus că
toată lumea să fie tratată la fel şi de aceea i-am pus la fel. Avem patru
legionari şi numai un preot. [ „ .]
Dl. general Iosif lacobici, ministrul apărării naţionale: [„ .]
Din alt punct de vedere, vreau să comunic domnilor miniştri
interesaţi o mică experienţă făcută în ce priveşte munca obligatorie. De
la 1 iulie lucrează un detaşament de 1 OOO de evrei la Poligonul de la
Cotroceni. Pentru că seara sunt lăsaţi să doarmă acasă , detaşamentul
care dă un randament destul de bun. Nu sunt prea îndemânatici cei care
lucrează, dar am făcut constatarea că profită şi ei, pentru că se
însănătoşesc acolo.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Nu-i îmbucurător pentru noi.
Dl. I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Am primit o înştiinţare prin care
suntem informaţi că se dau multe telegrame cu ordine de plată pentru
evreii din Basarabia şi din Bucovina. Cred că suntem de acord să nu-i
lăsăm să facă aceste plăti, ca să nu-i tenteze pe anumiţi slujbaşi slabi de
înger.
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Dl.

prof.

Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Sau cu aceşti bani
întreprind o activitate economică şi attmci ne împiedică pe noi, sau
lucrează împotriva ordinii publice3•

A S B . Fond P C M Cabinet. dosar 4 7 5/ 1 94 1 . filele 3 7 2 . 3 7 3 Vezi si A S
Penale. dosar 4 00 l O/ 1 l fila 5. i: si v
.

R

I . Fond

1

Prin decretul-lege nr. 3294 din 2 octombrie 1940, s-a interzis arendarea de farmacii evreilor (Vezi E.R.
1 940-1 944, voi. I, documentul 1 1). Conform decretului-lege nr. 3275 din 28 noiembrie 194 1 , evreii

proprietarii de farmacii trebuiau să-şi lichideze proprietatea. Până la lichidare, farmacia urma să fie
condusă de W1 diriginte român de sânge (op. cit., documentul 52).
2 În noiembrie 194 1 a fost publicat decretul-lege pentru înfiinţarea Inspectoratului General al taberelor de
muncă, care a organizat împreună cu Marele Stat Major �berele de muncă pentru evrei (E.R. I 9401 944, voi. I, documentul 50).
3 M. Carp notează că, de la 1 august 194 1 , ghişeele poştale din toată ţara refuză primirea de mandate
sau colete poştale ai căror destinatari ar fi evrei din Basarabia şi Buc:Ollina . De asemenea, Banca
Naţională, precum şi băncile particulare refuză primirea sumelor de bani adresate acelora$i evrei. (M.
Carp, C.N. , voi. 111, pag . 81).

102
194 1 , august 5

Şedinţa Consiliului de Miniştri. Se hotărăşte
introducerea semnului distinctiv pentru evrei .
Şedinta se dechide la ora 10,45, sub preşedinţia d-lui prof. Mihai
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, 'preşedinte ad-interim al
Consiliului de Miniştri, ministrul propagandei naţionale şi ministru ad-interim al
afacerilor străine.
Participă domnii: general I. lacobici, general D. Popescu, general Radu
Rosetti, general N. Stoenescu, general I. Sichitiu, C. Stoicescu, prof. dr. P.
Tomescu, I . Marinescu, ing. C. Buşilă, general Gh. Dobre, general C. Pantazi,
contraamiral N. Păiş, Aurelian Pană, Enric Oteteleşanu, general Victor Iliescu, I.
Sandu, general Eugen Zwiedeneck, Mircea Vulcănescu, dr. C. Dănulescu. general
Ion Popescu, D. D. Negel.
Dl. general Ion Popescu, subsecretar de stat la Ministerul de Interne: Domnule
preşedinte, era vorba de detenninarea unui semn spE!cial pentru evreii
de la oraş. Noi am făcut unul aici.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Dvs. aţi dat dispoziţia în
Moldova: conform măsurii d-lui vicepreşedinte al Consiliului, se
desfiintează semnul exterior pentru evrei.
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Or, ieri mi-a telefonat dl. general Tătăranu şi mi-a trimis şi un
curier special cu textul acestei dispoziţii, în care se spune: conform
ordinului d-lui vicepreşedinte al Consiliului, se desfiinţează acest semn.
Dl. general Tătăranu mi-a atas atenţia totodată că, evreii
circulând liberi în laşi şi acolo unde armata noastră are încă o activitate
care interesează operaţiunile, este necesar• ca semnul distinctiv să fie
încă purtat de evrei.
Atunci am chemat pe dl. ministru de interne şi m-am pus de
acord cu dânsul ca acest semn distinctiv să fie purtat1 • În privinţa formei
lui, dvs. veţi hotărî cwn veţi crede de cuviinţă2•
A. S . iV . . Fond Penale. dosar 400 1 0/ 1 1
1 În legătură cu introducerea semnului distinctiv, au fost iniţiative pe plan local înainte de hotărârea
Corisiliului din 5 august 1 941 : la 4 iulie 1 941 , politia oraşului Bacău anuntă evreii că sunt obligati ca în
48 de ore să înceapă să poarte pe piept în partea stângă steaua evreiască; la Cemăuti, apare ordinul în
acest sens la 30 iulie 194 1 , la laşi la 6 august ş.a. Pe baza hotărârii Consiliului de Miniştri din 5 august,
Ministerul de Interne a dat un ordin circular prin care s-a comwiicat tuturor judeţelor tării că evreii trebuie
să poarte semnul distinctiv. La începutul lui septembrie 194 1 , conducătorul statului a hotărât abrogarea
acestui ordin. Dar în localitiltile din Moldova, Basarabia, Bucovina şi Transnistria , semnul a fost punat în
continuare; în unele localitilti s-a purtat până la 23 august 1944.
2 Stenograma şedinţei Consiliului de Miniştri din 5 august 194 1 . (vezi pe larg în E.R. I 940- 1 944, voi. I,
documentul 94).

103
194 1 , august 22

Şedinţa Consiliului Economic. Extrase din dezbaterile
privind exproprierea bunurilor comunitare, ale
fundaţiilor şi asociaţiilor evreieşti. Prof. Mihai
Antonescu, preşedintele ad-interim al Consiliului de
Miniştri, dă indicaţia ca exproprierea să se facă in
etape, pentru ca să nnu paralizăm totuşi funcţiunile
Comunităţii Evreieşti, care trebuie să se ocupe de
viaţa evreiască, cât timp ii aveni aici" .
[. . .]
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: Românizarea este o operă
naţională. E.a nu poate să fie cuprinsă în spaţiul teritorial al unei provincii. E.a
nu se poate executa decât conform directivelor generale ale guvernului şi ale
statului. Deci, trebuie să fie un regim unitar în această privinţă. [„.]
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S-a pus problema fannacior
il . Domnul minisbu doctor Tomescu mi-a
problema dacă extirrlem exproprierea fannaciilor la evrei, prea.un şi a
spitalelor evreieşti. Am spus domnului ministru doctor Tomescu că nu pot
veni ru legea exproprierii fannaciilor evreieşti, deşi în prirx:ipiu sunt pentru
românizarea fannaciilor. Dar nu weau să fac din această măsură o simplă
nuzie şi să cedez numai dreptul de concesiune şi firma. De aceea, vă propun
să instituiti imediat pe lângă fiecare farmacie un control, câte un conservator,
care să fie imediat obligat de Ministerul Românizării ca, în termen de cinci
zile de la instalare, să întoanească un inventar. După ce mi avea inventarul
pus

fannacio
il r, atunci rnm1ai vin

ru

un decret de expropriere1 • Între timp, s-au

mai pus am.unite alte probleme, de exemplu, înfiinţarea uoor spitale. Avem
astfel Tle\IOie să înfiintăm lB1 spital de ortopedie. Avem nemie de un local
pentru acest spital [. ..]
Dl. ing. C. Buşilă, rnirl5trul lucrăruor publice: Carltatea.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: E un spital evreiesc pe strada

Traian, care poartă numele de Ghizela şi nu mai ştiu cum.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al români1.ării: Frank.
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: L-ati declarat proprietate
.
evreiasca-?.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al români1.ării: Este, într-adevăr,
proprietate evreiască. Este furxiatie şi asociaţie.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Atunci nu mai avem nemie de
expropriere.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al români1.ării: Nu l-am putut
expropria, căci până acum n-am expropriat asodatil.mi, ci numai persoane.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Trebuie decretul completat şi în
această privinţă2•
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al români1.ării: Este primul caz în
care este mrba de o asoc:iatiune.
·Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Au multe bunuri asoc:iatiunile
evreieşti?
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al români1.ării: Au multe bunuri de
binefacere, ru creştinii împreună, unii lângă altii.
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: Domnule ministru general
Zwiedeneck, vă rog să-mi prezentaţi o situatie a tuturor acestor furxiatiuni şi
a acestei participări româneşti şi evreieşti, ca să nu viu cu un decret care să
lovească. Fac un singur decret pentru acesta, însă acest spital îmi este
necesar. Sunt multe spitale evreieşti în staţiunile noastre balneo-dimaterice?
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al românizării: Sunt.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Le-ati expropriat?
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al românizării: Nu.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Acelea trebuiesc expropriate3•
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al românizării: Mergem cu
exproprierea şi la asodatiuni, dacă sunt evreieşti.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Fireşte că se poate merge. Voi
crea o discriminare sau etape de realizare a exproprierii, pentru ca să nu
paralizăm totuşi functiunile Comunităţii Eweieşti, care trebuie să se ocupe de
viata evreiască, cât timp îi avem aici [... ]
•
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Vă rog să numiţi �tori la farmaciile evreieşti. Conservatorii
aceştia vor face inventarele. ln materie de fannacii �i căuta să fac acte de
substituire progresivă; nu vreau să fac acte de paralizare a comertului, ci acte
de românizare efectivă. în aceste farmacii evreieşti vom face o substituire
progresivă. O să ex6te o · perioadă intermediară de colaborare între
e1ementul românesc, care pătnmde în întreprirdere şi elementul evreiesc,
care tinde s-o părăsească sau să rămână în întreprirdere ca asociat sau
salariat.
A. S . 8 . . Fond P.C. M . Cabinet dosar 482/ 1 94 1 . file le 289. 29 1 . 294. 296
1 La 28 noiembrie 1941 a apărut decretul-lege nr . 3275, privitor la reglementarea concesiilor de
farmacii, droguri, depozite de medicamente, ş.a. (E.R. 1 940-1 944 , voi. I, documentul 52).
2 La 22 iunie 1942 a fost dat decretul-lege nr. 1848 pentru trecerea bunwilor apartinând comunităţilor
evreieşti în patrimoniul Centrului National de Românizare . (E.R. 1 940-1 944 , voi. I, documentul 6 7).
3 Casele de sănătate şi spitalele evreieşti a u fost expropriate prin decretul-lege nr . 902 din 9 octombrie
194 1 .

1 04
194 1 , septembrie 2

Şedinta Consiliului de Miniştri. Mihai Antonescu,
preşedintele ad-interim al Consiliului de Miniştri,
informează şedinta despre necesitatea aplicării
unor exceptări pentru evreii botezati şi cu merite
deosebite. Este criticat modul haotic in care au
rost intemati evreii În lagărele de muncă
dezorgani7.ându-se astrei functionarea
normală a mecanismului economic.
Participă domnii: general Iosif lacobici, ministrul apărării nationale; general
D. Popescu, ministrul afacerilor interne; general Radu Rosetti, ministrul culturii
nationale şi al cultelor, general N. Stoenescu, ministrul finanţelor, general I.
Sichitiu, ministrul agriculturii şi domeniilor, C. Stoicescu, ministrul justiţiei, prof. dr.
Petre Tomescu, ministrul muncii, sănătătii şi ocrotirilor sociale, I. Marinescu.
ministrul economiei naţionale, ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice si
comunicatiilor, general Gh. Dobre, subsecretar de stat la Ministerul Apărării
Nationale, pentru Armata de Uscat, general aviator Gh. Jienescu, subsecretar de
stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru Aer, Aurelian Pană, subsecretar de
stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, prof. Ernie Oteteleşanu, subsecretar de
stat la Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor, pentru Şcoale . general Eugen
Zwiedeneck, subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, pentru

279
https://biblioteca-digitala.ro

Românizare, Co:onizare şi Inventar, Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la
Ministerul Fmantelor, general Ioan Popescu, subsecretar de stat la Ministerul
Afacerilor Interne, I. Sandu, subsecretar de stat la Ministerul Culturii Naţionale şi
al Cultelor pentru Culte şi Arte, D. D. Negel, subsecretar de stat la Ministerul
Economiei Nationale, pentru Aprovizionare, dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat
la Ministerul Muncii, Sănătătii şi Ocrotirilor Sociale, pentru Muncă.
[. . .]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: � vrea să discut un caz pe
care l-a relevat ieri un fost coleg de barou. Avocatul Valerian1, care este
creştinat de 44 de ani, care s-a căsătorit acum 44 de ani cu fiica unui
preot român, care, într-o comună din judetul Constanta, unde are o
proprietate rurală, a făcut o biserică, care n-a avut niciodată legături cu
evreii şi care totdeauna a avut legături cu creştinii şi a lucrat chiar în
tinerete ca secretar al unora din marii avocati creştini, a venit la mine şi
mi-a atras atenţia că a rămas pe drumuri la 72 de ani, că nu-şi poate
exercita profesia, pentru că niciodată n-a avut clientelă evreiască, fiind
creştin, că în acelaşi timp nu poate să-şi păstreze proprietatea, pentru
că el totuşi a rămas evreu, deşi este creştinat de 44 de ani, a ajuns ca
preotul din sat să intervină pentru el. Mi-a semnalat în acelaşi timp că în
aceeaşi situatie se găseşte fostul profesor Alexandru Cerban2, de la
Facultatea de Drept din Bucureşti, de asemenea de 44 de ani creştinat,
căsătorit cu o româncă dintr-una din cele mai vechi familii româneşti . . .
Dl. C . Stoicescu, ministrul justitiei: Din familia Mărdărescu3.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: . . . în care erau la un
moment dat 3 generali cwnnati cu profesorul Cerban.
Acest om care 30 de ani a fost profesor la Facultatea de Drept
din Bucureşti, eu însumi i-am fost elev la un moment dat, care are copii,
care şi-au făcut toată datoria, se găseşte în aceeaşi situatie: este
considerat evreu, deşi este căsătorit cu o româncă ortodoxă şi dintr-o
veche familie românească, iar printr-o serie de achizitil succesive este
considerat că a infectat întreaga lui proprietate de calitatea sa de evreu
si face ca, după atâta vreme să i se pună în primejdie situaţia de români
a copiilor lui şi însuşi dreptul de proprietate, după o viată întreagă de
muncă.
Cred, domnilor, cu toată rigiditatea pe care am aplicat-o
reformelor noastre, că sunt cazuri. . .
Dl. general Radu Rosetti, ministrul culturii naţionale: Dl. profesor Oteteleşanu îmi
atrage atentia că mai este un caz, al profesorului Beleş.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: . . . când, în interesul
respectării unor mari principii de omenie şi din respect pentru muncă,
când trebuie să creăm totuşi posibilitatea ca Consiliul de Miniştri - şi
numai în cazuri exceptionale - să poată constata situatiile speciale, mai
ales pornind de la aceste date: oameni care de 40 de ani au fost
creştinati şi au intrat în familii româneşti.
Profesorul Cerban are copii, care toti au fost crescuti în spirit
creştin ortodox. Nimeni nu mai ştie cine ar fi puM să se gândească că
consilierul de la Curtea de Apel Cerban a avut părinte evreu.
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Dl. C. Stoicescu, ministrul j ustiţiei: Şi este sub anchetă, pentru că n-a făcut la timp
declaratia că are aparat de radio. E dat în judecată . Legea privitoare la
declararea aparatelor de radio este foarte aspră. Dacă ai awt un bunic
evreu, eşti considerat evreu şi trebuie să faci declaratie4 •
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnilor, în ceea ce mă
priveşte, eu am răspunderea unei singure legi, aceea referitoare la
exproprierea bunurilor urbane evreieşti, unde am creat o serie de
excepţii, care mi s-au părut potrivite5. Cu toată dorinta de a scutura
societatea românească de infiltratia primejdioasă şi abuzivă a evreilor în
proprietătile noastre, am considerat că trebuiesc făcute oarecare excepţii
pe ideea datoriei îndeplinite fată de tară, pentru cei care au făcut fapte
de arme - foarte putini, de altfel - pentru cei care au făcut servicii
excepţionale.
De asemenea, în legea pe care am făcut-o eu, am lăsat
posibilitatea ca Consiliul de Miniştri să poată , în cazuri cu totul
excepţionale, să acorde dispense de la regimul de aplicare a legii. Cum
şi în aplicarea celorlalte legi pot să fie unele cazuri cu totul exceptionale
şi pentru ca, fără să micşorăm cu ceva rigiditatea acestor legi de
expropriere, pe care le menţinem în întregime, trebuie totuşi să avem
omenia de a întelege anwnite situatii cu totul nedrepte, limitând, într-un
mod extrem de rigid , posibilitatea pentru invocarea acestor exceptiuni.
De aceea, cred că ar fi potrivit ca dl. ministru de j ustiţie,
împreună cu dl. ministru general Zwiedeneck să studieze posibilitatea
extinderii paragraf ului din legea exproprierii bunurilor urbane - art. 6
privitor la dreptul Consiliului de Miniştri de a acorda, prin Jurnal Special,
excepţiunea şi să limiteze foarte rigid aceste cazuri, pentru ca să nu pară
că facem o revizuire asupra principiilor, dar nici să nu avem capacitatea
de a rezolva demn şi omeneşte cazurile nedrepte, care ne-ar fi supuse .
Prin urmare, într-o viitoare şedinţă să discutăm posibilitatea adaptării
unor asemenea texte . . .
Dl. general N . Stoicescu. ministrul finanţelor: În Germania s-au creat asemenea
posibilităţi.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: . . . au creat asemenea
posibilităti şi în Germania s-a creat posibilitatea de a declara cetătean pe
un atare individ beneficiind de o asimilare aproape totală , chiar din
punctul de vedere etnic, cu germanii6 •
Nu mai vorbesc de situatia din Italia şi nu mai spun că acolo, mai
ales în activitatea economică, există o recunoaştere a dreptului de a-şi
continua activitatea un evreu, fiindcă acolo prezenta evreilor în viata
economică nu are un rol atât de important ca la noi7.
Desigur că la noi problema comportă alte solutii decât acestea.
Dar citez aceste două legislatii, pentru că socot că trebuie să reazăm pe
ele punctul de vedere de omenie, şi că trebuie să sprijin aceasta pe
experienta făcută în alte tări, care prin rigiditatea conceptiilor lor etnice
de viată structurată a natiunii , puteau să fie şi mai legitimate să respingă
orice fel de exceptiuni. Desigur, doresc ca această exceptiune să fie
acordată printr-o procedură rigidă şi numai în cazuri cu totul
excepţionale, pe care să le precizăm, pentru ca să nu avem o avalanşă
-
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de cereri de exceptiune sau să fie Consiliul de Miniştri supus unei
permanente frământări, ca organ care ar voi să paralizeze principiile de
expropriere acolo unde nu s-au aplicat .
Însă, cred că anumite cazuri trebuie să-şi găsească satisfactia
dreaptă a unor solutiuni de omenie şi de întelegere.
C. Stoicescu, ministrul j ustitiei: Dispozitiunea aceasta n-ar trebui să aibă loc în
proiectul de statut juridic al evreilor? Era vorba de un statut j uridic al
evreilor.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Aveam de gând să fac un
statut al evreilor. Lucram la un moment dat la el. Dl. general
Zwiedeneck a lucrat şi domnia sa. Dar problema acestui statut trebuie să
fie legată de o soluţie internaţională. Un statut al evreilor în privinta
aceasta - o simplă definitiune rigidă . a evreului
nu ne înaintează cu
nimic. Ceea ce urmăream eu altădată cu statutul evreilor era să
organizez tm regim tranzitoriu pentru comunitătile evreieşti din ţara
noastră, organizându-le anumite drepturi, rămânând ca apoi, într-o
soluţie internaţională , să aflăm posibilitatea de dezvoltare a acestui
sistem.
Pentru că însă lucrul ar întârzia, mai ales că delegatul german8 cu
care lucrasem a fost înlocuit şi atunci trebuia să luăm totul de la capăt cred că e bine ca, chiar în legea aceasta nouă, pe care o facem,
privitoare la extinderea exproprierii la anumite categorii de evrei, să
introducem acest paragraf, care să creeze Consiliului de Miniştri
posibilitatea unor exceptiuni, dar numai în cazuri cu totul deosebite.
i.ng. C. Buşilă , ministrul lucrărilor publice: Încă o mică chestiune.
S-a vorbit înainte de cazurile de umanitate, cu dl. Valerian şi
ceilalţi. Aş face o mică sugestie, pentru cine se va ocupa de chestiunea
aceasta. Eu sunt antisemit, dar să nu vi se pară curios că ridic această
chestiune.
În afară de cazurile ridicate aici, în afară de acestea, sunt multe
activităţi intelectuale, care ar fi folositoare - nu vorbesc de romancieri sau
de poeti, care fac poezii tendentioase, dar vorbesc pe planul ştiintific pe acest plan ştiintific sunt oameni care au făcut lucrări importante, cum
este cazul unui evreu de la Şcoala Politehnică din Bucureşti, care a făcut
în chestiunea lignitilor o lucrare foarte apreciată în America, lucrare de
care s-au servit şi nemţii. A fost dat afară de acolo. Era conferenţiar. Mi
se pare că acum are de lucru9• Cred că pentru când se va pune
examinarea acestei chestiuni, aplicarea cazurilor de umanitate, să se
studieze şi aceste cazuri.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Este o chestiune de
administratie. nu de proprietate. Va fi rezolvată în cadrul statutului
evreilor, de care vorbea dl. ministru al j ustitiei.
Fără îndoială că atunci când discutăm problema şi adoptăm texte
de excepţii, poate că este bine să adoptăm o normă de ordin
administrativ prin care - rnentinând totuşi în materie de învătământ, ca o
necesitate fundamentală , absolutul primat al românilor etnici pentru
învătământul nostru - să adoptăm o asemenea măsură prin care toti
oamenii de ştiintă , care vor să lucreze sau care au lucrat . tuturor
-
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acestora să li se poată crea conditiuni de muncă în laboratoare sau în
institutele noastre, fără să aibă însă caracterul reprezentativ al
învăţământului, pentru că aici atingem altă problemă . Este vorba de
ideea de naţionalitate în învăţământ şi pentru orice timpuri - nu numai
pentru astăzi, nu numai pentru ieri, dar mai ales pentru mâine - cred că
naţiunea noastră trebuie să-şi conducă ea destinele învăţământului ei,
printr-o exclusivitate a elementului etnic românesc din învăţământ.
Dl. ing. C. Buşilă , ministrul lucrărilor publice: Ţm să precizez că n-am mers aşa
departe. Dacă am spus cuvântul conferenţiar, am făcut-o pentru că am
vrut să-l fixez puţin.
Să aibă deci toţi posibilitatea de a lucra . . .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Ar putea lucra în cadrul
învăţământului destinat special �vreilor. Se pot crea, de asemenea,
posibilităţi de folosire a acestora. ln orice caz, în învăţământul universitar
cred că nu poate să fie discuţie şi că cel mult folosirea lor în laboratoare
sau în institute ar putea fi admisă în principiu. [ ]
Dl. prof. Mihai J\ntonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ . . ]
ln legătură cu acestea, pentru că este vorba de intervenţie, îmi
fac plăcerea - pentru că v-am pus la curent zilele trecute, în treacăt,
despre o anumită tenclinţă, care era de a se arunca pe teritoriul nostru,
de a se aduce pe teritoriul nostru unii din evreii aflaţi în regiunile vecine
cu teritoriul basarabean - îmi fac plăcerea să vă anunţ că în această
privinţă am intervenit la dl. ministru von Ribbentrop, însă nu direct. Dl.
ministru von Killinger a transmis chiar textul scrisorii, pe care i-o
adresasem domniei sale şi care era destul de apăsător, pentru că
întrebuintam următoarele cuvinte: .România nu este teritoriu de
. . .

.

colonizare şi utilizare a experienţei germane în colonizare şi administraţie
prin dl. ministru Pflaumer, urmăreşte exact contrariul decât ceea ce
face".

Acest text a fost transmis ieri la Berlin.
Dl. mareşal Antonescu protestase şi domnia sa împotriva acestor
măsuri prin Cartierul German10•
Am primit ieri răspunsul că toţi evreii care au fost aduşi din afara
teritoriului românesc trebuie să fie imediat evacuaţi cu chiar concursul
trupelor germane şi s-au dat comandamentelor cele mai aspre măsuri,
pentru ca asemenea acte să nu se mai producă şi România să nu fie
sprijinită în acţiunea de colonizare în sens contrar, chiar dacă ar voi să
facă altfel. [ . . . ]
Dl. mareşal Antonescu mi-a trimis o telegramă prin care îmi
atrage atenţia că a primit unele ştiri despre taberele de muncă , despre
regimul lor costisitor şi neremuneratoriu şi asupra utilizării evreilor în
munca manuală, atunci când ei ar putea să fie mai curând întrebuintati
în alte activităţi, iar statul ar putea să-i folosească mai mult astfel1 1 •
Cu prilejul drumului la Tighina, eu i-am expus acest punct de
vedere dorrmului mareşal Antonescu, tinând seama de datele informative
date de Ministerul de Interne şi de Ministerul Muncii şi din informatiile
Marelui Cartier General şi ale Ministerului Armatei, privitoare la conditiile
în care se organizează aceste tabere de muncă şi a muncii evreilor si
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l-am întrebat pe dl. mareşal Antonescu dacă nu crede că ar trebui să
păstrăm principiul dreptului de rechizitie şi de muncă prin rechizitie al
evreilor si să creăm posibilitatea pentru anumite categorii care, dacă nu
prestează munca , este pentru că n-am voit noi să-i chemăm prin
rechiziţii la o anumită categorie de muncă, pe care n-o pot presta, dar
să plătească în schimb anume taxe, cu care s-ar compensa şi cheltuielile
taberelor celorlalti muncitori şi ministerele care organizează asemenea
tabere ar avea şi ele venituri şi s-ar crea astfel şi un regim economic de
muncă, potrivit simţului de a utiliza bine munca, fiindcă nu urmărim să
umilim şi să vexăm o categorie de oameni, fată de care ne-am fixat
punctul de vedere politic şi n-avem nevoie de gesturi fizice ca să-l
repetăm, ci urmărim să facem din acest sistem de organizare a muncii
un sistem potrivit şi pentru taberele de muncă şi pentru mijlocul de
muncă, în realizarea acestui scop.
De aceea, rog pe dl. ministru al apărării nationale, pentru că
problema este legată de Statul Major, îl rog şi pe dl. ministru de interne
- pentru că , aşa cum ne-a spus dl. mareşal Antonescu, Ministerul de
Interne ar trebui să se ocupe de toate lagărele şi organizarea muncii să
se facă printr-un acord între armată şi Ministerul Muncii, pentru ca
conditiile de conducere, de control şi de organizare tehnică a muncii să
poată fi făcute pe baze noi, ştiinţifice - vă rog pe dv. toti, prin urmare,
să vă întruniţi sau să se întrunească delegaţii dv. pentru faza preliminară,
şi împreună cu dl. ministru de finante, care trebuie să studieze problema
din punctul de vedere al taxelor care se vor institui, vă rog ca toti, de
comun acord, să stabiliti acest regim, care este cel mai bun şi pentru a
îndestula nevoile armatei, şi pentru a pune un principiu de deosebire
între munca natională pe care o prestează obligator românii şi între
munca de rechiziţie pe care o prestează evreii. Dar să adoptaţi acest
principiu la o organizare practică, prin folosirea evreilor la ceea ce pot
face, şi să cerem taxe de la acei care pot fi utilizaţi astfel mai bine decât
să fie folositi în munca manuală. [ . . . ]
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Sunt unii dintre ei care se plâng că, deşi
invalizi, sunt trimişi la taberele de muncă.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Am rugat într-un Consiliu
anterior - şi regret că nu s-a făcut - să se instituie o comisie, care să facă
o revizuire a tuturor evreilor. Această comisie trebuia să funcţioneze la
Subsecretariatul de Stat al Românizării, tocmai pentru ca acţiunea ei să
se încorporeze în politica de românizare, care este permanentă .
După informaţiile pe care Ie am, nu s-a constituit această comisie.
Ministerul de Interne a lucrat separat la revizuirea evreilor. Or, prin
faptul că se împarte organizarea taberelor de muncă între Ministerul
Annatei, adică Statul Major şi Cercurile de Recrutare. si Ministerul de
Interne, controlul devine imposibil.
De aceea vă rog ca, mâine chiar, să vă întruniţi dvs. , domnule
ministru al annatei şi domnule ministru de interne, chemând şi pe
delegatul Subsecretariatului de Stat al Românizării, care va lucra
permanent în această comisie şi să daţi directive pentru revizuirea
imediată şi controlarea sistemului de întrebuinţare a evreilor la munca de
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folos obştesc, ca să se evite toate aceste situatu şi, în al doilea rând,
pentru stabilirea normelor de organizare viitoare a taberelor de muncă şi
a regimului de muncă, prestabilă în muncă manuală sau în bani.
general I. Iacobici, ministrul apărării nationale: Cui revine initi.ativa, pentru că
suntem trei miniştri?
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Pentru că este vorba de
măsuri luate prin armată şi fiindcă nu se fac concentrări decât tot pentru
arrnată, pentru că dvs. aveti răspunderea ca nu cumva, odată măsurile
luate, să vie Statul Major să ia alte dispozitiuni şi ca să fie o coordonare
perfectă, vă rog să luati dvs. iniţiativa. Acestea sunt măsuri cu un
caracter mult mai larg. Vă rog să chemati şi pe reprezentantu Statului
Major, să-i puneţi la curent cu această situatie, să vă facă propuneri
concrete la dvs. , urmând ca pentru normele care se vor stabili, să fixăm
modalităti de colaborare între ministere şi atribuţiuni noi pentru fiecare
departament.
Ministerul Armatei, prin Marele Stat Major şi prin Cercurile de
Recrutare, va stabili normele pentru chemarea evreilor la muncă,
Ministerul de Interne va da dispoziţiuni referitoare la organizarea
lagărelor, iar Ministerul Muncii se va ocupa de stabilirea regimului tehnic
al muncii.
După aceea, toate lucrările vor fi concentrate la Subsecretariatul
de Stat al Românizării, care va urmări politica de românizare la toate
ministerele, în cadrul sarcinii fiecăruia, şi care va informa guvernul.
general I. lacobici, ministrul apărării naţionale: Armata nu este interesată în
această chestiune, decât prin faptul că are evidenta indivizilor.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Tocmai de aceea, pentru
stabilirea normelor preliminare, trebuie să colaboreze şi Ministerul
Armatei.
Vă citez un exemplu: am stabilit într-un Consiliu de Miniştri să
facem o revizuire a evreilor, ca să nu se meargă la măsuri nepotrivite,
care să ştirbească din rezultatele la care s-ar putea ajunge. Ei bine, a
doua zi a apărut un comunicat, prin care se chemau toti evreii la
Cercurile de Recrutare. Deşi dl. ministru de finante adăugase grija ca nu
cumva această chemare a lor să-i distragă de la subscrierile la împrumut ,
totuşi s-a dat acest ordin. Am hotărât acest control. Cu toate acestea,
Statul Major a continuat să cheme pe evrei, iar Cercurile de Recrutare
au dat noi comunicate , deşi nimic nu se schimbase din punct de vedere
principial în ceea ce priveşte dreptul nostru comun de a veni cu o
verificare a acestui sistem.
De aceea, pentru a evita asemenea lucruri, Ministerul Armatei, în
întelegere cu organele Statului Major. va stabili normele care vor fi
urmate în viitor. Vă rog să faceti dvs. , domnule ministru al armatei.
această centralizare, cel putin pentru stabilirea acestor norme, până
când vom ajunge la fixarea dispoziţiunilor definitive pentru fiecare
departament în parte.
dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat al Muncii: S-au şi constituit comisiile pe
fiecare judet.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: De cine au fost constituite?
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Dl. dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat al Muncii: De Statul Major.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Normele acestea nu pot fi
fixate de comisii judetene, pentru că un judeţ va aplica o măsură, iar alt
judeţ va veni cu alta; un judeţ are o problemă antisemită, altul arată o
indiferentă fată de fenomenul evreiesc. Nu putem lăsa particularismul
fiecărui judeţ să decidă pe chestiuni de principiu.
Dl. dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat al Muncii: Normele principiale sunt emise
de Şeful Statului Major şi comisiile se conduc după acestea.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Ei să se conducă după
normele stabilite de guvern.
De asemenea, am primit o infinitate de proteste de la legaţiile
străine împotriva luării la muncă a evreilor supuşi străini.
Dl. general I. Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: S-a dat un
ordin clar: evreii supuşi ai statelor străine nu sunt luaţi la munca de folos
obştesc.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Zilele trecute am primit
vizitele unor reprezentanţi străini, care mi-au atras atenţia că au fost
chemaţi la mlincă supuşi ai statelor respective, evrei de origine.
Vă rog, domnule ministru de interne, să-mi trimiteţi chiar astăzi la
Ministerul de Externe, mie, ca interimar, o notă, în care să arătati: Ca
urmare a discuţiei din Consiliul de Miniştri de astăzi, vă facem cunoscut
că sunt ordine date ca evreii supuşi străini să nu fie introduşi în
tratamentul aplicat evreilor supuşi români, acelora care au fost supuşi
români sau acelora care nu se bucură de nici o supuşenie, ca s-o
comunic celor care se plâng de măsurile luate de dvs.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării : ln ce priveşte
bunurile, au fost expropriaţi şi evreii supuşi străini.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Şi acolo trebuie să
examinăm situaţia, pentru că dacă în materie de tratament al
persoanelor fizice aplicăm un anumit sistem, atunci când reglementăm
regimul patrimonial, trebuie să fim consecvenţi, fiindcă sau respectăm
calitatea de supuşi străini, sau n-o respectăm.
În orişice caz, pentru a fi informaţi în această privinţă, vă rog,
domnule general Zwiedeneck, să ne aduceti unele date informative
asupra acestei chestiuni.
Domnilor miniştri, nu vreau să fac astăzi o şedintă de Consiliu
pentru protecţia evreilor sau a minoritarilor, [ . . ]
Şedinţa se ridică la ora 4,20
A. S . 3 . . �ond P.C . M . Cabinet. dosar
4 76/94 1 1 . fi :eie 1 -2. ; 2- : s. 40. 4 : . 4 3 .
.
88. 89. 90. 9 1 . 92. 93
•

.

' Mihail G. Valerian, avocat şi publicist. Născut la laşi la 4 februarie 1870. Licenta şi doctoratul juridic
( 1893) la Bruxelles. Face parte din Baroul Ilfov, colaborează la ziarele democratice interbelice.
Conform decretului-lege 2650 din 8 august 1940, erau socotiţi evrei şi cei botezati tn religia creştină la
naştere, dacă părintii lor au fost de religie mozaică. Această prevedere a rămas tn vigoare şi în timpul
regimului antonescian. Aşa se explică situatia avocatului Valerian, care a căzut sub incidenta decretului
lege de expropriere a bunurilor evreiesti, cât şi a decretului-lege privind statutul avocatilor evrei. În arhive
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se păstrează memoriul pe care avocatul Valerian l-a adresat autorităţilor de stat, priviOO situatia evreilor
botezati din timpuri îndepărtate. Făcând un istoric documentat cu privire la atitudinea bisericii ortodoxe în
problema botezului, avocatul Valerian scria următoarele:

,,MEMORIU

Situaţia 8Vrellor botezaţi
Din ti�le mol indep&tote . ot6t în Moldova, cât şi în Volohlo, naţionolltateo romOnO se
confundO cu religia ortodoxO
Biserico OrtDdcm5 o fost totdeauna leogOnul potrtotlsmulul nostru. FrOţlo şi rudenia
rom6neasc0 erou şi sunt lndlsolubll legote în biserico ortodoxO
Cel de oit rit aeştln, cât şi 8Vl"ell erou consideraţi st:rOlnl şi nu Intrau în cet:Otanlo rom6nO decât
prin botezaea lor fn religia ortodaxO (lkiccriul Th. Codrescu).
Numai st:rOlnll de religle ortodoxO: gecll, bulgall, st.bll, ruşii etc. docO se nOşteou pe
pOliitintul Moldovei sau ol Munteniei, se confundau prin biserico ortodoxO cu romOnll şi erou de<! cteptul
consideraţi romOnl. Deosebireo de rosO nu se cunoştea.
În cotastl'81e blserlcllor ortodoxe se gOseau actele de � cMIO ale tuturor ortodocşilor, fOrO
deosebire de origine: consideraţi astfel romOnl (lklcalul Th. Codrescu).
Pe acele vremuri nu existau în Principate decât biserici ortodoxe rom&le .
Atât în Moldova. cât şi în Muntenia, st:rOlnll de orice rit, cât şi 8Vl"ell, daco se botezau în religia
ortodoxO şi se c� cu rom6nce, deveneau de<! cteptul cetOtenl romOnl: deocrece fondau astfel o
fomllle rom&leasc:O (Alemndrescu T. I.. ediţia I. pag. 1 44).
Regulamentul Organic ol Moldovei, anexa lit. X, at. 4, dispune cO: cVor dob6nd! drepturi
po/ltfcaşti ace/ de 1'8//g/e pravoslavnicll, sau ocei ce o vor primi-o•. Deci şi ocel de oltO religie, ce se vor
boteza în religia pravoslavnico.
Aegulcmentul Organic ol Munteniei, prin at. 370, o introdus î�tenlreo lndlvlduolO şi o
aeştlnllor de orice rit.
Constituţia din 1 866, prin at. 7. o acordat cteptul Io î�&tenlre numai celor de rit aeştin,
da nu foce nici o deosebire între ocel ce s-ou nOscut aeşttnl sau ou devenit aeştinl ulterior, prin botez:
întocmai co şi mol sus aOtoto dispoziţie din Aegulcmentul Organic ol Moldovei.
În at. 4 din Regulamentul din 1 938, sub guvernul Goga. referitor Io revizuireo cetOţenlel
8Vl"ellor. s-a creat excepţia pentru 8Vrell botezaţi în religia aeştlnO înainte de 1 91 8, el nemaifiind
consideraţi 8Vl"el.
De asemenea în deaetul-lege din matle 1 94 1 . referitor Io exproprierea proprletOţtlor uibone
8Vl"eleştl, · s-a aeot excepţia pentru 8Vl"811 botezaţi în religia aeştlnO de 30 de ani sau cOsOtorlţl cu
rom6nce de 20 sau de 10 ani, scoţ&idu-1 din expropriere.
Din cele mol sus e::rpuse. se constotO co din tl�le cele mol îndefUtote şi p6nO în prezent
leglultorll romOnl ou acordat cea mol more însemnOtote religiei ortodoxe, conslder6nd-o o bazo o
noţlonollt:Oţtl rorn&le şi ou primit întotdeauna încetOţenlreo romOnO, cu drepturi egale, pe cel creştinaţi în
religia ortodoxO co unii ce ou dat astfel o dovodO co vor sO se contopeoscO cu rom6nii, confundeindu-se în
maeo familie romOneoscO.
Din toate tl�lle, botezul o fost încurajot în RomOnlo. în scopul obsabirll elementelor strOlne
de olt:O religie şi confundcna lor fn masele romOneştl , în lntaresul statului.
S�to noostnl Potrianle, cercetflnd de curtinei oceostO l�tO chestiune. şi-o dat în matte
1 941 avizul, din Ca-8 spune unnOtclcn e:
cBtsertca aeştfoo nu face nici un fel de deoseO/re rntre flii slJI. Cu � mol mult nu trebuie
neckeptl5ţtţt şi respinşi din comunttoteo romlw18CIScO cel ce aeştln&!c*J-se de bund voie oo tTOlt· rn mediu
.

.

,
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aeştln, fntemeind fcm//li rom&leştl şi aeştlne prin cOsiitorla lor cu rom&ice etnice. Şi cu otdt mai vâtcs
dreptul s6 fle occeptof# fn comun/toteo rom&leascd, fă(J nici o tezeM5. docd pe l&ig6 fndeplinirlle

OIJ

condiţiunile de moi sus el sau p6rlnţll lor 01J şi merite noţionale,

ou

fost fncetiiţenlţl prin /e91 Individuale,

//beri pmfesionlştl cae 01J adus contribuţii recunoscute Io patrimoniu/ noţional ol t6'ft-.

DupO pfrereo Sfintei Potr1ahll, bazotO pe tradiţii şi pe dogmele bisericii ortodare, evreul ce s-o
botezat în rellgle ortodmO. s-o însurat cu o romOncO etnlcO şi-o fost şi noturallzat prin lege lndlvlduolO nu
mol foce patB din comunitatea evreloscO. ele cae n îndepOrteazO religia şi sentlmentBle sole . El trebuie
·
s6 fle acceptat în comunltoteo romOneoscO, în cere s-o confundat cu volnto şi d'ogoste ele r;cro .
Cu ot6t mol v&tos, în cozul subsalsulul, ce s-o botezat ele mol bine ele 44 ani, s-o însurat cu
rom6nct.i etnlct.i ele mol bine ele 40 ele ani. o fost noturoll zot prin votul ambelor corpuri leglultoae ele moi
bine ele 43 ele ani, şi în tot timpul o adus conb'lbuţll recunoscute patrimoniului noţional. fiind şi decorat
penb'u aceste merite.
Notlxallzcna lndlvlduolO acordotO acum 43 ele ani, prin votul ambelor corpuri leglult:oae. în
bazo at. 7 din Constituţia ele Io 1 879. cu majoritate ele 213, ere carocter constltuţlonol şi aprtmti volnto
poporului rom6n. repr8Zentat tn mod legal ele deputaţii şi senatorii oleşl ele acest popor .
Evreii ce prin botez şi ctiSOtorle ou leşit din Comunitatea Evreilor ele peste 44 ele ani şi ou
lnb'ot ele atunci în comunitatea rom6neosct.i, la statul le-o acordat toate drepturtle politice înct.i ele acum
43 ele ani, şi l-o osemtinot cu romOnll, cum se eicprimă art. 7 din Constitutie. nu pot fi consideraţi co evrei.
ci trebuind s6 fle scoşi din statutul evreilor, ele uncie rellglo creştlnO, familia. Constituţia şi b'odltlo tOrll l-o
scos penb'u totdeauna. Mihail G. Valerian". (J. Ancel, op. dt., voi. X, pag 70-75).
2 Alexandru Cerban, avocat cu numele initial Alfred H�hhom, născut la laşi la 7 mai 1874. Licenta şi
doctoratul în drept la Paris, în 1898.
3 Descendentă din familia lui Gheorghe Mărdărescu, general de corp de armată, ministru de război în
cabinetul I. I. C. Brătianu (19 ianuarie 1922-29 martie 1926), începând cu data de 25 martie 1 922.
' Decretul-lege nr. 1 253 din 6 mai 194 1 , .pentru interzicerea pentru evrei de a folosi posturi de
radioreceptie", socotea drept evrei .persoanele fizice având ambii părinti evrei sau numai unul, fără
distinctie dacă ei sau părintii lor sunt sau nu botezati fn altă religie decât cea mozaicâ (E.R. 1 940-1 944,
voi. I, documentul 40).
5 Decretul-lege nr. 842 din 27 martie 1941, pentru trecerea proprietăţilor urbane evreieşti în patrimoniul
statului, preconiz.a la art. 5: .dispoziţiile deaetulul-lege nu se I/CI' op/lco evreilor care ou dob6ndlt
noturollzorea prin /e91 lndtviduale p6niJ Io 15 OCJgust 1916; evreilor tt}nlţi fn n5zbooie, decoraţi S01J citaţi
penlro oct8 de brallvld; orfollllor de n5zboi; botezaţi de cel puţin ro de ani şi cifsCStortţi cu aeştlni ş o.
(E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 35).
• În legislaţia antievreiască germană s-a intrcxlus categoria aşa-zişilor Mischlingi (amestecatu). S-au bucurat
de o asimilare cu germanii etnici Mischlingii de gradul 11, persoanele care aveau un singur bunic evreu, se
bucurau de anumite exceptări Mischlingii de gradul 1, pm;oanele cu doi bunici evrei, dar care nu
apartineau de religia evreiască şi nu erau căsătorite cu evrei. (Cf. R. 1-ţilberg. The Destruction of the
European Jews, voi I, pag 80).
' În Italia legislatia antievreiască a intrat în vigoare î:i anul 1939. Au fost însă create multe criterii de
exceptări.
' Delegatul german a fost dr. Gustav Richter (n. 1913), de profesie avocat, angajat în Serviciul de
Sigurantă al Reichului condus de A. Eichmann . În aprilie 194 1 a fost detaşat în România consilier al
ambasadei germane în problema evreiască. În vara anului 1941 a fost rechemat temporar la Berlin. În
octombrie a revenit la Bucureşti, îndeplinind funcţia de consilier până la 23 august 1944. A fost j udecat în
Germania în anul 198 1 , fiind condamnat la 4 ani închisoare.
• Referirea se face, probabil, la lsac Blum ( 1894-1975), care pune bazele preparării hidromecanicii,
brichetării, gazeificării, utilizării ca îngrăşământ agricol a lignitilor .
.

,

.
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Într-o telegramă din 20 august 1941 către mareşalul Ion Antonescu, generalul Voiculescu , guvernatorul
Basarabiei, raporta despre 650 de evrei !recuti de autoritătile germane din Ucraina tn Basarabia (A.S.B ,
Fond P.C. M . Cabinet, dosar 167/1941, fila 1 33). Ordinul mareşalului a fost înapoierea imediată a
acestor evrei tn Ucraina (loc.cit.). Într-o telegramă adresată la sfârşitul lunii august profesorului Mihai
Antonescu, mMeŞalul scria: .Tn ceea ce prtveşm evreii din Bvcovlno. an lntwvenlt şi Io legaţia gennaXI

pentru co sd Olrag Clâlnffo asupra valului de evrei cae ne-o fost trimis Voi luo mmunle pentru co
odmlnis17of10 noastn5 s6-şl facil datoria" (loc. cit., fila 42). La 25 august, prrofesorul Mihai Antonescu n
lilJoma pe ge:nenilul Voiculescu in problema evreilor din Ucraina împinşi de trupeJe germane pe teritoriul
românesc, tn umătorii tenneni:
.Domnul general Antonescu îmi transmite t8legomo dvs. prin cere n Y8Stltl co trupele germane
din Uaalno ou î�ns pe teritalul nostru un pachet de 12 500 evrei pe podul de la (056.ltl, Judeţul
.

Soroco.

Am Intervenit Imediat Io donvlul ministru von Klllinger, pentru o cere înlOturcno acestor
elemente de pe terltortul nostru şi evttxno unor Incidente asemOnOtocn.
VO rog SO otragetl atentlo coloboratcrllor donvlulul ministru Pflaumer cO, atunci ctind donvlul
ministru Plloumar o discutat: cu donvlul general Antonescu şi cu mine problemo reconstrucţiei Basaablel şi
c6nd domnul general Antonescu o � so foloseascO maea erpertento de colonlzcn germonO o
domnului ministru Pflaumer şi o coloboratcrllor SOI, o fost convenit exact contrcrlul decOI: ceea ce se foce.
AcllcO, donvlul ministru Pftoumer urmo sO organizeze exodul peste Nistru, la nu în AomOnlo.
Rog pe coloboratcrl l domnului ministru Plloumer 50-1 vesteoscO şi pe domnia-so despre aceste
incidente regetoblle.
VO rog sO-ml trimiteţi neînterzlot listele de funcţional! de cae mol CJ11eţl nevoie pentru co so VO
pot face numirile.
De asemenea. VO rog sO acordaţi atenţia şi sprijinul dvs. doamnelor profesor forţu şi Perlvon .
cere vor veni Io ChlşlnOu pentru co SO stoblleoscO un pro;yom de acţlunf> soclolO în Bosaablo, pentru
Conslllul de Patronaj ol operela sociale.
N-om mol primit de Io dvs. nici o dcre de seamO de activitate.
ŞI nu mol sunt în curent cu mersul servlcllla publice.
Am primit de Io domnul general Antonescu o serie întreogO de reclomoţtunl şi semnolOrl de
dlflcultOţl mal.
Pentru o le îndrepta trebuie SO cunosc situaţiunea exoctO. VO rog. co�etoţl-mO cu lnformoţllle
dvs.". (A.S.R.I., Fond Penale, dosar 40010/65).
" Despre această măsura de internare în masă în lagăre de muncă a bărbaţilor evrei, dezorganiz.ânclu-se
astfel viata economică, s-a discutat pe larg şi in şedinţa Consiliului de Miniştri din 5 august 194 1 , când
Mihai Antonescu a cerut ca .aceste ridkări să nu se facă fără nici un criteriu obiectiv şi serios, ca să nu
ajungem pe de o parte să paralizăm unele activităti economice, iar pe de altă parte să pară că provocăm
noi o tulburare a ordinii publice şi a stărilor aşezate de astăzi îndemnând lumea la excesele unei porniri
antisemite In momentul când am făcut antisemitismul serios al reformelor" (Vezi pe larg stenograma
acestei şedinţe tn E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 94, pag. 302. Discuţia a fost reluată şi în Consiliul
Economic din 12 septembrie. Vezi în acest sens documentul 1 I O din volumul de fată}.
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1 05
194 1 , septembrie 3

Telegrama de pe front a mareşalului Ion Antonescu,
adresată profesorului Mihai Antonescu. Conducătorul
statului condamnă eliberarea evreilor din lagăre de
muncă, deoarece " n u economicul primează, ci lupta
impotriva evreilor. Satana este evreul' .
Comunică ministrului de interne că a fost o mare greşeală eliberarea
evreilor din tabere.
Acolo se găseau elementele cele mai periculoase, bogati sau săraci care
fac operă de dezagregare economică şi mai ales morală şi de intimidare în spate.
Cei adu.şi înapoi în Moldova au devenit foarte obraznici.
Soldaţii după front cu mari riscuri, de a fi răniti sau omorâţi din cauza
comisarilor evrei, care cu o perseverentă diabolică împing pe ruşi din spate cu
revolverul şi îi ţin să moară până la unul pe poziţie.
Am aflat de acest fapt şi sunt revoltat.
Te rog remediază şi acest fapt.
Toti evreii să fie readu.şi în lagăre, preferabil în cele din Basarabia, fiindcă
de acolo îi voiu împinge în Transnistria, imediat ce mă voiu degaja de actualele
griji.
Trebuie să se înţeleagă de toti că nu este luptă cu slavii , ci cu evreii.
Este o luptă pe viată şi pe moarte.
Ori învingem noi şi lumea se va purifica, ori înving ei şi devenim sclavii lor.
La Ttraspol, evreii erau purtati în lectice romane şi toti erau obligati să se
descopere, de-i cunoşteau sau nu, când treceau pe lângă ei.
Moldovenii noştri slujeau la ei numai pentru mâncare.
Deci menajarea lor în interior ar fi o slăbiciune, care ne va putea
compromite victoria.
La Chişinău s-a descoperit , în pivniţele politiei lor secrete , mormane de
cadavre îngropate.
Sunt în mare parte nenorociţii de basarabeni care de 20 de ani au luptat
mai mult pentru ideile lor decât pentru statul român.
Dumnezeu i-a pedepsit mai rău decât meritau.
lată ce ne aşteaptă dacă nu învingem.
Ca să învingem trebuie să fim femli într-o atitudine.
Asta trebuie să o ştie toţi.
Nu economicul primează în aceste momente din viata naţiunii însăşi.
Ea nu depinde de afacerile înfloritoare ale unora, ci de victoria tuturor în
contra satanei.
Şi războiul în general şi luptele de la Odessa în special au făcut cu
prisosinţă dovada că Satana este evreul.
El şi numai el duce slavi ca pe o turmă de boi şi îi face să moară trăgând
ultimul glont.
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De aci enormele noastre pierderi1 .
Fără comisari evrei eram demult la Odessa2•
Din cauza înfundării circulaţiei nu pot evacua răniţii şi este aci o mare
aglomerare, ceea ce a creat, contrar celor ce s-au petrecut până acum, o rea
cazare şi îngrijire.
Rechizitionează de la evreii din Bucureşti, Cernăuţi, Roman etc. pături de
lemn, saltele de lână, cearceafuri, perne şi trimite-le cât mai curând aci.
De asemenea mai trebuie şi medici şi doamne de la Crucea Roşie sau de
la Patronaj .
Mareşal Antonescu
A. S . B . Fond P.C . M . Cabinet. dosar 1 67 / 1 94 1 . fi la 64 s1 passim . Documentul
ne-a oarvenit din partea Muzeului Holocaustului din Washington
.

1 Scrisoarea a fost concepută în perioada bătăliei pentru cucerirea Odessei. În ofensiva Grupului de
armate german .Sud", declanşată la 8 august 194 1 , trupelor române de sub comanda directă a
mareşalului Antonescu, le-a revenit misiunea de a cuceri Odessa . Luptele au fost foarte grele şi Armata a
N-a română a suferit mari pierderi. (Cf. Agapie Mircea, Rotaru Jipa, op. cit., pag. 51).
2 Imaginea evreului sa.tanizat aminteşte de carte lui Alfred Rosenberg, Mitul secolului XX, in care stă scris:

V�irul evreu o c� proporţii diabolice. Paozltul emw doboac5 tOOrlmile lumii tn momentele lor de
sllfbiciune". În legătură cu analiza făcută de mareşalul Antonescu privind adevăratele greutăti în cucerirea
•

Odessei, vezi documentul 107 din volumul de fată.

1 06
1 94 1 , septembrie 4

Propunerile Conferinţei Interministeriale cu privire la
organizarea taberelor de muncă evreieşti. Evreii vor
putea plăti taxe de scutire de la munca obligatorie.
Conferinţa s-a intrunit pe baza hotărârilor şedinţei
Consiliului de Miniştri din 2 septembrie.
L Participanţi:
Prezidează dl. general Boiteanu Ion, secretar general al Ministerului
Apărării Naţionale, fiind reprezentate: Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor,
Ministerul Internelor şi Marele Stat Major.

II. Problemele discutate:
Discuţiunile au avut la bază nota de serviciu a domnului ministru al
apărării naţionale, privitoare la organizarea taberelor şi a sistemului de muncă în
tabere şi ordinele în rezoluţie puse pe diferitele cereri ale evreilor pentru scutiri de
muncă obştească.
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Problemele puse în discuţiune în această conferinţă au fost următoarele:
1 . Organizarea taberelor.
2. Organizarea sistemului de muncă în tabere.
3. Controlul şi supravegherea.
4. Execuţia muncii.
5. Soluţionarea cererilor pentru evreii necesari la munca de folos obştesc.
6. Excepţiunile de la munca de folos obştesc.
7. Introducerea taxelor pentu exceptiuni.
8. Cererile autoritătilor germane pentru scutiri.
9. Sanctiuni pentru interventionişti.
10. Revizuirea evreilor invalizi.
1 1 . Întrebuinţarea femeilor evreice.
12. Problema servitoarelor românce la evrei.
13. Chestiunea medicilor evrei .
14. Introducerea obligatorie a unui semn distinctiv pentru evrei .
15. Tabere pentru vagabonzi.
III. Concluziunile la care s-a ajuns:
Trimiterea evreilor la muncă să se continue intens.
Trimiterea la munci să se facă în conformitate cu decretul-lege,
regulamentul şi instructiunile generale ale Marelui Stat Major1 , păstrându-se
următoarele norme:
1 . Organizarea taberelor de muncă
Să rămână mai departe, în ceea ce priveşte conducerea, administrarea,
încadrarea şi disciplina, în sarcina Marelui Stat Major, care a şi dat instructiuni şi
ordine în această privinţă, stabilind următoarele:
a) Evreii chemaţi la muncă de interes obştesc să fie constituiţi în tabere de
muncă a căror încadrare. hrănire, cazare etc. cade în sarcina autoritătii ce-i
foloseşte .
b) Pentru detaşamente mai mari de 250 oameni, Cercurile de Recrutare
vor da, la cererea autorităţii ce foloseşte evrei, câte un ofiter de rezervă (preferabil
provenit din activitate) comandant pentru fiecare grup de 250 evrei, care este
răspunzător de ordinea şi disciplina în tabără, precum şi de prezenta oamenilor şi
randamentul lor la lucru.
c) Asistenta medicală a evreilor revine medicilor evrei, câte unul la 500.
d) Siguranta şi ordinea revine autorităţii ce-i foloseşte, care are
obligaţiunea de a anunta jandarmii şi politia locului de prezenta şi destinatia lor în
tabere.
Propuneri pentru completarea dispoziţiunilor M .St. M . :
- efectivele să nu fie fărâmitate şi împrăştiate pe distante mari şi
nesupravegheate, deoarece s-a constatat că. în acest fel. evreii se sustrag de la
munci:
- trebuiesc constituite tabere mari de muncă , numai din evrei,
neamestecati cu românii, care să îndeplinească următoarele conditiuni:
- să fie lângă lucrările ce fac;
- să nu fie în sate, ci în barăci;
- să se asigure taberelor o bună încadrare

292
https://biblioteca-digitala.ro

Exemplu: 1 ofiter la 2 5 evrei;
1 comandant companie la 500;
1 comandant batalion la 1 OOO.
- cilsciplina, sanctiunile şi administratia taberei, după regulile militare, fără
învoiri, favoruri, pennisii etc . ;
- administratia făcută numai de români, nu de evrei;
- o legătură strânsă între Marele Stat Major şi Ministerul Muncii în ceea ce
priveşte organizarea acestor tabere.
2. Organizarea sistemului de muncă
- să revlllă Ministerului Muncii;
- lucrul să fie organizat pe echipe şi ateliere pentru a se obţine maximum
de randament;
- se va tine evidenta lucrărilor executate. Este cazul ca să se fixeze
anticipat cantitatea de lucru zilnic de efectuat în raport cu efectivele echipei şi
natura lucrării ;
- să se fixeze recompense pentru cei care lucrează cu spor;
- înfiintarea unui organ special pe lângă Ministerul Muncii , care în legătură
strânsă cu Marele Stat Major să aibă atributiuni de organizarea şi supravegherea
muncii în taberele de muncă;
- va întocmi, în legătură cu Marele Stat Major, decretele, regulamentele si
instructiunile de detaliu care să trateze felul de execuţie al muncii.
3. Controlul şi supravegherea
- să revină Marelui Stat Major, în strânsă legătură cu Ministerul Muncii.
Marele Stat Major, prin organele sale şi în strânsă legătură cu Ministerul
Muncii, va avea controlul acestor tabere din punct de vedere administrativ şi
disciplinar.
Ministerul Muncii urmează a controla şi supraveghea modul de executie a
muncii în tabere, dând îndrumări şi fixând sancţiuni şi recompense pentru ca să
obtină o activitate continuă şi intensă şi cea mai mare capacitate de lucru.
Atât Marele Stat Major, cât şi Ministerul Muncii vor institui controale şi
inspectiuni pentru a se informa de mersul şi randamentul taberelor, luând măsuri
atunci când se constată abateri de la normele de conducere date.
4. Executarea muncii
Executarea să cuprindă două faze:
a) Faza I, folosirea evreilor la:
- calea ferată, Ministerul Agriculturii , Ministerul Lucrărilor Publice şi alte
autorităti care au nevoie de efective mari;
- la facere de cărămizi;
- în tabere de munci, în barăcile existente;
- în bordeie făcute de evrei;
- în apropierea oraşelor unde locuiesc . cu posibilitatea de a locui acasă .
b) Faza a II-a:
Ministerele şi autoritătile interesate, după un plan stabilit urgent, să-şi
precizeze marile lucrări ce au de făcut în primăvară şi în zonele respective, să ia
măswi de cazare, astfel ca în primăvară să se facă tabere de muncă pregătite,
care să pornească la lucru constructiv (în special în Basarabia).
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5. Repartizarea evreilor
Se va face ca în instructiunile nr. 3200 ale Marelui Stat Major, cu
adăugirea:
- aprobarea dată de Cercurile de Recrutare să fie de comun acord cu
Camerele de Muncă judeţene;
- aprobările date de Comandamentele Teritoriale să se dea luându-se
avizul Inspectoratelor de muncă;
- pentru marile lucrări, efectivele se vor aproba de Marele Stat Major, de
comun acord cu Ministerul Muncii.
6. Excepţjunile de la munca de folos obştesc
Se propune ca instrucţiunile Marelui Stat Major nr. 3200/94 1 , care
prevăd o serie de exceptiuni, să se modifke astfel:
a) Supuşii străini evrei să nu mai fie exceptaţi, ci luaţi la munci.
b) Cei rechizitionati pentru lucru la întreprinderile stabilite de Marele Stat
Major şi acolo unde nu sunt 3-4 specialişti în aceeaşi categorie de specialitate,
Marele Stat Major poate aproba a nu fi luaţi la munci.
c) Se menţine punctul c), pentru cei ce sunt indispensabili la întreprinderile
ce au contacte sau comenzi de la armată sau de la diferite autorităţi de stat, chiar
dacă întreprinderile nu au fost prevăzute în planul de mobilizare al armatei.
Să se fixeze însă un termen până la data la care urmează a fi înlocuiţi de
specialişti români.
d) Se menţin exceptiunile prevăzute la punctul d) din instruc:tiunile Marelui
Stat Major, pentru cei ce se găsesc în întreprinderile supuse românizării, aceasta
însă numai până la 3 1 decembrie 194 1 .
e) Punctul e) şi f) se modifică astfel:
Evreii care sunt indispensabili funcţionării întreprinderilor comeciale
importante şi institutiilor financiare vor fi obligaţi a presta câte 3 luni pe an muncă
de folos obştesc, succedându-se prin rotaţie.
Să se introducă principiul că orice evreu, indiferent de situaţia pe care o .
are, este dator să presteze 1-3 luni muncă de folos obştesc.
În legătură cu excepţiunile, se iau în discutie cererile adresate Marelui Stat
Major pentru scutirea diverselor categorii de evrei.
Se propune respingerea tuturor acestor cereri, urmând ca ele să fie
soluţionate în cadrul prevederilor legale.
7. Introducerea taxelor pentru exceptiuni
Cei care pentru diferite motive obţin scutiri de la munca de folos obştesc,
să fie obligaţi a plăti o taxă de 30-50 OOO lei, în afară de obligaţia de a presta 1-3
luni muncă de folos obştesc.
8. Cererile autoritătilor germane pentru scutiri
S-a constatat că foarte multe cereri de scutiri pentru evrei vin de la
autorităţile germane.
Se propune ca să nu se aprobe aceste cereri.
9. Sancţiuni pentru intervenţionişti
Să se aplice sancţiuni severe românilor ce se pretează ca să intervină spre
a obtine înlesniri sau scutiri pentru evrei.
1 O. Revizuirea evreilor invalizj
Să se revizuiască toti cei ce au obţinut certificate de invaliditate, deoarece
s-a constatat că foarte multi sunt apţi şi perfect valizi.
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1 1 . lntrebuintarea servitoarelor românce
Să se rem problema intrebuintării femeilor evreice la Cliferite mWlCi în
ir1heptizderi, ateliere etc.
12. Problema servitoarelor românce
Să se scoată din mediul comunist al evreilor toate setVitoarele românce.
În cazul cel mai bun să li se acorde dreptul de a angaja numai femeile
trecute de 40 ani.
13. Chestiimea mecDci1or evrei
Sunt foarte multe spitale şi fonnatiuni din zona interioară lipsite de
� auxiliar şi medical pentru îngrijirea rănitllor .
ln această privinţă, Comandamentul 2 teritorial face un raport pecial nr.
700186/194 1 , prin care cere medici evrei şi fannacişti.
Se propune ca medicii evrei şi fannaciştij să fie rechizitionati şi
intrebuintati sub supravegherea medicilor români în formatiunile şi spitalele din
zorla interioară.
14. lntrcxlucerea obligatorie a unui semn distinctiv pentru evrei
S-au dat dispoziţiuni de purtarea semnului special - steaua în şase colturi de către toti evreii, precum şi punerea lui pe firmele evreieşti.
Purtarea acestui semn să fie absolut obligatorie.
Să se aplice sancţiuni pentru cei ce nu execută.
1 5. Alte chestiuni în legătură cu evreu
- se propune ca evreii care au nume româneşti să revină la nume
patronim;
- comertul românesc să fie protejat, în sensul ca toţi comercianţii evrei să
fie supuşi, în viitor, la impozite de două ori mai mari ca românii;
- în legătură cu strângerea banilor pentru împrumut de către evrei,
comisiunea opiniază ca banii să se adune obligând pe evrei să subscrie de două ori
valoarea impozitelor la care sunt impuşi.
În caz de neunnare, înscrierea să se transforme din oficiu în impozite.
1 6. Să se treacă în patrimoniul Ministerului Muncii, pentru taberele de
muncă, toate uneltele ce se mai găsesc actualmente asupra Serviciului Social.
1 7. Ta bere pentru vagabonzi
Este o problemă socială care urmează a fi soluţionată cât mai grabnic.
Ministerul Muncii să întocmească instructiuni speciale de folosirea
vagabonzilor la lucru şi în tabere de muncă.
Comisiunea a ajuns la propunerile de mai sus în unanimitate şi le supune
spre aprobare2•
Preşedintele comisiunii, general I. Boiteanu
A. S . � . i f=ond Pena le. dosar 4 00 I 0/95. P. 1 1 . filele 53 1 -538
. .

' Regulamentul nr . 2030 al Ministerului Apărării Naţionale asupra decretului privind statutul militar al
evreilor a fost dat la 12 iulie 1941. Regulamentul precizează că evreii sunt excluşi atât de la pregătirea
premilitară, cât şi de la serviciul militar. În schimb, sunt obligati să plătească taxe militare şi să presteze
numai munci de interes obştesc. (Vezi pe larg E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 43).
2 Supunându� spre semnare domnilor miniştri interesaţi procesul verbal privitor la evrei, s-au făa.1
unn!toarele întâmpinări:
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1 . Marele Stat Major:

a) Medicii, farmaci$tii şi veterinarii să fie întrebuinţaţi numai ele Marele Stat Major.

b) Meseriaşii şi specialiştii să fie întrebuinţaţi însă după pregătirea ce o au.
c) Să fie exceptate ele la munca ele Interes obştesc următoarele categorii ele evrei:
- cel decoraţi ele război cu: Virtutea Militară, Bărbăţie şi Credintă cu spade , Steaua si Coroana
României cu spade şi panglica ele Virtute Mll!tara şi Ferdinand cu spade;
- foştii ofiţeri activi evrei;
- invalizii şi orfanii ele război;
- un patron (conducător) ele fiecare întreprindere, care urmează a obţine scutirea, după acelea$i
norme care se aplic! românilor la obţinerea mobilizării pentru lucru.
2. Ministerul Muncii:
Este ele acord cu toate propunerile .
3. Ministerul Afacerilor Interne:
Este ele acord, cu următoarele observaţiuni:
a) Semnul distinctiv a nu se aplica, acesta fiind punctul ele vedere al domnului mareşal
Antonescu.
b) Înlocuirea servitoarelor creştine să se facă treptat.
c) Evreii supusi străini să fie din nou examinati din punctul de vedere al reciprocitătii cu statele
interesate.
4. Ministerul Finantelor:
Face următoarele propuneri:
Excepţiunile să încadreze şi următoarele categorii:
1 . Sistemul de internare în lagăre pentru prestarea muncii obşteşti să fie dublat de un sistem de
scutiri precis reglementate:
- a tuturor acelor evrei rechizitionati pentru lucru în întreprinderile ce lucrează pentru nevoile
armatei;
- a tuturor acelor indivizi sau de preferintă categorii de evrei pe care Ministerul Economiei
Nationale le va socoti mai de folos' să rămână în activitate pe terenul economic.
2. Să se înlocuiască pentru aceştia obligaţiunea muncii în lagăr prin:
- obligatia de a mWlCi - supravegheat - în domeniile în care sunt abilitati profesionaliceşte, în
folosul statului, un timp cel putin îndoit aceluia al perioadei ele mobilizare la care sunt supuşi nationalii:
- obligatia ca din averea sau din produsul muncii lor sau ale proprietătilor lor sau ale comunitătii
lor să asigure economiei nationale, printr-o contribuţie exceptională sau printr-un sistem de taxe
progresive, în rapon cu averea si cu câştigul fiecăruia, plata unui număr de ore ele muncă callflcată sau
necalificată, cel putin echivalentă cu dublul celeia pe care era chemat să o presteze si pe care din lipsă de
abilitate profesională nu o putea presta în chip util;
- punerea la muncă în lagăre - prin rotaţie pe serii a tuturor celor ce nu vor putea asigura ei
insist printr-un zălog, sau prin Comunitate, plata integrală a acestor taxe.
-

Fată de întâmpinările de mai sus, care nu modifică în esentă concluziunile din procesul-verbal.
propune a se lua în considerare aceste observatiuni si a se trimite Preşedintiei Consiliului de Ministri
pentru aprobare si aplicarea lor_ (A.S.R.l., Fond Penale, dosar 4001 0/95, P.11, filele 880-881).
se
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1 1 . � servitoarelor românce
Să se reia problema mtrebuintării femeilor evreice la iliferite munci în

it1hepriaderi, ateliere etc.

12. Problema servitoarelor românce
Să se scoată din mediul comunist al evreilor toate servitoarele românce.
În cazul cel mai bun să li se acorde dreptul de a angaja numai femeile

trecute de 40 ani.
13. Chestiunea medid1or evrei
Sunt foarte multe spitale şi formatiuni din zona interioară lipsite de
personaţµl auxiliar şi medical pentru îngrijirea rănitilor.
ln această privintă, Comarxiamentul 2 teritorial face un raport pecial nr.
700186/194 1 , prin care cere medici evrei şi farmacişti.
Se propune ca medicii evrei şi f� să fie rechizitionati şi
intrebuintati sub supravegherea medicilor români În formatiunile şi spitalele din

zoaia interioară.
14. Introducerea obligatorie a unui semn distinctiv pentru evrei
S-au dat dispozjţiuni de purtarea semnului special steaua în şase colţuri -

de către toti evreii, precum şi punerea lui pe firmele evreieşti.
Purtarea acestui semn să fie absolut obligatorie.
Să se aplice sanctiuni pentru cei ce nu execută .

1 5. Alte chestiuni în legătură cu evreii

- se propune ca evreii care au nume româneşti să revină la nume
patronim;
- comerţul românesc să fie protejat, în sensul ca toţi comercianţii evrei să
fie supuşi, în viitor, la impozite de două ori mai mari ca românii;
- în legătură cu strângerea banilor pentru împrumut de către evrei,
comisiunea opiniază ca banii să se adune obligând pe evrei să subscrie de două ori
valoarea impozitelor la care sunt impuşi.
În caz de neunnare, înscrierea să se transforme din oficiu în impozite.
1 6. Să se treacă în patrimoniul Ministerului Muncii, pentru taberele de
muncă , toate uneltele ce se mai găsesc actualmente asupra Serviciului Social.

1 7. Tabere pentru vagabonzi

Este o problemă socială care urmează a fi soluţionată cât mai grabnic.
Ministerul Muncii să întocmească instrucţiuni speciale de folosirea
vagabonzilor la lucru şi în tabere de muncă.
Comisiunea a ajuns la propunerile de mai sus în unanimitate şi le supune
spre aprobare2 •
Preşedintele comisiunii; general I. Boiteanu

A. S . � ; _ , cond Penale. dosar '1 00 1 0/9 5 . P. 1 1 . fi !eie 53 1 -538

' Regulamentul nr . 2030 al Ministerului Apărării Naţionale asupra decretului prtvind statutul militar al
evreilor a fost dat la 12 iulie 194 1 . Regulamentul precizează că evreii sunt exduşi atât de la pregătirea
premilitară , cât şi de la serviciul militar. În schimb, sunt obligati să plătească taxe militare şi să presteze
numai munci de interes obştesc. (Vezi pe larg E.R. 1 94 0- 1 944, voi. I, documentul 43).
2 Supunându-se spre semnare domnilor miniştri interesati procesul verbal privitor la evrei, s-au făa.1:
următoarele întâmpinări:
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1 . MareJe Stat Major:
a) Medicii, farmaciştii şi wterinarii să fie întrebuintaţi nwnai de MareJe Stat Major.
b) Meseriaşii şi specialiştii să fie întrebuinţaţi însă după pregătirea ce o au.
c) Să fle exceptate de la munca de interes obştesc următoareJe categorii de evrei:
- cei decoraţi de război cu: Virtutea Militară, Bărbătie $1 Credinţă cu spade Steaua si Coroana
României cu spade şi panglică de Virtute Militară şi Ferdinand cu spade;
,

-

foştii ofiteri activi evrei;

- invalizii şi orfanii de război;

- un patron (conducători de fiecare întreprindere, care urmează a obtine scutirea, după aceleasi
norme care se aplică românilor la obtinerea mobilizării pentru lucru.
2. Ministerul Muncii:
Este de acord cu toate propunerile.
3. Ministerul Afacerilor Interne:
Este de acord, cu următoarele observaţiuni:
a) Semnul distinctiv a nu se aplica, acesta fiind punctul de vedere al domnului mareşal
Antonescu.
b) Înlocuirea servitoarelor creştine să se facă treptat.
c) Evreii supuşi străini să fie din nou examinaţi din punctul de vedere al reciprocitătii cu statele
interesate.
4. Ministerul Fuiantelor:
Face următoarele propuneri:
Exceptiunile să încadreze şi următoarele categorii:
1. Sistemul de internare în lagăre pentru prestarea muncii obşteşti să fie dublat de un sistem de
scutiri precis reglementate:
- a tuturor acelor evrei rechizitionati pentru lucru în întreprinderile ce lucrează pentru nevoile
armatei:
- a tuturor acelor indivizi sau de preferintă categorii de evrei pe care Ministerul Economiei
Naţionale le va socoti mai de folos să rămână în activitate pe terenul economic.
2. Să se înlocuiască pentru aceştia obligatiunea muncii în lagăr prin:
- obligaţia de a munci - supravegheat - în domeniile în care sunt abifitati profesionaliceşte, în
folosul statului, un timp cel putin îndoit aceluia al perioadei de mobilizare la care Sln"lt supuşi naţionalii;
- obligatia ca din averea sau din produsul muncii lor sau ale proprietătilor lor sau ale comunitătii
lor să asigure economiei naţionale, printr-o contribuţie excepti<>nală sau printr-un sistem de taxe
progresive, în raport cu averea si cu câştigul fiecăruia, plata unui număr de ore de muncă calificată sau
necalificată, cel puţin echivalentă cu dublul celeia pe care era chemat să o presteze si pe care din lipsă de
abilitate profesională nu o putea presta în chip util;
- punerea la muncă în lagăre - prin rotatie pe serii - a tuturor celor ce nu vor putea asigura ei
însisL printr-un zălog, sau prin Comunitate, plata integrală a acestor taxe.
Fată de întâmpinările de mai sus, care nu modifică în esentă concluziunile din procesul-verbal.
propune a se lua în considerare aceste observaţiuni si a se trimite Preşedintiei Consiliului de Ministii
pentru aprobare şi aplicarea lor. (A.S.R.l., Fond Penale, dosar 400 1 0/95, P.11, filele 880-881).
se
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1 07
194 1 , septembrie 5

Şedinta Consiliului de Miniştri. Consideratiile
mareşalului Ion Antonescu, conducătorul statului,
privind criza provocată " de deparazitarea vieţii
neamului românesc de toţi evreif .
Şedinta se deschide la ora 17 ,40, sub preşedinţia domnului mareşal Ion
Antonescu, conducătorul statului şi preşedintele Consiliului de Miniştri.
Participă domnii: prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de
Miniştri, ministrul propagandei naţionale şi ministru ad-interim al afacerilor străine,
general Iosif lacobici, ministrul apărării naţionale, general D. Popescu, ministrul
afacerilor interne, general Radu Rosetti, ministrul culturii naţionale şi al cultelor,
general N. Stoenescu, ministrul finantelor, general I. Sichitiu, ministrul agriculturii
şi domeniilor, C. Stoicescu, ministrul justiţiei, prof. dr. P. Tomescu, ministrul
muncii, sănătătii şi ocrotirilor sociale, I. Marinescu, ministrul economiei naţionale,
prof. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice şi comunicatiilor, .general Gh.
Dobre, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru lnzestrarea şi
Administraţia Almatei, general C. Pantazi, subsecretar de stat la Ministerul
Apărării Naţionale, pentru Armata de Uscat, general aviator Gh. Jienescu,
subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru Aer, amiral N. Păi.ş,
subsecretar de stat la Ministerul Apărării Nationale, pentru Marină; A Pană ,
subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Enric Oteteleşanu,
subsecretar de stat la Ministerul Culturii Nationale şi al Cultelor, pentru Şcoale,
general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de
Miniştri. pentru Românizare, Colonizare şi Inventar, Mircea Vulcănescu,
subsecretar de stat la Ministerul Hnantelor, general Ioan Popescu, subsecretar de
stat la Ministerul Afacerilor Interne, I. Sandu, subsecretar de stat la Ministerul
Culturii Naţionale şi al Cultelor, pentru Culte şi Arte, general Victor Iliescu,
subsecretar de stat la Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor, pentru Educaţia
Extraşcolară , D. D. Negel, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Aprovizionare, dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii,
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, pentru Muncă, general C. Voiculescu, glNernatorul
Basarabiei, general Corneliu Calotescu, guvernatorul Bucovinei.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Domnilor miniştri, datorită
cauzelor pe care le cunoaşteti, absenta mea a fost destul de îndelungată .
Războiul a durat mai mult decât ne aşteptam cu totii, în ceea ce privea
participarea noastră în această luptă. Aceasta, datorită faptului că ruşii
au fost mult mai bine pregătiţi decât îi credeam, atât sub raportul
material, cât şi sub raportul pregătirii de război a soldatului şi a micilor
unttăti, după cum sunteti informaţi.
Ştiti că noi am participat în conditiuni foarte avantajoase, până la
trecerea Nistrului. De atunci am luat Transnistria.
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Operatilll'lile de la Odessa ne-au pus fată în fată aproape cu
majoritatea forţelor ruseşti care luptaseră în Basarabia de Sud şi pe
Nistru! inferior. Ne găsim în fata Odessei într-o situatie extrem de
dificilă, din cauză că inamicul domină marea. Din această cauză el arE! o
mare superioritate şi are posibilitatea ca pe mare să aducă şi să-şi
înnoiască mereu forţele. Noi n-avem în fată acolo valoarea a patru divizii
numai, ci valoarea unor divizii care se împrospătează mereu cu forte
aduse din Crimeea şi Caucaz. Nu însemnează însă că rezistenta lor nu
va fi înfrântă.
Lupta aceasta ne costă foarte mult. Sunt pierderi dureroase. Sunt
pierderi foarte mari, pierderi destul de simtitoare şi dureroase pentru
noi.
Lupta este foarte înverşunată. Este pe viată şi moarte. Este dusă
între noi şi germani şi evrei, fiindcă în spatele rusului se găsesc numai
comisari evrei, care cu revolverele şi cu mitralierele duc pe soldaţi la
luptă şi îi pun în imposibilitate să se predea, după cum ar dori şi îi face
să moară cu arma în mână, pe pozitie. Din cauza aceasta, luptele sunt
extrem de grele ca şi faptul că armata este foarte bine pregătită. Numai
evreii puteau să distrugă în halul în care au distrus Basarabia şi Ucraina1 •
Fac dovada, prin această distrugere, că sunt cu desăvârşire d�taşaţi de
viata acestui popor şi că n-au nici o legătură sufletească cu el. In privinta
refacerii oraşelor şi a târgurilor din Basarabia, dv. ştiti că Basarabia avea
un aspect cu desăvârşire ruso-iudaic, în oraşele de acolo. Târgurile şi
oraşele basarabene n-aveau un aspect românesc. noi trebuie să le facem
să apară acum ca oraşe româneşti. [ . . . ]
Am să fac o operă de curăţire totală şi de evrei şi de toţi acei care
s-au strecurat la noi; fac aluzie la: ucraineni, greci, găgăuzi, evrei, care
toţi, încetul cu încetul, rând pe rând, trebuie să fie evacuaţi. Coloniştii
germani au fost evacuaţi. De aceea ei au lăsat vreo 400 OOO ha acolo.
Am pus pe dl. general Voiculescu să facă o statistică, care este în curs
de lucru, pentru ca să ştiu câte hectare exact reprezintă locurile pe care
le posedă şi rutenii în nordul Basarabiei, în sudul Basarabiei şi în
Bucovina; ca să ştiu câte terenuri sunt acelea care apartin găgăuzilor şi
câte au fost date evreilor2• Cu această ocazie tin să vă aduc la cunoştinţă
şi dv. despre ceea ce s-a făcut neamului nostru, despre crima care au
făcut-o guvemantii trecuţi, care au împământenit evreii la sate. Le-au
dat pământ de cultură. Dacă noi nu făceam acest război, ca să curătăm
rasa de aceşti oameni care sug viata noastră economică, naţională şi
fizică, noi eram ameninţaţi ca să pierdem cu desăvârşire Basarabia,
pentru că evreul, dacă începea să învete agricultura şi să cultive
pământul, încetul cu încetul ar fi dizlocat pe moldovenii noştri, care s-au
dovedit incapabili să reziste la această invazie şi slavă şi evreiască.
Trebuie să intervenim noi, cu autoritate de stat, ca să dăm acestor
elemente moldoveneşti tăria şi puterea necesară ca să reziste şi să
recâştige ceea ce au pierdut în răstimpul celor 150 de ani de dominatie
slavă3• [ • . • ]
Prin urmare, politica în această privinţă este să facem absolut un
tot omogen românesc şi în Basarabia şi în Moldova - eu şi cu dv. dacă
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Şedinţa Consiliului de Miniştri. Consideratiile
mareşalului Ion Antonescu, conducătorul statului,
privind criza provocată " de deparazitarea vieţii
neamului românesc de toţi evreif .
Şedinţa se deschide la ora 17 ,40, sub preşedinţia domnului mareşal Ion
Antonescu, conducătorul statului şi preşedintele Consiliului de Miniştri.
Participă domnii: prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de
Miniştri, ministrul propagandei naţionale şi ministru ad-interim al afacerilor străine,
general Iosif lacobici, ministrul apărării naţionale, general D. Popescu, ministrul
afacerilor interne, general Radu Rosetti, ministrul culturii naţionale şi al cultelor,
general N. Stoenescu, ministrul finanţelor, general I. Sichitiu, ministrul agriculturii
şi domeniilor, C. Stoicescu, ministrul justiţiei, prof. dr. P. Tomescu, ministrul
muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale, I. Marinescu, ministrul economiei naţionale,
prof. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice şi comunicatiilor, _general Gh.
Dobre, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru lnzestrarea şi
Administraţia Armatei, general C. Pantazi, subsecretar de stat la Ministerul
Apărării Naţionale, pentru Armata de Uscat, general aviator Gh. Jienescu,
subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru Aer, amiral N. Păiş,
subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru Marină; A. Pană,
subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Ernie Oteteleşanu,
subsecretar de stat la Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor, pentru Şcoale,
general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de
Miniştri. pentru Românizare, Colonizare şi Inventar, Mircea Vulcănescu,
subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor, general Ioan Popescu, ·subsecretar de
stat la Ministerul Afacerilor Interne, I. Sandu, subsecretar de stat la Ministerul
Culturii Naţionale şi al Cultelor, pentru Culte şi Arte, general Victor Iliescu,
subsecretar de stat la Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor, pentru Educaţia
Extraşcolară , D. D. Negel, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Aprovizionare, dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii,
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, pentru Muncă, general C. Voiculescu, guvernatorul
Basarabiei, general Corneliu Calotescu, guvernatorul Bucovinei.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Domnilor miniştri, datorită
cauzelor pe care le cunoaşteţi, absenta mea a fost destul de îndelungată.
Războiul a durat mai mult decât ne aşteptam cu toţii, în ceea ce privea
participarea noastră în această luptă. Aceasta, datorită faptului că ruşii
au fost mult mai bine pregătiţi decât ii credeam, atât sub raportul
material, cât şi sub raportul pregătirii de război a soldatului şi a micilor
unităţi, după cum sunteţi infonnaţi.
Ştiti că noi am participat în condiţiuni foarte avantajoase, până la
trecerea Nistrului. De atunci am luat Transnistria.

297
https://biblioteca-digitala.ro

Operaţiunile de la Odessa ne-au pus fată în fată aproape cu
majoritatea fortelor ruseşti care luptaseră în Basarabia de Sud şi pe
Nistru! inferior. Ne găsim în fata Odessei într-o situatie extrem de
dificilă, din cauză că inamicul domină marea. Din această cauză el are o
mare superioritate şi are posibilitatea ca pe mare să aducă şi să-şi
înnoiască mereu fortele. Noi n-avem în fată acolo valoarea a patru divizii
numai, ci valoarea unor divizii care se împrospătează mereu cu forte
aduse din Crimeea şi Caucaz. Nu însemnează însă că rezistenta lor nu
va fi înfrântă.
Lupta aceasta ne costă foarte mult. Sunt pierderi dureroase. Sunt
pierderi foarte mari, pierderi destul de simtitoare şi dureroase pentru
noi.
Lupta este foarte înverşunată. Este pe viată şi moarte. Este dusă
între noi şi germani şi evrei, fiindcă în spatele rusului se găsesc numai
comisari evrei, care cu revolverele şi cu mitralierele duc pe soldati la
luptă şi îi pun în imposibilitate să se predea, după cum ar dori şi îi face
să moară cu arma în mână, pe pozitie. Din cauza aceasta, luptele sunt
extrem de grele ca şi faptul că armata este foarte bine pregătită. Numaj
evreii puteau să distrugă în halul în care au distrus Basarabia şi Ucraina1 •
Fac dovada, prin această distrugere, că sunt cu desăvârşire d�taşaţi de
viata ·acestui popor şi că n-au nici o legătură sufletească cu el. In privinţa
refacerii oraşelor şi a târgurilor din Basarabia, dv. ştiţi că Basarabia avea
un aspect cu desăvârşire ruscriudajc, în oraşele de acolo. Târgurile şi
oraşele basarabene n-aveau un aspect românesc. noi trebuie să le facem
să apară acum ca oraşe româneşti. [ . ]
Am să fac o operă de curăţire totală şi de evrei şi de toţi acei care
s-au strecurat la noi; fac aluzie la: ucraineni, greci, găgăuzi, evrei, care
toţi, încetul cu încetul, rârxl pe rârxl, trebuie să fie evacuaţi. Coloniştii
germani au fost evacuaţi. De aceea ei au lăsat vreo 400 OOO ha acolo.
Am pus pe dl. general Voiculescu să facă o statistică, care este în curs
de lucru, pentru ca să ştiu câte hectare exact reprezintă locurile pe care
le posedă şi rutenii în nordul Basarabiei, în sudul Basarabiei şi în
Bucovina; ca să ştiu câte terenuri sunt acelea care aparţin găgăuzilor şi
câte au fost date evreilor2• Cu această ocazie tin să vă aduc la cunoştintă
şi dv. despre ceea ce s-a făcut neamului nostru, despre crima care au
făcut-o guvernantii trecuţi, care au împământenit evreii la sate. Le-au
dat pământ de cultură . Dacă noi nu făceam acest război, ca să curătăm
rasa de aceşti oameni care sug viata noastră economică, naţională şi
fizică , noi eram ameninţaţi ca să pierdem cu desăvârşire Basarabia,
pentru că evreul, dacă începea să înveţe agricultura şi să cultive
pământul, încetul cu încetul ar fi dizlocat pe moldovenii noştri, care s-au
dovedit incapabili să reziste la această invazie şi slavă şi evreiască .
Trebuie să intervenim noi, cu autoritate de stat, ca să dăm acestor
elemente moldoveneşti tăria şi puterea necesară ca să reziste şi să
recâştige ceea ce au pierdut în răstimpul celor 150 de ani de dominatie
slavă3• [. „]
Prin urmare, politica în această privinţă este să facem absolut un
tot omogen românesc şi în Basarabia şi în Moldova - eu şi cu dv. dacă
.

.
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Dl.
Dl.

vom mai trăi, dacă nu, o va face altul - şi în Transilvania. Pe de altă
parte, te rog pe d-ta, domnule general Zwiedeneck, ca toti basarabenii
cărora li s-au dat pământ în teritoriul nostru când s-au refugiat să se
întoarcă în Basarabia trebuie să degajati toate fermele luate de aceştia,
precum şi exproprierile de la evrei, trebuind să treacă unele la institutiile
care seivesc caritatea publică sau la Ministerul de Domenii, pentru ca să
se poată dezvolta pe ele industria necesară. [ . . . ]
general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: După 1
octombrie nici un basarabean nu mai are pământ aici.
mareşal Ion Antonescu , conducătorul statului: Şi bucovinenii la fel. Le dăm
pământ în Bucovina şi Basarabia. Dar să nu-i tinem aici. Aceste ferme
să se reconstituiască . Am awt destule pagube până acum. Era fatal să
fie aşa, din cauza administrării şi a trecerii rapide a lor din proprietatea
jidănească în proprietatea statului şi prin vâltoarea legionară prin care
am trecut. Pagubele sunt destul de mari pentru stat, dar erau fatale. Le
va suporta economia natională [ ]
Prin urmare, trebuie să fie o conlucrare strânsă între dv. ,
domnule general Zwiedeneck, şi dl. ministru Marinescu în acelaşi timp;
pentru că altfel sunt doi care trag unul într-o parte şi altul în altă parte.
general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: Dl. ministru
Marinescu este superiorul meu.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Trebuie un acord perfect. DL
general Voiculescu nici nu pleacă de aici până când nu lămuriţi această
chestiune, pentru că nu trebuie să tinem în loc chestiuni de care depinde
viata economică a provinciei.
Se vor face şi greşeli. Desigur. Să nu credeti că sunt un
inconştient. Să nu credeti că atunci când am hotărât să deparazitez viata
neamului românesc de toti evreii, nu mi-am dat seama că produc o mare
criză economică. Dar mi-am spus că este ca un război pe care îl duc. Şi
atunci, ca la război, sunt pagube pentru natie. Dar dacă îl câştig acest
război, natiunea obtine compensatiile. Trecem printr-o criză pentru că
scoatem pe evrei; dar neamul românesc trebuie să se pregătească să
suporte această criză pentru ca să scape de parazitul acesta.
Dacă scăpăm momentul acesta istoric de acum, l-am scăpat
pentru totdeauna. Şi dacă câştigă evreii războiul, noi nu mai existăm.
Suntem complet condamnati pieirii. Am datoria ca să apăr această natie
cu ultima energie. Deci nu trebuie să pierdem timp.
Aceasta, pentru chestiunea industrială.
Pentru chestiunea comerţului?
general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: La mine trebuie totul să se
refacă .
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Din cele ce am văzut rezultă că
acolo comerţul trebuie să fie luat de la cap.
Totul este distrus.
Nu mai există comert evreiesc.
Nici un fel de comert.
Nu mai există pic de marfă.
Trebuie plecat de la zero cu acest comert.
. . .

Dl.
Dl.

,

,

Dl.
Dl.
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De aceea, nu trebuie să pierdem timpul cu selecţionarea
oamenilor, să-i căutăm cu lupa, tot nu vor îndeplini toate garanţiile . De
aceea: dau drum liber. Ei singuri se vor elimina. Trebuie să veghem ca
creditele să nu fie risipite. Dar - aceasta vă priveşte şi o faceţi prin
organele dv.
S-a făcut obiectiunea că vor intra legionarii, care au multi bani şi
vor intra în comerţ. Toată lumea se teme să nu facă legionarism. Vă
spun că acei care au făcut tâlhărie n-au fost legionari. Când vine în
comert, nu face legionarism, ci comert; negustorul este un om care
umblă să se îmbogăţească.
Dl. prof Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Trebuie un sistem de
organizare.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statulili: Nu trebuie să umblăm prea mult
cu lupa, căci altfel merge foarte încet.
Dl. I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Am trimis câţiva.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Macedoneni, legionari - ce or fi să se ducă acolo, să înceapă viata economică . Nu-mi e frică că vor face
legionarism. Dacă fac politică , le tai capul. Cine face politică îl pun la
gard şi am terminat. [ . . . ]
Războiul are riscuri. Lupta economică pe care o ducem contra
evreilor are riscuri. Dacă nu ne luăm riscurile şi paguba asupra noastră,
nu facem nimic . Câştigul va fi însă mai mare de îndată ce vom porni pe
această direcţie. [ . . . ]
A.S . 3 . . Fond P.C . M . Cabinet. dosar 4 7 6/ 1 94 1 . fiiele : 07- ! 09. i ·, 5. 1 1 6.
i 2 7- 1 29. i 43- 1 44
·

' Clădirile au fost dinamitate de autorităţile militare sovietice in retragere. În măsura tn care erau si evrei în
unităţile respective , s-au conformat ordinelor superioare primite. Nici o dovadă nu există că acţiunea de
distrugere practicată de autorităţile sovietice în retragere ca tactică militară ar fi fost o actiune evreiască.
2 Conform datelor publicate în lucrarea Trei ani de guvernare, suprafata propriettitilor rurale evreieşti în
teritoriile dezrobite intrate în patrimoniul statului a fost de 27 091 ha (pag. 144)_
' Conform unor date statistice publicate într-o istorie a Basarabiei pământul cultivabil al Basarabiei totaliza,
în 1 918, 2 742 022 ha din care evreii posedau 27 091 ha. (I. Scurtu _ _ _ Istoria Basarabiei de /a fnceputuri
până fn 1 994
pag. 191 ), aproximativ 1 % din întreaga suprafaţă agricolă_
„.
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Şedinta Consiliului de Miniştri. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, despre un viitor
posibil al evreilor din România: „ Noi avem zeci de mii
de jidani, pe care am intenţia să-i arunc in Rusia" .
Şedinţa se deschide la ora 10, 15, sub preşedinţia domnului mareşal Ion
Antonescu, conducătorul statului şi preşedintele Consiliului de Miniştri.
Participă domnii: prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de
Miniştri, ministrul propagandei naţionale şi ministru ad-interim al afacerilor străine,
general D. Popescu, ministrul afacerilor interne, general Radu Rosetti, ministrul
culturii naţionale şi al cultelor, general N. Stoenescu , ministrul finantelor, general I.
Sichitiu, ministrul agriculturii şi domeniilor, C. Stoicescu, ministrul justiţiei, prof. dr.
Petre Tomescu, ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale, I. Marinescu,
ministrul economiei naţionale, prof. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice şi
comunicaţiilor, general Gh. Dobre, subsecretar de stat la Ministerul Apărării
Naţionale, pentru Înzestrarea şi Administraţia Armatei, general C. Pantazi,
subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru Armata de Uscat,
general aviator Gh. Jienescu, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale,
pentru Aer, amiral N. Păiş, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale,
pentru Marină , A. Pană, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor, Ernie Oteteleşanu, subsecretar de stat la Ministerul Culturii Naţionale
şi al Cultelor, pentru Şcoale, general Eugen Zwiedineck, subsecretar de stat la
preşedinţia Consiliului de Miniştri, pentru Românizare, Colonizare şi Inventar,
Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Hnantelor, general Ioan
Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, I. Sandu, subsecretar
de stat la Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor, pentru Culte şi Arte, general
Victor Iliescu, subsecretar de stat pentru Educaţia Extraşcolară, D. D. Negel,
subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale, pentru Aprovizionare, dr. C.
Dănulescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale,
pentru Muncă , general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei, general Corneliu
Calotescu, guvernatorul Bucovinei, Al. Otulescu, guvernatorul Băncii Naţionale a
României, colonel T. Orezeanu, directorul general al Căilor Ferate Române.
[. . ]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri: Domnilor, am
primit din partea Legaţiei germane din Bucureşti următoarea scrisoare:
.Domnule conducător al statului, am onoarea a vă aduce la
cunoştinţă că Guvernul gennan este gata a pune la dispoziţia Guvernului
Regal Român, fără plată, pentru necesităti/e militare şi civile dincolo de
Nistru, bonuri de casă ale Creditului Reichului (Reichkreditkassenscheine)
deocamdată până la concurenta sumei de 50 milioane R. M. 1 •
.
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Amănuntele despre această punere la dispoziţie a bonurilor de
ale Creditului Reichului se vor stabili printr-o convenţie specială
între Oficiile Guvernamentale competente.
Agreaţi, domnule conducător al statului, expresia înaltei mele
stime. ss. Killinger".
Privitor la punerea la dispoziţia noastră a acestor bonuri de casă
ale Creditului Reichului, am vorbit cu dl. ministru Clodius2, căruia i-am
spus că dacă gwemul german întelege să pună la dispoziţie aceste
titluri, aceste instrumente de circulatie monetară fără nici o plată ,
aceasta totuşi îl obligă ca să pună problema retragerii lor la un moment
dat.
În această privinţă, mi-a spus că aceasta este o problemă care nu
trebuie discutată acum, dar dacă vrem să ajungem la o solutie, să facem
o propunere. [ . . . ]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Domnilor, am uitat să vă spun
ieri pentru ce am mers cu armatele şi peste Nistru.
Lăsând la o parte faptul că din punct de vedere şi al onoarei, şi
cruar militar, era exclus să lăsăm pe germani singuri, dar dv. nu trebuie
să uitaţi că această nenorocită tară are multe revendicări de făcut de la
ruşi şi în special tezaurul de la Moscova3• Politiceşte , nu m-am angajat cu
nimic. [„.]
Scopul nostru trebuie să fie ca să se întemeieze Statul Galitiei4 ,
care să facă trăsătura de unire între noi şi germani, iar această Galitie să
fie curăţată de jidani şi de slavi, aşa cum lupt eu acum ca să curăt de
jidani şi de slavi Basarabia şi Bucovina. În felul acesta, se va trage o linie
de despărţire de la Marea Baltică până la Marea Neagră între noi şi
masa slavă.
Prin urmare, eu merg înainte, în primul rând , pentru rezolvarea
problemei slave şi, în al doilea rând, pentru ca să primim o despăgubire
pentru pierderea tezaurului de la Moscova, care reprezintă astăzi 4 70
miliarde lei. În sfârşit, eu merg înainte, în al treilea rând, ca să am un gaj
pentru rezolvarea problemei de la Vest, unde vreau să refac granita.
N-am pus încă problema aceasta, pentru că nu vreau să-mi slăbesc
poziţia, dar acesta a fost răspunsul meu de totdeauna.
În ceea ce priveşte moneda din Transnistria, o vom lua gratis. Mai
întâi s-a încercat ca această monedă să fie trecută în clearing, dar am
refuzat. Conventiunile care se vor face în această privinţă vor fi încheiate
de acord cu dl. Mihai Antonescu, dar în orişice caz fără să se ştirbească
principiul acesta pe care l-am pus, .turcul plăteşte". adică va plăti acela
care va fi învins.
Dacă nu mi se dă monedă de aceasta. atunci am să viu cu
moneda noastră , care va avea aceeaşi valoare. [ . . ]
Prin urmare, problema monedei este clară . [ „ . ]
Am fixat cursul de u n leu pentru o rublă ca să nu vină jidanii
încoace şi să facă contrabandă de ruble. Rublele pe care le avem le vom
da jidanilor care vor trece în Ucraina la cursul de 8 lei o rublă . [ . . ]
Dl. general N. Stoenescu , ministrul finantelor: Domnule mareşal, în legătură cu
moneda transnistriană am primit de la dl. Alexianu o telegramă , în care
casă

.

.
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Dl.

Dl.
Dl.
Dl.

Dl.
Dl.
Dl .

Dl.

domnia sa spune că doreşte să aibă Reichskreditkassenscheine la
dispozitie, ca să schimbe toate rublele din Transnistria.
l-am dat o telegramă, întrebându-l dacă are dispozitie de la dvs.
în acest sens.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cred că avem interesul ca să
retragem, cu o monedă care n-are nici o valoare, o monedă care are
valoare. Statul rusesc va reprezenta ceva. Şi atunci, va trebui să ridicăm
pe nimic aceste ruble. De ce? Pentru că noi avem zeci de mii de jidani,
pe care am intenţia să-i arunc în Rusia şi care vor avea nevoie de ruble.
Vom face deci o operaţiune dublă: vom cumpăra ieftin rublele şi le vom
vinde scump.
Vă rog să cercetaţi dacă , din punct de vedere tehnic, se poate
face această operaţie. Dacă e posibil, să se facă . Dacă credeţi că nu se
poate, atunci să nu se facă.
Eu am vorbit cu Alexianu şi am aşteptat aşa şi pentru motivul că
n-am găsit destule ruble în Basarabia. Anul trecut ruşii au luat în
Basarabia materiale de ale noastre a căror valoare trece de 5 miliarde
lei. Nu ne-am putut despăgubi acum, pentru că n-am mai găsit aceste
materiale. Şi atunci suma aceasta trebuie s-o trecem în creditul nostru.
Cu rublele pe care le avem în posesia noastră, vom putea să plătim în
Transnistria alte lucruri pe care le luăm acum. E bine să avem ruble,
pentru că la pace vom putea plăti cu ele multe lucruri. Poate că cu
această monedă se va hotări să plătim ceea ce am luat din Ucraina.
Atunci vom plăti ce am luat cu o monedă care nu ne costă nimic . [ . . . ]
Domnule general Zwiedeneck, din casele pe care le iei de la evrei,
te rog să dai un imobil şi Facultăţii de Medicină Veterinară, ca să
servească drept cămin şi cantină pentru studenţi.
Enric Oteteleşanu, subsecretar de stat al Şcoalelor: Am trimis noi la
Subsecretariatul de Stat al Românizării tabloul de toate localurile de care
avem nevoie.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Imobilele acestea te rog să le dai
în primirea autorităţilor respective, ca să le pună la punct, domnule
general Zwiedeneck.
general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: N-am această
posibilitate înainte de aprilie, afară numai dacă ministerele vor consimţi
să îngrijească ele de chiriaşii creştini care se găsesc în aceste case. Toate
imobilele sunt închiriate şi în fiecare din ele locuiesc creştini.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dar să se repartizeze aceste
case încă de acum autorităţilor.
general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării : Aceasta se
poate.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să nu aşteptăm până când ele
vor fi evacuate de creştini. Vom destina aceste case, care se pretează
pentru soluţionarea problemelor departamentelor respective şi vom
căuta pentru români, să-i facem să consimtă să se mute în alte
apartamente pe care li le vom da.
general Radu Rosetti, ministrul culturii naţionale: Dacă ne repartizaţi localurile
încă de pe acum, ne vom aranja noi cu chiriaşii.
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Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu e drept ca studentii de la
medicina veterinară să rămână fără cantină şi fără cămin.
Dl. dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat al Muncii: Trataţi prin bună intelegere cu
chiriaşii, cum am făcut eu.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dumneata, domnule general
Zwiedeneck, ai să repartizezi casele acestea autorităţilor, iar chiriaşii să-şi
caute apartamente într-alte părti.
Dl. general Radu Rosetti, ministrul culturii naţionale: Aşa vom face şi noi.
A S . B . Fond P . C . M . . Cabinet. dosar 4 76/ 1 94 1 . fi lele 1 87 . i 88. 2 : s. 220.
2 2 1 -223. 235-236
.

1 Reichkreditkassenschei (RKKS) . Conform Ordonanţei nr. 3 dată de guvernământul civil al Transnistriei
la Tiraspol, la 29 august 194 1 , în teritoriul ocupat al Transnistriei se decretează ca singura monedă
circulatorie Reichkreditkassenschei {RKKS) . Conform ordonanţei, 1 RKKS- 1 0 ruble. Localnicii n-aveau
încredere în ace.astă .,hârtie" lipsită de orice acoperire valorică.
2 Karl Clodius, adjunctul însărcinatului cu probleme economice germane la Bucureşti.
' Tezaurul României a fost trimis la MOSCOVcl în contextul primului război mondial, când România a fost
amenintată de a fi ocupată de trupele germane. El nu a fost restituit niciodată.
• Zonă din Europa Centrală, la nord de Carpati, împărtită după 1945 între Polonia si Ucraina.

109
194 1 , septembrie 9

Şedint:a Consiliului de Miniştri. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, hotărăşte
păstrarea temporară in functie a evreilor
indispensabili pentru cerintele economiei naţionale.
Din dispoziţia conducătorului statului, s-a abrogat
ordinul privind purtarea semnului distinctiv.
Şedinta se deschide la ora 1 O ,45, sub preşedinţia domnului mareşal Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Participă domnii: general D. Popescu, ministrul afacerilor interne. general
Radu Rosetti, ministrul culturii naţionale şi al cultelor, general N. Stoenescu,
ministrul finantelor, general I. Sichitiu, ministrul agriculturii şi domeniilor, C.
Stoicescu, ministrul justitiei, prof. dr. Petre Tomescu, ministrul mundl, sănătătii şi
ocrotirilor sociale, I. Marinescu, ministrul economiei naţionale, prof. ing. C. Buşilă,
ministrul lucrărilor publice şi comunicatiilor, general Gh. Dobre, subsecretar de stat
la Ministerul Apărării Naţionale, pentru lnzestrarea şi Administraţia Armatei,
general C. Pantazi, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru
Armata de Uscat, general avmtor Gh. Jienescu, subsecretar de stat la Ministerul
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Apărării Naţionale, pentru Aer, amiral N. Păiş, subsecretar de stat la Ministerul
Apărării Naţionale, pentru Marină, A. Pană, subsecretar de stat la Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor, Ernie Oteteleşanu, subsecretar de stat la Ministerul
Culturii Naţionale şi al Cultelor, pentru Şcoale, general Eugen Zwiedeneck,
subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, pentru Românizare,
Colonizare şi Inventar, Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul
Finanţelor, general Ioan Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor
Interne, I. Sandu, subsecretar de stat la Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor,
pentru Culte şi Arte, general Victor Iliescu, subsecretar de stat pentru Educaţia
Extraşcolară, D. D. Negel, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Aprovizionare, general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei, general
Corneliu Calotescu, guvernatorul Bucovinei.
[ . .]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Iată ce am reflectat, după ce am
vorbit, am ascultat diferite propuneri şi mi s-a făcut şi o sugestie, pe care
o găsesc foarte bwiă.
Sunt anumiti evrei pe care nu-i putem înlocui imediat, în posturile
pe care le-au ocupat şi de unde dacă i-am ridicat, am provocat o pagubă
pentru stat. Atunci, trebuie să facem o despărţire între evreii care nu
sunt utili, care nu produc statului o pierdere dacă sunt închişi şi cei care
sunt folositori vietii economice. Noi am scos 50 000-60 OOO evrei din
târguri şi din sate şi i-am dus la oraşe, unde sunt o adevărată pacoste pe
capul comunităţii evreieşti, care trebuie să-i hrănească 1• Unii din aceştia
însă îndeplineau, în târgurile de unde au fost scoşi, o funcţiune necesară
în stat.
Şi atunci, vă rog pe dvs. , domnule ministru Marinescu şi rog şi pe
dl. ministru de finanţe să stabiliţi împrewiă cazurile concrete ale evreilor
utili vieţii economice, pe care să-i ducem înapoi şi să-i repunem în
locurile pe care le-au awt. Vom pune apoi lângă ei români care să
lucreze , care să fie îndrumaţi, pentru ca mai târziu să ocupe ei aceste
locuri.
Operaţia aceasta trebuie făcută în târgurile şi satele de unde au
fost scoşi evreii, dar numai pentru cei absolut indispensabili. Măsura să
nu se generalizeze şi din toate nimicurile să se facă necesităţi de
economie naţională2, pentru ca să se strecoare şi alţii, care n-au nici un
drept.
Până acum, economia naţională nu s-a resimţit prea mult,
încasările statului n-au scăzut de pe urma îngrădirilor impuse populaţiei
evreieşti.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Puteam să încasăm mai mult.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Sunt unele împrejurări care
trebuiesc examinate de la caz la caz Dacă în anumite târguri sunt evrei
care dacă sunt scoşi din întreprinderile lor suferă şi economia naţională
şi scad şi încasările statului, atunci ei trebuiesc puşi la locurile lor, în
condiţiunile în care am spus.
Domnule Marinescu, te rog să iei problema în mână , însă să ai
grijă ca să nu se facă abuzuri şi pe poarta aceasta să se caute să se
stoarcă evreii de bani , ca să li se permită întoarcerea la locurile lor.
.

.

305
https://biblioteca-digitala.ro

Dl. I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Aceasta nu se va face decât cu
autorizaţia noastră de aici.
Dl. mareşal Ion Antonescu , conducătorul statului: Te rog să faci aşa cum fac eu:
să trimiti acolo oameni de ai domniei tale de aici, care să-ţi facă rapoarte
exacte.
Dl. general C. Calctescu, guvernatorul Bucovinei: În special în Cemăuti, toată
industria este în mâna evreilor3 •
Dl. mareşal Ion Antonescu , conducătorul statului: Am terminat cu această
chestiune.
În toate magazinele din Cernăuţi, care sunt închise acum, trebuie
să fie cantităti mari de mărfuri care vor trebui să vie în tară. Ele însă au
tendinta să treacă dincolo peste graniţă, pentru că le cumpără germanii .
Evreii s-au aranjat şi cu germanii localnici şi cu poliţiştii noştri. De unde
înainte populaţia germană ii împuşca înainte pe capete pe evreii din
Bucovina, acum a întins o aripă ocrotitoare asupra lor şi ii apără
împobiva noastră Probabil că evreii s-au pus de acord cu ei, cu
sistemele lor cunoscute. Acelaşi lucru şi cu poliţia. De aceea, poliţia
trebuie refăcută , începând de sus şi până la sergentul de stradă .
Deci, domnule general Calotescu, să nu vii mai târziu să-mi spui
că toate mărfwile din magazine au dispărut. Dl. Marinescu îmi va spune
unde au dispărut: au intrat în consumaţia generală românească.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Deocamdată magazinele sunt
sigilate şi păzite.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătoru!, statului: Nici aceasta nu este o soluţie.
Şi la Căile Ferate sunt vagoane pline cu furnituri, închise şi
sigilate. Şi nici soluţia aceasta nu este cea bună . Trebuie să vie o comisie
acolo, care să dea mărfwile· jos din vagoane şi să le repartizeze. Sunt
unele lucruri de care are nevoie înzestrarea armatei, sunt altele care vă
trebuiesc dv. la Căile Ferate, altele trebuie să meargă la Ministerul
Economiei Naţionale şi aşa mai departe. Să dăm fiecăruia lucrurile de
care are nevoie, să nu le mai ţinem la infinit aşa, pentru că riscăm să le
pierdem; astăzi pleacă un lucru, mâine pleacă altul, până ce se duc
toate.
Aşa a fost şi cu una dintre cele mai mari fabrici din Europa
Centrală, fabrica Gobl, care a fost adusă demontată şi pusă la
Cotroceni. Au venit evreii acolo şi au început să cumpere piese izolate
de la strunguri şi de la motoare, pe care le-au dus în diferite locuri. Pe
urmă instalatiile rămase au fost vândute la fier vechi. Le-au cumpărat
evreii cu kilogi::amul şi apoi le-au reconstituit, pentru că ei ştiau unde este
fiecare piesă. In felul acesta, maşinile au intrat tot în economia naţională
şi au ajutat dezvoltarea industriei noastre. [ . . . ]
Domnule general Calotescu, am avut o informatie că în Bucovina
se petrec anumite lucruri. Să ţi le spun şi dumitale, sunt ucraineni care
încep să cumpere prăvăliile evreilor. Eu am pus principiul că numai
românii se instalează acolo ca negustori. Dacă un ucrainean a avut fumă
înscrisă mai înainte, da, poate să-şi continue comerţul, dar n-are voie
vreun ucrainean acum să-şi înscrie o firmă nouă comercială sau
industrială.
.
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Acelaşi lucru şi în Basarabia. Mai bine stăm fără comerţ decât să
facem în locul comerţului evreiesc un comerţ ucrainean, bulgăresc sau
polonez. [ . . . ]
general D. popescu, ministrul afacerilor interne: Domnule mareşal, a fost
poruncă ca evreii să poarte un semn distinctiv.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să revii , pentru că s-a dat loc la
scandal.
Cine a dat poruncă , pentru că manevra aceasta mi s-a pus mie în
socoteală şi eu n-am ştiut de ea?
general N. Stoenescu, ministrul finanţelor: Mi s-a spus şi mie de la Marele
Cartier General, însă am rezistat.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Mai întâi a început Rioşanu;
apoi dispoziţia s-a generalizat4 •
general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: DL general Tătăranu a dat
ordin5•
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dar generalul Tătăranu6 nu este
mareşalul Antonescu. El a luat această măsură pentru că nu şi-a dat
seama de consecinţe.
Sunt oameni care au anumite sensibilităţi, care au făcut servicii
ţării. Putini români au făcut donaţii ca Elias şi ca altif.
general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Chiar din aceştia au fost
molestaţi unii .
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Tocmai de aceea. Nu mă găsesc
la prima măsură de felul acesta luată de Marele Cartier General. Şi când
se spune Marele Cartier General, se spune conducătorul statului.
general D . Popescu, ministrul afacerilor interne: Aici s-a spus generalul
Tătăranu. Eu am ridicat-o odată măsura aceasta.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Totdeauna, când primiţi
dispoziţii de felul acesta de la Marele Cartier General, care vi se par că
depăşesc logica şi tactul pe care le pun eu în guvernare, întrebaţi-mă
direct: s-a luat măsura cutare, este din ordinul dvs.? Eu am să vă
răspund. Totdeauna să fiu întrebat.
general Popescu, ministrul afacerilor interne: Eu am primit ordin de la dl. Mihai
Antonescu.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Mi-a spus şi el că atunci când a
primit dispozitja Marelui Cartier General, a crezut că e de la mine. l-am
dat şi lui instructiile pe care vi le dau dvs. : când primiţi asemenea
dispoziţii, întrebaţi-mă şi pe mine, în afară de lucrurile mici, care n-au
consecinte. Dar măsura aceasta are consecinţe mari şi pentru liniştea
publică şi pentru alte puncte de vedere. Au fost la mine reprezentanţii
Comunităţii Evreieşti şi fată de ei m-am angajat să ridk această măsură8.
Ei mi-au spus: dvs. vreţi cearceafuri, saltele şi paturi. Noi suntem
gata să le dăm, dar trebuie să le strângă cineva. Ne trebuiesc 16 oameni
pe care i-am cerut la Marele Stat Major, de unde, în loc de 16, ni s-au
aprobat numai 2.
lată încă o măsură arbitrară . Cum se poate ca numai 2 oameni
să strângă atâtea mii de pături şi de cearşafuri; trebuie timp. Şi totuşi,
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un domn maior de la Statul Major a răspuns din biroul lui că dă numai 2
oameni. Lipsă de judecată.
Dl. general C. Pantazi, subsecretar de stat al Armatei de Uscat: S-a strâns enorm
de mult.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: În timpul subscrierilor la
împrumut, s-au pus atâţia oameni în lagăr. Nu mai faceti lucruri de
acestea. S-au comis abuzuri.
Dl. general D. Popescu, ininistrul afacerilor interne: Le-am dat drumul de mult.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finanţelor: Sunt evrei care au fost tinuti în
lagăre fără nici o ratiune.
Dl. general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Nu, nu. Tot Marele Cartier
General a ordonat internările. Acum am format o comisie care a
cercetat situatia şi a pus în libertate 502 intemati.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Internările acestea ne-au folosit.
[. . .]
Dl. general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Domnule mareşal, internarea
în lagăr a evreilor n-a fost numai salutară; a fost şi rentabilă: numai
Ministerul Apărării Naţionale a lucrat cu internaţii o cantitate destul de
mare de căpestre şi funii de şleauri.
A. S . B . . i=ond P. C . M . Cabinet. dosar 4 7 6/ : 94 1 . fi iele 3 1 7 . 3 i 8. 336-338. 34 1 .
342
' În legătură cu scoaterea şi evacuarea evreilor d in mediul rural şi concentrare lor în oraşe, vezi
documentul 95 din volumul de fată.
2 Menţionăm că nu s-a acceptat întoarcerea nici unui evreu în mediul rural .
' În legătură cu situaţia evreilor din Cemăuti în anul 1 94 1 , vezi documentul 129, nota 2 din volumul de
fată.
' Alexandru Riosanu, guvernator al Bucovinei \ID perioada iulie-august 1941), prin Ordonanta nr. 344 din
30 iulie, a ordonat evreilor de orice vârstă şi sex purtarea semnului distinctiv (M. Carp, C.N. , voi. III,
documentul 37. Vezi şi ziarul &icovina, 1 august 1 941, �e saluta cu bucurie apariţia .stelelor galbene pe
străzile din Cemăutf; vezi si documentul 1 02 din volumul de fată).
5 Vezi documentul 102 din volumul de fată.
Generalul Tătăranu, sub$eful Marelui Cartier General.
' Jacques M. Elias bancher, cu domiciliu în Bucureşti. A decedat în anul 1923: neavând ascendenţi şi
descendenti, şi-a lăsat întreaga avere din tară şi din străinătate Academiei Române. Averea lăsată a fost
imensă. Astfel, dacă în 1 922, 57 de fonduri ale Academiei provenite din donatii aduceau un venit anual
de 2 600 OOO de lei, venitul provenit pe anul 1 923- 1924 din succesiunea lui J. M. Elias a fost de
5 654 035,44 lei (Vezi Alexandru Dobre, Un donator generos şi binecuvântat, în REF, tom 38, nr. 5,
pag. 505-515, 1 993).
' Într-o audientă specială la conducătorul
statului a fost dr. W. Filderman. care a consemnat în termenii
următori această întrevedere:
.DupO un sfert de ceas om trecut pe teraso unde se oftau domnul mcreşal şi domnul doctor N .
Lupu. cae i�oo cu domnul Mihai Antonescu ou asistat Io convablre.
Do!Mul maeşol păeo foate viol şi bine dispus.
1 . Mogen David. DupO cOtevo cuvinte de politeţe, om spus co, docO iml dO voie, voi trece Io
oblecb.JI audientei. Io cere ml-<:i replicot:
cDo. da la of venit cu o bibliotec6?111 ,
•

,
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dup6 ce achsându-se doctorului lupu:

«Aşa vine dwnnealui cu o bibliotecă întreagă de memorii> .

Am rOspuns

că, în mod excepţional, n-om dec6t: o singură chestiune asupra căreia de altfel

memoriul n fusese predat_

După o scurtO discuţie, mareşalul, adresându-se domnului Mihai Antonescu, n spune:

11.Bine, d6 te rog un ordin s6 se suprime semnul Tn tooti1 (era».

Venisem să

predau

un nou memoriu,

nr.

1 065, pe cae-1 redactasem în cursul zilei ca sO

preînt�in eventuala observaţie că între timp semnu.I fusese Introdus şi în Germania. Blneînteles că nu
l-am mal predat" . (Conform

pag. 200).

S. Schaffenan
n , Dr. W. Fildennan. 50 de ani din istoria iudaismului român,

La 8 septembrie 194 1 , Ministerul Afacerilor Interne a dat o telegramă circulară fulger, prin
care a transmis că din ordinul mareşalului Antonescu s-a anulat decizia privind purtarea de către evrei a
semnului distinctiv. (A.S.B„ Fond P.C.M. Cabinet, dosar 86/194 1 , fila 197). 1n ciuda acestui ordin, evreii
din Cernăuţi, laşi, Bacău şi din alte localităţi, în special din Moldova, au fost obligaţi, în continuare, să
poarte semnul distinctiv.

1 10
194 1 , septembrie 1 2

Şedint:a Consiliului Economic. Extras din intervenţia
profesorului Mihai Antonescu, vicepreşedinte al
Consiliului de Miniştri. Problema natională de
românizare a vietii economice trebuie începută prin
colaborarea românilor cu evreii, cu tendint:a de a
înlocui elementele evreieşti. M unca obligatorie
nu este o pedeapsă. Fiecare să fie întreouint:at
la specialitatea lui.
Şedinta se deschide sub preşedinţia do1IU1ului prof. Mihai Antonescu,
vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, preşedinte ad-interim al Consiliului de
Miniştri, ministrul propagandei nationale şi ministru ad-interim al afacerilor străine.
Participă domnii: general N. Stoenescu, ministrul finantelor, general I.
Sichitiu, ministrul agriculturii şi domeniilor, C. Stoicescu, ministrul justitiei, I.
Marinescu, ministrul economiei nationale, ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor
publice şi comunicatiilor, gef!.eral Gh. Dobre, subsecretar de stat la Ministerul
Apărării Naţionale, pentru Inzestrarea şi Administraţia Armatei, general C.
Pantazi, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru Armata de
Uscat, Aurelian Pană, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor,
general Eugen Zwiedineck, subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de
Miniştri, pentru Românizare, Colonizare şi Inventar, Mircea Vulcănescu,
subsecretar de stat la Ministerul Fmantelor, general I. Popescu, subsecretar de stat
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la Ministerul Afacerilor Interne, D. D. Negel, subsecretar de stat la Ministerul
Economiei Nationale, pentru Aprovizionare, dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat
la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, pentru Muncă, general N.
Mazar.ni, subşeful Marelui Stat Major al Armatei, colonel T. Orezeanu, directorul
general al Căilor Ferate Române.
[ . . .]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ . . . ] L-am rugat pe dl.
general Mazarini să vină aici pentru că trebuie să fixăm un punct de
vedere în problema tratamentului evreilor din economie şi a folosirii lor
în muncă . Este inutil să vă mai fac preambul că eu nu mă fac apărătorul
evreilor. Mă fac apărătorul ordinii din stat şi al unor principii, pe care
dacă un antisemit vrea să le calce, lucrează împotriva statului însuşi.
Sunt anwnite reguli de la care nimeni nu se poate abate dacă vrea să
facă o reformă sănătoasă în statul român şi în materia evreiască, în
problema evreiască . Noi nu putem scoate pe evrei într-o noapte şi să-i
zvârlim peste granită, după cum nu putem într-o noapte să scoatem
ceea ce s-a aşezat sute de ani în tara noastră . Noi nu putem să-i
scoatem pe evrei într-o noapte. Este cu neputinţă . Germania chiar, care
are posibilităţi mai mari şi a avut un număr de evrei mult mai redus în
întreprinderi, n-a putut realiza dintr-odată această reformă . Dimpotrivă,
ea a creat o serie întreagă de măsuri, mergând până la măsurile de
expatriere. Şi chiar între măsurile de expatriere a creat excepţiuni,
introducând în aceste exceptiuni pe anumiti evrei, utili economiei
naţionale1 •
Pe aceste baze am lucrat cu dl. dr. Richter, care reprezintă
punctul de vedere german, pentru că lucrez la o solutie intematională a
problemei, fiindcă numai o soluţie internaţională poate să ne rezolve
problema evreiască din România, în afară de solutia proprietăţii, pe care
am dat-o deja şi pe care trebuie să o realizăm2•
Prin unnare, trebuie să fim lucizi, fără nici un fel de abandonare a
politkii noastre national.iste, care constituie temelia guvernam
mareşalului Antonescu. Trebuie să întelegem că naţionalismul trebuie să
păşească sigur şi sănătos, prrin măsuri serioase şi nu prin 5olutii de
fatadă ieftină .
De aceea, dacă noi, prin măsuri de ridicare la muncă sau de
prigoană , paralizăm capacitatea de muncă în economia naţională a
evreilor - care detin totuşi fondurile comerciale şi industriale, fiindcă noi
până acum n-am făcut o politică de substituire - însemnează că lucrăm
împotriva economiei naţionale şi nu impotriva evreilor. Pe de altă parte ,
reducem potenţialul economic al tării, nu numai pentru că paralizăm
potentialul economic al tării , dar pentru că în acelasi timp reducem
capacitatea de randament a evreului, pentru că evreul, scos din
întreprinderea lui şi trimis în lagărul de muncă, nu numai că el personal
îşi reduce randamentul, dar chiar în loc să dea economiei naţionale, în
ce priveşte fondul lui comercial sau industrial, ceea ce putea aduce, nu
va da nici aceasta; nu va da decât munca bratelor lui, cuantumul muncii
lui zilnice, cua:itumul muncii bratelor lui, pe când în acelaşi timp fondul
însuşi se închide.
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Şi atunci ce am de
Am lucrat pentru

făcut?
munca naţională şi pentru romanizarea vietii
economice, sau pentru desfiintarea ei şi pentru transformarea unui
factor economic într-un factor fizic de muncă brută neremuneratorie?
Aceasta am făcut.
Noi trebuie să mergem la un sistem de încadrare progresivă a
elementului românesc în întreprinderi, după criterii serioase. Trebuie să
organizăm colaborarea prin întreprinderi, prin obligaţia evreilor ca
pentru anume termen să primească pe români în întreprinderile lor şi să
colaboreze pe plan economic. Românii trebuie aleşi de Camerele de
Comert. Pentru întreprinderile industriale, trebuie aleşi după criteriile de
capacitate de muncă. Trebuie să organizăm apoi această colaborare a
românilor cu evreii, pregătind soluţia intematională, care nwnai printr-o
masivă expatriere poate să ne rezolve problema evreiască, fiindcă nu
putem, domnule doctor Dănulescu, nici chiar pe planul muncii , să
transformăm pe evreul comerciant o.viată întreagă . . .
Dl. general N . Stoenescu, ministrul finantelor: In săpător.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: . . . comerciant de o viată
întreagă sau industriaş, în săpător şi să considerăm că am adus soluţia
naţională problemei evreieşti. Este cu neputinţă.
Şi atunci. în rezervarea acestei măsuri şi pentru ca lucrurile să se
petreacă progresiv şi pentru ca viata economică să nu fie paralizată şi
pentru ca în acelaşi timp să realizăm problema naţională de românizare
a vietii economice, va trebui să începem prin colaborarea la început a
românilor cu evreii, cu tendinta de a înlocui elementele evreieşti.
În momentul când vom avea soluţia internaţională, care să ne dea
posibilitatea expatrierii lor şi soluţia naţională, adică atunci când vom
avea elementul românesc pregătit şi capitalul românesc gata să ia locul
întreprinzătorului evreu, vom face această înlocuire.
Pentru ca să pregătim toate aceste lucruri, dl. mareşal Antonescu
a hotărât şi a chemat pe reprezentanţii comunităţii evreieşti şi le-a
ordonat să se pună în legătură cu organele noastre şi să facă ei singuri
revizuirea elementelor utile pentru economie, după criterii serioase, pe
care ei sunt interesati să le facă. Odată criteriile stabilite, vor merge
pentru control la Camera de Comert, la Camera de Muncă; după aceea
vor trece la Ministerul Economiei Naţionale şi la diferitele departamente
-interesate, pentru ca să poată avea prin aceasta evidenta şi să poată
controla lealitatea datelor trimise de această organizaţie.
Concomitent cu aceasta, pentru că aceasta este o operă de
durată, trebuie ca Statul Major, în întelegere cu Ministerul Armatei, cu
Ministerul de Interne , cu Ministerul Economiei Naţionale, cu Ministerul
Muncii, să procedeze încă de pe acum la înlăturarea tuturor exceselor, a
actelor şi a împrejurărilor care paralizează viata economică . Şi atunci,
comisiunea pe care am instituit-o trebuie să funcţioneze, pentru ca să
coordoneze mai bine aceste lucrări. Şi pentru că în acest moment ceea
ce primează este ordinea militară , pentru că ne găsim în stare de război,
pentru că trebuie ca această comisiune să poată lucra repede şi să poată
lua măsuri urgente, ea trebuie să aibă ca sediu, să funcţioneze acum, la
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început, la Armată, la Ministerul Armatei, dacă dl. general Pantazi vrea
să se ocupe personal de aceste lucrări, sau la Marele Stat MajoJ, dacă
dl. general Mazarini vrea să se ocupe personal de aceste lucrări. ln orice
caz, cineva dmtre dv. doi trebuie să se ocupe personal, fiindcă este
necesar.
general C. Pantazi, subsecretar de stat al Armatei de Uscat: Amândoi ne
ocupăm.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: În această comisiune, la
început, până se stabilesc criteriile , rog pe domnii miniştri interesaţi să
participe - să participe şi dl. ministru Buşilă , pentru lucrările obşteşti,
unde este nevoie de brate şi unde se folosesc bratele nepregătite - ca să
stabilescă criteriile serioase, să se facă revizuirea tuturor evreilor ridicaţi,
să se stabilească evreii care se găsesc In lagăre, care pot fi utili economic
prin întreprinderile lor, dar care, în acelaşi timp, nu sunt periculoşi
pentru ordinea publică sau pentru oraşele unde ar urma să-şi continue
activitatea. Să se facă această revizuire.
Recent, domnilor miniştri, s-a cerut comunităţii evreieşti ca să dea
paturi, cearşafuri3
general C . Pantazi, subsecretar de stat al Armatei de Uscat: Ne-au dat 4 OOO
de paturi şi 8 OOO de cearşafuri.
prof. Mihai antonescu, vicepreşedintele Consiliului: . . . o serie de contributii în
natură. Evreii au spus: suntem gata să le dăm; le dăm. Au şi dat o parte
dm acestea; au dat o cantitate imensă din acest material. Prin urmare,
vor să contribuie.
Prin urmare, ce este mai util pentru statul nostru? Să facem o
politică de farsă demagogică şi să ţinem pe evrei . cu ştampila pe piept
sau în lagăre, cu soldatii cu puşca după ei şi să facem prin aceasta
demagogie şi exaltare naţională, sau să scoatem dm elementul evreiesc
cea mai largă contributie pe care pot s-o dea economiei naţionale,
ţinându-i în acelaşi timp şi ca factor economic sub control şi cu tendinţa
de românizare a vietii economice, în condiţiile pe care le-am arătat?
Mie mi se pare că este mult mai sănătos, mult mai serios, mult
mai româneşte să facem aplicarea celei de a doua solutii, decât a primei.
Această comisiune vă rog să lucreze în acest sens invitând pe
domnii miniştri, coroborând cu dânşii şi luând toate măsurile pentru ca
să nu mai primesc nici eu şi nici dl. mareşal o infinitate de plângeri de la
autorităţile care au răspundere asupra taberelor de muncă, asupra
lagărelor de muncă, asupra lipsei de rentabilitate pe care o aduce munca
fizică a evreilor, care n-au nici o pregătire în această privinţă , pe care o
aduce folosirea elementului intelectual evreiesc în asemenea munci,
atunci când ei oferă să plătească nu ştiu ce taxe importante, care pot
aduce statului mult mai mari servicii, fiindcă cu taxa pe care o plăteşte
unul se pot angaja cel puţin cinci muncitori calificaţi şi de aici folosim şi
noi, şi facem un serviciu şi muncitorilor, pentru că îi plătim bine din
această contribuţie pentru aceeaşi lucrare.
Apoi, pentru faptul economic propriu-zis, dacă îi scoatem din
întreprinderi pe evrei şi îi zvârlim în lagăre de muncă, fără nici un fel de
criteriu serios şi fără o supraveghere a lor, însemnează să paralizăm
• • •
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criteriu serios şi fără o supraveghere a lor, însemnează să paralizăm
fondwile de comert astăzi şi mâine, când vom veni cu românizarea, sau
să nu mai avem ce româniza, sau să nu mai avem unde să băgăm pe
români cu tendinta ca să se substituie evreilor, pentru că am paralizat,
am asfixiat fondul de comert, l-am deffintat.
Iată, prin wmare, măswile care trebuiesc luate în această
privinţă.
De aceea l-am rugat pe dl. general Mazarini să participe la
lucrările noastre, fiindcă SWlt o serie întreagă de măsuri în întreaga tară ,
luate de Statul Major. Tmeti seama de aceste directive, care au fost
fixate de dl. mareşal Antonescu şi care m-a rugat să veghez la
îndeplinirea lor, tineti seama, domnule general Pantazi, de măswile luate
de annată până acum, cu acele concentrări lipsite de un criteriu
indivkiual al capacităţii de muncă şi al rostului economic al evreului,
folosit astfel.
Puneţi în lagăre şi puneti la muncă pe toată populatia de
vagabonzi sau de cafenele evreieşti, � nu mă interesează să mă
ocup sau să văd care este rostul acestora. lnsă toti factorii economici şi
toti factorii remuneratori pentru stat, toti aceştia trebuie să-şi dea
randamentul lor, fiindcă ajungem altfel la o situaţie paradoxală.
Ştiţi la ce situaţie?
Germanii, pentru cumpărăturile de aici, folosesc evreii, şi îi
plătesc bine şi vin pe urmă şi intervin în favoarea acestora ca să fie
scutiti de concentrare, de lagăre şi serviciul obligator şi lucrăm noi
împotriva noastră , creând elementul economic care este folosit de
germani şi nu elementul economic evreiesc, pe care să-l folosim noi,
românii, şi paralizăm noi functiunile vieţii economice pe care trebuie s-o
românizăm, în timp ce germanii, care sunt părintii antisemitismului
european, nu practică măsuri obscurantiste şi bigote, ci măsuri
economice serioase, folosind realitătile economice aşa cum sunt ele.
Şi atunci trebuie să venim cu soluţii. [ . . . ]
Până în 24 ore, domnule general Mazarini, această comisiune
trebuie să fie instituită . . . Am pierdut o lună şi jumătate. În felul acesta
pierdem şi timp şi se încarcă şi annata cu o pleiadă de oameni pe care
nu-i poate folosi şi ducem şi oameni în lagăre pe care pe urmă trebuie
să-i eliberăm şi produce impresiune mai proastă faptul că ii ridică şi apoi
fi aduce înapoi. Şi atunci se spune despre aceştia care au revenit că se
întorc sau pentru că au plătit, sau pentru că ei sunt mai tari, şi că tot ei
vor fi mai puternici până la urmă
Nu mai tolerez să se mai amâne soluţionarea acestor probleme.
Să se lucreze serios pentru stabilirea criteriilor şi pentru revizuirea tuturor
categoriilor de evrei-4 . [ . . .]
Dl. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice: Evreii au fost trimişi la lucru fără nici
o judecată. Din pricină că n-au nici o pregătire, randamentul este
mizarabil, iar Căile Ferate s-au încărcat cu sume enorme. Mi s-a spus
aici că cifrele pe care le-am adus sunt exagerate; dar oricât de e;u,gerate
ar fi, randamentul evreilor nu este nici 10% din cât ar trebui . să fie.
Înţeleg să se dea evrei să lucreze la pământ, dar să lucreze.
.
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Dar în afară de aceasta, este o bătaie de joc să iei pe un
intelectual, fără nici o pregătire pentru o astfel de muncă şi să-l laşi să se
plimbe într-1.m şort foarte frumos, cu o pălărie de panama pe cap, cu
cazmaua în mână, şi să nu facă nimic .
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: Nu e serios. Nu putem să
mergem numai pe demagogia antisemită teoretică, pentru că
compromitem însăşi ideea antisemită, prin felul cum o aplicăm.
Dl. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice: Nu e serios, dar este demoralizator
când lumea vede că evreii nu fac nimic .
După aceea, ce se face cu intelectualiJ? Ministerul Lucrărilor
Publice are foarte mare nevoie de ingineri şi de tehnicieni. De câte ori
am spus să se facă o lege specială, ca să putem angaja cu contract
asemenea elemente de origine evreiască, n-a fost posibil.
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: La aceasta sunt şi eu
împotrivă, însă vă rog să aplicati în această materie legea rechizitiilor, cu
plată pentu mllllCa prestată.
Dl. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice: Eu vă cer autorizatia ca timp de un
an să pot angaja cu ziua sau cu luna ingineri şi tehnicieni evrei. S-ar face
o lege specială, care ar putea fi aplicată de toate administratili e.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Dvs. credeti că aceştia au
sensibilităti şi dacă sunt plătiţi în serviciul statului, la Căile Ferate, dar la
originea functiunii lor este rechizitia , credeti că vor refuza să presteze
servicii, dacă ii plătiţi pentru muncă?
Nu văd necesitatea unei legi speciale.
Eu, vrând să găsesc solutii economice, nu vreau totuşi să las să se
creadă că fac o abandonare principiilor noastre şi a măsurilor noastre
de protecţie a muncii nationale pe care le-am luat până acum.
Faceti rechiziţia cu plată.
Dl. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice: Eu fac propunerea aceasta în
interesul lucrului pe care trebuie să-l fac, ca antisemit. Sunt cel mai
antisemit dintre dvs.
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: Dar rechiziţia nu este
practicabilă?
Dl. general I. Popescu, subsecretar de stat la Ministerul de Interne: E cea mai bună
măsură.
Dl. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice: Atunci, �m rechizitiona cu plată.
Dl. general N. Mazarini, subşeful Marelui Stat Major: ln chestiunea evreiască s-a
făcut totuşi un pas înainte, căci de la o telegramă pe care am primit-o
de la Marele Cartier General, ,,Jidanii la muncă• - şi toti evreii au fost
trimişi imediat - Statul Major a venit şi a dat primele instructiunî, care au
sistematizat aplicarea acestei măsuri.
Marele Stat Major a plecat de la principiul că evreii între 18 şi 23
ani să execute munca de folos obştesc, fără multe distinctiuni.
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: Domnule general, îmi
îngădui să vă opresc, pentru că vreau să dau o lăml.Dire.
Am discutat cu dl. mareşal Antonescu, penbu că eu am fost acela
care am oprit executarea 1.mui ordin care venea de la domnia sa şi m-am
simtit obligat să-i arăt pentru ce am făcut acest lucru.
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Dl. mareşal Antonescu m-a făcut să văd că şi în această privintă,
ca şi în altele, se spune: .Ordinul domnului mareşal Antonescu" sau
.Ordinul Preşedintiei Consiliului de Miniştri", pentru că şi pe contul meu
se trec multe lucruri spunându-se .Dl. Mihai Antonescu", .Preşedinţia
Consiliului" şi eu aud după trei săptămâni sau o lună de măsuri luate,
care mi se pun în seama mea, ca şi cum ar fi opera mea, care n-am ştiut
măcar de ele.
Dl. dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat al Muncii: Mai ales cele rele.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: l-am spus chiar domnului
mareşal: pe mit, care este abstract, nu cad niciodată cioburile; cad pe cei
de alături de mit. Şi atunci, eu care mWlCesc toată ziua şi care n-am
făcut niciodată acte excesive, primesc totdeauna în cap: tot ce se face
rău în tara aceasta este de la dl. Mihai Antonescu, tot ce este ordin
aspru şi neiertător vine de la Preşedinţie şi de la dl. Mihai Antonescu.
Dl. mareşal Antonescu mi-a spus: Văzând cum merg de încet
Căile Ferate şi pentru că mi s-a spus că lipsesc bratele şi este nevoie de
completări, am hotărât să se aducă evrei la muncă .
Cei din jurul mareşalului au transmis ordinul în absolut: Să se
trimită toti evreii la muncă.
Au fost, fireşte, în Moldova, la Marele Cartier General, unele
momente de reactie psihologică, pe care le îneleg şi le respect, atunci
când s-au comis acte împotriva armatei de către evrei şi când răspl.U'l.Sul
a fost, fără îndoială, o actiune severă împotriva lor5•
Dar acestea au trecut; nu mai este vorba de răspuns cu reactiuni,
ci de organizări de muncă.
Dl. general N. Mazarini, subşeful Marelui Stat Major: S-a plecat de la principiul că
munca aceasta are un caracter de pedeapsă. Din cauza aceasta evreii au
fost obligati să doarmă în conditiuni rele, ceea ce nu era în intenţia
noastră.
Pe urmă, s-a plecat la această muncă fără nici o selectie şi este
bine că s-a vorbit aici despre acest fapt. Nu s-a făcut nici o alegere de
vârstă sau profesie; s-a spus evreilor: sunteti toti o apă. Nu ştiam dacă se
tine seama de cei decorati cu Virtutea Militară de Război sau cu alte
distinctiuni; tot timpul s-a oscilat. când am pus chestiunea dacă îi
scoatem şi pe aceştia la muncă , ni s-a răspuns: Îi scoatem, pentru că
sunt tot evrei.
Or, trebuie să facem distinctiuni.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: M-aş dezonora dacă, în
setea mea curată de a face totul pentru români şi de a scutura toate
urmele pătrunderii vâscului evreiesc, n-aş ţine seama de legăturile unora
dintre evrei - care s-au desprins de majoritatea evreiască - faţă de obştea
neamului nostru.
Cei care au fost răniţi, cei care au primit decoratu de la aceia care
au condus armatele noastre altădată nu vor fi considerati decât ca
oameni care şi-au făcut datoria la noi în ţară. Şi, după mine , ar fi o
dezonoare pentru un guvern, dacă pe aceştia i-am asimila cu toti acei
trădători, care au exploatat neamul românesc, fără să-i dea ceva în
schimb.
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Nu se poate. De aceea, vă rog foarte mult să luaţi măsuri, nu
pentru că este o lege pe care am făcut-o eu, dar pentru că am încercat
să pun în ea seriozitatea obiectivă a unei reforme sănătoase, care
loveşte în fond problema evreiască şi încearcă să o rezolve nu în forme
şi în fetişismul absurd al cuvântului antisemit sau să răspândească pur şi
simplu o flamură de demagogie antisemită superficială , lăsând fondul
problemei neatins.
În legea pentru exproprierea bunurilor urbane am prevăzut o
serie întreagă de cazuri, care sunt excepţiuni şi cărora legea le dă
posibilitatea unor adaptări. Vă rog să ţineţi seama- de acele criterii pe
care le-am stabilit cu dl. mareşal Antonescu, pentru că vroiam să fac un
lucru sănătos, un lucru serios6• Nu mi-am închipuit că sunt un antimoise
care am redescoperit un toiag cu care, în loc să desfac Marea Roşie, aş
aduna-o, aş ţine pe evrei în Ţara Românească, pentru ca să-i înec în ea.
Dl. general N. Mazarini, subşeful Marelui Stat Major: Al treilea principiu este
utilizarea la muncă, unde nu plecăm de la ideea că munca este
pedeapsă, ci fiecare să fie întrebuintat la specialitatea lui.
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: Însemnează să umilim
ideea de muncă, dacă punem pe un om, care poate să facă servicii ca
tehnician, alături de un vagabond. N-are nici un sens. Aceasta, pe de o
parte; pe de altă parte, munca astăzi este o conceptie socială , este o
functiune economică. Pentru ce să facem atunci aceasta? Să-i punem
atunci pe toţi în lagăre, în ghetouri sau să punem mitraliera şi să-i
ucidem. Este o soluţie mult mai simplă, mult mai categorică şi mult mai
loială poate, dacă este vorba să ajungem la desfiintarea fizică a evreilor
în veacul al XX-iea.
Dl. general N. Mazarini, subşeful Marelui Stat Major: O ultimă chestiune. Toate
ministerele sunt rugate ca � nu mai ceară oameni la muncă, dacă n-au
organizat tot ce le trebuie. Intâi să se organizeze şcolile, atelierele, să se
dea instrumentele necesare şi pe unnă să se ceară oamenii.
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: Şi pentru legea muncii
naţionale, să se procedeze la fel. Şi pentru această lege trebuie să vă
creaţi organe. Dl. mareşal Antonescu a cerut să fie făcut şi pentru
aplicarea legii muncii naţionale, să fie realizat cadrul de organizare.
Creaţi-vă organizarea şi controlorii mai ales, domnule Dănulescu.
Prin urmare, domnule general Mazarini, principiile acestea
rămân. Rămânem la principiul folosirii tuturor evreilor la muncă .
Această muncă însă trebuie să fie făcută fără ca să se ofenseze
contribuţia adusă de evrei care, prin actele lor, au dovedit o apropiere de
neamul românesc. De asemenea, pentru cei decorati, pentru cei răniţi în
război, cărora nu trebuie să le aplicaţi acest regim de muncă
wnilitoare . . .
Dl. general N . Mazarini, subşeful Marelui Stat Major: Foştii ofiţeri.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Stabiliţi dv. criteriile.
[ . . ) de asemenea toate celelalte categorii trebuie să fie folosite la
muncă în raport cu capacitatea lor de muncă şi cu posibilitatea lor de
randament. Şi vă rog să studiaţi împreună cu dl. ministru de finante
.
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posibilitatea ca wili dintre evrei, care nu sunt supuşi acestei munci, să fie
totuşi supuşi unui regim de taxe . . .
general N. Stoenescu, ministrul finanţelor: Se studiază .
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: . . . pentru ca să poată plăti
printr-o contribuţie neparticiparea lor la muncă. chiar acei care sunt utili
pentru economia românească, pentru întreprinderi şi pe care îi lăsăm în
interesul ordinii economice, chiar şi aceştia trebuie să fie supuşi unei
contribuţii financiare, pe care ei o plătesc mai uşor, iar noi avem un
randament mai mare decât munca fizică a celui scos din întreprinderea
lui.
ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice: Din această comisiune face parte şi
Ministerul Comunicatiilor?
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Da.
general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: Daţi-mi voie să
deschid o problemă strâns legată de toate aceste concentrări ale evreilor
în oraşe, în centre, în târguri. Prin această măsură, au rămas satele,
adică locuinţele evreilor din toate satele, au rămas casele lor goale. Ce
se face cu aceste case? Cine se ocupă de ele? Ministerul de Interne? Au
fost discuţiuni multe cu Ministerul Justitiei, dar n-am găsit încă soluţia.
Au plecat familiile în întregime, nu a plecat numai unul, a plecat familia
întreagă, astfel că astăzi aceste case sunt goale. Aşa s-a întâmplat la
Timişoara şi Arad.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Şi mie mi s-au făcut
plângeri de către Comunitatea Evreiască. Chiar când au venit la mine, îi
chemase dl. mareşal Antonescu să-i exprime doleantele, le-am arătat
punctul de vedere al guvernului în această privinţă. Le-am atras atenţia
că în ce priveşte domeniul rural este foarte greu să se revină, oricât ar fi
de aspră măsura şi oricâte greutăţi ar aduce din punct de vedere
economic, fiindcă eu ţin totuşi ca viata noastră rurală să fie scuturată de
elementul evreiesc. Este aici un pas de la care nu vreau să ne mai
întoarcem, cum, pe chestia de principii nu vreau să ne întoarcem de la
ideea că în serviciul statului nu pot fi folosiţi evreii ca funcţionari.
De la aceste principii: pwitate etnică rurală şi nefolosirea evreilor
ca funcţionar public, de la acestea nu vreau să ne întoarcem.
De aceea trebuie să găsim altă soluţie.
general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: Se pune
problema caselor goale lăsate de ei, care se administrează nu de
primării .
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Se pune problema
bunurilor. Prin Ministerul de Interne, prin Ministerul Agriculturii şi prin
dv. , domnule general Zwiedeneck, trebuie găsită soluţia pentru aceste
bunuri. Trebuie să ne înţelegem cu proprietarii lor, fie prin organizarea
unei comunităţi de reprezentare, fie altfel, căci nu se poate lucra în alt
mod. Şi în Germania s-a constituit o asemenea reprezentare a evreilor.
Acelaşi lucru va trebui să-l facem şi noi, dar va trebui să procedăm cu
toată grija, pentru ca să se înlăture vechea idee de comunitate. Va
trebui să găsim o soluţie - poate chiar introducând pe alţii în aceste
317
https://biblioteca-digitala.ro

proprietăţi - ca să lichidăm problema. Dar lH1 pas înainte trebuie să
facem.
Evreul în viata rurală nu este bine să se mai întoarcă. In viata
rurală am făcut un pas înainte. Soluţia economică de mâine şi solutia
expabierilor de mâine va transfonna c:onditia acestei populaţii trimisă de
la tara. Este bine că i-am scuturat din satele noastre şi nu cred că e bine
să le dăm dreptul de a se întoarce. Studiaţi altă soluţie.
Dl. general Eugen ZwieJd.ineck, subsecretar de stat al Români7.ărfi: Trebuie atunci
să se facă o e>tpropriere a acestor case evreieşti de la sate. � cum
Sl.Rlt astăzi, n-are nimeni nici o răspurxiere: nici primarul, nici jandarmul.
Dispar ferestrele, dispar uşile. . .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Este decretul acela care nu
mai vine. Ce s-a făcut cu el?
Dl. general Eugen Zwied� subsecretar de stat al Români7.ării: Se studia7.ă de
comisia legislativă.
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: De atâtea zile am dat
dispoziţia să mi se supună decretul. Dacă ar studia codul civil al
României şi n-ar dura mai mult! Sunt legi pe care eu le-am făcut în două
ceasuri şi pentru o lege ca aceasta, în care am dat principiile, pun cinci
ani ca s-o facă?! Nu se poate. Vă rog să spuneţi că am dat dispozitia ca
în maximum cinci zile să mi se supună decretul7 • Să treceţi atunci şi
aceste bum.ni rurale , însă să creaţi posibilitatea să puneţi principiul că
trecerea în posesiune se va face progresiv şi pe un anumit temei: în
măsura primirii somaţiunilor. Pentru că, vă atrag atenţia, sunt în
Moldova unele regiuni de unde nu i-am scos din comunele rurale şi unde
vom avea diferite probleme în legătură cu aceasta. Sunt în regiune de
nord.
DL general I. Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Acolo unde nu
puteau să-i primească capitalele de judet? [ . . .]
A S . R . i . . Fond Penale. dosar 400 1 O. vo! . 7 7 . filele 5G-68
A

1 Procesul de eliminare a evreilor din societatea germană s-a desfăşurat într-un răstimp de câţiva ani
(1933-1939), perioadă în care au şi emigrat peste 300 000 de evrei
Planul de deportare a celor aproximativ 200 OOO de evrei aflati în Germania în 1941 a fost sancţionat
de Hitler în septembrie 1941.
2 în această perioada, solutia intematională proiectatli de Germania pentru problema evreiască a fost
.solutia finală". La sfârşitul lui iulie, începutul lui august 1941, Germania nazistă începuse să practice
exterminarea sistEmBtici şi în masă a evreilor, mai ales pe teritoriul Uniunii SoWtice .
' La 14 iulie 1941, Marele Cartier General trimitea următoerea telegramă Inspectoratului General al
Sănătătii: .Dl. generol lntonescv a � co IDatl5 rvfma de pot. plftvrlle şi pemel8 n«escn paturtlor
din splt"alele de r6nlft 54 fle � prin rechiziţii de la populaţia evreiască Minlst9tvl SifnC)tOţti esfW
rugat cc de acotd ev Mlnlst.ul �I Nol;Jona/e . . . 54 Io toate milsurtle pentrv aecul:l:no TnlOcmal a
cxmr.J holt'IM . (A.S.RI., Fcnd Penale, dosBr 40010, volum 95, P. D, fila 592).
• Dintr-o ootă adresată genenilului Mazarini la 13 octombrie 1941, rezulti di şeful guvendui român IUJ a
fost multumlt de fBul în care s-au aplicat mAsurlle discublte tn Caisillul de Miniştri din 12 septembrie.
Astfel, în adresii scria: ·" � regiuni din (ad ml se � al dlnlle evreii ridlcotl seu
chemafl tn mt.. '* muna!I S-GJ lnms roat. mulfl cxasa ş/ al QC8Q5M _,/re s-a fi Rkut prin m/flooce
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frauc*llonN. Sub tldul de spectalst sou sub pnltmt de boala se fnlarr o lnllnlmta de -'. („.) Ml1twrlle
m am dlsClltl:lt rn Consiliu# de Mln#şt1t spte o .vita unele ainsedl'IC9 economlm sunt cu mail olailoa. („.)
W1 n:19 dec# o� sc5 se faa5 o aidletl5 asupra cx.mr el�„.". (J.Ancel, op.dt., \d. X, pag. 104,
documentul 4 7).
� Aluzia se face, probabil, la represelille sângeroase care au avut loc la laşi tn dele de 29 iunie - 6 iulie
1 94 1 . Este tnsl de netnteles ci, deşi toate anchetele efectuate la laşi au demonstnlt el eureli n-au comis
nld un act de atac tmpotriva ermatel, tolu$l, prof. Mihai Antonescu relteread acasti acumtle.
Mer1tian6m el este unica referire la ewnimentele din la$I pe care am gislt-o tn ster1CJ91amele sedlntelor
CansllaJU de Mlnl$t:ri care ne-au stat la disp .ztt;e .
• ln decretul-lege nr. 847 din 27 martie 1941, privind trecerea proprialltlor urbane evrele$tl tn
patrimoniul statului, tn art. 5, au fost previzute urmitoerele categorii fata de care raJ se aplici legea:
ew4or care au clob6ndit naturalizare.a individuali p6n6 la 15 august 1916; ceJor rinltl şi decorati tn
nlzbmle; crianb de rizboi; evreilor botemti creştini de cel putln 20 de ani (E.R. 1�1 944, YOl. I,
documentul 35). Exceptjrile nu se aplicau autcmat. Pentru fiecare caz trebuia dat un jurnal al Conslliului

de Miniştri.
' Legea nr. 903 a fost datii la 10 octombrie 1 94 1 . Ea prevedea ol, daci evreii l"RI Yând aceste locuinte tn
timp de '89e luni, ele \ICI' intra automat tn patrimoniu( Centrului Nat1ana1 de Rominlzare. (E.R. 1 940.
1 944 , llOI. I, documentul 12, nota 5).
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Şedinta Consiliului de Miniştri. Extras din
interventla prof. Mihai Antonescu, vicepreşedinte al
Consilfulul de Miniştri, privind problemele
procesului de românizare a economiei natlonale.

Şedinţa se deschide la ora 10, sub preşedmtia domnului prof. Mihai
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, preşedinte ad-interim al
Consiliului de Miniştri, ministrul propagandei nationale şi ministru ad-interim al
afacerilor străine.
Participă domnii: general O. Popescu, ministrul afacerilor interne; general
Radu Rosetti, ministrul culturii naţionale şi al cultelor; general N. Stoenescu,
ministrul finantelor; general I. Sichitiu, ministrul agriculturii şi domeniilor; C.
Stoicescu, ministrul just:itiei; prof. dr. Petre Tomescu, ministrul muncii , sănătăţii şi
ocrotirilor sociale; prof. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice şi al
comunicatiilor; general C. Pantazi, subsecretar de stat la Ministerul Ap6rării
Nationale, pentru Armata de Uscat; general Gh. Dobre, subsecretar de stat la
Ministerul Apărării Nationale, pentru hlZestrarea şi Admmmarea Armatei; general
aviator Gh. Jienescu, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Natk>nale, pentru
Aer; contraamiral N. · Păiş, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Nationale,
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pentru Marină; general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat la Preşedinţia
Consiliului de Miniştri, pentru Românizare, Colonizare şi Inventar; Mircea
Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor; general Ioan Popescu,
subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne; D. D. Negel, subsecretar de
stat la Ministerul E.conomiei Naţionale, pentru Aprovizionare; dr. C. Dănulescu,
subsecretar de stat la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, pentru
Ml.DlCă; general N. Mazarini, subşeful Marelui Stat Major.
[ ...]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ . . . ]
Rog călduros pe domnii generali Panta.zi şi Mazarini ca, în
legătură cu problema evreilor, să se găsească soluţiunea efectivă, ca
organizarea muncii la care SlD1t supuşi evreii să se facă după metode
obiective şi mai efectiw, mai ales.
Ştiu că este o comisiune care luerează.
V-aş ruga ca să opriti anwnite acte care se constituie paralel cu
acţiunea comisiunii şi care fac inutilă comisiunea dacă se merge mai
departe în această direcţiune.
Am fost din nou informat că au fost luati la muncile acestea
oameni fără nici un fel de consideratiune fată de rosturile lor economice.
Dl. general Gh. Dobre, subsecretar de stat al înzestrării Armatei: Vă rog să-mi
permiteţi: sunt diferite institutii care lucrează în legătură cu diferite
ministere.
Ce facem cu evreii care sunt utilizati la acaje institutb? b oprim să
lucreze în institutiile unde slD1t indispensabili? Jn orice caz, cine are
dreptul să aprecieze asupra noţiunii de indispensabili?
PW1 acea.stă întrebare pentru că vin ordine de la diferite
departamente, care se bat cap în cap.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Rog pe dl. general
Mazarini ca în şedinţa viitoare să-mi prezinte o notă scrisă în care să se
arate că toată această problemă a fost soluţionată şi modul în care s-a
solutk>nat, nu nwnai din punct de vedere teoretic, dar şi din punctul de
vedere practic.
Am primit de la dl. general Panta.zi o notă foarte dezvoltată în
legătură cu tratamentul evreilor, rezultat al activităţii comisiunii care a
lucrat pe lângă acest departament.
Domnilor, aşa cwn mi-am făcut datoria să fac declaraţie formală
ieri la Camera de Comert, nici prin minte nu-mi trece să reduc cu ceva
din opera de românizare.
Ceea ce însă Marile Puteri, ca Gerniania, care au mai putini
evrei, n-au realizat decât după un popas de zece ani, nu putem să
înfăptuim noi într-un an, pentru că aceasta însemnează demagogie şi
dezordine, iar nu românizare 1 •
Şi atunci trebuie să tinem seamă de aceste realităti, dacă vrem să
facem o operă serioasă .
De aceea nu am fost puţin surprins că comisiunea care a fost
făcută ca să stabilească ordinea a ajlD1S la concluziuni care îi depăşesc
chiar competenta şi asupra căreia aş ruga ca în viitor să nu se mai
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producă asemenea lucruri, pentru că aş fi silit să sancţionez pe acei care
îşi de�şesc mandatul.
În orice caz, sunt silit să intervin si să arăt că această comisiune
ajtmge la concluziuni care depăşesc competenta cu care a fost investită.
Domnilor, comisiunea se ocupă de revizuirea evreilor, de
întrebuinţarea lor la munca de folos obştesc, de decretul privitor la
revizuirea nwnelor care au fost schimbate în ultima vreme.
Să fim serioşi. Nu pot aceşti domni să ne dea soluţiunea de cwn
trebuie rezolvată problema românizării.
Pe viitor, aceste încercări de lecţii le voi restitui, ca Să ştie că au
de învăţat şi nu să ne dea lecţii.
Domnule general Pantazi, vă rog ca altădată aceştia să-şi execute
mandatul şi să nu ne dea lectii, pentru că noi dăm lectiuni şi nu primim.
Rog pe dl. general Mazarini să pună ordine şi aci, pentru că altfel
se lucrează împotriva intereselor statului şi se atinge însuşi regimul moral
al mareşalului Antonescu.
Dl. general C. Pantazi, subsecretar de stat al Armatei de Uscat : Voi îmbrăţişa
întreaga problemă .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnule general, dvs. ati
asistat la Consiliul de Miniştri care a examinat problema şi aţi auzit toate
plângerile. Aţi auzit de asemenea ceea ce a spus dl. general Dobre
privitor la nevoile industriei de armament. Ati auzit şi ceea ce a spus dl.
ministru Dănulescu în legătură cu oficiile de plasare şi cu măsurile
privind problemele acelui departament .
Ţinând seama de marile directive ale noastre privitoare la
românizare, vă rog să faceţi totul pentru ca să realizăm practic acest
deziderat.
Vă dau această lucrare cu atât mai mult cu cât, comisiunea
depăşind mandatul, nici nu mă sesizez de ea, pentru că nu înţeleg să mă
sesizez de lucrări pe care ar trebui să le sancţionez.
Dl. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice: Domnule presedinte, în şedinţa
Consiliului am arătat că Ministerul Lucrărilor Publice are mult de-aface
cu evreii.
Am să vin şi cu oarecari lucrări interesante în legătură cu această
acţiune de corupţie jidovească care se practică pe şantierele de lucrări.
Se hotărâse ca în această comisiune să vină şi Ministerul
Lucrărilor Publice. Eu n-am avut pe nimeni în această comisiune.
Dacă crede dl. general Mazarini, socotesc că ar fi util să vină
două persoane dintre acele care sunt în legătură cu ministerul său.
Am să comunic nwnele celor două persoane .
Tot în legătură cu chestiunea evreiască, într-o şedinţă a Delegaţiei
Economice care a avut loc. s-a hotărât ca să nu angajăm ingineri jidani,
de care avem nevoie, aşa cum s-a propus de Calea Ferată . ci să-i
rechiziţionăm cu plată .
Dacă această hotărâre rămâne definitivă, poate că ar fi bine să o
sancţionăm printr-un decret.
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Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Este o tendintă nefericită
aceea de a transforma totul în decrete.

A. S . 8 . . Fond P.C . M . Cabinet. dosar 4 76/ 1 94 1 . 1 1e1e 3 7 7. 3 78. 38 7-389
1

Prof. Mihai Antonescu a tinut o eKpUnere despre .Noile directive ale economiei românestf, punând

Wl

accent deosebit pe problema românizării, care a subliniat domnia sa .o lzvordt din necesittiţt inl:Bme de
viaţi:!. Roadele operei de rom&lzae sunt relfcrele ll9dlll noaslTe concepţii cae Rlceo din dreptul noţtono/
şi de proprietate uno. Opero de rom&lzae o n6zult şi n6zuie s6 dea romlritlor ceea ce o fost al lor.
proprletot9o sflnţ;ttJ şi duh de vioets noţtonoliJ � rn bun mercontll � lungul timpului.
Distribuireo bunurilor m:proprlote nu ITebule s6 se fodl rn mod liber. constcler&id bunurile co simple
proprietijţl venale, Io fel cu cei pe cae I-an m:proprlot. ci socotindu-le funcctune socio/6 şi noţionoliJ o
că"o< misiune este s6 ajute formaeo burgheziei de muncd rom&!eascc5". (&letinu/ Camerei de ComeTt şi
Industrie din Bucureşti, anul L, nr. 9, septembrie 1 941).
-

-

1 12
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Şedinta Consiliului de Miniştri. 5-a luat hotărârea de
a izola evreii aflati la munca obligatorie de
populaţia locală. „ Fac propaganda odioasă.
Descurajează populaţia româneascâ' .

Şedinta se deschide la ora 9, 15, sub preşedinţia domnului profesor Mihai
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, preşedinte ad-interim al
Consiliului de Miniştri, ministrul propagandei şi ministru ad-interim al afacerilor
străine.
Participă domnii: general D. Popescu, ministrul afacerilor interne, general
Radu Rosetti, ministrul culturii naţionale şi al cultelor, general N. Stoenescu,
ministrul finanţelor, C. Stoicescu, ministrul justiţiei, prof. dr. Petre Tomescu,
ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale, I. Marinescu, ministrul economiei
nationale, prof. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor, general
Gh. Dobre, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru Înzestrarea
şi Administrarea Armatei, general aviator Gh. Jienescu, subsecretar de stat la
Ministerul Apărării Naţionale, pentru Aer. contraamiral N. Păiş, subsecretar de
stat la Ministerul Apărării Nationale, pentru Marină, Aurelian Pană, subsecretar de
stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Enric Oteteleşanu, subsecretar de stat
la Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor, pentru Şcoa.le, general Eugen
Zwiedeneck, subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, pentru
Românizare, Colonizare şi Inventar, Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la
Ministerul Pmantelor, general Ioan Popescu, subsecretar de stat la Ministerul
Culturii Naţionale şi al Cultelor, pentru Educaţia Extra.şcolară, D. D. Negel,
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subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale, pentru Aprovizionare,
general N. Mazarini, subşeful Marelui Stat Major, general I. Saidac, inspector
general sanitar.

[„ .]

Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ „.]
În ce priveşte pavilionul spitalului evreiesc, am primit de la domnul
Ftldennan, în numele Comwlitătii , o întâmpinare lungă , în care solicită
că , chiar dacă va fi folosit spitalul .Noua Maternitate" ca un aşezământ
destinat invalizilor, să nu fie cu totul desfiintat spitalul comwlitătii
evreieşti. Domnia sa mă informează că acest spital este folosit în parte
cu fonduri donate de anumite pe rsoane şi asociaţiuni americane care ar
putea să intervină pentru a cere retragerea donaţiunilor dacă ele se
înstrăinează de la scopul lor1 •
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: Nu e nimic
oficial. Se dau bani evreilor din România.
DL prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Am să vă trimit atunci dv.
întâmpinarea aceasta, domnule general Zwiedeneck, pentru ca să referiţi
asupra situaţiei de drept şi de fapt a acestor fundaţii.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: Noi nu am avut
o lege şi nu avem prin care să putem lua de la Comunitatea Evreiască2 „ .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Când am spus persoane
fizice şi juridice, am cuprins totul. Prin urmare, nu mai poate să fie
discutie asupra acestui punct . Ceea ce se poate discuta este dacă lăsăm
posibilitatea evreilor Comunitătii Evreieşti de a avea o organizatie
sanitară ca să nu cadă în sarcina instituţiilor noastre sanitare şi să fim
siliţi să primim noi, în spitalele noastre, populaţia evreiască supusă unui
tratament medical. Vă rog şi acest aspect să-l examinati dv. , domnule ·
doctor Tomescu, şi să vedeti care sunt alte spitale evreieşti care pot fi
destinate acestui scop. ca să evităm trecerea evreilor în spitalele noastre,
din motive de solicitare a unui sentiment de umanitate pe care am
face-o. [ . . . ]
Mi se semnalează de asemenea şi îl rog şi pe dl. ministru de
interne să controleze dacă este exact că la Făgăraş, datorită evreilor
care au venit în acea regiune pentru difelite lucrări, se constată o
adevărată epuizare a aprovizionărilor. Evreii plătesc si 200 lei litrul de
lapte.
Dl. Enric Oteteleşanu, subsecretar de stat al Şcoalelor: Şi fa<: si propagandă .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: In acelaşi timp fac şi
propagandă , ceea ce a descurajat profund şi a creat în Făgăraş, care n-a
avut niciodată evrei3, a creat acolo o stare de spirit de foarte gravă
nemulţumire4 •
De aceea, vă rog Să verificaţi şi dv. , domnule ministru de interne,
acest lucru şi îl rog şi pe dl. general Mazarini să vadă aceste tabere de
muncă. Sunt ale dv.?
Dl. general N. Mazarini, subşeful Marelui Stat Major: Sunt oamenii dati de noi la
drumuri şi la calea ferată .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Rog atunci şi pe dl.
ministru Buşilă să cerceteze şi să vadă dacă aceştia locuiesc în casele
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făgărăşenilor, pentru că n-avem organizat un sistem pentru
concentrarea lor, şi atunci plătesc pentru ca să locuiască în condiţiuni cât
mai bune, dar în acelaşi timp fac şi o propagandă odioasă împotriva
noastră, descurajează populatia românească de acolo . . .
Dl. general N . Stoenescu, ministrul finanţelor: Lucru constatat şi în jurul Sibiului.
Dl. general Radu Rosetti, ministrul culturii naţionale: Pot să confirm şi eu acest
lucru.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: . . îl rog pe dl. ministru
Buşilă să ia măsuri.
Dl. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice: Am să iau măsuri, dar nu ştiu de ce
organele ministerului nostru ar putea să facă contrapropagandă
împotriva evreilor care cheltuiesc aşa de multi bani. Acestea sunt măsuri
de ordine. Eu nu pot să-i împiedic.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele .Consiliului: Prin organele dv. de
supraveghere, domnule ministru de interne, vă rog trimiteţi în judecată
pe acei care fac astfel şi să se dea cea mai largă publicitate sancţiunilor
aplicate5.
Dl. general Ioan Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Şi în alte
părti este la fel.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Cei vinovaţi trebuie imediat
trimişi în judecată şi condamnaţi; n-avem altă cale.
Dl. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice: Vă atrag atentia că jidanii şi aici
corup atât organele civile, cât şi pe cele militare. E foarte periculos lucrul
acesta.
Dl. Enric Oteteleşanu, subsecretar de stat al Şcoalelor: Solutia este să li se ia banii
şi să li se dea numai cât le trebuie în fiecare zi.
Dl. general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Aşa se face: li se dă câteva
sute de lei pe săptămână.
Dl. general N. Mazarini, subşeful Marelui Stat Major: Am fost însărcinat de dv. cu
o chestiune pe care o am gata. Chestiunea muncii de interes obştesc
este legată şi cu problema naţionalizării. Tm să vă raportez că
chestiunea naţionalizării este în legătură şi cu Ministerul de Interne şi cu
Ministerul Economiei Naţionale şi cu Ministerul Muncii, cam cu toate
ministerele. Mi se raportează că unii prefecti au şi fixat termenul ca
până la 1 octombrie să plece toţi evreii.
Dl. general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Care prefect?
Dl. general N. Mazarini, subşeful Marelui Stat Major: De Neamţ.
Vă rog, dacă se poate, ca în chestiunea naţionalizării, pentru ca
să nu se producă perturbaţie - de unde înainte aveam 90% şi acum am
ajuns la 20% şi îi scoatem pe toţi producând mari perturbări - până
când se vor lua măsurile necesare, îl rog pe dl. ministru de interne să
dea o circulară pentru ca să se păsuiască aceştia până la rezolvarea
chestiunii.
Dl. general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Am chemat la mine pe
prefectul de Neamţ tocmai pentru chestiunea aceasta. [ . ]
A.S. B . . Fond P.C . M . Cabinet. dosar 4 76/ 1 94 1 . filele 469. 4 70. 553-558
.

. .
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1 Spitalul .Noua Maternitate" a luat fiintă în anul 1932, prin extinderea spitalului Caritas. Acest spital, ca şi
celelalte spitale evreieşti au fost întreţinute exclusiv cu contribuţii evreieşti şi au oferit îngrijire medicală
gratuită nu numai evreilor, ci şi creştinilor .
' În legătură cu exproprierea blmurilor comunitare, vezi documentul 103 din volumul da fată.
' Conform recensământului din 1930, în oraşul Făgăraş trăiau 390 de evrei, reprezentând 5% din totalul
locuitorilor; în 1942, erau 263 de evrei, adică 2,5% din populatia oraşului.
• Preşedintia Consiliului de Miniştri a fost informată prin următoarea adresă venită de la Ministerul de
Interne la 1 septembrie 194 1 , privind starea de spirit din judeţul Făgăraş:

Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Seivlciul CentroJ de Informaţii
La rv. 64875 din 25 august 1 941 .
Am onocna o roporto co în comuno fTpaşul de Sus, judeţul fOg('laş. nu sunt detaşamente de
evrei la munco de folos obştesc.
În judeţul F6gOraş se gOsesc detaşamente de evrei în comunele: Beclean. VI� de Jos. Ucea
de. Jos şi Ucea de Sus.
Verlflc&ldu-se staeo de spirit o locultorllar, s-<1 constotot co în � oceştlo sunt
nemultumlţl, pentru cO prin venireo e:vrellar alimentele de prlmO necesitate s-<iu scu�lt simţitor.
Prefecturo Judeţului F6gOraş o fixat preturi mcmmole în tot Judeţul şi o reglementat sistemul de
oprovlzlonae, pentru o stOvill specula.
în ceea ce priveşte cozaeo e:vrellor. aceasta s-<1 fOcut, din llps6 de baocomente, la locultorll
din ccrtlerul din apropierea Posb.Jrllor de Jandarmi.
În ce priveşte faptul co nu sunt suficient supravegheaţi şi co luaeazO în dezordine, oceostO
chestiune este de resortul organelor tehnice C.F.A.
Seaetar General, colonel N. PO!ruţoJu (A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet, dosar
86/194 1 . fila 136).
' Ca wmare a celor discutate în această sedintă, la 21 octombrie 1 94 1 , Marele Stat Major, sectia a li-a
trimitea wmătoarea adresă către Ministerul Apărării Nationale: .Am onoare o face cunoscut. Prin

întrebuinţarea e:vreilor la munco de folos obştesc, aceştia ou poslbllltotea so Intre în contact cu populoţlo
sotelar unde vor încerca sO foco propogoudO comunlstO sou prin corupţie so obţlnO anumite beneficii, ori
50-1 contamineze cu boala. Cu începere de la pftmlreo prezentului ordin nu se admite sub nici un motiv co
evreii SO loculascO în case rom6neştl .. . Se vor construi imediat bordeie sau borOcl. .. Se vor trimite în
judecotO Curţilor Maţiole toţi ocel care vor dovedi uşurlnţO în pozo evreilor aflaţi Io luau" (A.S.R.I., Fond
Penale, dosar 4001 0/95/11, fila 567).
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1 13
194 1 , octombrie 6

Şedint.a Consiliului de Aprovizionare. Mareşalul
Antonescu, conducătorul statului, informează
şedint.a că a luat măsura ca să-i scoată total şi
definitiv pe evreii din Basarabia şi să Rurifice
neamul românesc, „căci nu frontierele fac tăria
unui neam, ci omogenitatea şi puritatea rasei lui" .

[. „ ]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . . ]
A treia problemă este aceea a organizării comertului şi din acest
punct de vedere să luăm viata absolut de la capăt, pentru că comerţul,
în marea lui majoritate, pot spune chiar sută la sută, a fost în mâna
evreilor şi a străinilor.
În ceea ce priveşte pe, evrei, am luat măsura ca să-i scot definitiv
şi total din aceste regiuni . Măsura este în curs. Mai am în Basarabia
aproximativ 40 OOO de evrei, care în câteva zile vor fi trecuţi peste
Nistru, iar dacă circumstantele o vor permite, vor fi trecuţi dincolo de
Urali. Aceasta este soluţia ca să scăpăm neamul românesc din situaţia în
care zăcea. Este suficient să vă subliniez că evreii în Basarabia cumpărau
recolta ţăranilor pe cinci ani înainte şi tăranii erau sclavii acestor jidani.
Erau instalaţi la sate, erau instalaţi la oraşe, şi tot ceea ce era viată
economică era trecută în profitul evreilor. Problema nu mai suferea nici
o întârziere. Dacă soarta ne era defavorabilă, Basarabia îşi pierdea în
timpul cel mai scurt caracterul românesc, din cauză că evreul aj unsese şi
proprietar de pământ datorită politicii şi a libertăţii acordate de oamenii
care au guvernat această ţară după război şi care n-au găsit de cuviinţă
decât să permită instalare,a jidanilor la sate, ca să exploateze pe tăranli
care deveneau sclavi. Deci chestiunea evreiască este o chestiune care se
rezolvă pentru Basarabia în câteva săptămâni şi se va rezolva şi pentru
Bucovina. Deci, domnule guvernator al Bucovinei, trebuie să fii pregătit
pentru această măsură.
Dl. general Corneliu Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Am şi luat măsuri.
Dl. general Ion Antonescu, conducătorul statului: Acestea sunt cele trei mari
problei:re care trebuiesc soluţionate. [ . . . ]
ln privinţa comerţului, în contextul că trebuie s-o luăm de la
început, pentru că i-am exclus pe jidani şi încet, încet, îi scot şi pe ceilalti
străini. . . tendinţa mea este să fac o politică de purificare a rasei
româneşti şi nu voi da înapoi în fata nici unei piedici ca să realizez acest
deziderat istoric al neamului nostru. Dacă nu profităm de situaţia care se
prezintă azi pe plan internaţional şi european, pentru a purifica neamul
românesc, scăpăm ultima ocazie pe care istoria ne-o pune la dispoziţie.
Şi eu nu vreau s-o scap, pentru că, dacă aş scăpa-o, desigur că
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generatille viitoare mă vor blama. Pot aduce şi Basarabia înapoi şi
Transilvania, dacă nu purific neamul românesc n-am făcut nimic , căci nu
frontierele fac tăr'..a unui neam, ci omogenitatea şi puritatea rasei lui. Şi
aceasta urmăresc în primul rând.
A. S. B . . �ond P.C . M . Cabinet. dosar 484/ 1 94 1 . fi leie 9. 1 6
1 Adică din Basarabia. Măsura de deportare a evreilor basarabeni peste Nistru a fost declanşată încă la
începutul lunii august 1941. În acest sens este concludentă, printre alteJe, şi următoarea notă informativă
adresată de Ministerul Afacerilor Interne la 4 august 194 1 , Preşedinţiei Consiliului de Miniştri:

La nr. 641 74 M.C.I. din l august 1941 .
Am onoare o raporta co în ceea ce prtveştB evacuOrlle evreilor peste Nistru. nu avem co surso
dec6t Buletinele Informative zilnice, primite şi de dlls .
Av6nd în vedere co evocu(rlle se foc pe teritoriul Basacblel şi Bucovinei, lor Ministerul
Afacerllor Interne nu mol poate do ordine outorlt6ţllor din aceste provincii conform dlspozltlunllor domnului
general Ion Antonescu. comunicate nouO cu nr. l 5 din 31 Iulie 1 941 de domnul colonel flle:r.ondru Rloşonu,
vO rugOm sO binevoit! o cere aceste relaţii direct î�ternlcltflor domnului general Antonescu. pentru
administraţia Basacblel şi Bucovinei.
Secretor general. colonel N. P<:itrutolu (A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet, dosar 86/1941).
Acţiunea a fost întreruptă de către autorităţile militare germane, care au interzis trecerea evreilor peste
Nistru până la terminarea operaţiunilor militare în acest teritoriu. Din acest motiv s-au creat ghetouri şi
lagăre de concentrare provizorii pe teritoriul Basarabiei, unde au fost concentraţi în conditii suburnane zeci

de mii de evrei. Măsura de deportare este reluată la sfârşitul lunii septembrie 1941. La 30 septembrie
194 1 , Inspectoratul de Jandarmi Basarabia Chişinău, prin care Marele Cartier General rmsărcinat cu
executarea deportării) efectua măsura deportării , raporta că, din totalul de 43 397 de evrei aflaţi pe
teritoriul Basarabiei, au fost trecuţi peste Nistru 3 1 50 (J. Ancel, op. cit., voi. X, documentele 43-44).

1 14
194 1 , octombrie 7

Şedinţa Consiliului de Aprovizionare. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, ii face
responsabili pe evrei pentru lipsa simtului
"gospodăresc" al tăranilor basarabeni.
[.]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: [„.]
Ca să vedeţi în ce hal de decrepitudine aj unseseră tăranii noştri
din Basarabia, este destul să vă spun că evreii cumpărau de la ţăranii din
Basarabia producţia de nuci pe câte zece ani de zile înainte. Din cauza
aceasta am găsit acolo ţărani care nici nu ştiau să curete nucile. I-am
întrebat de ce nu ştiu şi mi-au răspuns: .N-am făcut niciodată. Noi
.

.
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vindeam toate nucile jidanilor şi ei făceau treaba aceasta". Vedeti în ce
hal au ajWlS tăranli de acolo şi ce s-ar mai fi putut întâmpla dacă ei ar fi
rămas mai departe sub stăpânirea rusească . Multi mă acuză că mă port
rău cu evreii, dar aceia nu ştiu cum s-au purtat evreii cu românii din
Basarabia: i-au abrutizat, au făcut din ei animale; sunt tărani cu câte 15
ha de pământ care umblă îmbrăcati în zdrente, pentru că li se cumpără
recolta pe câte 5 ani de zile înainte, plătindu-li-se mai mult sub formă de
alcool, ca să poată fi speculati mai uşor1• Dati unui german 15 ha de
pământ şi aveti să vedeti ce scoate din ele.
A. S . 3 . Fond P.C . M . Cabinet. dosar 4 84/ 1 94 1 . fi la 1 07
.

1 Angajarea cumpărării unei recolte viitoare implica riscuri � de ambele părţi, iar cei ce operau astfel
erau conştienţi atât de avantaje, cât şi de dezavantaje, căci într-un an recoltele să zicem, cea de nuci puteau fi bune, iar în altul proaste.
-

1 15
194 1 , octombrie 1 1

Conferinta cu prefectii din tară. Extras din cuvântarea
mareşalului fon Antonescu privind intentia sa de a
face din neamul românesc un grup omogen: Tot ce
este străin, încet-încet, trebuie să plece" .
„

Iau parte domnii: mareşal Ion Antonescu, general Dumttru Popescu,
ministrul afacerilor interne, general Ion Popescu, subsecretar de stat la Ministerul
Afacerilor lnterne1 •
Domnilor, dvs. ştiţi că una din luptele pe care m-am angajat s-o duc este
să prefac acest neam. Voi face din neamul românesc un grup omogen. Tot ce
este străin, încet-încet, trebuie să plece.
Am început realizarea acestui deziderat cu înlăturarea evreilor.
Dacă evreii încă mai circulă şi încă mai fac ceea ce fac. aceasta se
datoreste slăbiciunii şi necinstei administratiei noastre.
Evreii nu mai au dreptul să circule nicăieri. Le restrâng activitatea, încât să
dea posibilitatea energiilor românesti să pătrundă diferitele probleme si să poată
înlocui acest element dizolvant.
Am început cu Basarabia. Basarabia nu va mai avea nici un picior de
evreu. De asemenea, Bucovina va fi şi ea purificată cu 800Ai din evreimea aflată
acolo.
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Tot ce este element dubios evreiesc, toti comuniştii evrei, vor fi destinati
să meargă acolo de unde au venit. Îi împing spre Bug şi de acolo vor trece mai
departe2
• • •

A.S . R . :

. .

::ond P. C . M . . dosar 400 i 0/ 1 1 , 1 la 4 7

1 La conferinţă a luat parte şi profesorul Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Ministri.

2

Cuvântarea a fost publicată în Buletinul Ministerului Afacerilor Interne,
Fragmentul reprodus ·aici nu a fost inclus.

nr.

4, din 1 noiembrie 194 1 .

1 16
194 1 ,

octombrie

11

Extrase din cuvântarea profesorului Mihai Antonescu,
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, la conferinta
cu prefectii. S-au dat îndrumări cu privire la sistemul
de atribuire a imobilelor expropriate de la evrei. S-a
atras atenţia asupra unor abuzuri comise cu prilejul
internării evreilor în lagăre .
[ ]
. . .

Imobilele expropriate de la evrei
S-au făcut o serie întreagă de reforme cu caracter national.
Unele au urmărit să înlăture vâscul străin pur şi simplu, altele să
însănătoşească viata rurală prin stârpirea elementului evreiesc, altele o întărire a
elementului burgheziei noastre prin posibilitatea de dobândire de imobile, care să
dea familiei cărturarului, funcţ:i.onarului, militarului noi mijloace economice de viaţă .
Va veni ceasul de distribuire a acestor imobile.
Vă rog să vă constituiti în fiecare judeţ un consiliu cu caracter neoficial,
format din cei mai buni profesori, clin cei mai buni învăţători, din cei mai curaţi
preoţi, din cei mai de seamă ofiţeri, şi acolo unde aveţi imobile care vor fi supuse
atribuirii acesteia, să creati posibilitatea prin aceste comitete ca să informaţi
Centrul Naţional de Românizare asupra valorii fiecăruia dintre solicitatori, asupra
meritelor şi calităţii lor, pentru ca distribuirea să se facă prin mijloacele cele mai
drepte, răsplătind pe oamenii de onoare si de muncă , iar nu lăsând printr-o
imprudentă ca o reformă pentru însănătosirea vietii nationale să fie abătută de la
misiunea ei.
Internarea evreilor
S-au luat, tot în legătură cu regimul evreiesc, o serie de măsuri pentru
ridicarea evreilor, conducerea lor în lagăre şi folosirea lor în rosturi compatibile cu
aşezările de azi ale neamului românesc.
S-au făcut unele excese.
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Dacă în interesul general guvernul a dispus să nu fie ridicaţi toţi acei care
sunt factori economici, pentru că veacuri de-a rândul au făcut aceasta şi reprezintă
încă rosturi economice, ca să nu-i trecem la o muncă fizică neremuneratorie si să
paralizăm fondul comercial sau industrial, făcând ca el să moară înainte de a fi
românizat, dacă am înteles să luăm această măsură în interesul economiei
naţionale, vă rog ca acest lucru să nu degenereze într-o poartă deschisă tuturor
venalilor care prin mită să-şi creeze condiţiuni de viată agreabilă, a.şa cum neamul
evreiesc, prin bani, şi-a creat de-a-lungul veacurilor.
Şi cu atât mai putin nu trebuie să se îngăduie acest lucru acelora care nu
îndeplinesc nici o condiţie ca să beneficieze de orice fel de ocrotire.
Îmi fac datoria să vă anunţ că am primit chiar azi un raport de la
Procurorul General de la Arad, dl. Vaşvari, unul din elementele de elită ale
magistraturii, care îmi atrage atenţia că s-au eliberat 355 de evrei, care, întorşi în
judet, au produs o impresie detestabilă.
Că făcând o anchetă la Parchet asupra cauzelor de eliberare şi supunând
la examen medical pe 88 dintre ei, expediaţi din lagăr şi centrele de unde fuseseră
adunati ca bolnavi, a constatat că 66 erau perfect sănătoşi.
Asemenea abuzuri sunt intolerabile.
Am trimis azi dimineaţă Ministerului Afacerilor Interne raportul împreună
cu adresa pe care a primit-o şi Departamentul Armatei şi Marele Stat Major,
pentru ca să nu facem excese care să tulbure si să dezonoreze administratia
mareşalului Antonescu, făcând ca şi ea să se păteze, aşa cum s-au pătat
administraţiile din trecut, lăsându-se cumpărată de evreii care şi-au creat prin bani
situaţii privilegiate.
Aceste stări vă rog să le curmaţi fără ezitare, pentru că pedeapsa celor
vinovaţi va fi implacabilă, neiertătoare.
Revizuiţi, prin urmare, toate aceste ridicări de evrei.
Cei care sunt într-adevăr necesari vietil economice şi profesionale şi utili
economiei noastre trebuiesc controlati cu foarte mare severitate şi lăsati să-şi
continue activitatea.
Toţi ceilalti trebuiesc supuşi unui regim uniform.
Iar beneficiarii care au putut să cumpere bunăvointa sau mai mult decât
bunăvointa trebuie să capete nu numai pedeapsa unui regim neiertător, dar să-i
trimiteţi în judecată, împreună cu cei care s-au făcut vinovaţi de prea multă
generozitate sau de acte incalificabile. ( Mihai Antonescu. vice-onm ministru ai
Consiliu l ui de Ministri. Cuvânt către prefecti. oag 28-2 9 )
.
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1 17

194 1 , noiembrie 6
Conferint.a la Consiliul de Miniştri cu rectorii
universităplor. Mareşalul Ion Antonescu, conducătorul
statului, acuză evreii că au distrus România.

[. „]

Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Ceea ce am urmărit eu a fost să
nu reînfiintez Universitatea de la Cemăuti din cauza situaţiunii politice
locale. Acolo avem o mare concurentă. Este o bătălie etnică pe care o
ducem cu ucrainenii. . . În al doilea rând, Cemăutiul are şi el momente
grele, chiar de viată economică şi socială, din cauze pe care le-am
provocat chiar eu prin lupta contra evreilor . . . Eu sunt hotărât în privinta
problemei evreieşti să merg până la capăt, ca să-i scot pe aceşti oameru
din viata economică a neamului nostru. Dacă am ajuns unde suntem,
este în mare parte datorită lor, care au găsit cozile de topor de care s-au
servit ca să ne distrugă. Dacă mai continuam încă o sută de aru, am fi
ajuns cu adevărat sclavii jidanilor din Ţara Românească. Trebuie deci să
recurg la mijloacele cele mai drastice ca să salvez fiinta neamului.
A. S . B . =ond P . C . V . Cabinet. dosar 489/ 1 94 1 . fila 74
.

1 18

194 1 . noiembrie 13
Şedint.a Consiliului de Miniştri cu guvernatorii
Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei. Conducătorul
statului este informat de executarea ordinelor sale
privind represaliile împotriva evreilor din Odessa.
Şedinţa se deschide la ora 1 1 ,30, sub preşedintia domnului maresal Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Sunt prezenti domnii: prof. Mihai Antonescu, vicepresedintele Consiliului
de Miniştri, general D. Popescu, ministrul afacerilor interne, general N. Stoenescu,
ministrul finanţelor şi ministrul economiei nationale ad-interim, general I. Sichitiu,
ministrul agriculturii şi domeniilor, prof. dr. Petre Tomescu, ministrul muncii,
sănătătii şi ocrotirilor sociale, ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice şi
comunicatiilor, general C. Pantazi, subsecretar de stat la Ministerul Apărării
Nationale, pentru Armata de Uscat, Aurelian Pană, subsecretar de stat la

33 1
https://biblioteca-digitala.ro

Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Eniic Oteteleşanu, subsecretar de stat la
Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor, pentru Şcoale, general Eugen
Zwiedeneck, subsecretar de stat la Preşedinţia Consilii..J.lui de Miniştri, pentru
Românizare, Colonizare şi Inventar, Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la
Ministerul Fmantelor, D. D. Negel, subsecretar de stat la Ministerul Economiei
Nationale, pentru Aprovizionare, dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat la
Ministerul Muncii , Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, pentru Muncă , general I.
Iacobici, Şeful Marelui Cartier General al Armatei, general C. Voiculescu,
guvernatorul Basarabiei, general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei, prof. Gh.
Alexianu, guvernatorul Transnistriei, Gh. Mincescu, secretar general la Ministerul
Economiei Naţionale, general Aurel Nicolaescu, directorul Direcţiei Superioare a
Motomecanizării , ing. N. Costache, de la Cometul Zahărului, Ovidiu Vlădescu,
secretar general la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.

( ... ]

Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . ]
Rolul diviziei a X-a la Odessa este acela pe care l-am pus: este un
organ la dispoziţia administraţiei.
Cu evreii de la Odessa , ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat; de
acum înainte, să se pună regulă.
Represiunea a fost destul de severă?
Dl. prof. Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei: A fost, domnule mareşal.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Ce întelegi prin "destul de
severa•? Dv. sunteţi cam miloşi cu alţii, nu cu neamul românesc.
Dl. prof. Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei: A fost foarte severă , domnule
mareşal.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Am spus să se împuşte câte
200 evrei pentru fiecare mort şi 100 evrei pentru fiecare rănit . S-a făcut
aşa?
Dl. prof . Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei: Au fost şi impuşcati şi
spânzurati pe străzile Odessei1 •
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să faceţi aşa, pentru că eu
răspund în fata tării şi a istoriei. Să vină evreii din America să mă tragă
la răspundere!
Nu admit însă confiscarea averilor evreilor.
Evreii nu trebuiesc menajaţi, pentru că, dacă ar putea, nici ei nu
ne-ar menaja pe noi, nici pe mine , nici pe d-ta, nici pe dumnealor. Eu
am plecat de la ideea că, dacă nu se va găsi un român care să mă
omoare , n-are să mă omoare nimeni. De aceea nu-i las eu pe evrei. Să
nu credeţi că ei n-au să se răzbune atunci când vor avea posibilitatea.
Dar, ca să n-aibe cine să se răzbune, termin eu cu ei mai înainte. Şi
aceasta n-o fac pentru mine personal. ci pentru populaţia acestei tări.
[ ]
A. S . 3 „ =ond P.C. V; . Cabinet. dosar 4 n; : 94 · . =1 .e1e · O. · · S2. S3
.

. . .

.

.

1 l..:<J 22 octombrie 1941, o explozie produsă de o mină cu mecanism de întârziere, aruncă în aer o parte
a clădirii în care s-a instalat, din prima zi a ocupatiei, Comandamentul Armatei Române la Odessa. Au
fost ucl$i comandantul, 1 6 ohteri, 35 de soldaţi şi 9 subotiteri şi functionari civili. Ca urmare, represaliile
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împotriva populatiei evreieşti localnice au fost necruţătoare. La 4 noiembrie 1941 , şeful Serviciului Secret
de Informaţii al Armatei germane în România, Roecller, descria în următorii termeni evenimentele
petrecute la Odessa după explozie: . fn no�teo cJe .22/i'3 octombrie, co represa/ii pentnJ explozie, Ol.I Ollt.lt
loc executăi fn mas�. Tn dimineaţo zi/el" de 23 octombrie fnlT-o plofd fnCOll}uroti:J cu un gad de lemne, fn
apropiere de port. Ol.I fost fmpuşcoţl 19 OOO de evrei; vineri o fost adus un convoi format din 40 OOO de
evrei Io Dalnic, unde toţi Ol.I fost executoţ('. (R. Hilberg, Germany and Jewry. 1939-1945, Documents of

Destruction, pag. 78-79).

1 19

194 1 ,

noiembrie

13

Şedinta Consiliului de Miniştri. S-au luat hotărâri in
problema dreptului de proprietate asupra bunurilor
rămase de la evreii din Basarabia şi Bucovina,
deportati in Transnistria.
Şedinţa se descrude la ora 17 ,30, sub preşedinţia domnlui mareşal Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Iau parte domnii: profesor Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului,
general D. Popescu, ministrul afacerilor interne, general N. Stoenescu, ministrul
finanţelor şi ministrul economiei naţionale ad-interim, general I. Sichitiu, ministrul
agriculturii şi domeniilor, prof. dr. Petre Tomescu, ministrul muncii, sănătăţii şi
ocrotirilor sociale, ing. C. Buşilă , ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor,
general C. Pantazi, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru
Armata de Uscat, Aurelian Pană , subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor, Enric Oteteleşanu, subsecretar de stat la Ministerul Culturii Naţionale
şi al Cultelor, pentru Şcoale, general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat la
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, pentru Românizare, Colonizare şi Inventar,
Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor, D. D. Negel,
subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale, pentru Aprovizionare, dr. C.
Dănulescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale,
general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei, general C. Calotescu,
guvernatorul Bucovinei, prof. Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei, Gh.
Minescu, secretar general la Ministerul Economiei Naţionale, colonel Gh.
Teodorescu, director general al Poştelor, Telefoanelor şi Telegrafelor, Ovid
Vlădescu, secretar general la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.

[. „]

Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Domnule mareşal, prima
problemă este clarificarea situaţiei legale a provinciei Bucovina, fată de
legile de românizare. V-am raportat aseară despre această chestiune şi
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acum urmează ca domnul general Zwiedeneck să binevoiască a v-o
expune.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: Prin legea din 4
septembrie, s-au unificat dispoziţiunile care urmează să se aplice în
Basarabia şi Bucovina. Prin această lege, bunurile evreieşti expropriate
s-au împărţit în două: bunuri expropriate prin legile anterioare şi bunuri
expropriate prin acea lege1 • Bunurile expropriate anterior treceau în
administraţia Centrului Naţional de Românizare iar cele din a doua
categorie au trecut în administraţia Directoratului şi a guvernatorilor. �
s-a întâmplat că eu am awt case, iar domnii guvernatori au avut fonduri
de comert. Între noi a fost înţelegere, însă organele noastre subalterne
s-au certat între ele.
Şi atunci, cea mai bună solutie ar fi ca toate bunurile expropriate
în Basarabia şi Bucovina să treacă asupra guvernatorilor şi să fie scoase
de la Centrul Naţional de Românizare.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Aceasta a fost soluţia aleasă la
început. Pe urmă , din cauza amestecului tuturor, s-au produs o serie de
încurcături şi de enervări inutile.
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: În ceea ce priveşte bunurile
comerciale şi industriale, acestea rămân sub regimul stabilit în şedinţa
trecută. Aş dori însă ca acest regim să se aplice efectiv, iar dv. ,
guvernatorii, să supravegheaţi ca românizarea întreprinderilor să fie
efectivă, pentru că în această privinţă am informaţii proaste.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Şi o să mai aveti informaţii de
felul acesta, pentru că, dacă din 30 de solicitanţi eu dau întreprinderi
numai la doi, ceilalţi 28 strigă.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vă rog totuşi să reflectaţi
asupra acestei probleme. Vă voi da informaţiuni.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Vă rog să-mi daţi.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Bunurile acestea
comerciale şi industriale să fie administrate de guvernatori, iar Centrul
Naţional de Românizare să n-aibe nici un amestec.
Dl. mareşal Jon Antonescu, conducătorul statului: Deosebirea între bunurile
expropriate anterior legii din 4 septembrie şi cele expropriate prin acest
lege să nu se mai facă; să se termine cu ea. Tot ce este bun evreiesc
trebuie să aibă o soluţie care să fie aplicată în mod definitiv, ca să nu
mai avem discuţii în această privinţă, la încheierea păcii.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Ieri, într-o conferintă pe
care am awt-o cu domnul general Zwiedeneck, am stabilit principiile.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cum legalizăm această soluţie?
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării : Trecem toate
bunurile care au fost expropriate în administraţia
Centrului Naţional de
'
Românizare.
Dl. mareşal Jon Antonescu, conducătorul statului: Atunci ne încurcăm din nou.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului:Domnul mareşal se referă
la soluţia de fond în ceea ce priveşte despăgubirile. Ieri s-a pus
problema: ce facem cu bunurile din Basarabia şi Bucovina, care aparţin
unor proprietari dispăruţi, ce nu vor exercita într-un anumit termen nici
·
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o acţiune pentru apărarea drepturilor lor de proprietate? Şi atunci, se
discuta aseară dacă noi considerăm stinse drepturile de proprietate, prin
simpla trecere în patrimoniul statului a acestor bunuri, dacă într-un
anumit termen proprietarii nu se prezintă, nici direct, nici prin
mandatari, ca să-şi valorifice drepturile de proprietate sau să ceară
despăgubiri. Datorită faptului că foarte multi proprietari sunt trimişi
dincolo de Nistru, este de la sine înţeles că foarte multi dintre ei nu-şi vor
putea valorifica drepturile de proprietate2• Faţă de această situatie, am
spus, şi domnul mareşal a împărtăşit acest punct de vedere: nu trebuie
să lăsăm deschisă situaţia acestor proprietăţi, asupra cărora proprietarii
nu-şi valorifică drepturile din cauza imposibilitătii de a o face, ci trebuie
să facem o procedură de expropriere, să stabilim rentele şi despăgubirile
care să se acorde şi cruar dacă aceste rente vor fi consemnate la
dispoziţia Ministerului de Hnante sau la Casa de Depuneri, până când se
vor prezenta titularii ca să le ridice, în orişice caz să venim cu soluţia de
despăgubire, pentru ca pe de o parte să nu se spună că am confiscat
aceste despăgubiri şi să nu lăsăm deschisă această chestiune, ca să nu
facă obiectul unei valorificări mai mari decât dăm astăzi.
Odată chestiunea despăgubirilor tranşată şi cxiată despăgubirile
alocate prin hotărâri judecătoreşti dobândite în această materie,
chestiunea nu se va mai putea deschide nicicxlată, în afară de faptul că
venim cu o soluţie oarecum echitabilă, care stinge eventualele pretenţii
ale acestor proprietari fată de statul român.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cu alte cuvinte, nu vreau să
ajung la încheierea păcii cu această chestiune neclarificată. Totul trebuie
situat pe baze juridice clare. Noi am judecat şi am luat o dispoziţiune,
care corespunde cu interesele de apărare românească, dând dreptul
acesta de despăgubire care se cuvine proprietarilor expropriaţi, fie că au
fost luaţi de noi şi aruncaţi în Transnistria3, fie că au dispărut total şi nu
mai ştim de urma lor.
Prin urmare, această situaţie trebuie clarificată într-un timp cât
mai scurt, pentru că nu ştiu când va veni pacea: poate să vină peste un
an, peste doi sau peste zece ani, dar poate să vină şi dintr-o zi în alta. Şi
atunci vreau să mă duc la masa verde cu situaţia aceasta clarificată, ca
să nu mai fiu supus manevrelor celor mari, în spatele cărora să joace
interesele capitalurilor străine şi ale acelora care ştiţi dv. Că au jucat
totdeauna în spatele tuturor conferinţelor şi tuturor congreselor de
4
pace .
Dată fiind această experienţă şi dată fiind experienţa conferintei
de pace care a urmat marelui război, nu ne este îngăduit să ne
prezentăm la încheierea păcii cu această problemă deschisă. S-o
închidem şi să arătăm că aceasta este situaţia. Cei care vor voi îsi vor
putea ridica drepturile. Soluţia este foarte bună; să-i dăm o aplicare
imediată.
Dl. general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: Aceasta
însemnează instituirea aceluiaşi regim pentru toate bunurile expropriate
în Basarabia şi Bucovina.
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Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Frreşte, se va tine seama
că în Basarabia şi Bucovina de Nord valoarea bunurilor este cu totul alta
decât aceea din restul tării, cu cât starea de distrugere cauzată de
armatele ruseşti şi deci despăgubirile cuvenite statului român legitimează
o altă evaluare a bunurilor.
Criteriile fiscale, care stau la bază în legea de expropriere a
proprietătilor urbane evreieşti, fireşte unnează să fie revizuite în fapt, în
cadrul acestei reduceri generale, dacă există aceste roluri. Dacă nu, se
va proceda de la caz la caz, unnând ca Ministerul de Rnante, în
înţelegere cu guvernatorii, să dea anwnite criterii, după care să se facă
această evaluare a bunurilor, cu care să se meargă automat şi repede,
făcându-se o evaluare de ordin general, de principiu şi rămânând să se
aplice la fiecare imobil criteriile acestea aproape automat, ca să se facă
o rapidă evaluare şi de îndată să se îndeplinească şi operatiunile de
expropriere şi de depunere a rentelor. Rentele să se depună la Casa de
Depuneri, la dispoziţia Ministerului Fmantelor, pentru ca înseşi veniturile
acestor titluri să poată fi încasată tot de stat, dacă nu se prezintă titularii,
adică să fie deduse.
Prin urmare, procedura trebuie să fie rapidă şi soluţia de fond
adoptată să lichideze definitiv situaţia acestor bunuri. [. .]
Dl. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice: Cum rămâne cu Politehnica?
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: S-a hotărât.
Dl. Enric Oteteleşanu, subsecretar de stat al Şcoalei: Dv. aţi aprobat ca Politehnica
să rămână pe loc5•
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . . ] Deocamdată rămâne pe loc ;
se va pregăti iarna aceasta deplasarea la Cernăuţi din toate punctele de
vedere, iar la anul urmează să înceapă să funcţioneze la Cernăuţi,
pentru că am desfiinţat Universitatea din Cernăuţi.
lată care sunt motivele pentru care am desfiinţat Universitatea din
Cernăuţi. Sunt două . Primul motiv este că n-avem profesori universitari
buni şi pentru că am fost nevoiţi ca să punem elementele noastre bune
la dispoziţia tuturor universităţilor, să le diluăm. [ . ]
Al doilea motiv care m-a determinat să plec cu Universitatea din
Cernăuţi, a fost chestiunea ucraineană . Într-adevăr, acolo nu avem
elemente suficiente româneşti. Mi-ar fi fost foarte greu să refuz primirea
elementelor ucrainene la Universitatea din Cernăuţi. Dar Universitatea
aceasta a funcţionat 20 de ani acolo pentru evrei, pentru ucraineni şi
foarte puţin pentru români; şi noi ne-am pretat la această situaţie, la
acest act în contra neamului românesc.
Acelaşi lucru l-a făcut Universitatea de la laşi, care a fost o
universitate evreiască ; şi profesorii de la laşi s-au pretat la acest lucru6•
[. . ]
Dl. ing . C. Buşilă , ministrul lucrărilor publice: În situaţia actuală a laşilor, când
jidanii au plecat de acolo, laşul ar trebui să fie iarăşi un oraş cultural şi
Politehnica să fie acolo, cu atât mai mult cu cât la Politehnică sunt
profesorii de la Universitate.
Dl. Enric Oteteleşanu, subsecretar de stat al Şcoalei: Chestiunea aceasta s-a
rezolvat.
.

. .

.
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DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Însăşi Politehnica de la la.şi, dacă
nu mă înşel, a cerut să meargă la Cemăuti. ln orice caz, n-a făcut nici o
obiecţiune.
DL ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice: Cenăutiul are de jucat un alt rol. El
este pentru legătura cu centrul Europei, pe câtă vreme laşul poate fi un
centru cultural.
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: laşul este foarte aglomerat.
DL ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice: Au plecat jidanii.
DL mareşal Ion Antonescu , conducătorul statului: Deocamdată n-au plecat jidanii
de la laşi. Am destule greutăti cu acei care i-am dus pe Bug. Numai eu
ştiu câti au murit pe dnnn7 • [ ]
Altă chestiune.
DL general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: O altă
chestiune este privitoare la fixarea regimului juridic al Bucovinei de Sud,
pentru administrarea bunurilor de acolo: ele rămân tot la C.N.R. sau vor
trece şi acestea la guvernator?
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cel mai bun lucru este să treacă
asupra guvernatorului. Am spus de la început lucrul acesta, când am
făcut legea aceasta, că ea nu priveşte decât Vechiul Regat. Pe urmă am
făcut războiul şi am recuperat cele două provincii. Dar acesta a fost
punctul meu de vedere de la început.
DL general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: Atunci şi
bunurile germane le trec tot acolo, tot guvernatorului. Administrarea
bunurilor o dau guvernatorului.
DL mareşal Ion Antonescu , conducătorul statului: Cel mai bun lucru.
DL general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: Bunurile din
Bucovina de Sud, din Rădăuti, Suceava?
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Le treci domnului Calotescu.
DL general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Şi evreieşti şi germane?
DL general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării: Da. [ . . . ]
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . . ] Ce ai făcut dumneata cu
această proprietate, Zwiedeneck?
DL general Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al Românizării : În Bucovina de
Sud, cea mai mare parte este încă în administrare proprie. Am scos
numai două serii de imobile până acum, pe care le-am vândut. În august
a mers bine. La începutul lui octombrie operatiunile au mers rău, fiindcă
nu sunt amatori. Au rămas case de la gennani, aproape 9 OOO; de la
unguri, 2 500, de la evreii care au plecat, circa 2 5008; deci, aproximativ
15 OOO de case care nu sunt cumpărate. Din aceste case, am vândut
400 şi am dat acwn 1 OOO de case pentru primii colonişti pe care i-am
luat de la Sud: macedoneni şi altii . Parte este numai pentru comerţ.
Cealaltă parte din ei au primit şi cinci hectare, adică jumătate din cât au
avut în Dobrogea. [ . . . ]
DL mareşal Ion Antonescu , conducătorul statului: [ .. . ]
Cum stai, Calotescu, cu nemultumirile populaţiei din Cemăuti,
pentru că evreii acaparează alimentele?
DL general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Am semnalat chestiunea poliţiei.
•••
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Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dacă mai fac gălăgie, ii trimit
peste graniţă, iar dacă ii acoperiti, însemnează că sunteti slabi acolo.
Axati-le ore ca sa cumpere.
Domnule ministru de interne, acestă măsură s-o aplicati în toată
tara: se fixează anwnite ore în care evreii pot sa cumpere, dar după ce
românii au cumpărat'. Iar evreii care sunt sknttti că acapareazi, vor fi
10
luati imediat şi trimişi în lagăre.
A. S . B . . Fond P.C . M . Cabinet. dosar 4 7 7/ 1 94 1 . fi lele 6 1 . 62. 63. 64. 65. 66.
1 20. 1 22. 1 35
1 Prin decretul-lege nr. 2507, publicat în Monitoru/ Olic:ia/ din 4 septembrie 1941, statul român lntni în
proprietatea tuturor bunurllor eweleşli de pe teritoriul � şi Bucolllnel $1 al proprie!Atllor industriale
şi comerciale care în Vechiul Regat $1 sudul Transilwnlei n-au fost expropriate.
• în situatla aceasta se aflau desigur proprtetmti evrei deportatl în Tnsnsnlstrla, care în momentul trecerii
Nistrului au fost obligat! sl-$1 predea nu doar proprietitlle, dar $1 actele de identitate.
• În situlltla aceasta se aflau evreii.
• Sunt cunoscute acuzatllle aduse evreilor în problema b:npunerti Tratatului m!norttitllor de c!tre
ConferintB de Pace de la Paris statelor succesorale (1919-1920). În realitate, Congresul de Pace de la
Berlin (1878) $1 ConferlrltB de Pace de la Paris (1919-1920) marcheazl tnceputul lstor1el dreptului pozitiv
minoritar sub forma unei hotlrirl lntemlltlonale exprese. Prin hotirirlle acestor Congrese, se stabllea c6
tBrile care cereau sa intre în famllla europeană, egale celorlalte state, trebuiau în preelabll sl recunoasc6
priOOpille ce stzw la bazzi organlzatlel sodale 11 tuturor statelor din Europa: respectul pentru drepturile
omului, tnliturarea decAderilor din drepturile omului ce ar rezulta din deosebirea reJigloasl sau natlonalA
(vezi Octavian G6del, Ocrotirea mblorit.ftilotl.

' Politehnica din l8$l.
• Uniwnitatea din 111$1 11 fost frecwntată în mare misura de student! basarabeni. În perioada 1918-1930,
din 4 062 de student! basarabeni, 1 306 au fost români etnici, 1 749 au fost evrei, reprezentind 44,2%
din totalul studentllor � (Onislfor Ghibu, Basarabia In statistica Ul'Wersitltli din laşi, tn .Arhiva
pentru Ştiinţa $1 Reforma Sociala", voi. 1 0, 1932, peig. 10).
Conform instructiUnllar, .ewcuatil au mers pe jos Tntr-1.111 mcs, 1'orţat, ftlnd obllgatl 56 pcrcl6g0 30 km pe
zi. S-o dat ordin ca cel neputincioşi ca11 r6m6n Tn urmCI 56 "• T�atl pe loc. S-o pl'8V6zut ca pe tras.ul
pe unde urmau 56 treacO ewell tlstl se roco din 10 Tn 10 km ctb o gvapO pentru circa 100 de persoc:IM.
unde VOI n adunat! cel r&naJI de coloone JI r�· (vezi MartiriJ/ ewdor din Romania, documentele
72 şi 86). Acest.e instructUU privind tm� evreilor pe drum pl.D1BU consemnul .Alexianu".
Conducitorul statului, mareşalul, nu întimplător mirturisea: .Numai eu ştiu c.âti au mwil: pe drum".
I (}e la evreii deportati.
' Restrictiile tn legitură cu aprovizionarea evreilor în piete au fost introduse înainte de dlspnzltiUe date de
conducAtorul stBtului tn această $edintă. Astfel, tn Vaslui, spre pildă, se dă o ordonantl în acest sens la 24
septembrie 1941 (vezi facsimilul în E.R. 1 940-1 944, voi. O. Iar circulara Ministerului de Interne nr.
2/122, prin care se comunic! că evreii pot să se aprovizioneze din pietele publice nwnai după ce s-a
aprovizionat populatia românească şi aceasta în timp limitat, în raport cu numărul evreilor dil:l oraşul
respectiv, s-a dat în ziua de 6 noiembrie 1941 (loc. cit. pag. 333).
10 În cadrul
discutlllor legate de sttuatia evreilor s-au mai făcut refertri la stBdlul în care se afla deport!rile
din Basanibia. GwematorU Voiculescu 11 Informat el mai sunt: r00 de -' bo1na11t rn gwm rn locul de
trec- pentru �I din BuCDvthd. RespectMI evrei erau din BucoYina. Mare$aU Antaiescu a decis
c! .dodi nu .HI mnntnat � din Bua:Ntna. pe llF9tllea amasta cxetuneo sc!I fle oprttil. Gwematorul
Alexianu a Informat şedinţa ai privire la sttuatia cu epidemia tifosului exmttematic în Transnlstria:
1

•
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Dl. prof. Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei: [ . .. ) Am 85 OOO evrei. Trebuie

să-i deparazitez, căci
altfel infectează toată lumea.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să se studieze şi această chestie şi să se vdClă ce putem
face în Transnistria . Să se facă cuptoare elementare. Nu dau acolo materialul armatei. b dau
în Basarabia, pentru că ii pot recupera.
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Am dat un model de cuptor fix, care se face în fiecare
sat.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Situaţia d-tale am găsit-o foarte bună.
Domnul general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: A fost până alaltăieri, când s-au produs cele 16
cazuri de tifos la Soroca. Sunt pe traiectul de scurg ere a evreilor (/oe. cit.).

1 20
194 1 , noiembrie 1 9

Şedinta Consiliului d e Coordonare. S e hotărăşte
înlocuirea muncii obliaatorii pentru evrei cu taxe
fixe şi impozite progresive. " Cme n-are posibilitatea
să plătească plateşte com unitatea pentru el. Dacă
nu, este expediat din ţară".
Şedinţa se deschide sub preşedinţia domnului mareşal Ion Antonescu,
conducătorul statului.
Iau parte domnii: prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de
Miniştri, general I. Sichitiu, ministrul agriculturii şi domeniilor, general N.
Stoenescu, ministrul finanţelor, I. Marinescu, ministrul economiei naţionale, A.
Pană, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Mircea
Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Fmanţelor, general C. Constantin,
subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru Aprovizionarea
Armatei şi Populaţiei Civile. [ . ]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnul ministru
Marinescu vrea să pună şi problema muncii evreilor.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Problema s-a studiat şi este
aproape terminată . Îi vom supune la o contribuţie bănească 1 •
Dl. colonel Radu Davidescu, şeful Cabinetului Militar: Chestiunea a fost dată în
cercetarea Statului Major2 •
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finanţelor: Este vorba ca toţi contribuabilii evrei
să fie supuşi la o taxă fixă de 30 OOO lei plus 3% din venit.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să nu puneţi 30 OOO lei, pentru
că n-au să poată plăti toţi suma aceasta. Contribuţia fixă s-o socotiţi în
raport cu impozitele plătite fiscului.
.

.
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Dl. general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Prin faptul că unii au venituri mici,
noi am fixat această taxă fixă de 30 OOO lei, la care vom adăuga 3% din
venit, pentru cei bogati.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cum plăteşte un evreu sărac
30 OOO lei?
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Atunci vine la munca obştească.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu mai vreau să presteze
această muncă. Vreau ca fiecare evreu să plătească.
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: Se poate găsi o solutie: o
impunere de principiu, cu exceptii.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Trebuie să fie o soluţie dreaptă,
pentru ca fiecare să plătească în raport cu posibilitătile şi cu câştigurile
lui. Care este modalitatea de a se aplica acest principiu de dreptate,
i>entru ca jidanii să plătească în raport cu ceea ce pot?
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: Cred că dl. ministru de
finanţe are dreptate atunci când spune că a lua nwnai rolul fiscal nu este
suficient, ci înseamnă să-l avantajăm pe evreu, pentru că mai ales evreul
este acela care a awt întotdeauna posibilitatea ca să aibă în rolul fiscal
veniturile trecute foarte reduse. Se poate fixa însă o cotă, o taxă
individuală minimală, în afară de cota de venituri şi Ministerul de
Hnante, pentru cazuri excepţionale, să poată reduce această cotă dacă
constată că este czul.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu. Dăm naştere la abuzuri.
Trebuie să aplicăm o soluţie care să nu dea posibilitatea unui functionar
necinstit ca să stoarcă pe evrei.
Dl. Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor: Problema
trebuie privită astfel: sunt evrei care au bani , care sunt în viata
economică. Aceştia pot plăti. Dar sunt alţii, care sunt scoşi din viata
economică şi aceştia nu mai pot plăti.
Trebuie organizată munca . . .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Aceia care nu pot plăti fac
muncă de folos obştesc. Şi dacă nu pot s-o facă, Comunitatea plăteşte
pentru ei. Acei care nu pot munci pentru că sunt bolnavi, plăteşte
Comunitatea pentru ei.
Dl. Mircea Vulcănescu , subsecretar de stat la Ministerul Ftnantelor: Gennanii au
făcut un sistem de organizare foarte bun în această privinţă: i-au pus în
ghetto şi lucrează ca cizmari, ca croitori etc., satisfăcând în felul acesta
chiar nevoile germanilor.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Şi la noi lucrează aşa, lucrează
croitorie sau altcev. La Tg.-Jiu ne-au produs un venit de două milioane.
Dl. Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor: Munca aceasta
să fie compensată în contul sumelor datorate de ei.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Da.
Dar constat că am deviat de la chestiune. La noi, munca de folos
obştesc n-a dat rezultate pentru că jidanii s-au învârtit şi tâlharii noştri
s-au pretat. Au fost puşi jidanii la o muncă necalificată, la o muncă ce
nu era în raport cu puterile şi pregătirea lor3•
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Nu vreau să mai stăm în această situaţie. Eu vreau să-i pun la
contributie fată de neamul românesc. Evreii sânge nu varsă pentru
neamul acesta4, şoselele ni le uzează, contribuie cu foarte puţin la
greutătile lui. Atunci trebuie să-i impunem la o taxă.
Trebuie studiată problema aceasta, pentru ca să vedem cum ii
supunem la impuneri, ca să evităm tâlhăriile şi pentru ca măsura de
impunere să fie dreaptă, să fie în raport cu posibilitătile de plată ale
fiecărui evreu.
Acei care au fost scoşi dm viata economică sunt supuşi la muncă
de folos obştesc. Dacă nu poate s-o facă, plăteşte. Acela care n-are
posibilitatea să plătească, plăteşte Comunitatea pentru el. Dacă nu, este
expediat dm tară, pentru că noi nu ţinem paraziţi în tară. La început
este ţinut în lagăr şi apoi expulzat, dacă nu plăteşte Comunitatea.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finanţelor: Plecând de la această idee, am
adoptat soluţia de a se plăti un minimum de 30 OOO, cotă fixă . . .
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dar lasă o poartă functionarului
dwnitale.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Este o cotă fixă de 30 OOO de lei.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dar pentru cine nu poate să
plătească 30 OOO, care este soluţia?
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Atunci vine Comunitatea.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Este drept ca un sărac să
plătească 30 OOO lei ca şi un Rotschild?
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finanţelor: Acela plăteşte şi impozit peste
această cotă. Gradarea o obţinem de la aplicarea unui plan, în raport cu
veniturile . . .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedmtele Consiliului: Cote proporţionale.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finanţelor: De la plafonul de 30 OOO lei, am
cote de impunere, care stabilesc diferenta.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Foarte bine. Faceti o propunere
concretă.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Este făcută şi trimisă la Ministerul
de Interne.
Dl. general I. Sichitiu, ministrul agriculturii: Se poate face o plafonare pe categorii.
Dl. general I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Este mult 30 OOO lei.
Însemnează câte 2 500 lei lunar peste nevoile vietii . Cam mult.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cât să punem?
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Evreii câştigă foarte bine5•
Dl. I. Marinescu, ministrul economiei nationale: Dar 2 500 peste nevoile vietii este
cam mult.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Este Comunitatea la mijloc.
Dl. general I. Sichitiu, ministrul agriculturii : Un plafon mai mic este mai echitabil.
Să pornim de la cifra de 1 O OOO.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Zece mii este prea puţin.
Dl. general I. Sichitiu, ministrul agriculturii: Cincisprezece mii .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Treizeci de mii e prea mult.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Dar între 1 O OOO şi 30 OOO
este diferentă.
·
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Dl. Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Fmantelor: Reprezintă trei
miliarde.
DL general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Reprezintă două miliarde şi ceva.
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dar dacă un evreu are 7 membri
în familie?
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Copiii şi femeile nu
plătesc.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Cu 30 OOO lei cotă minimă, avem
două miliarde pe an.
DL Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Fmantelor: Comunitatea
dispune de această sumă. Poate plăti această sumă.
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Poate?
Dl. Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Fmantelor: Da.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Bine. Faceţi aceasta.
Prin urmare şi în această privintă trebuie să apară în comunicat
ceea ce am hotărât acum6• [ • • • ]
Ce este cu chestitmea prăvăliilor evreieşti din Moldova?
DL I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Din ordinul dvs. au fost evacuate
prăvăliile7•
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu din ordinul meu. Din ordinul
naţiei!
Am solutionat aşa problema pentru· că altfel venea şi o soluţiona
strada. Când am văzut că bate vântul distrugerii şi avea drept cal de
bătaie chestiunea evreiască, am spus: mai bine să fac eu lucrul acesta,
decât să-l facă stra<la, pentru strada va distruge totul. Să nu crezi
dumneata că sunt mâncător de evrei şi să nu creadă nimeni, dar a fost
voinţa neamului românesc. Dacă nu fac eu lucrul acesta, îl va face
strada.
Trebuie să mergem şi mai departe cu această chestiune, pentru
că neamul acesta a suferit un secol şi jwnătate în acestă privintă şi astăzi
este pe punctul să explodeze.
Este un vulcan care a clocotit. De aceea, chestiunea aceasta
trebuie s-o facă statul, nu strada. Deci n-am făcut-o eu.
A.S . �. 1 . . Fond Penale. dosar 400 1 0178. fi lele i 1 7 . 1 3 1 - 1 3 7 . ' 40
' La 5 noiembrie 1 94 1 , mareşalul Antonescu a dat următorul ordin în rezoluţie: .Evreii. dupd cum elO de
aşt8plat. nu ov dol: rezultate tn � cu efortul f&ut. 5-GU tntlmplot ş/ obuzvrt. Tn contra lor. nu ne putem
�· Este mol bine co tn lac de mvncc5 cu brae9/e. .stJ contribuie cu bal/. 515 se stvdleze creaeo unul
Impozit specia/ pentnl evrei, s6-I plateascc5 rn locul muncii obligatorii. Rcel are nu pot pUjtt vor fi puşi la
munca. Odot1' cu tncepereo Iernii .sa se renunte la munco lor. 515 se stvdleze irnţJ1Jnerea ş/ renunţo'eo, cu
minlstnll de flnante ş/ de Interne şi .sa se foca propuneri". (A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet, dosar
10711941).
2 Conform dispozitiilor, la 27 noiembrie 194 1 , Statul Major General al Armatei înainta următorul referat
Cabinetului Militar al Preşedintiei Consiliului de Min1$tri:

fTmotel

·

NOTA
I. OOlmul mcnşol Antonescu, conducOttrul statulul, o he>t&Ot co Statul Major General ol
de ocaro cu Mlnlsterele de Finanţe '' ol flocerllor lnbilme sO studieze '°' sO foco propuneri
·
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pentru aeaea unul l�lt speclol pentru evrei. în locul muncii obllgatcn l. core IKI dat rezultatele dorita.
în raport cu efortul fOcut.
li. Maele Stat Major al fmiotel. constituind o comisie - � din Secretau! General al
Mlnlsterulul ffocerllor Interne. directoru! conb1buţlllor dl1'9Cte din Mlnlslllrul flnanţslor şi un ofltar superior
de Stat Major. din Statul Mojar al Fnnotel -. o fOcut pn:ipunerl unanime pentru întocrnlNCJ unul decret-lege
care 50 cuprtndO dlspozlţlunlle aOtote în procesul verbal onemt. încheiat Io 22 no!embrte 1941 . de
aceasb!i comisie.
IH. ln acest proces verbal sunt prevOzutB urmotoarele dispoziţiuni:
1) Vor fi obllgotl o foce munco e lntlnls obştesc evreii - b&botl şi r.m.1 - de Io 1 8 - 55 ani.
2) Pot fi scutiţi evreii de ambele se:m, daco plOblsc urml!iboorele tm:8 anuale:
- fim lei 48 OOO - de persoonO şi
30% din l�ltul cu care sunt Impuşi 8\ll'e ll Io fisc.
3) ?Iota se va face:
p6nO Io 1 S februarie, în fiecare an:
- tma ftxO şl
- 50% din cea flscalO;
- restul pOno Io 1 august o flec&'ul an
4) Cine nu o plc!itlt Io tl� aceste tm:8 pierde dreptul de scutire. lor ce o dat nu se mol restituie.
Aceştia vor fi luotl Io munco de folos obştesc.
5) ln tl� de rmbol, aceste tm:8 se vor dublo.
6) PIOtesc pe juml!itate. din ambele tm:8. urmotDarele cotagorll: vMNele de rmbol, orfanii de
rmbol, foştii mllltxrl activi (ofiţeri. subofiţeri, molşb1 :submolşb1 şi gagişti) şi Invalizii de rmbol.
7) Pentru anul 1 942. nu se mol ocordO evrellor nachlzltlon61 pentru luau.
8) Sumele se vor plOtl Io Cosele Statulul (Administraţii flnonclore, Percepţii etc.). rarm&lcl
fondul .Tabere". Io dispoziţia Morelul Stat Major General al f\inotel.
.
9) Durata muncii este t'lot&tito anual dupO necesltOCI. de Morele Stat Major General al F\inotel.
1 0) Tamle mllltae se obrogO.
1 1 ) Celelalte dispoziţiuni ole decretulul-lege şi regulomentulul prMtor Io evrei rOl'n&l
neschimbate.
1 2) P&K! Io 1 Ianuarie 1 942. evell sO continue lucrul. în copltolele de judeţ.
rJ. Statul Major ol f\o'motel roporteazO de asemenea co o dat un ordin general prin core se
·

-

prevede:

- desfllnr;craa tuturor detaşamen telor de 8111'81 , pe dota de 1 decembrie 1 941 ;
p6nO Io 20 decembrie 1 94 1 . 8111'81 1 vor fi folosltl Io munco - pentru nevolle de
aprovizi onare ole oraşelor, în otellerele care luaeozO pentru ormotO. în întreprinderi mllltorlzote etc. CJllfM"lcl însO voie 50 kxuloscO acosO;
- în intervalul de la 1 ianuarie 1 942 - 1 5 februarie 1 942, evreii de ambeJe sexe (intre
18 - 55 ani) vor avea dreptul să ceară scutire, plătind taxa fixată în conditiunlle viitorului decret-lege.
Cine s-a scutit în acest Interval nu va fi luat la muncă; cine nu a plătit taxa va fi luat la
munca de folos obştesc (A.S.B„ Fond P.C.M„ dosar 107/1941, filele 137-1 39). Rezoluţia mareşalului:
Vor fi ascultaţi tn prealabil şi reprezentonţfl ComvnltOţtl Evreieşti din Copltolll şi din ţcnS. DuptJ oceeo voi
decide. Mmvrile lval8 sunt bune" .
' Un important număr de evrei a fost pus la clispozitia Ministerului Lucrărilor Publice şi al Comunic.atiilor .
intr-1.D'l răspuns al acestui minister dat sefului Cabinetului Militar de pe lângi Preşedlntia Consiliului de
Miniştri în legătură cu sltuatla generală a evreilor în lag6r, se arătau următoareJe:
-

•
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ConRdentlal
Urgent
CbMule colonel,
Rmpunz&ld ochsel dlls. ,.. 3894 M. din 1 5 nolemb1e 1 941 , Cabinetul MlllD Biroul 2 ŞI în
legOtlxO cu situaţia generokl a evrellar în log&-:
Allem onocno a � aduce la cunoştlnto co la $0fltlerele adlnlstraţillar pendinte de
DepartamenbJI nostru, mal sunt utlllzatl un num6r de 1 7 270 evrei, dintre care:
3 681 evrei la Dlr. Gen a Drunutlar, şi
1 3 589 evrei la Dlr. Gen a COllar Ferata.
ln ceea ce priveşte cel 3 671 evrei fntrebulnt«I la lua6rlle Direcţiei Generale a Drumurllor,
întruc&: luaul la cariere este st&jenlt din cauza vremii, Iar la lua6rlle de deszOpezlre se va putea cu geu
utlllza evreii din cauza geutOtflar de cazare şi allmenlxn, · suntem de p6rere s6 se renunte la evreii
utlllzatl la aceastO admlnlstratfe, mal ales dl din 3 681 evrei, 1 351 dau un randament mediocru.
ln ceea ce priveşte evreii utlllzatf de admlnlstratla CFR, fato de l�ţa deoseblttl a unor
lua{rf în curs de e:mcutie şi a cl!lrcr urgento este Just1Rcat6 Re de naturo lor, Re de fcptul co sunt în
str6ns6 leg6tur6 cu ap&c.ea noţtona16, avem onoarea a � transmite Oll8IOI: un tablou , în care ar6t6m
efectlvele ce propunem a k:isa la dispoziţia CFR şi în tl�l Iernii şi care însurneazO 7 555 lua6torl evrei,
renun� pentru tl"l>IJI Iernii la restul de 6 034 lua6tcrl. (A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet. dosar
86/1941 , fila 264).
• Evreii au fost eliminaţi clin armată prin lege. AstfeJ, conform Stanrtului Militar publicat în Monitorul
OfidaJ P.I. din 5 decembrie 1940, .evreii au fost excluşi din serviciul militai'. (E.R. 1 94 0- 1 944. voi. I,
documentul 25).
' Din 107 052 evrei profesionişti în 1 942, erau 40 382 şomeri - aproape jumătate (Breviaru/ statistic a/
populatiei evreieşti din România, pag . 106-107). În final a fost introdus sistemul taxelor de scutire de
muncă obligatorie pentru evreii rămaşi în câmpul muncii. Aceste taxe au fost fixate anual de comisia
interministerială . Fiecare evreu rămas în câmpul muncii a fost revizuit anual pe bază de cerere. Taxa de
scutire de munca obligatorie pentru cei aprobaţi a fost concentrată la Centrala Evreilor, care a transmis
banii împutemicitului guvernului pentru problemele evreieşti, forul care administra acest fond. Numai pe
perioada anului 1 943-1944 (23 august), s-au depus peste 3 miliarde de lei. Mareşalul Antonescu a
aprobat în principiu ca 50% din aceste încasări să fie folosite pentru sprijinirea evreilor din detaşamentele
de muncă obligatorie. Acest ajutor era o necesitate vitală , căci evreii aflaţi în detaşamentele de muncă
obligatorie trebuiau să se întreţină singuri, neprimind din partea statului nici un fel de compensaţie, nici
hrană, nici îmbrăcăminte. În situaţie materială gravă se aflau în special evreii mobllizati în aşa-zisele
detaşamente exterioare, în afara oraşelor unde locuiau.
• Comunicatul a apărut în următorii termeni: Important Consiliu de Coordonare:. . . pct. 3. : Consiliul o
hot&dt ca rn locul presti1111 muncii de folos obşlssc, contrtbCJab/111 fMBI � fie puşi la plato unei tare fixe şi
o unei cote din Wltlit. Cel cae nu I/O" putea pl6tl sumele la cae ll'OI' ff obllgoţt ll'OI' fi ţinuţi � mecute
muncd de folos obştesc. ri!m6n6nd co ocel fMfll cae nu I/O" presto munclJ din couzlJ de bool6 sau o/te
motf\le � fie e:cpu/zoţi. (Tl11lpu/, 25 noiembrie 1941).
' O dată cu evacuarea evreilor din sate, conform ordinului 4147 clin iunie 1 94 1 . s-a desfiintat pactic viata
comercială rurală. Mareşalul Antonescu a recunoscut singur consecinţele grave ale faptului căci a scos 5060 000 de evrei clin satele şi târgurile moldolleneşti (A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet, dosar 1 63/1940, fila
249).
,

.

.
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121
194 1 , noiembrie 25
Consiliul pentru afaceri interne. în cliscutfe,
plecarea vasului nStruma". Eugen Cristescu,
directorul Serviciului Secret de Iriformatil, declară
că vasul nu va ajunge la destinatfe.
[. . .]
Dl. general Em. Leoveanu, directorul general al Politiei şi Siguranţei: O chestiune
importantă este aceea a emigrării evreilor. Domnul ministru o are . . .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Este vorba de propunerea cu
vasul .struma·1 •
Dl. general Em . Leoveanu, directorul general al Politiei şi Sigurantei: Aceştia n-au
plecat încă .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Unde se află vasul?
Dl. general I. P. , subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne: La Constanta.
Vasul costă 130 milioane. [ . . . ]
Dl. Eugen Cristescu, directorul Serviciului Secret de Informaţii: Vasul acesta nu va
ajunge la destinaţie.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Ce te doare pe d-ta?
Dl. general C. Vasiliu, inspector general al Jandarmeriei: Se plăteşte câte 200 OOO
lei de cap. Ceea ce ne interesează este ca la plecare să nu plece cu aur
sau bijuterii .
Dl. mareşal Ion Antonescu , conducătorul statului: Chestiunea să fie aranjată de
dvs. şi controlul să fie făcut de un reprezentant al Ministerului Fmantelor,
unul al Băncii Naţionale şi unul al Politiei2•
Pe mine mă interesează ca aceşti ovrei să · plece din ţară. Este
indiferent cine face controlul. Dvs. ati fost de părere că nu trebuie lăsati
să plece pentru că agită în străinătate. Parcă aşa nu agită?
A.S . B . �ond P.C . M . Cabinet. dosar 486/ 1 94 1 . fi la 2 5
·

.

1 Vasul .Struma" a plecat din portul Constanta în decembrie 1941 (după ce pasagerilor, înainte de
plecare, li s·au confiscat până şi colaceJe de salvare), ru 769 de pasageri evrei. Planul a fost acostarea la
Istanbul şi apoi obtinerea vizei de intrare în Palestina. Guvernul Marii Britanii nu a acordat viza. Neavând
însă nici viza turcească, la 23 februarie 1942, poliţia turcă a alungat vasul în larg. După câteva ore a fost
lovit de o torpilă sovietică , vasul scuhmdându�. Au reuşit să supravietuiască trei �' În legătură cu perchezitiile făcute evreilor îmbarcati pe vasul .Struma" şi confiscarea obiectelor găsite
asupra lor, contraamiralul N. Păiş, subsecretar de stat al marinei, raporta, la 27 ianuarie 1942,
conducătorului statului:
a) De la evreii care au emigrat cu vasul .Struma", s·au ridicat diferite obiecte de îmbrăcăminte şi
rufărie, care au depăşit greutatea de 25 kilograme, c.ât avea dreptul fiecare emigrant de a lua cu sine.
b) Aceste obiecte au fost depozitate în localul căpităniei portuk:i Constanta şi au f� verificate
de Parchetul Tribunalului Constanta, pentru a se constata dacă nu contin metale preţioase sau deilize.
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c) Parchetul respectiv a făcut cunoscut căpităniei portului Constanta că nu s-au găsit metale
preţioase sau devize si că acestor obiecte urmează să li se dea destinatia ce se va crede de cuviinţă.
ci) Subsecretariatul de Stat al Marinei este de părere ca obiectele confiscate de la evreii emigrati
să fie predate Consiliului de Patronaj, pentru a fi distribuite nevoiaşilor, în cadrul .Ajutorului de front".
Mareşalului Antonescu a aprobat propunerile făcute. (A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet, dosar 107 /1941 ,
fila 85).

1 22
1 94 1 , noiembrie 27

Şedinta Consiliului de Miniştri. Informarea
ministrului de j ustiţie privind trimiterea in judecată
a avocatului dr. W. f'ilderman pentru scnsoarea
adresată mareşalului Antonescu in problema
deportării evreilor din Basarabia in Transnistria.
Şedinţa se deschide la ora 1 1 , 15, sub preşedintia domnului mareşal Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Iau parte domnii: dr. Petre Tomescu, ministrul muncii, sănătătii şi
ocrotirilor sociale, C. Stoicescu , ministrul justitiei, Enric Oteteleşanu. subsecretar
de stat la Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor, pentru Educaţia Extraşcolară,
I. Sandu, subsecretar de stat la Ministerul Cultµrii Naţionale şi al Cultelor, pentru
Culte şi Arte, dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii, Sănătătii
şi Ocrotirilor Sociale, pentru Muncă .
[. . .]
Dl. C. Stoicescu. ministrul justitiei: Ultima chestiune: Baroul de Ilfov, în urma
scrisorii adresată de dvs. lui Ftlderman, l-a trimis în judecată disciplinară .
S-a făcut un raport şi înainte ca să-i dau drumul am voit să ştiu şi
părerea dvs.
Credeti că trebuie să fie dat în judecată? Căci acestia vor să-l
destituie şi nu ştiu dacă este bine.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu este plângerea mea.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justitiei: Au făcut-o din oficiu.

Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nici nu pot să împiedic. fiindcă
as avea aerul că-l protejez pe Filderman.
Eu i-am dat o pedeapsă: l-am plesnit public şi pentru vecie1 •
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Ei îl pedepsesc a doua oară . căci şi în această
ipoteză Filderman întinează corpul din care face parte.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu mă priveşte; nu mă amestec.
Este un corp constituit; să facă ce vrea. Dacă aş fi fost întrebat înainte,
aş fi spus să nu o facă . Dar acwn chestiunea a devenit publică .
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Pot să iau apărarea lui Fddennan?
Dl. C. Stoicescu, ministrul justitiei: Le-aş putea spune să găsească altceva, căci
totdeauna se va spune că dvs. ati dat ordin2•
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu mă amestec în justitie pentru
nimic în lwne, deşi sLmt de multe ori amărât de sentintele date. Am fost
uneori alarmat, am vrut să iau măswi, dar am awt tăria să mă abţin.
N-am luat măswi nici contra justitiei militare, unde eram mai în drept s-o
fac. Am spus: unde merg, dacă pedepsesc pe judecăton? Nici un
judecător nu va mai judeca.
A.S . R . I . i=ond Penale. dosar 400 1 0178. fi leie 67-68
.

1 În conclitiile declanşării de către autorităţi a actiunilor de deportare a evreilor din Chişinău,
vicepreşedintele Comunitătii Evreilor din Chişinău s-a decis să vină în conditii strict conspirative în
Bururesti, pentru a-l informa pe dr. W. Fddennan, pe atunci încă preşedintele F.U.C.E„ despre tragedia
evreilor din Basarabia. Liderul evreimii din România i-a adresat mareşalului Antonescu o scrisoare în care,
implorându-l să-şi schimbe decizia, printre altele arăta: .&m moate. moate � vlnd � alb5 vlnd decdt
aceea de o fi evrer. Răspunsul mareşalului la această scrisoare (şi numai răspunsul mareşalului) a fost
făcut public în mai toate ziarele de mare tiraj. MăSlJn! deportării a fost tnfăti$ată ca un act de justitie. În
jurul acestei scrisori s-a declanşat o campanie ele presă, care a amplificat atmosfera antisemită din epocă
(vezi M. Carp, C.N„ voi. D.1, p. 90, 1 38 şi Martiriu/ documentele 78 şi 80). În legătură cu reactille din
opinia publică in jurul acestei corespondente, ajungeau la Cabinetul Militar al conducătorului statului note
informative în wmătolii termeni:
-

NOTA

prlvlt:oae Io publlcaea petiţfllor doctcrulul fllderman şi o razoluţillor şi rOspunsulul
domnului mareşal Antonescu Io aceste petiţii
Publlcaeo petlţillor ce ou fost

odresatB

clormului

Filderman, co preşedinte ol ,,federaţiei Unlunllor de Comunll:Oţl

maaşol Antonescu de cotre doctorul W.
Evreieşti din JcrO", spn1 o se pl6nge de

soarto evreilor din RomOnlo şi cu deosebire de mOsurlle luate î� -.illor din Boscrablo şi Bucovina,
Îllllfeuno cu rmpunsul dat de domnul mareşal şi cu rezoluţllle puse de domnia sa pe aceste petiţii, nu o
socotim oportuno şi nici în Interesul st:ctulul şi ol guvernulul romtin .
Doctorul flldermon desale în petlţllle lui staao -.illor în culori ottit de jolnlce şi

aatO mOsurlle

autorlt:Oţilor romOne fatO de 8\11'1!1 1 co fii nd attit de babeni şi de llpslte de orice simt de umonll:Dt8, încOt
publlcaeo acestor petiţii n-a face decOt sO aunce un prost.1811ume asupra t&ll noastre şi sO nascO în
chior sufletele poporului nostru, milos şi tolerant din fire, un sentiment de mllO şi de dezopobate foţjj de
regim.
Aceasta cu otOt mol mult cu cOt rOspunsul şi razoluţflle domnului mcnşol Ant:onescu, attit de
profund romflneştl şi otOt de od&ic umane, pot fi e:rplootote totuşi co o conflrmc:n o celor apuse de
Fildermon şi a putea servi deci co un orgument în plus î� Rom&llel, dupO cum or putea fi
erplootote de rOuvoltori şi co o atitudine blnevoltoa8 foto de evreii din Vechiul Regat.

Germania n-o IOsot niclodotO sO oporO în preso el mOsurlle represive luate I� evreilor
decOt atunci ctind ele erou leglferote şi nu priveau decOt o latiwO motskllO sau pix formolO. Acţlunlle
represive brutale n-au fost nlclodot6 dote publlcltaţll. ba dl�. au fcst fntotdeouno desmlnţite ctind
ou fost publlcote în preso sb'OlnO. (A.S.8., Fond P.C.M. Cabinet, dosar 86/1941, ftlele 370-371).
2

La 29 octombrie 1941, Consiliul Baroului Dfov, sesizat de Asociatla AllOCatilor Creştini, a deschis
acţiune disciplinară împotriva a110Catului dr. W. Filderman, preşedintele Federatlei Uniunilor de C9r'nunităti
Evreieşti din România, din cauza activitătil desflşurate pentru ap6rarea evreilor din Basarabia şi Bucovina

347
https://biblioteca-digitala.ro

şi a actiunii de împiedicare a deportării acestora în Transnistria. Prin decizia din 6 martie 1942 a
Consiliului de Disciplină al Baroului Ilfov, avocatul dr. W. Fdderman a fost exclus din Corpul avocaţilor.
(M. Carp, C.N., voi. III, pag. 139-140. Vezi tot aici documentele 1 04/105 în legătură cu acţiune.a contra
lui Hlderman). Nu s-a mai ajuns la condamnare judecătorească: W. Hlderman a fost deportat în
Transnistria, în mai 1 943.

1 23

194 1 , decembrie 4
Şedinta Consiliului de Miniştri cu 9uvematorul
Basarabiei. La ordinea de zi, nereguhle petrecute În
ghetoul din Chişinău. Obiectele luate de Ia evrei au
rost Însuşite de militari, În loc să fie predate statului.

Şedinţa se deschide la ora 18, 10, sub preşedinţia domnului mareşal Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Iau parte domnii : C. Stoicescu, ministrul justiţiei, general C. Pantazi,
subsecretar de stat la Ministerul Apărării Nationale, pentru Armata de Uscat,
general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei, Al. Otulescu, guvernatorul Băncii
Naţionale, general magistrat Stroe Ştefan, şeful Justiţiei Militare, Ovidiu Vlădescu,
secretarul general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. Păunescu . . . , inspector
general la Banca Naţională, colonel Popescu, C. Petriceanu, directorul
personalului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Domnilor, ati văzut acum pentru
ce v-am adus aici.
A fost cea mai mare decepţie, pot să spun, din cariera mea, ca
sub regimul meu să se petreacă ceea ce s-a petrecut, şi ca şi regimul
meu să fie pătat de către nemernici, ca şi celelalte regimuri. Cu atât mai
dureroasă este chestiunea, cu cât sunt amestecaţi foarte multi militari.
Este foarte dureros, domnule general Voiculescu, ca sub ochii
dumitale, deşi ţi-am atras atenţiunea de atâtea ori şi te-am prevenit ca să
nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat, să se petreacă fapte mai grave
decât cele din 1918. Dumneata te găseai la doi paşi de ghetto.
Dacă eram acolo, nu s-ar fi întâmplat. căci îndată as fi împiedicat
această ticăloşie, care este o pată numai asupra dumitale. ci mă pătează
şi pe mine, şi întreaga Ţară Românească.
Astăzi se bate moneda în străinătate pe această chestiune.
Propaganda duşmanilor noştri are la bază această atitudine a noastră
faţă de evrei.
Când eu fac eforturi ca să ridic neamul românesc acolo unde
trebuie, înţeleg să fiu ajutat.
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Acum nu este altceva de făcut decât, fără nici o exitare, vinovaţii
să fie găsi:ti şi să fie pedepsiţi cum trebuie. A întinde o muşama peste
această chestie însemnează a mă face solidar cu tâlharii, şi eu nu am
avut acest obicei.
De aceea v-am chemat pe dvs. aci, ca, împreună cu ministrul
justitiei, să găsi:ti solutiWlea pentru nwnirea unei comisii de anchetă care
să lucreze urgent. Trebuie să vedeţi ce instrucţiuni vett da, ca să iasă
adevărul.
Mi s-a răspuns din Bucovina de către generalul Calotescu, că a
trebuit să închidă ochii, pentru că între vinovaţi era şi un ofiter decorat
cu .Mihai Viteazul". Nu mă intereseză! Cu cât un om are o situaţie pe
planul moral mai mare, cu atât vina lui este mai mare. Deci voi face aşa
cum am spus ieri: cavalerii Ordinului .Mihai Viteazul" care fac acte
dezonorante pierd dreptul de a mai purta acest Ordin.
Nu poate exista în Ţara Românească un cavaler al acestui Ordin,
tâlhar. Dacă a devenit tâlhar, înseamnă că a furat şi decoraţia, şi atunci
nu este capabil un om care este atât de meschin la suflet, care
speculează mizeria omenească, să mai poată purta cea mai înaltă
decoraţie.
Eu, când am luat măsuri în contra evreilor, nu le-am luat în
contra individului, ci în contra colectivităţii, care a jefuit neamul
româneasc. Eu apăr natiWlea. Colectivitatea evreiască trebuie să
plătească şi lucrul trebuia să fie ordonat.
� am spus şi în luna iulie: să se pregătească totul în
Transnistria şi ca aceşti oameni să fie trataţi ca oameni.
Este exact sau nu?
DL general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Este exact.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Am spus că ghetto-urile să fie
păzite, ca să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat în 1918, când
anumiti domni au făcut aceleaşi tâlhării, când luau jidanii din Chişinău şi
când ajungeau la Criuleni, ii împuşcau, îi jefuiau şi ii aruncau în apă. Şi
aceştia aveau .Mihai Viteazul"?
Nu s-a luat nici o măsură.
Şi atunci, eu v-am prezentat aceste lucruri dureroase şi am spus,
că nu vreau ca regimul meu să fie pătat. Şi s-a petrecut contrariul.
l-am vorbit şi lui Calotescu, ti-am vorbit şi d-tale, i-am spus-o şi lui
Alexianu. Chestiunea să fie în mâna dvs. , ca să nu se petreacă ceea ce
s-a petrecut.
Veţi trage consecintele.
DL general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Eu am întocmit un raport şi
arăt în el toate măstnile1•
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu mă interesează. Mai bine nu
luai nici o măsură, şi nu se petreceau asemenea lucruri. Măsuri fără
efecte nu mă interesează.
Pe mine mă interesează ca totul să se petreacă în regulă, fără să
fie nevoie de nici o măsură. Mă interesează să am hrana la Bucureşti; nu
mă interesează dacă primarul nu vine la primărie. Şi domnul Modreanu
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tot îmi spune că mtmceşte de dimineaţa până la 2 noaptea, şi rezultatul
era că lumea începuse să moară de foame la Bucureşti.
Aceasta este chestiunea.
Măsurile nu le pt.m la îndoială, dar ele n-au fost eficace.
Aceasta vă cer dvs. , domnule ministru al justiţiei, şi domnule şef
al Justiţiei Militare şi Banca Natională, să-mi găsiti soluţia, ca Ţara
Românească să intre în posesiunea aurului care era în mâna jidanilor.
Acest aur nu era agonisit din munca lor, ci din două jafuri efectuate în
doi ani, în 1940, în contra populaţiei româneşti, când această populaţie
românească , compusă din functjonari şi români băştinaşi, care a fost
jefuită, cum a fost cazul lui Senadino, un bătrân care plecase, şi pe
drum şi-a amintit că şi-a uitat ceva şi s-a întors. N-a mai putut să scape
Şi a fost împuşcat. Al doilea jaf a fost cel comis de evrei, când am intrat
noi în C�u. Chişinăul a ars ca să fie jeftiit2 . Altfel, îl salvam, cum am
salvat Cemăutiul. La adăpostul panicii, s-au produs cele mai mari jafuri.
Jidan de la jidan, jidan de la creştin, aşa că aurul găsit în posesia lor era
tot un aur jefuit de la populaţia românească.
Când am hotărât să iau acest aur şi să-l trec în posesiunea
statului, am înţeles să iau un lucru care nu aparţinea jidanilor. Am
hotărât să-l iau pentru stat, şi singură Banca Naţională trebuia să intre în
posesia lui.
Nici d-ta, domnule Pău.'lescu, nu ţi-ai făcut datoria, căci trebuia să
mă anunţi imediat. Eu sunt obişnuit să rezolv problemele la telefon. Nu
trebuia să te duci la domnul Vulcănescu, pentru ca eu să aflu aceste
lucruri neregulate pe cale indirectă.
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: În legătură cu valorile acestea,
eu am făcut raport în august.
Dl. m�reşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cine a luat dispozitia ca în loc să
se ia valorile din ghetto, să se ia la Nistru? Este cineva care a schimbat
dispoziţia? Hotărârea mea era ca aurul să se ridice din ghetto. Ce apare
din aceste acte? - Că cineva a dispus altfel.
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Când a venit comisiunea
Băncii Naţionale, transporturile începuseră, şi au fost unele transporturi
trecute peste Nistru fără să fie verificate3•
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cine a luat această măsură? Nu
eşti dumneata cel mai mare şi nu eşti dumneata răspunzător în
Basarabia? Dumneata ştiai că valorile trebuiesc ridicate din ghetto.
Ghetto-ul acesta trebuia astfel păzit pentru ca valorile să nu dispară.
Jidanii au îngropat valori şi în interiorul ghetto-ului. Trebuie căutat şi în
pivniţele caselor, trebuie scormonit totul şi ghetto-ul trebuie păzit chiar
după plecarea lor.
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Şi acum este păzit.
Dl. mareşal Ion Antonescu, corxlucătorul statului: Acum, după ce s-a făcut jaful,
este bătaie de joc să-l mai păzim.
De ce i-ai lăsat să plece din ghetto înainte ca Banca Naţională să
vină să-şi facă datoria? Au plecat din ghetto fără ştirea d-tale?
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Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: A fost organizată plecarea de
Marele Cartier General. Marele Cartier a organizat începutul
transporturilor.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: General Voiculescu, să vorbim
lucruri care sunt în realitate. Marele Cartier a organizat ghetto-urile? Cu
el am lucrat eu în această privintă? N-am vorbit niciodată, nici cu
Iacobici, nici cu Ioanitiu despre jidani, pentru că nu intra în atributiunile
Marelui Cartier. Dacă el s-a intrcxlus în această chestiune, nu trebuia
lăsat, şi cel care trebuia să-l împiedice erai dumneata.
Am spus eu lucrul acesta? V-am vorbit despre organizare, despre
ce s-a petrecut în trecut şi ce doresc să facă în viitor? Eu nu v-am luat
chitantă că ati luat cunoştinţă de tot ceea ce am spus.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Vă rog să mă autorizati, pentru că în
comisiunea de aseară a fost numtt un preşedinte al Curţii de Apel din
Bucureşti. . .
DL maresal Ion Antonescu, conducătorul statului: Am făcut ceva în grabă, căci am
suferit cea mai ruşinoasă pată din istoria Ţării Româneşti.
Îti închipui dumneata în ce revoltă eram, şi în ce revoltă sunt şi
acum, că am febră.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Vă rog să mă autorizaţi să schimb magistratul,
să numesc altul căruia să-i dau toate instructiunile.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Foarte bine, dar un magistrat,
un om care să nu facă nici o concesie, un om care să meargă nu la
suprafaţă, ci în adâncime. Şi pentru că sunt amestecati şi militari,
domnule şef al Justiţiei Militare, să iei măsurile de rigoare. Să nu treneze
ani de zile, căci opinia publică vede că băgăm la puşcărie toti găinarii,
dar tâlharii mari, care au furat cu sutele de milioane, aceştia stau pe
stradă. Acest lucru n înregistrează opinia publică la pasivul meu.
DL Al. Otulescu, guvernatorul B.N.R. : Domnul Păunescu n-a fost la domnul
Vulcănescu.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Aşa a spus domnul Vulcănescu.
Dl. Al. Otulescu, guvernatorul B.N.R. : Domnul Păunescu a fost trimis acolo în
urma informatiilor primite de ceea ce se petrece acolo, la Chişinău.
Domnul Păunescu mi-a comunicat că nu găseşte concurs la autorităţile
locale.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: La cine te-ai adresat dumneata
acolo, domnule Păunescu?
DL . . . Păunescu, inspectorul general al B.N.R.: La parchetul militar. M-am adresat
după aceea domnului general Voiculescu.
Domnia sa a dat ordin. Ulterior mi s-a cerut dosarul.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: De cine?
Dl. . . . Păunescu, inspectorul general al B.N.R. : De parchetul militar.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: De cine?
Dl. general Stroe Ştefan, şeful Justiţiei Militare: Maior Taşcău.
Eu am dat ordin ca să se lase toate piesele acolo.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Acest tribunal militar trebuie să
fie imediat suspendat.
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Dl. Ovid Vlădescu, secretar general la Preşedinţia Consiliului de Miniştri: Eu am
cunoscut pe maiorul Taşcău ca pe unul din magistraţii cei mai buni.
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Este cel mai bun magistrat .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: De ce n-ai înconjurat ghetto-ul?
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Eu am aci documente precise.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Durrmeata mi-ai spus mie ceva
în această privintă, că există o lipsă de coordonare între dumneata şi
Marele Cartier?
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Nu v-am raportat . Sunt
vinovat.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cum am aflat lucruri de mai
putină importantă, trebuia să aflu şi o asemenea chestie. Această
chestiune atinge prestigiul neamului românesc.
Una este să iei cu forme şi alta este să iei fără nici o formă .
Venea apoi operatia a doua, în care evreii primeau banii înapoi. Eu
respect proprietatea şi bunul fiecăruia. Îl respect sub forma compensaţiei
pe care o voi face.
Ai văzut dumneata pe magistratul care, după ce aduce ovreiul şi-l
prinde în flagrant delict de mituire, se retrage, pentru ca a doua zi să
scrie ce a scris?
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Ati văzut dvs. ce s-a prins în
acea cursă . Eu am făcut-o ca să dovedesc că în acest ghetto s-au făcut
manevre. Eu am întrebt.iintat cele mai bune elemente ale Serviciului
Secret. Am aci documentul, care este evident. M-am prevalat de ordinul

15035 . . .

Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu se poate. Voiculescule. Este

o chestiune care priveşte neamul românesc.
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Eu trag consecintele, domnule
mareşal, dar nu sunt numai eu vinovat.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dumneata n-ai făcut nimic ca
să-mi atragi atentiunea că s-a lucrat peste.capul dumitale.
Ce ai făcut cu colonelul Dumitrescu?
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: L-am dat la Curtea Martială .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Trebuia să-mi spui: acest colonel
a făcut cutare lucru.
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Aceasta a fost la 15
noiembrie, când Schwartzenberg cumpărase şi bilet.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: În tot cazul, trebuie să se
numească comisiunea de anchetă şi acei magistrati care sunt acolo, care
sunt dubioşi ca atitudine, aceia trebuiesc imediat suspendati.
Dl . general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Eu am băgat în lagăr pe un
maior Ciobanu, şi pe un altul Anohie, însurat tot cu o evreică . Eu le-am
făcut toate acestea ca să mă acopăr pe mine şi pe dvs.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cine i-a dat pe aceştia?
Dl . general magistrat Stroe Ştefan, şeful Justiţiei Militare: Repartizările le-a făcut
Statul Major.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cum era să facă Statul Major
repartizări peste capul d-tale?
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Dl. general magistrat Stroe Ştefan, şeful Justiţiei Militare: La noi se face repartiţia
numai pentru Teritorial.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Colonel Davidescu, să vezi cine
este ofiţerul de la Statul Major care a făcut acest lucru şi să vezi ce
prevede regulamentul pentru funcţionarii şi militarii [căsătoriţi) cu
evreice.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Avem şi la Casaţie magistraţi căsătoriţi cu
evreice. Este un consilier Cireş, un magistrat eminent, care este însurat
cu o evreică . Din această cauză nu face parte din nici o comisiune. În
magistratura civilă am 12 persoane căsătorite cu evreice.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: General Stroe, aceştia sunt
magistraţi activi sau de rezetvă?
Dl. general magistrat Stroe Ştefan, şeful Justiţiei Militare: Şi activi, şi de rezervă .
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Cosma şi Ciobanu sunt ofiţeri
activi şi au fost ceruţi de mine tocmai ca să fac ceva.
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cine este căpitanul
Alexandrescu?
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Şeful de Stat Major al
Comandamentului Militar de la Chişinău. Nu l-am putut dovedi cu nimic.
Dl. Al. Otulescu, guvernatorul B.N.R. : lată nota informativă care spune altfel, că
colonelul Dumitrescu Eugeniu nu a aprobat ca această comisiune să
lucreze în ghetto.
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Primul transport l-a prins în
Orhei . . .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Sunt de acord, dar ai văzut că se
face altfel. Ştiai care era dorinţa mea.
De ce nu mi-ai spus de la Chişinău ce se petrece?
Dumneata ştii că orice chestiune de care sunt sesizat nu pierd
timpul şi dau soluţia cea mai bună, dar ca să tin lucrurile în loc, şi să nu
mă pronunţ, aceasta nu se poate.
De ce d-ta, când ai văzut că se petrec lucruri contrarii principiilor
mele. de ce nu m-ai sesizat?
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Iată justificarea referitoare la
colonelul Dumitrescu: în legătură cu transporturile făcute cu căruţa, îi
scotea din ghetto şi îi băga în nişte barăci . . .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: In ghetto ei stăteau în
promiscuitate. Cu români care ieşeau şi intrau în ghetto, era la mintea
omului că prin intermediul acestor oameni s-ar fi putut face orice fel de
trafic şi orice fel de legătură cu oricine. Elementar era ca în ghetto să fie
numai evrei, nu şi români. Al doilea, ghetto-ul era aşa de bine păzit,
încât prin toate părtile erau găuri prin care putea ieşi şi intra oricine
voia.
Aţi văzut că a fost o doamnă care a intrat în ghetto.
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Am aflat şi eu: este doamna
Telze, venită de la Tighina, prietena colonelului Dumitrescu.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Toate aceste doamne trebuiesc
arestate. Şi colonelul Dumitrescu, şi căpitanul Alexandrescu trebuiesc
imediat arestaţi pe această chestiune.
,
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Ce fac ei la Statul Major?
Dl. Ovid Vlădescu, secretarul general al Preşedintiei Consiliului de Miniştri: Sunt
ofiţeri de Stat Major.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Aceşti ofiţeri să fie arestaţi astă
seară şi anchetati.
Dl. . . . Păunescu, inspector general al B.N.R. : Aş ruga ca această comisiune să
aibă dreptul să aducă şi să asculte evreii care au fost obiectul tuturor
comercializărilor.
Dl. mareş;Jl Ion Antonescu, conducătorul statului: Ol.Teiul este cunoscut că nu
spune niciodată nimic. Acum au luat obiceiul acesta şi românii.
Comisiunea va merge la Moghilev ca să ancheteze.
Raportul domnului Vlădescu spune că s-au făcut lucrări
neregulate, fie din uşurinţă , fie din necinste, este indiferent pentru mine.
Nu trebuia să se petreacă astfel de lucruri neregulate.
Slăbiciunea o plătesc deopotrivă , ca şi ticăloşia.
Dl. Al. Otulescu, guvernatorul B.N.R. : Domnul Păunescu, îndată ce a văzut ce
este, a semnalat cazul la Bucureşti şi eu vi l-am comunicat.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Din discuţia de ieri a reieşit că
domnul Vulcănescu a fost sesizat de trei săptămâni.
Dl. Al. Otulescu, guvernatorul B.N.R. : Domnul Vulcănescu se mişcă greu.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Banca Naţională a luat contact
cu Ministerul Fmanţelor pe această chestiune.
Ce spun eu? - Că decât se ducea domnul Păunescu la domnul
Vulcănescu, mai bine venea la domnul Antonescu.
Slăbiciuni din toate părţile, şi din partea d-tale, Voiculescule,
pentru că dumneata ştiai că am precizat această chestiune. Am
precizat-o încă din luna august.
Este adevărat?
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Exact.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: V-am prevenit, şi pe d-ta,
general Voiculescu, şi pe Ale>danu, că intentiunea mea este să duc pe
evrei peste Bug. În loc să mănânce pâinea din Ţara Românească , mai
bine s-o mănânce pe cea de acolo. V-am spus să vă organizaţi pentru ca
executiunea să fie perfectă. Execuţia a început în noiembrie4• Noi, din
august5 până în noiembrie, am avut trei luni şi am organizat-o aşa cum
am organizat-o.
Aceeaşi problemă este şi pentru Bucovina.
Dl. general C. Pantazi, subsecretar de stat al Armatei de Uscat: Este un
locotenent-colonel care a fost arestat.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Poate să fie şi general. poate să
fie si fratele meu, si tatăl meu, nu mă interesează.
Aceeaşi problemă , după cum am spus, comisiunea o va avea de
rezolvat şi asupra celor ce s-au petrecut în Bucovinab .
A.S . B . . Fond P.C . M . Cabinet dosar 4 78/ 1 94 � . fi lele 8 7-99
·
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MEMORIU

ASUPRA PA08lEMEI EVflEllOR DIN BASARABIA:

I. GHETTO-Ul CHIŞINFIJ
Sosit Io ChlşinOu în ziuo de 1 9 Iulie o.c., pentru executarea unei dispoziţiuni o i:Ws., tronsmlsO
tzlegrofic de Merele Catier General, prin Comandantul MUita leşi. om gOsit în Basaabl o situaţia inerentO
unei zone pe unde o trecut rOzbolul.
Estz de remacot însO co în�clnaeo ce ni se încredinţase Io acea doto nu putea SO copetz o
investituro oflclolO şi cotegalcO, preclz&ldu-se otrlbuţlunile, roporturlle de conluacn, subordoncre etc.
Aşa inc&, din acest punct de vedere, condus numai de directivele mal primite de Io i:Ws., om
pornit Io luau, pentru o mO încadra în îns(Wclnaeo primito.
Primo problemO cere s-o pus în mod lnv:ierlos, ţln6nd seomO de staeo de spirit o populoţlunll,
de ideile directoae de Io Centru, precum şi de faptul co evreii trebuiau supuşi unul regim corespunzOtor
atitudinii şi faptelor din epoco cedOrll Basaobiel, o tlmpulul petrecut sub dominaţia sovleticO şi o
comportOrll lor pe timpul operaţlunllor mllttcre din Iunie şi Iulie 1 94 1 , o fost problemo evreiasco.
În aceostO ordfne de Idei, constot6nd co evreii Forfotesc în întreaga Basaabte şi în
iol Io
ChişlnOU, numai Io 5 zile dupO sosireo subsemnotulul Io ChlşlnOu, om dat ordinul nr. 61 din 24.Vll.1941 .
privitor Io înflinţaeo de logae şi ghetto-uri. Prin acelaşi ordin, om prescris co operaţiunile de înfllnţae o
ghetto-ului ChişinOu s6 fle accelerob!i.
Aceste dispoziţiuni ou fost luate cunosc6nd ideea de bazo o ct.<s . asupra felului cum trebuiau 50
fle trotaţi evreii.
DupO sosireo mea în locolltate, s-o prezentat colonelul Tudose D., în calitate de Comandant
Militar ol ChişinOulul. cu atribuţiunile specificate: în ordinul Frmotzl 4-o. ce s-o oloturot: în copie.
Din el, rezultO co acest Comandant nu avea nfcl un raport de subordoncre împuternlcitulul ct.<s.
în Basarabia.
Se menţioneozo co acest ordin ol Frmotei o 4-o nici nu o fost comunicat în scris nouo
(conţinutul lui o fost adus verbal Io cunoştinţo mea).
În codrul ordinului nostru nr. 61/1 941 şi pe bazo Instrucţiunilor ce Comandamentul Miiitar avea
de Io Morele Cat:ler General, pozo şi conducerea ghetto-ului ChlşlnOu ou revenit de <*ept outarltoţilor
militare, fiind în zono de operaţiuni, respectiv Comandamentului Militar ChlşlnOu. lor în oltz logOre.
ofiţerilor numiţi în acest scop.
În raport de necesitOţl operative şi de ordinele ce o primit de Io Merele Catler General,
Comandamentul Miiitar ChlşinOu o fOcut pozo ghetto-ului cu o serie nesfOrşitO de unltOţi, din care unele nu
ou concurat Io aceostO pozo dec& c6blivo zile. ( . .. ]
Se accentueozO şi de aceostO dotO, cum om fOcut-0 şi în alte r6nduri, co hoţii ou fost foarte
mulţi, depOşind mijloacele noastre de o ne informo şi o putea lua toate mOsurile de sancţionare.
De asemenea. se occentueozO co în întreaga oceast6 activitate de următre o hoţilor, om cerut
concursul Serviclulul Special de Informaţii C.I. ChlşlnOu. singurul element pe care I-om socotit capabil so ne
ajute în oceastO opero de purificare.
Concursul acestui Serviciu o dus Io descoperirea majoritOţii cazur i lor . [ .. ]

�

li. EVACUAAEA EVREILOR
AceostO operaţiune ne-o fost hottl"Ob!i de ct.<s. într-un Consiliu Io Tighina. Io care ou luat porte
şi ceilalţi Guvernatori de provincii. cu care ocazie om primit Indicaţiuni precise de felul cum urmeozo so se
execute operaţiunea trimiterii evreilor Io Bug.
Executarea acestei operaţiuni cOdeo asupra Marelui Catier General, ccn prin Morele Pretor o
luat măsuri de executare. ( .. . ]
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Dispoziţiunile Marelui Pretor, precum şi ale Inspectoratului Jandormerlel Bâsarabia spuse nouă,
au fost aprobate pentru că operaţiunea era bine organizatei şi în mod civilizat (este suficient să se Indice
cel numai pentru ghett�ul Chlşinelu s-0u pus la dispoziţie circa l OOO cc!'ruţe). Deşi această operaţiune ca

executore cădea în sarcina organelor Marelui Cartier General, am urmăit modul cum s-0 f6cut pentru

înlOturarea piedicilor ce surveneau. astfel cel ast6zi se poate afirma co progamul de evacuare o fost
executat întocmai - deci a fost bine organizat - şi cel în mod practic în Basarabia nu se mai aRă decât circo

130

evrei în ghetto-ul ChlşinOu (din care aproape jumOtate copii şi bolnavi) .
III. OPEAAŢlUNILE ORGffJELOR B.N.R.

Căleluzit de grija de a nu risipi valori l"l>Of'l:ante de la evrei, am luat urmOtarele mOsuri:
- am dat Ordanonta nr.

4,

privitoare la aur sub orice stare sau formO. r:recum şi la bancnote ari

monede străine;
-

am cerut in mod repetat ca organele B.N.R. sO vinei pe teren pentru a proceda la ridicarea

valorilor de la evrei, cu f�lnlrea formelor legale;
•

[.„)

- am cerut sucursalei B.N.R. ChlşinOu veibat, de a înfiinţa în ghe�ul ChişlnOu un oficiu de

schimb. Aceasta, din cauza Informaţiilor pe care le primeam în legOturO cu neregulile ce se s0v&$esc în

ghetto.

Din activitatea desfăşurato de organele B.N.R., se constat6 cO:
- aceste organe s-0u prezentat cu fntOrzlere pe teren, deşi l ntervenţlunile noastre au fost f6cute
la timp. Cfind au venit. o buno parte din evrei fuseserO evacuaţi (logOrul Vertujenl, Iar evrei i din ChlşlnOu
şi MOrculeşti - primele transporturi - au fost prinşi la Ortiel şi Rezina).
Operaţiunea de evacuare fiind organizato de Marele Cartier General, Gwernom6ntul nu o
putea opri, întruc&: nu primise de la B.N.R. nici o comunicare, deşi era Interesată în cauzo.
Acţiunea delegaţilor B.N.R. locali care cunoşteau Ordonanţa nr.
trebuiau

sO

4 şi care co

oameni de finanţe

ştie co la evreii din ghetto-uri şi lagOre se gOsec valori pe care aceştia nu le declaraserel,

potrivit ordonanţei citate, a fost Inexistento.
Din aceast6 cauzei, operaţiunea transporturilor de evrei din ghett�ul ChlşlnOu a început fao
asistenţo organelor B.N.R.
În modul de a luaa, organele B.N.R. nu ou luat toate mOsurlle de o fi ferite de suspiciuni. [ „ . )
Anolizfind

şi

cercetfind astOzl

procedeul

întrebuinţa

de

delegatll

B.N.R.,

se

desprind

urmOtoarele:

1.

Comisia a lucrat la Chlşlnelu pe baza unei delegaţii dato de Ministeru! de Finanţe şi nu pe

bazo de lege.

2.

Comisia de luarea aurului de la evrei n-0 avut o constituire cu un magistrat care să procedeze

3.

Nu s-0 consemnat într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii comisiei. cantitatea aurului,

legal.
precum şi evaluarea bijuteriilor ridicate de la fiecare, astfel cel nu se poate controla de nimeni dacei nu
s-0u comis sustrageri .

4.

Nu s-0 sigilat pe loc aurul ridicat zilnic, astfel ca seara să nu se poată sustrage.
IV. INVENTARIEREA ŞI DEPOZITAREA BUNURILOR MOBILE

Din momentul care evreii au început

o

pleca peste Nistru, punfindu-se problema Inventarierii şi

depozltOrll bunurilor mobile ce r6m6neau de la aceştia, în grija de a nu se risipi n imic din tot ce trebuia

sO

aparţlnel statului, am dat o serie de dispoziţiuni.

Din examinarea acestor documente rezultă că:
Gwernăm6ntul a întOmplnat rezistento din partea Comandamentului Militar Chişinău. În
această privinţei, este cu totul caracteristică nata directorului rom6nlz0rl l, Glvrglweanu, care fixează
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atitudinea Comandantului Miiita ol ChlşlnOulul, colonel Dumitrescu Eugen, din cae reiese în mod evident
tendinţo de indepenC:1-nţ0 foto de GuvernOmOnt. co o conseclnto o dlspozlţiunllor primite de Io Maele
Catler General.
V. IMIXTllM:A DE ATRIBUfll.t.11
VO este cunoscut dvs. ce gave consecinţe decurg din Imixtiunea de atribuţiuni pentru

rezolvarea multor probleme ce se pun în Bosaoblo.
Rezolva-ea probleme! evreieşti o suferit de acelaşi neajuns, pentru co:
- evocuaea o fost organizato şi condusO de Maele Catler General, folosind Inspectoratul
Jandarmeriei Bosoroblo:
- GwemOmOntul o ajutat c6nd i s-0 cerut co operoţlunile so nu fle stingherite:
- deci, llpsa unei acţiuni unitare.
Totuşi, pe rOspundere proprie, de cOte ori om constatat co se petrec luavrl neregulate, om
intervenit Imediat prin ordine şi mOsurl. (BAR., Arh. Ist., filele 651-660. Document publicat şi în J.
Ance!, D.C.F.R.J.H., voi. X, pag . 1 37-145).
2

ars pentru că a fost dinamitat de autoritătile sovietice în retragere. Această metodă face
din tactica de retragere a trupelor sovietice. Pentru acuzatiile de jaf pe care, chipurile, evreii le-ar fi
comis în acele zile tulburi la Chişinău, conducătorul statului nu putea să aducă nici o dovadă. Este o

Chişinăul a

parte

acuzaţie bazată pe prezumţie.

3 În legătură cu data exactă când a început evacuarea ghetoului din Chişinău,

sunt câteva neconcordante.

5 octombrie către Comenduirea Pietei Cernăuti, maresalul Antonescu
a dat ordin ca .evreii din Basarabia să fie trecuţi peste Nistru în 1 0 zile". M. Carp, în C.N., indică data de
4 octombrie, când a plecat primul convoi (voi. III, pag. 88). Într-o istorie a ghetoului din Chişinău recent
apărută , este indicată data de B octombrie (vezi Chişinevschi Pogrom, pag . 1 1 3).
Astfel, conform unei telegrame din

4

Vezi nota de mai sus
; La consfătuirea convocată de maresalul Antonescu

la

Tighina, în timpul tratativelor româno-germane,

(30 VIIV4 1), au participat guvernatorii
şi Transnistria. Maresalul Antonescu a făcut un instructaj privind modul de

când s-a decis trecerea Transnistriei sub administraţie românească
din Basarabia, Bucovina
organizare a deportării.
' Cu privire
referat:

la

modul în care a fost organizată această evacuare, este concludent şi continutul următorului

AfPORT DE ftKHETA NR. 2 AL COMISll.t.lll INSTTTUITA CONFORM ORDINULUI DOMNUUJI MAREŞAL
�TONESQJ, CONoucAîORUL STATULUI, PENTRU CERCETAREA NEREGUU LOR DE lA GHETOUl DIN CHIŞ!�

B. în parcursul evacuării
în care organele de execuţie a evacuării
-

Cu privire la chipul

care nu

se

supun, instrucţiunile din

7

septembrie

dL�pozitiune: .Modul de comportare fată de cei ce nu
evacuarea

sus.

se

194 1

urmau

să se

poarte

fată de evreu

ale generalului Topor ·conţin următoarea

supun" (Alexianui .

Declaraţia locotenentului Rosca Augustin din Legiunea de

Jandarmi

Roman, însărcinat cu

evreilor de la Secureni şi Edinet, este edificatoare asupra intelesului dispozitiunii mentionate mai

Într-adevăr, ofiţerul declară în esentă următoarele:
instuctiuni

.Flind chemat de către lt. -colonel Palacle, delegatul Marelui Cartier General, pentru a-i da
asupra modului de evacuare,

jandarmerie, fie prin cpt.

i-am

comunicat cu acel prilej

Popescu, ofiter informator de

la Atachi,

că

va

mai primi, fie prin

un consemn special".
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Acest consemn special i-a fost comunicat de către comandantul Legiunii Hotin, maiorul
Drăgulescu, care i-a spus ca, din ordinul Marelui Cartier General, evreii care nu se vor putea tine de
convoaie, fie din neputintă, fie din boală, să fie executaţi. În acest scop, i-a ordonat să trimită, cu două zile
înainte de plecarea fiecărui convoi, câte un reangajat pe traseu, care, cu ajutorul posturilor de jandarmi
din localitătile pe unde urmau să treacă evreii, să facă din 1 O în 1 O kilometri câte o groapă pentru circa
100 persoane, unde vor fi adunaţi acei rămaşi de coloane, împuşcaţi şi înhumaţi. La facerea gropilor si
înhumarea celor împuşcaţi trebuiau să ajute şi premilitarii din satele aflate pe traseul de evacuare.
Locotenentul Roşca a executat întocmai dispoziţiunile date, care au avut drept rezultat
împuşcarea a circa 500 evrei, dintre cei evacuaţi pe traseul Secureni-Cosăuţi.
Acelaşi sistem a fost întrebuinţat şi pentru convoaiele din traseul Edinet-Cosăuţi, unde
executarea evacuărilor a avut-o locoltenentul Popovici, din aceeaşi unitate şi de sub ordinele locotenentului
Roşca Augustin.
Din cauza procedurii urmate pentru facerea gropilor şi executarea înhumărilor, au luat
cunoştintă de evenimentele care urmau să se întâmple ţăranii din satele de pe traseu, şi care aşteptau pe
la margine de drumuri prin porurnburi şi diferite ascunzişuri faptul executărilor, pentru a se arunca asupra
cadavrelor spre a le jefui.
Din declaraţia verbală a locotenentului Roşca Augustin reiese că operaţiunea de.pregătire şi mai
ales executarea ordinelor date au înregistrat momente asa de dramatice, încât cei ce au luat parte vor
purta multă vreme impresiunile reţinute în acele împrejurări. ( Carp, C.N., voi. III, pag. 62-65).

1 24

194 1 , decembrie 4
Şedinţa Consiliului de Miniştri. Expunerea
mareşalului Ion Antonescu, conducătorul statului,
cu p rivire la măsurile ce se impun pentru a
Împiedica trecerea industriei şi a comerţului
evreiesc În mâna germanilor. Pe evrei ii poate
opera, cu germanii intră in conflict pofitic.

Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Am terminat cu prima etapă şi
cu a doua etapă1 , însă n-am făcut-o şi pe a treia. Când trebuie să
trecem la ea? Nu ştiu. Trebuie să avem grijă să nu dăm statul pe5te cap.
Prin exproprierea imobilelor rurale n-am realizat aproape nimic. prin
exproprierea imobilelor urbane de asemenea. Dacă însă trecem la
exproprierea industriilor, atunci realizăm cea mai importantă parte a
reformei de românizare. Trebuie însă să avem grijă pentru că altfel
riscăm să dăm toată activtt:atea economică a tării peste cap. N-am
făcut-o, pentru că sunt conştient de importanta ei şi ştiu că trebuie s-o
pregătim.
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Dl.
Dl.
Dl.

Dl.

Când se va face această expropriere nu ştiu. Evreii însă simt,
fiindcă îşi vând întreprinderile lor. Cui le vând? Le vând nemtilor, fiindcă
ştiu cât are să le plătească statul român, dacă le va expropria el. Am
luat o serie de măsuri, ca să putem fi siguri că domnii aceştia care au
diferite industrii nu le trec gennanilor ca să nu fie expropriaţi de statul
român, aşa cum s-a întâmplat cu bunurile rurale şi bunurile urbane.
Cu sistemul acesta, pentru că n-am fost pregătit să execut şi
etapa a treia şi cea mai importantă, s-ar putea să mă trezesc mâine că
nu mai am a face cu evreii, pe care îi pot opera, ci cu germanii , cu care
aş putea să ajung la un conflict politic. Ca să nu ajungem în această
situaţie, trebuie să luăm măsuri din vreme.
Domnule Marinescu, te rog să spui domnului Popescu să-mi dea
lucrarea aceea pe care i-am cerut-o şi pe care nu mi-a dat-o până acum.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Noi nu putem merge, cum
am spus, la bunurile comerciale, pentru că n-avem nici capitaluri, nici
întreprinzători, nici organizarea creditului.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dar aceasta este o adevărată
românizare.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: N-avem nici posibilitatea să
ajungem, pe cale de blocare a vânzărilor, să lovim de indisponibilitate
fondurile de comert, pentru că aceasta nu înseamnă nwnai o
împiedicare de a putea fi vândute sau cumpărate, ci şi o piedică pentru
patronii lor de a se împrumuta, ceea ce echivalează cu uciderea
fondurilor de comert, nu cu românizarea lor.
Putem însă să introducem o garanţie, un principiu, pe care, dacă
vă amintiţi., eu l-am propus în toamna anului trecut, când se discutau
formule foarte radicale pentru românizare şi eu eram împotrivă, putem
să introducem principiul dreptului de preempţiune; cu alte cuvinte, dacă
nu putem zădărnici vânzarea pur şi simplu, să creăm totuşi o ficţiune de
cumpărare din partea statului, direct sau prin mandatari, pentru ca statul
să poată avea veghea şi să poată eventual patrona şi organiza el, fie prin
Creditul Industrial, fie prin Camerele de Comert, fie prin Banca
Naţională, cumpărarea de bunuri, împiedicând astfel o trecere bruscă şi
fără nici o posibilitate de control în mâna unor titulari de acţiuni care,
fireşte, ar profita de această împrejurare economică şi de spaima pe
care ati semnalat-o dvs. că o au titularo de drept evrei, care se tem de o
expropriere şi de o plată cu bonuri.
Prin urmare, cred că pe calea unui drept de preempţiune, care se
poate reglementa foarte precis, ca să nu constituie nici o piedică pentru
buna functionare a comertului, putem să ajungem cel putin la controlul
efectiv al acestor transferuri, care se operează fără posibilitatea noastră
de control. Şi atunci. vă rog, domnule Marinescu, să faceti dv.
propuneri, după ce veţi vorbi şi cu dl. Otulescu în această privinţă.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: [. . . ] Noi avem bani blocaţi la
Londra, pe care nu-i putem folosi acum. Banii aceştia de la Londra însă
sunt ai Băncii Naţionale. Şi atunci, noi am putea trece la românizare, pe
această cale.
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Eu cred că valoarea tuturor fondurilor de comert evreieşti din
Ţara Românească reprezintă cam o sută miliarde lei. Noi avem la
Londra dolari şi aur în valoare de 16 miliarde lei. Cu această sumă
putem cumpăra în Ţara Românească bunuri. Să cumpărăm fonduri de
comert de 40-50 miliarde. Trebuie deci să se studieze si această
posibilitate.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: $-o studiem, tinând seama
de experienta pe care au făcut-o germanii , pentru ca, printr-o întelegere
cu anumite grupuri de reprezentanti ai evreilor, să putem face această
scurgere de capitaluri, şi acest schimb între capitalurile evreieşti din tară
şi cele blocate, fără să paralizăm activitatea economică. [ . . .J
Mai am o a treia chestiune: este chestiunea Auşnit , pentru care
aş vrea să se ia o hotărâre definitivă , mai ales că este aici şi dl.
guvernator al Băncii Naţionale.
Cum vă amintiti, încă din toamna anului trecut, am început
discuţiuni cu reprezentantu lui Auşnit, atrăgând atentia guvernului asupra
faptului că Auşnit a fost mai mult obiectul unei urmăriri din partea
fostului Rege şi a celor care vegheau alături de domnie în acea vreme.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Pentru că Auşnit n-a vrut să-i
treacă lui averea. Şi noi facem acelaşi lucru.
Ca şi Carol, dar în folosul statului.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vrând să arate că n-a
încercat să facă cu averea lui o îmbogăţire în dauna statului - cel putin
sub regimul acesta -, Auşnit s-a oferit să dea statului la început 40% din
acţiunile Titan-Nadrag-Calan, atrăgând atentia că nu dispune de
majoritatea capitalului, care este risipit la foarte multi parteneri străini.
După multe discutil, Auşnit s-a oferit să dea 51 % din actiuni,
adică să vândă o parte din actiunile Cepi3 ca să dea 51 % statului.
Statul român n-are altă obligatiune fată de Auşnit decât să
permită - ceea ce permite oricărui infractor de drept comun - revizuirea
procesului, întrucât între timp, printr-o revizuire de drepturi comerciale
între Reşiţa, Titan-Nadrag-Calan şi Auşnit, ar părea că rezultă în adevăr
că temeiurile pe care a fost condamnat Auşnit nu constituie fraudă, că
viramentele de fonduri operate între Reşiţa4 , Trtan-Nadrag-Calan5 şi
Auşnit personal nu sunt frustrări fie ale Reşiţei, fie ale societătil Trtan
Nadrag-Calan sau abateri de la regulile codului de comert, care angaja
răspunderea lui Auşnit, ci acestea au fost găsite ca pretext, pentru că se
urmărea să se ia lui Auşnit majoritatea actiunilor, pe care el nu voia să le
acorde.
Fiind vorba de o îmbogăţire pentru statul român. care nu dă
absolut nimic, având convingerea că în adevăr în procesul pe care l-a
avut Auşnit cu Reşita şi cu ceilalti au fost imixtiuni directe , pe care însuşi
procurorul general, printr-o grabă imprudentă . . .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Printr-o voită imprudentă .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: . . . le-a mărturisit înaintea
Curţii de Casaţie în recursul pe care l-a avut Auşnit, ca să arate
judecătorilor cât de înalt este interesul care se pune în condamnarea lui
Auşnit6, în orice caz, având convingerea că n-a fost acolo o condamnare
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obiectivă şi având în vedere pe de altă parte convingerea că statul
român trebuie să folosească toate ocaziunile pentru a dobândi ceea ce în
zeci de ani de gospodărie şi plină de neglijenţă şi plină de turpitudini a
pierdut, cred că este în interesul statului român să caute să ia aceşti
51 %, pe care-i oferă Auşnit şi să creeze, dacă instantele noastre o vor
admite, posibilitatea pentru Auşnit să ceară revizuirea procesului său.
Dacă dvs. împărtăşiţi acest punct de vedere, eu cred că trebuie să
intervenim la Banca Natională , ca să autorizeze operatiile formale, care
sunt necesare pentru ca un pachet de actiuni care au aparţinut lui Cepi
să fie achiziţionat de Auşnit, fireşte cu toate garantiile, pentru ca această
predare de actiuni şi perfectare a operatiei să se facă concomitent cu
donatia făcută statului român, în aşa fel ca prin acest pachet de acţiuni,
în afară de acelea de care dispune deja Auşnit, statul să poată intra în
posesia celor 51 %, adică a majorităţii acţiunilor societătii Trtan-Nadrag
Calan.
Domnule mareşal, domnilor miniştri şi domnule guvernator, vă
atrag atentia că grupul Mannesmann a şi cwnpărat din străinătate, prin
ce mijloace nu ştiu, un pachet de acţiuni de la Trtan-Nadrag-Calan şi azi
de dimineaţă, dl. Orghidan mi-a arătat o scrisoare prin care grupul
Mannesmann îl invită să opereze în registrele societăţii transferul de
acţiuni cwnpărate şi dl. Orghidan m-a făcut să ştiu că operaţia nu este
aprobată de Ministerul Economiei Naţionale, în aşa fel că vă semnalez Şi
acest caz nou de participare.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Operaţia nu se aprobă până nu
obţinem cei 51%.
.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Tocmai de aceea pun
problema. Rog ca operaţia să nu se aprobe , deşi nu este vorba decât de
un pachet, care reprezintă trei sau patru la sută , până când nu se
realizează donaţia către statul român.

A.S . '� . i

. .
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1

Etapele românizării.
Născut la Galati, la 12 februarie 1888, Max Auschnitt a fost reprezentantul firmei maritime .Cunard
Line" pentru transportul emigrantilor din Rusia în Statele Unite ale Americii , reprezentantul uzinelor de
armament Armstrong.
Proprietar $i conducător al uzinelor Trtan-Nadrag-calan, şi al uzinelor Reşita, pe care le-a
preluat în stare deplorabilă şi le-a dezvoltat considerabil cu sprijinul capitalului englez, aducând forte
tehnice si maşini modeme. A făcut astfel din Reşita una din cele mai vaste $i mai inflorttoare industrii din
România.
Administrator delegat al mai multor mari uzine tehnice româneşti.
Presedintele Uniunii Generale a Industriaşilor din România.
Presedinte $i vicepresedinte al unor mari întreprinderi industriale si bancare din Monaco, din
Viena, din România.
Între 1 929- 1933, a reprezentat în Senat Camera de Comert şi Industrie din Galati.
Aproape nu exista institutie de binefacere socială , religioasă care apelând la Max Auschnit să
nu fie ajutată.
2
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Când generalul Antonescu a fost numit şeful Şcoalei Militare din Bucureşti, a început
eorganizarea ei neavând suficiente subvenţii din partea statului, s-a adresat băncilor particulare. Banca
omânP.ască a oferit jumătate de milion de lei, alte bănci mai puţin. Max Auschnitt a donat pe loc două
ilioane lei şi câte un milion în anii următori.
Regele Carol al II-iea, nereuşind să-i smulgă intreprinderile, i-a înscenat un proces, în urma
căruia a fost condamnat la cinci ani închisoare la Doftana. Când generalul Antonescu a preluat puterea,
Max Auschnitt a fost eliberat. După război, scurtă vreme a mai condus uzinele Reşita, apoi s-a expatriat şi
a continuat activitatea industrială în Statele Unite şi în Franta.
3 .Compagnie Europeene
n de Participations lnclustrielles" din Monaco.
• La Uzinele şi Domeniile Reşita majoritatea actiunilor erau detinute de Malaxa şi Auschnitt .
' Titan-Nadrag-Calan îi aparţinea în principal lui Auschnitt.
' La sfârşitul lunii august 1939, M. Auschnitt a fost trirpis în judecată, sub învinuirea de gestiune
frauduloasă, escrocherie şi fals. Procesul s-a încheiat în martie 1940 prin condamnarea lui Auschnitt la 6
ani închisoare corectională, plata a 98 de milioane de lei şi 166 OOO de lire sterline. Henri Prost
consemnează în legătură cu acest proces în memorialistica sa că el avea la origine o intrigă de curte. . . Era
pentru prima dată când, folosindu-se forme legale, se încerca deposedarea de avere a unui industriaş
bogat: pentru experimentarea acestei formule, ea a fost, fireşte, aplicată unui evreu. (conform M. Muşat,
l. Ardelean, România după Marea Unire, voi. li, p.11, pag. 1 042-1 043).

1 25

1 94 1 , decembrie 1 O
Şedinta cu Consiliul pentru şcoală, biserică,
muncă, sănătate şi justiţie. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, expune situaţia
privind bunurile expropriate de la evrei. S-a produs
„ o adevarată anarhie in staf' .
[ „ .]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . . ] În cursul verii am cerut să se
stabilească toate bunurile căpătate prin diferite legi. De exemplu, şcoala
a primit prin legea agrară anumite bunuri. Fiecare şcoală a avut zece
hectare - şcolile de la tară - fiecare biserică a primit zece hectare (?).
Scopul urmărit de legiuitor era ca aceste zece hectare să folosească
institutiei (?), ele au folosit asa cum ştiti dv. cu totii si din aceasta au ieşit
o serie de nereguli şi statul a fost păgubit. În afarci de aceasta, sunt o
multu" � de legate care sunt administrate nelegal şi alături de
prescnptiunile legatelor, şi statul sau năruieşte aceste legate, sau pierde
prin proastă administrare. Îmi pare rău că nu este aci domnul Dragoş.
De exemplu, moara Herdan a ars. Pentru că am fost informat că s-au
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făcut nereguli mari, că această moară a fost devastată, am trimis o
anchetă şi când ancheta era în curs, moara a ars.
Acolo este o bandă de macedoneni care au pus mâna pe moara
Herdan, cu toată familia unui domn Tega în cap.

[ . . .]
Dl. dr. Petre Tomescu, ministrul sănătătii: O ultimă chestiune este aceea a
farmaciilor. [ . . . ]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Este problema în legătură
cu ridicarea materialului sanitar de la medicii evrei. Eu am cerut să se
facă o anchetă de organele militare. Vă rog, domnule ministru al
sănătăţii, să vedeti ce s-a făcut cu acest material sanitar ridicat de la
farmaciştii. medicii sau sanitarii evrei S-a ridicat în ultima vreme foarte
mult material sanitar şi nu ştiu nici cine l-a depozitat, nici cine l-a
inventariat. S-a dispus o anchetă prin Cabinetul Militar.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: A fost un abuz, a fost o depăşire
a intenţiunilor noastre. Noi organizăm, dar nu dezorganizăm. Cercurile
de recrutare au ridicat acest material sanitar de la evrei şi au
dezorganizat posibilitatea de funcţionare a acestor cabinete. Acest lucru
n-a mai fost o necesitate, ci o adevărată anarhie care s-a produs în stat.
Cabinetul Militar trebuie să unnărească problema aceasta şi să vadă pe
ce bază s-a dat ordinul, cum s-a executat el, ce s-a făcut cu acest
material, căci văd că toată lumea a fost pusă pe procopseală.
Aci s-a petrecut acelaşi lucru ca şi la moara Herdan, unde domnii
de acolo luau piesele şi le duceau la fabrica lor. Moara lui Herdan nu mai
era a lui, ci a statului românesc. Să se termine odată ca la fiecare cerc
de recrutare unde dispune un colonel, să se ia lucruri şi să se piardă
averi de milioane. � s-a făcut cu aparatele de radio, care puteau să fie
vândute şi care s-au stricat sau au dispărut piesele cele mai importante1 •
Am profitat de aceste aparate, însă în loc să profităm într-un procent de
90016, am profitat numai de 20%. Am dotat şcoli, spitale şi cazărmi, dar
puteam să dotăm şi comunele rurale şi şcolile. Astăzi, opera aceasta nu
se mai poate face. Chiar azi de dimineaţă am pus rezoluţia ca să se
vândă la licitaţie toate aceste aparate de radio, care stau pe la
comisariatele de poliţie. lată ce s-a făcut dintr-o operă bună. Toţi fură,
tară de tâlhari.
·

Dl. prof. I. Petrovici, ministrul culturii naţionale şi al cultelor: [. „] Mi se pare că
sunteţi în pragul unui act de clementă.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: [.„] De ce fac acest act de
clementă?2 Nu este un act de slăbiciune, pentru că n-am cunoscut în
viata mea asemenea acte. Aceste acte de clementă le fac pentru că mi
se pare că a fost o explozie a naţiunii . Au fost greşeli pe plan politic, pe
plan administrativ, pe plan moral, care au ajuns la scadenţă şi au produs
explozia unei naţiuni. Eu am mai reprimat revolutii, dar n-am văzut
niciodată ceea ce s-a făcut aici. Mi-am dat seama că a fost o explozie a
străzii întregi. Acolo în stradă erau oameni indicaţi să se revolte, dar ce
s-a găsit în mijlocul acestei mulţimi - profesori universitari, ingineri,
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doctori, elevi de liceu, de şcoli primare, am găsit şi preoti. am găsit prin
urmare toti exponentu unui organism modem [ . . . ]
Focul de la 1907, am reprimat-o tot eu pe o scară mai
restrânsă3• Am jucat atunci un rol important, dar niciodată n-am
constatat ceea ce am constatat aci. De astă dată era întreaga natiune în
stradă.
A. S . B „ i=ond P.C . M . Cabinet. dosar 4 90/ 1 94 1 . fi lele 29-30
' Aparatele confiscate de la evrei.

2 Au fost amnistiaţi participanţii la rebeliune care au suferit condamnări mai puţin de cinci ani.

3 În timpul răscoalei din 1907, mareşalul Ion Antonescu a fost comandant de subunitate în Regimentul I

Roşiori.

1 26
194 1 , decembrie 1 6

Consiliul de Miniştri cu guvernatorii provinciilor
dezrobite. Mareşalul Ion Antonescu, conducătorul
statului, ordonă evacuarea tuturor evreilor din
municipiul Odessa.
[. . .]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Pe jidanii din Odessa te rog să-i
scoţi imediat din oraş, pentru că din cauza rezistenţei Sevastopolului ne
putem aştepta cruar la o debarcare la Odessa. Eu credeam că
Sevastopolul va cădea mult mai curând. Astăzi însă, datorită faptului că
flota rusească are posibilitatea să utilizeze Sevastopolul, poate să ne facă
o surpriză dezagreabilă.
Dl. prof. Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei: Le-am dat termen ca să-şi
lichideze totul şi v-aş ruga să-mi dati un vas.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Ca să-i dai la fund.
Dl. prof. Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei: Ca să-i duc la Oceacov.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Ştii că am mai pierdut un vas Cavama. Mie nu-mi e de jidani, ci de vas.·
Dl. prof. Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei: Germanii transportă benzină cu
vasele lor pe lângă tărm.
Am la Oceacov o mie de vagoane de grâu care stau în unele
vapoare şi nu le pot scoate de acolo. Cu acest vas, la înapoiere, le-aş
aduce de acolo.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Pentru transportul grâului să
vorbeşti cu amiralul Păiş, ca să vedem ce vas îti putem da.
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În privinta jidanilor, în cât timp putem rezolva problema? Câţi
jidani ai la Odessa?
Dl. prof. Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei: Aproape o sută mii. Am
hotărât să-i duc la cazarma marinei, dar acolo n-am ce le da de mâncare
şi nu încap decât 10 OOO, iar dacă se duc prin sate, mai contaminează şi
satele de tifos exantematic. 1 0 000 să-i duc la Alexandrovskaia, iar restul
pe malul Bugului sau să-i trecem chiar peste Bug. Dar germanii refuză
să-i primească.
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Această chestiune se tratează la
Berlin. Germanii vor să-i ducă pe toţi jidanii din Europa în Rusia şi să-i
aşeze într-o anumită regiune. Dar până la executiune este timp. Ce
facem în acest timp cu ei? Aşteptăm ce se decide la Berlin? Aşteptăm o
deciziune care ne priveşte pe noi? Trebuie să-i punem în siguranţă.
Bagă-i în catacombe, bagă-i în Marea Neagră , dar scoate-i din Odessa .
Nu vreau să ştiu nimic. Poate să moară o sută, poate să moară o mie,
poate să moară toţi, dar nu vreau să moară nici un functionar sau ofiter
român. Mă tem până aduc alte trupe acolo. Trupele care le avem la
Odesa nu sunt suficiente dacă se întâmplă o debarcare. Nu ştiu dacă
vine sau nu o debarcare, dar trebuie să fiu prevăzător şi să-mi iau toate
precauţiunile.
Deci, să-mi scoţi jidanii din Odessa. Mie îmi este teamă să nu se
producă o catastrofă, din cauza acestor jidani, în cazul unei debarcări
ruseşti la Odesa sau în regiunea învecinată.
Dacă cumva ar debarca ruşii, ei n-au să vină acolo cu zece
milioane de oameni, dar până când să-i dăm înapoi şi să-i aruncăm în
mare, vor fi lupte. Or, luptele acestea nu pot să le duc eu amestecat cu
evreii, mai ales când nici nu pot să ştiu unde ar putea să fie punctele lor
de debarcare . Până să ajung eu acolo, s-ar putea face ravagii. Şi ce
învălmăşeală s-ar produce dacă s-ar mai amesteca şi evreii în aceste
lupte. Eu nu vreau astfel de lucruri; vreau lucru clar. A-i ţine acolo este o
crimă. Nu vreau să-mi pătez activitatea mea cu această lipsă de
prevedere.
DL Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei: Nu vrea să trimită domnul ministru al
finanţelor pe cineva care să facă inventarierea averilor pe care evreii le
au acolo şi care vor rămâne în patrimoniul statului?
DL mareşal Ion Antonescu. conducătorul statului: Numai să nu se întâmple ceea
ce s-a întâmplat la Chişinău şi la Cernăuţi. Să prganizezi dumneata
această inventariere, pe răspunderea dumitale. lndepărtarea evreilor
este o măsură de apărare a neamului românesc, pe când jefuirea lor ar
fi un act de tâlhărie din partea noastră.
Dl . Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei: Îmi iau eu răspunderea1 •
Legea şi regulamentul pentru constatarea originii etnice.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Legea aceasta este foarte rea; trebuie studiată
bine, fiindcă o definiţie a originii etnice nu există în nici o tară din lume.
Deci, să nu ne grăbim şi să facem o lege pe care să fim nevoiţi s-o
modificăm imeediat. Legea este în studiu. Rog pe domnii guvernatori să
aibă răl:xlare.
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Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Ce vrem să stabilim cu această
lege? Originea etnică română sau calitatea de străin?
Dl. C. Stoicescu, ministrul justitiei: Se vorbeşte de constatarea originii etnice.
Dovedirea originii etnice române este foarte grea de făcut. Fiecăruia
dintre noi ne-ar fi foarte greu să facem această dovadă.
S-a făcut un proiect, care poate să meargă relativ la chestiune:
cine nu este evreu.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Trebuie să găsim o soluţie.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Am dat magistraţilor dispozitia să examineze
originea etnică de la caz la caz pe baza actelor care se prezintă. Este
foarte greu de găsit un criteriu, pentru că sunt evrei care poartă nume
româneşti de 40-50 de ani.
Dl. I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: N-ar fi rău dacă evreii care şi-au
schimbat numele ar fi obligaţi să revină la _numele pe care le-au awt.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: ln Anglia, când spui că cineva
este evreu, trebuie să faci această dovadă.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: La noi este invers. Sunt multi care au nume
străine şi care trebuie să dovedească că nu sunt evrei, deşi au fost trecuţi
pe liste.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Pentru cei care şi-au schimbat
numele, este foarte uşor de făcut dovada.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justitiei: S-a spus mai înainte să se dea certificate de
origine etnică la primării. Atunci s-a întâmplat o altă nenorocire: toţi au
venit cu certificate. Am rugat pe domnul ministru de interne să revină
asupra acestei măsuri.
Dl. Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Este mai uşor să spui cine
este străin, decât să dovedeşti originea etnică română. Noi vrem să
facem o lege a minorităţilor; cine nu intră acolo este român.
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Atunci trebuie să modificăm criteriul.
Am avut dificultăţi cu germanii, care cer să fie trataţi pe picior de
egalttate cu românii. Nemţii din Ţara Românească sunt cetăţeni români,
dar de origine etnică germană. Ei cer să li se aplice şi lor legile care se
aplică cetăţenilor români de origine etnică română, pentru că, pe baza
convenţiunilor internaţionale, guvernul român este obligat să trateze la
fel pe cetăţenii români de origine etnică română şi pe cetăţenii români
de origine etnică germană. Sunt legi care prevăd că anumite bunuri nu
se pot vinde decât cetăţenilor români de origine etnică română. Or,
germanii nu vor să admită ca ei să nu beneficieze de aceste dispozitii.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: În această privinţă trebuie să
facem o proporţionalitate şi să stabilim în ce anume proporţie vor
pătrunde străinii în comert, în profesiunile libere şi în funcţiunile de stat afară de Armată, cum este cazul evreilor - după numărul lor total în
Ţara Românească, în raport cu populaţia românească.
Această măsură se va lua şi pentru grupul etnic german şi pentru
ceilalţi, dar nu este acum momentul să atacăm această problemă .
Dl. C. Stoicescu, ministrul justiţiei: Este cel mai înţelept lucru.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: V-am mai spus şi altădată: nu
pot să atac toate problemele neamului românesc în acelaşi timp; dacă
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mă bat cu toti deodată, eu sunt acela care cad jos. Dacă am să seriez
problemele, am să le rezolv pe rând.
Problema pe care ati pus-o este delicată . N-am nevoie să mă cert
cu Berlinul. Este o chestiune în care am să închid ochii acum. Totuşi,
trebuie stabilit un criteriu.

[. . . ]
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Se prezintă moştenitori care
pretind drepturi succesorale.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu există asemenea drepturi.
Sunt proprietatea statului român. Proprietatea românului care a fost
deportat în Rusia şi a dispărut în urmă cu întreaga lui familie, această
proprietate trece în posesiunea statului român, care este detinătorul
provizoriu al acestei proprietăţi, până când se va constata că în adevăr
acest român a dispărut definitiv. Până atunci, statul român este nwnai
un custode al acestei averi.
Proprietatea evreiască este de asemeni o proprietate a statului
român.
Nimeni însă nu se poate prezenta ca moştenitor nici pentru
proprietatea germană , nici pentru proprietatea românilor deportaţi în
Rusia ori Siberia. Pentru cei deportati este prezumţia de disparitie şi
dacă aceasta devine certitudine, atunci moştenitorul poate intra în
drepturile sale. Acum, nu poate veni însă nimeni să revendice acest
drept. [ . . . ]
Ce este cu tifosul exantematic?
Dl. prof. dr. Petre Tomescu, ministrul sănătăţii: Progresează în regiunea Balta
Sărată. Sunt 250 cazuri de la 1-15 decembrie.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cum se prezintă boala?
Dl. prof. dr. Petre Tomescu, ministrul sănătătii: Este o mortalitate mică . Cele mai
numeroase cazuri sunt între evrei şi prizonieri.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: De unde la evrei? Generalul
Voiculescu spune că are numai 150 evrei la Chişinău în ghetou.
Dl. prof. dr. Petre Tomescu, ministrul sănătătii: Între aceste cazuri intră şi
prizonierii.
Dl. mareşal Ion Antonescu. conducătorul statului: Şi prizonierii trebuiesc tratati
cum trebuie. [ . . ]
Avem aici în ordinea de zi o chestiune privitoare la românizare.
Este punctul 1.
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar d e stat pentru Românizare: Într-o lege de
românizare se prevede că evreii care au împrejurul locuintei o întindere
până la 2 OOO mp sunt obligati să le vândă în timp de 6 luni la români,
2
iar dacă nu, statul devine proprietar al acestor irnobile •
Pentru cine cunoaşte viata din târguşoarele din Moldova. ştie că
aproape toţi evreii au în aceste curti câte un mic atelier, unde îşi exercită
meseria. Sunt tâmplari, dulgheri etc.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Eu i-am scos pe jidani din
târgurile din Moldova, acolo unde sunt comune rurale. Au mai rămas
însă în târgurile mai mari, cum este Târgu-Frumos, de pildă.
.
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Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat pentru Românizare: Dacă ei sunt obligaţi să
le vândă şi dacă aceste bunuri sunt cumpărate de oricine, atunci se
dezorganizează viaţa meşteşugărească în aceste târguri.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Imobilele să devină proprietatea
statului şi să le rămână lor în folosinţă. [ . . . ]
Îi voi scoate pe toţi jidanii din târgurile din Moldova. dar dacă o
facem dintr-odată, dezorganizăm prea mult viaţa economică de acolo.
Acum viaţa economică a început să meargă. Trebuie însă să dăm
credite , căci dacă nu le dăm, nu putem reface aparatul tehnic al statului.
Să se dea dispoziţiuni tribunalelor din Bucovina şi Basarabia ca
toate vânzările de bunuri şi de fonduri de comert să fie controlate şi prin
Camerele de Comert şi prin tribunale. Aceste bunuri trebuie să intre în
mâna românilor.
Dl. Titus Dragoş, subsecretar de stat pentru Românizare: Problema se pune nu
numai fată de bunurile ceangăilor, dar chiar fată de bunurile comerciale
ale evreilor. Am întocmit un proiect de lege în această privintă.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Aveţi o lege de când eram
ministru al justiţiei. Este o lege privitoare la imobilele părăsite. Statul
poate numi administratori la aceste imobile. Legea este cu caracter
generaI3.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu facem nici o nouă lege în
această privinţă, căci nu putem crea baze dezavantajoase statului
român. Nu facem o lege specială ca să fim judecaţi pe planul
internaţional într-un fel sau într-altul. Se poate întâmpla să se ajungă la
o pace de compromis şi la masa verde, sau în spatele mesei verzi să stea
jidanul.
Dl. Titus Dragoş, subsecretar de stat pentru Românizare: Legea ar trebui să aibă
caracterul de luare în protecţie.
Dl. . Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor: Este mai bine
să se facă pe baza unei legi, căci custodele este pus în contul
proprietarului. Să se facă o lege pe motive de ordine publică.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Legea pe care am făcut-o
eu este o lege cu caracter general, pe care am aplicat-o.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Eu nu mă amestec aici, dar ceea
ce cer este să facem cât mai puţine forme în această privinţă, ca să nu
dăm posibilitatea să fim judecaţi cine ştie cum.
A. S . a „ =ond P.c. ;-vi . Cabinet. dosar 4 78/4 i . fi le!e 1 1 0. ; i 2 . 1 20. : s3 . 1 58.
239
: La 2 ianuarie 1942, prof. Gh. Alexianu. guvernatorul Transnistriei. a semnat Ordonar.ta nr. 35, de

evacuare a evreilor din Odessa,

cu următoarele prevederi:

Art. I. Toţi evreii aflaţi în Municipiul Odessa şi împrejurimi se evacuează din acest oraş şi se
plasează în regiunea de nord o judeţului Oceocov şi sudul judeţului Berezovco. în locolltaţile stabilite de
admin istraţie.

fh. 11.

Evreii sunt îndatoraţi so lichideze avutul lor numai prin Intermediul birourilor instituite în

circumscripţiile poliţieneşti şi în conformitate cu instrucţiunile

stabilite.

fh. III. Toate bunurile rămase de Io evrei se vor vinde populaţie! prin concurento orală.
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Sumele rezultate din oceste v&ză'I se vor restitui evrella.
Evreii evacuotl îşi vor lua cu d6nşll efecte de îmbr0c6mlnte. gospodă'eştt şi t'ron6.
Fh. V. În regiunea de plosore, evreii evacuott VOI trOI pe cont proprtu. El vor pul:lla fi folosiţi
pentru orice munco de folos obştesc. de întreprlnderlle oglcole. lndustrtole sou otellere profesionale. în
schimbul hranei şi întreţinerii în conformitate cu ordinul nr. 23.
Fh. VI. Autorlt:Oţlle administrative şi poll ţleneştl din regiunea de plosor8 le vor asigura buno
convieţuire în mijlocul populaţiei bOştlnoşe.
Fh. VII. Evacuarea e'l/l"ellor vo începe în ziuo de 1 0 Ianuarie 1 942. în conformitate cu planul ce
se vo stabili.
Fh. VIII. Domnul Inspector General ol Jandarmeriei, doimii prefecţi ol judetela Odesso
Oceocav şi Berezavco şi domnul prefect ol Poliţiei Odesso sunt însOrclnaţl cu aducerea la îndeplinire o
prezentei Ordonanţe. (A.S.R.I.. Fond Penale. dosar 4001 0/25, fila 2 1 3).
2 Legea nr . 903 din 10 octombrie I 94 1 .
Fh. fli.

.

3 Decretul-lege nr . 2507 din 3 septembrie 194 1 , care specifică trecerea bunurilor părăsil:e în proprietatea

stantlui (M.O.P.I,

nr.

209 din 4 septembrie 1941).

127

1942, ianuarie 23
Consiliul cu guvernatorii provinciilor dezrobite. Se
decide ca ounurile imobiliare expropriate de la
evrei să nu fie vândute. Se discută dispersarea
evreilor deportaţi in Transnistria pe întregul teritoriu
al provinciei. Mihai Antonescu, vicepreşedinte al
Consiliului de Miniştri, cere prOJ?Uneri in vederea
continuării „migrapei" .
Şedinta se deschide la ora 10,25, sub preşedinţia domnului profesor
Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri.
Iau parte domnii : general Dumitru Popescu, ministrul afacerilor interne,
general N. Stoenescu , ministrul finanţelor, general I. Sichitiu, ministrul agriculturii
şi domeniilor, prof. dr. Petre Tomescu, ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirilor
sociale, I. Marinescu, ministrul economiei naţionale, ing. C. Buşilă, ministrul
justitiei, prof. I. Petrovici, ministrul culturii naţionale şi al cultelor, general C.
Pantazi, subsecretar de stat pe lângă Ministerul Apărării Naţionale, pentru Armata
de Uscat , general Gh. D9bre, subsecretar de stat pe lângă Departamentul
Apărării Naţionale pentru lnzestrarea şi Administraţia Aimatei, prof. I . Sandu,
subsecretar de stat pe lângă Departamentul Culturii Naţionale şi al Cultelor,
pentru Culte şi Arte, general Victor Iliescu, subsecretar de stat pe lângă
Departamentul Culturii Naţionale şi al Cultelor, pentru Educaţia Extraşcolară,
Aurelian Pană , subsecretar de stat pe lângă Departamentul Agriculturii şi
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Domeniilor, Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul
Finanţelor, dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Muncii,
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, general Constantin S. Constantin, subsecretar de
stat pe lângă Departamentul Apărării Naţionale, însărcinat cu aprovizionarea
armatei şi a populaţiei civile, prof. I. C. Petrescu, subsecretar de stat pe lângă
Departamentul Culturii Naţionale şi al Cultelor, Trtus Dragoş, subsecretar de stat
pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri, al Românizării, Colonizării şi
Inventarului, prof. Al. Marcu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul
Propagandei Naţionale, general C. Vasiliu, subsecretar de stat pe lângă
Departamentul Afacerilor Interne, Petre Strihan, subsecretar de stat pe lângă
Departamentul Afacerilor Interne, general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei,
general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei, prof. Gh. Alexianu, guvernatorul
Transnistriei, Gh. Minescu, directorul general al l.N.C.0.0.P., Eugen Cristescu,
directorul general al S.S.I., general Gheorghiu, colonel Diaconescu, directorul
general al Politiei şi Siguranţei Statului, prof. I. N. Fmţescu, administratorul
general al Creditului Industrial, ing. Cezar Popescu, directorul general al Societăţii
Distribuţia, ing. M. lipănescu, directorul general al Creditului Industrial.
[. . .]
Problema stabilirii regimului juridic al bunurilor intrate în patrimoniul
statului.
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Este vorba de acel decret-lege
hotărât de domnul mareşal să fie făcut de acum două luni şi care nici
până astăzi n-a fost întocmit, în legătură cu situaţia juridică a bunurilor
intrate în patrimoniul statului, de când era domnul general Zwiedeneck
subsecretar de stat al Românizării 1 •
Dl. Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: După părerea mea, ca jurist.
socotesc că este foarte bine fixat regimul bunurilor din Basarabia. Cred
însă că este vorba aici de altceva: de exproprierea bunurilor industriale.
Decretul l-am făcut şi l-am dat domnului general Calotescu.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Am citit în fugă proiectul şi aş
avea o obiecţiune de făcut. Proiectul referitor la colonizare mi-a fost
trimis la Cernăuţi, am făcut contrapropuneri, s-a făcut acum un nou
proiect, la care ar trebui să fac iarăşi contrapropuneri. Cu sistemul
acesta, bănuiesc că nu se va mai termina niciodată , pentru că există în
această privinţă o divergentă de păreri între noi.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Care este divergenta?
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Se spune aici într-un articol din
lege că evreii din Bucovina au dreptul de contestaţie în termen de 30
zile, în caz de expropriere. Or, evreii din Bucovina sunt acum în
Transnistria.
Dl. Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Nu este vorba de evrei, ci de
cei care nu sunt evrei si care au drept de contestaţie de 30 zile, dacă dv.
luaţi bunurile. Este un text care se introduce în toate legile de
expropriere. [ . . . ]
DL prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnul ministru de finanţe
a pus problema acestor bunuri într-un Consiliu de Miniştri de la Predeal,
motivat de faptul că unele din ele îşi pierd din valoare, şi pe de altă parte
a pus problema nevoilor statului, nevoi care se ridică la 200 miliarde.
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Domnia sa a pus problema echilibrării bugetului, prin acoperirea unei
părti din sumele necesare şi cu blocări de sume care ar rezulta din
vânzarea unora din aceste bunuri.
Domnul ministru de finante punea problema, fiindcă ne-am
angajat să facem distribuirea acestor bunuri ţinând seama şi de calitatea
acelora care le vor primi. Ne-am pus problema, ce facem, pentru că
Centrul Naţional de Românizare, sectia jurisdictională, printr-o greşită
interpretare a decretului privitor la atributiile acestei sectii jurisdictionale,
a dispus altfel.
Eu, în întelegere cu dl. preşedinte Macri, am pus principiul că
tribunalele vor judeca toate contestatiile, însă pentru ca tnbunalele să nu
aibă o răspurrlere prea mare, trebuie să dăm un titlu de comisie
rogatorie tribunalului, pentru ca tribunalul să ştie că decizia sa este
supusă unui control.
Dacă Centrul Naţional de Românizare, sectia jurisdictională , va
găsi într-o zi că o asemenea deciziune nu este dreaptă sau că nu apără
interesele statului, nu o investeşte, întrucât are un caracter de comisiune
rogatorie.
Acesta a fost principiul pe care îl fixasem.
Din acestea, a degenerat într-un organ jurisdictional exclusiv şi
evreii au făcut contestatu că nu intră în aplicarea decretului. Pentru
motivele cele mai neserioase au înregistrat contestaţiile şi s-au plâns la
Centrul National că bunurile lor n-au fost transmise câtă vreme
contestaţiile nu sunt judecate. Aceasta lipseşte statul de valorificarea
unui patrimoniu pe care t-a dobândit în mod formal.
Şi atunci dl. ministru al finantelor, ţinând seama de aceste
consideratiuni, propunea scoaterea la licitatie a acestor bunuri şi punerea
lor în valoare.
Mai întâi, în cazul în care ne-am fi oprit la această formulă şi am
fi dat instantei de notariat competenta de a atnoui aceste bunuri unor
categorii de persoane , de a stabili care sunt conditiile care trebuie să
întrunească persoanele care tineau bunurile, dădeam instantei dreptul să
controleze ea însăşi calitatea persoanelor, şi în acest caz proba se făcea
înaintea instantei. Instanta trebuia să fixeze conditiunile pentru licitatie şi
să dea termen de 45 zile pentru ca toate bunurile evreieşti să fie supuse
licitatie.i, iar Instanta să le atribuie persoanelor prevăzute de lege.
Mai întâi, aceasta ducea la o coborâre a valorii acestor bunuri,
pentru că dacă le scoteam la licitatie, coboram valoarea lor. Apoi,
treceam aceste averi dând judecătorilor o răspundere prea mare, şi în
afară de aceasta, făceam mai mult o reformă cu caracter financiar şi
prea puţin socială.
La aceste argumente eu mai adăugam încă unul. Am spus:
Suntem într-o epocă inflationistă , când toate tările au renunţat la
regimul de acoperire metalică. Lipsa unui raport între monedă şi aur
este în toate tările. Prin urmare, urma să facem operaţiunea acum, să
fac-.em o politică de transformare a patrimoniului imobiliar al statului
într-o monedă, tocmai acum când azvârlirea pe piată a unei cantităti
mari de monedă ar agrava şi mai mult situaţia. Aceasta însemna să ne
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depărtăm de la regula generală . Astăzi nici un om nu-şi mai vinde
proprietatea . de bună voie, decât numai dacă este silit de anumite
împrejurări. ln afară de aceasta, oamenii care au simţul prudentei, simtul
conservării patrimoniului lor nu vând bunurile imobiliare. Dimpotrivă,
oamenii cumpără astăzi bunuri imobiliare.
Prin urmare, am discutat această problemă , ca să risipesc
definitiv orice fel de îndoială în această privinţă. Problema aceasta a
transformării bunurilor evreieşti în capital, sau mai puţin, a dreptului de
dispoziţie al evreilor asupra bunurilor cu dreptul de a conserva, aceasta
nu poate fi pusă în discuţie, mai ales astăzi.
Vă rog, domnule Dragoş, să studiaţi problema jurisdicţională ,
apoi planul de atribuire, stabilirea categoriilor, a instantelor şi a
conditiilor financiare, aceste fonduri constituind deocamdată un
patrimoniu al statului.
Eu aş recomanda domnului ministru de finante ca să tină seama
că, printr-un acord cu Banca Naţională, aceste bunuri imobiliare pot să
treacă într-un cont special, pentru că ele reprezintă o valoare reală
indiscutabilă şi pot servi cel puţin ca instrument de acoperire a unui cont
în raporturile dintre stat şi Banca Naţională, dacă nu chiar de acoperire
a unei emisiuni, pentru că o proprietate imobiliară astăzi este o valoare
aur, ea nu poate să fie comparată cu acoperirea care altădată a awt-o
Rentenmark, pentru că Rentenmark era rezemată pe principiul
proprietătii naţionale. Cred că conservarea patrimoniului statului a
acestor bunuri poate să înlesnească operaţiunile de trezorerie şi să
acopere o parte din nevoi.
Vă rog să puneţi în studiu cât mai repede problema şi pentru
bunurile industriale şi pentru cele agricole, pentru că de pretutindeni îmi
vin ştiri că administrarea acestor bunuri prin administratorii de astăzi,
este vicioasă.
Sistemul de administrare de până astăzi trebuie să înceteze,
pentru că el constituie o sursă pentru administratori şi o pierdere pentru
stat.
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Este exact ceea ce spuneţi. În
ceea ce priveşte comisia centrală de judecată, în momentul când eu
m-am dus să văd care este rezultatul activităţii, am constatat că din circa
9 OOO de contestaţii, fuseseră puse pe rol 1 000 şi solutionate 72.
Aceasta echivalează o imposibilitate de a soluţiona problema.
Şi atunci, de acord cu dl. ministru de justiţie, de finanţe şi cu dl.
preşedinte Macri, am întocmit proiectul de lege şi l-am trimis aci. Astăzi,
se găseşte la dv. El priveşte trecerea acestor contestaţii la Curtile de
Apel2•
Domnul ministru Stoicescu m-a asigurat că este în măsură să
solutioneze aceste probleme cu completele Curţilor de Apel.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Astăzi dau drumul
decretului.
Am făcut această digresiune, fiindcă am auzit în ultima vreme că
circulă cu toată stăruinţa acest zvon, că evreii îşi vor relua bunurile.
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Bine aţi făcut că aţi spus-o.

372
https://biblioteca-digitala.ro

Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: După cum tot astfel am
vrut să informez pe domnii miniştri în această privintă, ca să ştie care
este preocuparea guvernului.
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Conditiunile sunt de două
feluri: sau condiţiuni de fond asupra dreptului, sau asupra calitătii
persoanei . . .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Dar în ceea ce priveşte
arendările pentru Basarabia şi Bucovina?
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: S-a constatat că s-au făcut
arendări pe un an care au dus la rezultate dezastruoase .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: În principiu, pe ce termen
propuneţi să se facă arendările?
Dl. Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Pentru industrie, minimum
doi ani, iar pentru celelalte locatiuni, nu interesează. [ . . . ]
Au fost vii arendate pe un an. Aceasta constituie un dezastru. [ . . . ]
DL prof. I. Petrovici, ministrul culturii nationale: Aş vrea să ştiu dacă, în stadiul
actual al problemei, este vreo speranţă că la institutiile unde se simte
criza de localuri s-ar putea pune ceva la dispqzi:ţie.
Dl. Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Într-o săptămână voi aduce
proiectul cu privire la distribuire şi administrare.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnul profesor Marcu
îmi făcea un semn cu speranta că îi voi da un local pentru Ministerul
Propagandei.
Autoritătile trebuie să pună foarte mare frână în cererile acestea,
pentru că noi trebuie mai întâi să plătim aceste bunuri. În momentul
când Ministerul de Finante se gândea să transforme bunurile acestea în
substrat metalic pentru stat, vă închipuiţi că distribuirea acestor bunuri la
autorităţi ajunge nu numai să nu-l ajute, dar să constituie o sarcină
mare.
Acolo însă unde este neapărat necesar un local şi statul plăteşte
astăzi chirie, desigur că se va avea în vedere această situaţie şi se va
distribui localul necesar. [ . . . ]
Mai departe:
Punctul Ul: .Să se reintroducă autorizatiile de călătorie pe C.F.R.
pentru functionari şi familiile lor, în scopul de a se putea supraveghea
activitatea sotiilor evreice ale unor funcţionari stabiliţi în Bucovina".
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat al Ministerului Internelor: S-au suprimat
autorizatiile de circulaţie pentru români şi în general pentru funcţionari şi
familiile lor. Rămân numai pentru evrei.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Dv. dati o decizie în acest
sens şi discutaţi problema şi cu domnul Strihan.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Nu este vorba numai de familiile
funcţionarilor. Aceasta trebuie să privească toată tara, fiindcă poate să
vină o evreică, sotie de funcţionar, în Bucovina.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Se poate lua dispozitia cu
caracter general pentru sotiile evreice sau stabiliţi dreptul de circulatie
numai cu autorizaţie, chiar pentru sotiile de funcţionari.
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,
Punctul IV: .Cererea consulatului german din Cemăuti de a se
admite înapoierea din Transnistria a unui număr de 35 evrei evacuati din
Bucovina de Sud, spre a fi repuşi în drephoile pabimoniale ce le-au awt
în trecut9.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Aceşti evrei sunt supuşi germani
luati din Bucovina şi trecuti în Transnistria.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vă rog să faceti o adresă
către Ministerul Afacerilor Străine, privitor la această chestiune. Până
atunci nu luati nici o măsură, spunând că aceasta este o problemă care
aparţine Ministerului Afacerilor Străine.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Mai este o chestiune: Consulatul
German din Cernâuti pretinde ca toate bunurile supuşilor gennani din
Cemăuti, evrei la origine, să fie trecute în proprietatea Consulatului
German .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Spuneti, vă rog, că ati pus
problema la Bucureşti şi că am considerat că nici măcar nu trebuie să ne
ocupăm.
Dl. general C. Calotescu, guve�torul Bucovinei: Am făcut intervenţia necesară .
'
[. . ]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Urmează chestitmea notei
din 4 ianuarie privitoare la situatia evacuării evreilor din Transnistria la
est de linia ferată Jmerinka-Odessa3•
Dl. prof. Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei: Eu nu ctm0sc situaţia exactă, nu
am văzut dosarul.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: La Moghilev s-a··
oprit tm număr de evacuaţi, întrucât masa lor nu putea încăpea în
partea din nord. S-a cerut să-i �oborâm în judetul Balta.
Dl. prof. Gh. Alexianu, guvernatorul T�i: Nu pot s-o fac.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Cred că , fată de vremea
de acum, problema este inoportun să fie discutată .
Vă rog să studiaţi posibilitatea unei descentrări, unei uşurări a
anumitor zone4 •
Tot ceea ce vă rog este să faceţi acest lucru, pentru că alături de
această informaţie, în dosar era şi problema regularltătii unor operatiuni,
şi dacă îmi aduc bine aminte, era vorba de unele acte de confiscări de
bunuri.
Dl. prof. Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei: S-a făcut o anchetă.
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Le ia Consiliul de Patronaj şi
de la Otaci5 şi de la Mărculeşti.
Dl . prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Neregularităţile erau făcute
de particulari, care n-au luat bunurile pentru Consiliul de Patronaj .
Prin urmare, vă rog să vedeti care este situaţia şi să-mi
răspundeti. De asemenea, propuneri în legătură cu aceste migraţiuni,
mergârxi chiar mai departe6•
.

A. S . B Fond P.C . M . Cabinet. dosar 48 1 / 1 94 2. fi lele 1 -3 . 3 7-38
. .
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' Generalul Eugen Zwiedeneck a condus Subsecretariatul de Stat al Românizării în perioada ianuarie
decembrie 194 1 , când a fost înlocuit de Titus Dragoş.
2 Legea a apărut în Monitorul Oficial P.I, nr. 26 din 31 ianuarie 1942. Vezi E.R. 1 940-1 944, voi. I,
documentul 37, nota 2.
3 Inspectoratul General al Jandarmeriei avea în vedere evacuarea evreilor concentrati în iucletul Moghilev
spre iucletul Baha, la est de linia ferată Jmerinka-Odessa. Măsura trebuia să aibă ca efect
descongestionarea judetului Moghilev de evrei şi întreruperea contactului care se stabilise între evreii din
Moghllev şi cei de acasă. (vezi M. Carp, C.N. , voi. III, documentul 174).
• Autoritătile româneşti Şi populaţia locală din judetul Moghilev erau alarmate pentru o prea mare
concentrare evreiască în Moghilev. Astfel, conform unui Buletin Informativ întocmit de Inspectoratul de
Jandarmi Transnistria pentru perioada 15 decembrie 194 1 - 15 ianuarie 1 942, din 1 18 847 evrei trecut!
peste Nistru, până la sf� lunii decembrie 1941 la Moghilev s-au oprit provizoriu 55 913 de deportati
(M. Carp, C.N. , documentul 165).
5 Evreii deportati dincolo de Nistru au fost jefuiti .la Otaci, principalul punct de trecere spre Transnistria .
Este concludent în acest sens şi următorul raport al Inspectoratului General al Jandarmeriei către
Ministerul Afacerilor Interne:
lnspectcrotul General ol Jondameriel o fost Informat co Io punctul de trec81'8 Otocl. pe unde se
face 8\IOCucno l!lllfellor din Bucovina şi Bosaoblo. se produc unele neregull sau abuzuri.

stoblllt:

Am ordonat verificarea lnformoţlunllor printr-un ofiţer superior. core. cercetOnd Io faţo

loculul. o

1 . Se în�lnO geutOţl în transmiterea şi depozllxno bogojelor ce evreii ou osupro lor; pentru

co deşi s-o pus în vederea lor Io evocucn o nu lua dec&: str1ctul necesar co îmbrOcOmlnte şi alimente.
totuşi toţi evreii duc Io tren şi Iau cu el bogoje
·.-,.

foarte multe.

Din aceostO cauzo Io sosireo trenurilor Io molul Nistrului. din llpsO de vehlcule. contltoţt foarte

mori de bagaje ou romos în g6-I şi în c�.

AutorltOţlle locale ou luat mOsurl de adunare şi înmogozinore o acestor bogoje în cose şi
remize. dor mOsurlle luate ou fost Insuficiente şi nu ou fost luate cu garanţia absoluto de pozo.
AstOzl s-o început Inventarierea acestor bogoje şi urmeozo o se stabili distribuţia lor Io armato.
spltole. Cruceo Roşie sau Socletoteo de Patronaj.
Peino în prezent ou fost ridicate de Comandamentul 4 Terltorlol de Io M(rculeştl şi transportate
1 0 vogoone. lor alte 3 vogoone de Ministeru! Apă"Orli Noţionale. De Io Otacl peino în prezent nu s-o
ridicat nimic.

2. Schimbul de monedO şi ridicarea valorilor aflate asupra evreilor s-o fOcut în condiţiuni care
lasO loc Io suspiciuni şi altlcO.
Din cercetOrlle Informative sumare ce s-au fOcut. rezulto co delegaţlo B.N.R. nu o încheiat pe loc
şi zilnic acte. prin care sO se stoblleoscO sumele şi volorlle confiscate; sume şi volorl ce ou fost deţinute, şi
apoi erpec:llote. f&o forme precise. care trebuia sO înlOture poslbllltoteo sustragerii.

Mult mol tenlu s-o încercat o punere în ordine, dor totuşi cu mOsurl total Insuficiente.

3.

Operoţlunlle executate Io cele 3 puncte de trecere din nordul Bosaoblel. odlcO Io Otoci,

CosOuţi şi Rezina. ou fost organizate de Morele Cartier General. secţia

o

11-o, care o avut Io dispoziţie

pentru pozo şi tro nsferore şi unitOţi operative de jandarmerie Io companie de poliţie Io fiecare punct.

la fiecare din punctele de trecere un ofiţer ol Stotulul Major o organizat şi supravegheat

operaţiunea.

Inspectoratul General ol Jandarmeriei o semnalat Morelul Stat Mojar fq)tele constotnte şi pe
oceostO bozO s-o ordonat o onchetO Io core lou porte un delegat ol Marelui Cartier General. un delegat ol

GuvernOm&itulul Bucovinei. Inspectoratul de Jondormi respectiv şi un delegat ol B.N.R. Ancheto este în
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curs. Vom rcportc

ulterior concluzlunlle anchetei mixte. (A.S.R.I., Fond Penale, dosar 40010/1 14, fila
293 f şi v).
• Din ordinul mareşalului Ion Antonescu, deportările în Transnistria au fost suspendate la sfârşitul lunii
noiembrie, pentru a fi reluate în primăvara anului 1942.

1 28

1942, februarie 12
Şedinta Consiliului Economic de Coordonare.
Se constată o incompetentă în administrarea
bunurilor expropriate de la evrei. Se compromite
„reforma de românizare" .

[. . ]
Dl_ prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Mergem mai departe. Altă
chestiune din ordinea de zi: .Dispozitiile asupra personalului evreiesc•.
Dl. I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Este chestiunea în legătură cu
inginerii, avocatu, medicii etc. , evrei, pe care aţi rezolvat-o dvs.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşeclintele Consiliului: Da. Am şi dat un
comunicat în privinta aceasta 1 , în întelegere şi cu domnul ministru
general Pantazi, pentru că n-are nici un sens ca ahmci când statul poate
să aibă un venit efectiv din această contributie de muncă , tocmai atunci
să folosească munca fizică brută a unor oameni care preferă să
plătească mai mul şi care nu dau statului nici prin munca lor serviciul pe
care l-ar avea statul angajând oameni pentru aceasta.
Dl. I. Marinescu, ministrul economiei naţionale: Unii sunt necesari vieţii
economice.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Sigur că da. Dar acest
decret, în ce priveşte taxele . . .
Dl. general Pantazi, ministrul apărării naţionale: L-am făcut cum ne-am priceput şi
noi.
[. .]
Dl . prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: În legătură cu
administratorii si îndrumătorii din întreprinderi, aş dori să pun o
problemă pe care am discutat-o înainte de a intra în Consiliu cu domnul
ministru Dragoş: faimoasa chestiune a administrării morii Herdan. Moara
Herdan a fost foarte prost administrată în ultima vreme, timp de un an
şi jumătate. A ajuns la Parchet cu gestiunea ; sunt sume colosale. Are o
gestiune de un miliard opt sute de milioane în timp de un an. . . Este o
situaţie foarte confuză şi foarte complicată 2 •
.

.
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Problema care se pune este următoarea: ce facem pentru ca în
viitor o asemenea administrare să nu se mai repete la moara Herdan şi
proasta experientă care a fost făcută să ne ajungă pentru ca să nu se
mai sufere pagubele întâmplate. [ . . . ]
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Domnule prim-ministru,
daţi-mi voie să mai adaug câtva cuvinte într-o chestiune care interesează
şi pe domnul general Constantin şi pe domnul ministru Pantazi. Este
vorba de o altă moară , mai mare şi mai bună decât moara Herdan.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vă rog, donmule general
Constantin, şi pentru moara Fdderman3 de la Bacău să vă faceţi
propunerile în scris , ca pentru moara Herdan. Ştiti care este punctul
meu de vedere în această privinţă. Eu sunt împotriva amestecului statului
în întreprinderile private de on:lin economic. Cred că un stat sănătos
care se substituie intereselor private, chiar dacă a fost sănătos la
început, devine un stat bolnav. Or, nu poţi tine o societate sănătoasă
decât prin solidarizarea intereselor private şi prin organizarea lor pe
temeiuri cât mai sănătoase.
Un stat nu poate să fie sănătos fără o producţie perfect
organizată. Sunt anumite funcţiuni în stat pe care, fără îndoială, statul
trebuie să şi le însuşească. Unele din aceste funcţiuni sunt cu caracter
permanent. În anumite împrejurări trebuie ca statul să se substituie unei
iniţiative private. Unele din acestea sunt împrejurări exceptionale, care
împing statul la această măsură: starea de război; condiţiuni improprii de
producţie, când producţia poate să scadă sau să înceteze; când
interesele private vin în concurentă cu interesele statului şi merg până la
concurenta dusă împotriva statului; când interesul privat se transformă în
instrument de anarhie al intereselor străine şi lucrează împotriva statului;
când neglijenta sau alte cauze opresc un factor de economie naţională
să producă. În toate asemenea împrejurări este o datorie pentru stat să
intervină. În cazul acesta, declar cu toată onestitatea - şi o spun pentru
ca acest lucru să rămână înregistrat - că, dacă aş fi ştiut că opera de
românizare, în materie industrială mai ales, duce la consecinţe atât de
grave pentru continuitatea producţiei şi funcţiunile noastre economice,
vă asigur că nu m-aş fi jenat de judecata subiectivă , superficială şi
nedreaptă a cercurilor sau lumii de pe stradă şi aş fi pus condiţiuni
intermediare pentru trecerea acestor fonduri din patrimoniul evreiesc în
patrimoniul românesc, fiindcă aş fi awt conştiinţa că împlinesc mai mult
astfel un seTViciu economiei naţionale, agricole şi naţionalismului nostru
economic decât făcând altfel.
Astăzi, după ce am luat averile evreieşti, după ce suntem în
situatia aceasta, putem să ne arătăm incapabili în fata noastră înşine şi
în fata străinătăţii? După ce am luat aceste fonduri industriale pentru
motive de însănătoşire a vieţii noastre economice, putem să ne arătăm
incapabili fată de noi înşine? Putem, după reforma pe care am făcut-o
ca să întărim societatea şi economia românească, putem s-o privim ca o
reformă nepotrivită, fără valoare istorică, fără valoare de eficientă
efectivă? Se poate aceasta? Şi atunci câteva cazuri de acestea - cum este
moara Herdan sau moara Fdderman -, câteva fonduri industriale de
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comert, dacă , luate în administrarea statului ajung să se prăbuşească,
compromit atunci întreaga noastră reformă.
Aici nu este vorba numai de un inteIVenţionism pentru
conservarea economiei noastre; este vorba de o inteIVentie pentru
conservarea prestigiului statului şi a reformelor pe care el le-a îndeplinit.
De aceea vă rog să tineti seamă că toată opera mareşalului Antonescu
în acest domeniu - şi economică şi naţională riscă să fie compromisă
dacă nu ţinem seama serios de acest lucru. Ştiu că nu-i pot cere
domnului ministru Dragoş, care e venit după ce au fost elemente de
naufragiu în românizare, ştiu că nu-i pot cere să facă astăzi miracol din
ceea ce s-a prăbuşit lent, în popasul de un an şi jumătate. Eu aştept ca
domnul ministru Dragoş, care face toate eforturile, să pună ordine acolo
şi aştept şi concluziunile comisiunilor de anchetă în această privinţă şi
apoi, vă declar fără nici o jenă, voi trece la măsuri radicale, pentru că nu
vreau să se compromită reforma mareşalului Antonescu şi după toate
celelalte să ajungă statul să fie păgubit, atunci când el şi-a luat sarcina să
despăgubească pe aceia pe care i-a expropriat.
Atunci, penbu bunurile industriale şi nu numai, pentru acelea care
interesează agricultura şi activitatea economică dar şi pentru celelalte,
vom merge imediat la un regim sau de lichidare imediată, prin vânzare,
prin creare de societăţi anonime şi vânzare de acţiuni, sau la un regim
de administrare colectivă, în sarcina unor întreprinderi, a unui sindicat de
întreprindere, în care să intre Banca Natională, Creditul Industrial,
câteva industrii de specialitate, pentru că numai în modul acesta putem
să salvăm reforma şi să nu dispretuim o activitate economică şi să facem
o reformă care să fie în contra statului însuşi.
Acelaşi lucru pentru bunurile imobiliare urbane. Vom examina
situaţia atunci, după ce vom vedea care sunt rezultatele administrării. Şi
atunci şi în acest domeniu va trebui să venim cu soluţii radicale. Până
atunci, rog pe domnul ministru al agriculturii ca, împreună cu domnul
ministru Dragoş, să studieze problema cât mai eficient, pentru
proprietătile agricole, fiindcă şi aici trebuiesc soluţii radicale. La fel în ce
priveşte proprietăţile din Basarabia pentru expatriaţi, proprietăţile de o
întindere teritorială mai mare şi care însemnează o administrare comună
şi acolo trebuie să venim cu soluţii radicale, fiindcă nu putem
compromite administrarea statului şi statul însuşi, aceasta în afară de
pagubele pe care le realizează economia şi industria noastră .
Dl. Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Afară de ceea ce s-a petrecut
în Bucureşti, lucru care este foarte grav.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Foarte grav. Au fost
magistraţi care şi-au atribuit case şi imobile. Odios!
A. S . 3 . ;ond P . C . M . Cabinet. dosar 4 78/ 1 94 2 . voi . ! ! . fiie!e 1 92- · 96
-

.

' În ziarul T1111pu/ din 13 februarie 1942, apărea următorul comunicat: . Tn1:1Vc&: vn deaet care va preciza
condlţille de mvna5 obligatorie o evrei/or este tn pregl1ttre, p6n(J Io pvbllcoreo Ivi, evreii tftmţi nv llCf'
presto deocandotO oceasttl mvna5, ri!trl6n&!d co eo siJ fle tnlocvltt! tntr--0 to:r6 zllnic6. Rceastt! to:rc5 va fi
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pmpotţlonoliJ venitului şi fn rq:>at cu num&ul zilelor de munci:J fl%Ol:N prin lege. Evreii an nu Kll" putea

pl4tl acest. tare sunt obligaţi o presta munco•.
2 ln leg;\tură cu moara Herdan, vezi documentul 86 din volumul de fată.
3 Moara Fllderman, creată în 1923, era cotată printre ceJe mai sistematice mori din ţară . ln 1 934 avea
52 de lucrători. (I. Kara, Obştea evreiascA din Bacău, pag. 56).
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1942, februarie 26
Şedinta Consiliului de Miniştri. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, acuză băncile
româneşti că acordă credite evreilor şi străinilor, care
se imbogătesc. Se stabileşte regimul J uridic al bunurilor
expropriate de la evreii din Basarabia şi Bucovina. Au
rămas proprietăti evreieşti şi de la cei deportati de ruşi.
Şedinta se deschide la ora 1O, 1 O, sub preşedinţia domnului mareşal Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Iau parte domnii: prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului, prof.
I. Petrovici, ministrul culturii naţionale şi al cultelor, general D. Popescu, ministrul
afacerilor interne, general N. Stoenescu, ministrul finantelor, general I. Sichitiu,
ministrul agriculturii şi domeniilor, prof. dr. Petre Tomescu, ministrul sănătătil, I.
Marinescu, ministrul economiei naţionale, ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor
publice, contraamiral N. Păiş, subsecretar de stat al Marinei, general Victor Iliescu,
subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii, Mircea Vulcănescu, subsecretar de
stat la Ministerul Hnantelor, dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat al MWlCii,
general C. Constantin, subsecretar de stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei
Civile, Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării, prof. Al. Marcu,
subsecretar de stat al Propagandei Naţionale, general C. Vasiliu, subsecretar de
stat la Ministerul Afacerilor Interne, Petre Strihan, subsecretar de stat la Ministerul
Afacerilor Interne, general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei, general C.
Calotescu, guvernatorul Bucovinei, prof. Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei,
Al. Otulescu, guvernatorul Băncii Naţionale, general I. Arhip, subşeful Marelui Stat
Major, general Vintilă Davidescu, secretar general la Ministerul Apărării Naţionale,
general T. Orezeanu, director general la C.F.R. , Gh. Minescu, director general al
l.N.C.0.0.P. , prof. I. N. Fintescu, preşedintele Consiliului de Administraţie al
Creditului Naţional Industrial, Gh. Alexandrescu, director general la Creditul
Naţional Agricol, M. Romniceanu, preşedintele Consiliului de Administraţie al
Băncii de Credit a Meseriaşilor, colonel C. Sireteanu, directorul Intendentei, Al.
Nasta, director general al Creditului Agricol Ipotecar, I. Jolden-Rădulescu, director
general al Băncii de Credit a Meseriaşilor.
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[. . .]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Sunt jidani şi armeni care au
venit în tară cu paşapoarte Nansen, fără nici un ban în buzunare şi
astăzi slUlt posesori de averi de sute de milioane , dacă nu chiar de
miliarde.
Prin ce mijloace au ajuns aceştia atât de bogaţi? Banca Naţională
şi celelalte mari bănci le-au deschis credite, oricât de mari ar fi fost
cerute, pe când un român nu poate găsi credit. Căutăm cu binoclul să
vedem dacă românul are drept să ia credit. A trebuit să intervin eu
personal şi în Banat, pentru că acolo totul se acapara de străini şi
românii erau înlăturaţi. A trebuit să chem C.E.C.-ul, ca să schimbe
situaţia, după ce mare parte din bunuri fuseseră acaparate de alţii .
Această lipsă de solidaritate l-a . făcut pe român ca să nu poată să
facă vreodată econo:nie şi să o poată păstra.
Uitaţi-vă acum ce se petrece cu legea sabotajului şi urmăriţi
numele celor traduşi în fata instantelor judecătoreşti. Nu veti găsi nici un
jidan, ci numai români. Pe aceşti români legea ii loveşte. Să nu mi se
spună că jidanul nu face sabotaje. Este singurul care îl face, dar
nenorocirea e că nu-l poate nimeni descoperi.
Unnăriti actele de sabotaj şi numele acelora pe care ii
condamnăm la moarte pentru că au fost găsiţi purtând revolvere. Toţi
sunt numai români. Pentru mine este un adevărat proces de conştiinţă
dacă trebuie sau nu să-i trimit la zid.
Pe această chestiune a creditelor, lupt de ani de zile şi spun: dati
credite la români; dati credite în toate părţile, ca să putem ridica viata
românească în acest stat. Noi nu respirăm viaţă românească. Respirăm
în toate institutiile economice numai viaţă mozaică-englezească, în
realitate viată judaică.
Se fac toate şicanele românilor şi toate uşurinţele străinilor. Dacă
este cineva cu nume străin, imediat i se deschid toate uşile româneşti şi
toti aceşti nemernici, care stau noaptea în baruri şi cafenele, toti aceştia
capătă tot ceea ce vor. Cum are un .eseu" în coadă, trebuie să stea la
uşi şi să aştepte fără nici o speranţă că va căpăta ceva. [ . . . ]
Pe mine nu mă interesează cine ia întreprinderi. Eu am rugat pe
domnul Otulescu să cheme pe toti reprezentanţii fina.ntei liberale şi să le
spună că, dacă nu-şi fac datoria, îşi asumă anumite responsabilităti în
cadrul statului. Eu nu mă uit dacă o bancă este liberală sau ţărănească,
ci mă uit numai să nu fie ovreiască, pentru ca totul să meargă în mâini
româneşti.
Deci, dumneata, domnule general Calotescu, să nu te amesteci.
Dacă o întreprindere este luată de Creditul Industrial sau de Banca
Românească, foarte bine; numai de evrei să nu fie luată . Încolo, poate
să o ia orişice român1 • [ )
Nu se poate dezvolta nicăieri pe suprafaţa globului o economie
fără bani. Or, dacă băncile n-au posibilitatea să dea banii necesari
pentru dezvoltarea conomică a unei provincii, ce putem face noi acolo în
opt luni de zile de la Unire? Vă întreabă un om care nu este economist.
• • •
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Dl. prof. I. N. Fintescu, preşedintele Consiliului de Administraţie al Creditului
Naţional Industrial: Eu cred că pentru Basarabia şi Bucovina ar trebui să
facem ceea ce s-a făcut pentru creditele de românizare. Banca Naţională
să afecteze o anumită sumă şi să suporte un risc, prin acordarea de
credite în canci.iţii identice cu creditele de românizare, unde nu numai
banca particulară suportă riscul, ci şi Banca Naţională şi statul.
Dacă vom merge cu creditele comerciale obişnuite, fără garanţii,
nu facem nimic. Trebuie extinsă ideea de credite de românizare, pentru
sustinerea comerţului.
Dl. mareşal Ion Antonescu, corxiucătorul statului: Ce se opune la extinderea
acestei idei? Guvernul doreşte aceasta.
Dl. prof. I. N. Fmtescu, preşedintele Consiliului de Administraţie al Creditului
Naţional Industrial: S-a făcut o lege specială, pentru trecerea bunurilor
evreieşti în mâinile românilor. Creditele acordate pentru aceste
operaţiuni ar putea fi generalizate şi la altele, în limitele unei anwnite
sume.
Dl. Gh. Alexandrescu, directorul general al Creditului Naţional Agricol: Nu cere
clientela.
Dl. prof. I. N. Fmtescu, preşedintele Consiliului de Administraţie al Creditului
Naţional lrxiustrial: Nu e vorba numai de agriculură.
Dl. Gh. Alexarxirescu, directorul general al Creditului Naţional Agricol: Şi eu
vorbesc în general.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dumneata vorbeşti aici a.şa , dar
eu pot să scot plângeri de la dosar ale unor oameni care au cheltuit, au
alergat şi n-au căpătat nici un credit.
Dl. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Pot să vă trimit toate cererile.
[ „ .]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: .Problema stabilirii regimului
juridic al bunurilor".
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Am discutat-o cu dorrmul
Dragoş.
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Din punctul de vedere al
aplicării regimului de forxi, nu există nici o dilicultate. Centrul National
de Românizare, în interesul statului, este proprietar al tuturor bunurilor
din Basarabia şi Bucovina, care au făcut obiectul celor şase legi de
expropriere de la evrei2 • Celelalte bunuri sunt administrate de
Guvernămintele Basarabiei şi Bucovinei. Regimul este simplu.
În fapt, modul de administrare este mai complicat, pentru că
Centrul Naţional de Românizare trebuie să-şi creeze organe de
administrare.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu este numai problema
bunurilor expropriate de la evrei. Mai sunt şi bunuri rămase de la
românii care au fost deportaţi de ruşi. Este o problemă juridică care se
pune şi pentru proprietăţile lor, mai ales că au fost deportati tocmai
românii înstăriţi.
Problema bunurilor expropriate de la evrei are mai multe laturi. În
timpul dominaţiei ruseşti au dispărut sau au fost deportaţi şi evrei3 şi alţi
străini, nu numai români; au fost deportaţi chiar şi ruşi de ai lor. Ruşii
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Dl.
Dl.
Dl.

Dl.
Dl.

n-au unnărit numai o politică de lovire a neamului românesc, pentru că
au deportat şi evrei şi bulgari şi ucraineni şi ruşi de ai lor. Prin urmare,
avem evrei deportaţi, ca şi români de ai noştri; avem evrei m01ii,
decimati de război sau luaţi de armatele ruseşti în retragere şi, în sfârşit,
mai sunt şi evrei rămaşi pe loc. Deci, iată patru categorii numai în cadrul
populaţiei evreieşti din Basarabia şi Bucovina.
In ceea ce priveşte românii, au fost români deportaţi, au fost altii
executaţi de ruşi şi de noi, au mai fost alţii dispăruţi.
Pe unnă , sunt ceilalţi minoritari, de care vrem să scăpăm:
ucraineni, polonezi, bulgari, găgăuzi, toate liftele acestea care s-au
aşezat în nordul şi sudul Basarabiei.
Prin wmare, problema juridică n-are nwnai un singur aspect, ci
are mai multe laturi, care trebuiesc tratate şi soluţionate de acord cu
Ministerul Justiţiei. Noi am pierdut din acest punct de vedere zece luni,
fără să facem un pas înainte.
Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: În ceea ce priveşte toate
bunurile luate de la evrei, în wma exproprierilor, situaţia juridică este
fixată.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Din cauză că drepturile de
proprietate nu sunt precizate, nu merge nici industrial nici comertul.
Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Exact. ln ceea ce priveşte
bunurile celor care au părăsit teritoriul, există o lege care le dă în
administratia statului. Dreptul de proprietate asupra acestor bunuri n-a
trecut în administrarea Centrului Naţional de Românizare şi a
Guvernămintelor.
În ceea ce priveşte bunurile expropriate de la ruşi, problema este
mai grea, pentru că ruşii desfiintaseră proprietatea individuală. Nu ştiu
dacă este bine ca noi s-o reînfiintăm tocmai în favoarea acelora care au
pierdut-o în timpul dominatiei ruseşti.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: De aceea spun eu să examinăm
problema pe toate fetele ei şi s-o rezolvăm.
prof. Mihai Antonescu, vk:epreşedintele Consiliului: În momentul când am
făcut statutul, am examinat problema, dacă trebuie să creăm un statut
diferenţial pentru toate proprietăţile, tinând seama de distinctiunile
făcute de dv. Faptul însă că lipseau toate datele informative, faptul că pe
de o parte nu ştiam dacă cei trimişi în Rusia se vor mai întoarce, dacă au
moştenitori care să facă acţiuni de revendicări, m-a determinat să fac
pur şi simplu o recunoaştere a proprietăţii, care derivă din însăşi
reaplicarea legilor noastre pe aceste teritorii şi să pun principiul
proprietătii statului pentru toate bunurile expropriate, să extind , cu alte
cuvinte, toate principiile legilor de expropriere de aid , iar în ceea ce
priveşte bunurile vacante, fără stăpân, să intre de asemenea dreptul
comun în joc şi în această materie, pentru ca statul să culeagă toate
proprietătile fără stăpân.
Deocamdată rămâne să vedem şi vom avea în curând datele
recensământului, în curs de stabilire - care este numărul şi întinderea
acestor proprietăţi ai căror titulari au dispărut.
-
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DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Care era organul care trebuia să
se ocupe permanent de soluţionarea tuturor aspectelor variate şi
multiple ale acestei probleme, pentru că n-a făcut nici un pas înainte?
DL prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Ca discuţie de principii,
fără îndoială, Ministerul Justiţiei, dar ca studii locale, Ministerul Justiţiei
nu poate face nimic şi trebuie să le facă domnii guvernatori.
Deocamdată eu am dispus ca Institutul de Statistică să studieze
problema pe baza recensământului şi să ne prezinte toate datele
informative asupra situaţiei. Trebuie însă ca guvernatorii să ne ajute.
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Ei au examinat problema?
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Ni se vor da în curând
toate elementele, ca să putem legifera şi lua măsuri.
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Deci, toată această problemă de
ordin juridic, care a fost abandonată complet, trebuie solutionată.
Chestiunea se pune şi pentru Vechiul Regat. Domnul Dragoş,
care cunoaşte problema, a luat-o îndeaproape cercetare.
Nu putem lăsa la infinit să tărăgăneze această situaţie. Trebuie să
soluţionăm problema, pentru că dacă vom stabili regimul bunurilor din
Basarabia şi Bucovina, se vor găsi oameni care să cwnpere sau să
arendeze proprietătile rămase vacante. Până atunci însă, dacă nu găsim
soluţia, stăm într-o ruină totală cu aceste provincii.
DL Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Ca să înlesnim posibilitatea
de administrare a bunurilor, am găsit împreună cu domnul general
Voiculescu, care a fost ieri la mine, o formulă care este cea mai bună şi
care aş dori să fie acceptată şi de dv. : bunurile care au fost administrate
de Centrul Naţional de Românizare vor fi trecute, pe cale de convenţie,
Guvernămintelor Basarabiei şi Bucovinei, ca să le administreze ele,
plătind ceea ce trebuie Centrului din veniturile lor, asigurând plata
cuponului şi dividendelor care trebuiesc achitate şi rămânând ca ceea ce
prisoseşte să folosească administraţiei Basarabiei şi Bucovinei pentru
reconstrucţia provinciilor.
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Foarte bine. Dumneata însă ştii
unde vrem să ajtmgem noi. Nu trebuie să rămânem şi să administrăm la
infinit aceste bunuri, pentru că dacă ele sunt administrate de oameni
nepricepuţi, se produc pagube statului.
DL Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Prin această măsură înlesnim
administrarea bunurilor. [ . . . ]
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Trecem la punctul 10:
.Directoratul Fmantelor a solicitat Preşedinţiei Consiliului de Miniştri să i
se comunice dacă dispozitiunea de a nu se plăti evreilor pensii priveşte şi
pe evreii botezaţi de 10-40 ani, deoarece pe aceştia Comunitatea
Evreiască nu-i admite ca membri şi nu le plăteşte pensie sau ajutoare. În
majoritate sunt oameni foarte bătrâni, săraci şi incapabili de orice
muncă".
Este o problemă delicată. Unii au servit şi sub austrieci. Ce facem
cu aceştia? Sunt muritori de foame?
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Avem două solutiuni: sau le dăm pensie, sau le creăm posibilităti
de muncă, ceea ce nu se poate, pentru că sunt bătrâni, sau să le facem
centre de asistentă.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finanţelor: Ne va costa mai mult întreţinerea
lor.
Dl. mareşal Ion Antonescu , conducătorul statului: Atunci care este solutia dvs.?
Dl. general N. Stoenescu , ministrul finanţelor: Să le restituim retinerile.
Ei nu pot avea nici o revendicare fată de stat. Vor spune însă că
le-am confiscat banii.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Se poate foarte bine ca
dvs. , domnule ministru al finanţelor, să dati fondul care reprezintă
retinerile, pentru ca dl. guvernator să aibă sumele necesare pentru
întretinerea lor, sau să facă o casă de asistentă pentru ei.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Este vorba şi de evreii botezaţi
care au fost funcţionari.
Dl. mareşal Ion Antonescu , conducătorul statului: Să li se dea pensii.
Trecem la punctul 1 1 : .Chestiunea expertilor agricoli gerrnani şi
propunerea domnului Wilke cu privire la organizarea unei gospodării
model".
Ce este cu această chestiune, general Calotescu?
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: S-a invocat că ar exista un
contract între germani şi guvern în legătură cu aceasta, dar nu ştiu de
existenta acestui contract.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu există acest contract. [ . . . ]
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Vin mereu la mine şi mă
întreabă.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să le spui că este o chestie de
guvern şi unnează să fie tratată la Bucureşti.
Domnului consul de acolo să-i dai acelaşi răspuns. Să nu dai curs
nici unei cereri. Tot ce este proprietate jidănească, fie jidan cetăţean
gemian, fie jidan cetăţean român, aceştia nu pot deveni şi nu pot
rămâne proprietari de terenuri rurale în Bucovina.
A. S . B . . ;:ond P.C . M . Cabinet. dosar 482/ 1 942. 1 :eie 88. 89. ·, � 3. · '. 4 . : 2 ' .
1 23 . 1 40- 1 43. 1 67 . 1 68
1 Nu există statistici din care să rezulte structura etnică a celor care au beneficiat de credite acordate de-a
lungul timpului. În 1936 a apărut o culegere de studii intitulată Contributii la problema creditului.
Conform datelor publicate în această lucrare, în perioada 1931-1936, meselia$ii şi micii industriaşi
români au obtinut un credit de 52 1 00 OOO de lei, iar meseriaşii minoritari 384 624 OOO de lei (datele au
fost publicate în .Renaşterea noastrâ din 26 martie 1938).
Petre Drăgulescu-Brateş, într-o lucrare despre politica de credite a Băncii Nationale Române în timpul
crizei din anii 1927-1937, scria printre altele: .Bă'Jci/e în ocordoreo aed/telor trebuie s6 olb6 fn vedere,

pe l6ngil solvabllitctea debltonJlul şi mol mult fnc6 dec6t oceastc, octlvttohlo Ivi productfv(j. Dob&ido se
proporţfoneoz6 şi cu puttnic de c6şttg o debitoru/ul. fţylcultura nu poate pl6ti o dob&ldl!I mae, fllndc6
ae o rentobllltotB mlciJ şi un rulment fncet ol copltolvlui, o � pe on; Industria poate rulo banii de �-3
ori pe on, dJp6 noturc Industriei. Comerciantul poate pl6tt o dob&ldd mol mae, penl11J co el ruleaz6
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capitolul mal des, dup6 naturo comettvlui şi Io toţi dup6 conjuncturo". (Petre Drăgănescu-Brateş, Banca
Naţională Română în timpul crizei 1 927- 1 93 1 , pag. 46).
2 Principalele legi de expropriere au fost: decretul-lege nr. 3347 din 5 octombrie 1 940, pentru trecerea
proprietătilor rurale evreieşti în patrimoniul statului; decretul-lege nr. 3810 din 1 2 noiembrie 1940,
pentru completarea decretului-lege din 5 octombrie; decretul-lege nr. 3350 din 19 noiembrie 1940,
pentru românizarea caselor, sălilor de cinematograf, birourilor de voiaj şi turism; decretul-lege nr. 3968
�"' 3 decembrie 1940, pentru trecerea în patrimoniul statului a wselor şi plutitoarelor; decretul-lege nr.
842 din 27 martie 1 941 , penru trecerea proprietăţilor urbane evreieşti în patrimoniul statului; decretul
lege nr. 1 120 din 2 mai 1 94 1 , pentru trecerea în patrimoniul statului a fabricilor inclustiale de spirt, a
cazanelor pentru fabricarea rachiului şi ţuicii, a fabricilor de produse şi substanţe medicamentoase, a
drepturilor de orice fel asupra subsolului şi a materialelor lemnoase (vezi în acest sens E. R. 1 940-1 944,
voi. I, documentele 12, 18, 22, 24, 35, 39, 46).
3 Încorporarea Basarabiei şi BucOllinei în U .R.S.S. a dus la sistarea vietll evreieşti în aceste provincii. La
18 iunie 1 94 1 , au fost deportati în Siberla 3 800 de evrei din BucOY!na şi câteva mii de evrei din
Basarabia. Viata evreilor cemăuteni în ·timpul ocupatiel 50.lietice a fost prezentată în următorii termeni
într-o scrisoare a comunitătii din Cemăuti către Centrala Evreilor (octombrie 1 942):
.soato evreilor din CernOUtl e deosebit de tragldlil FlşezotO de secole pe ocest p0m6nt. ajunsO
Io un nivel înalt de culturo şi cMllzoţfe, cae s-o manifestat printr-un mae num&' de lntalectual l ros&ftl din
mijlocul el, prin factura lndustrl�ilor şi comerclantllor. prin destoinicia şi vrednicia maserl�llor el, renumftf

pânO depate peste hotarele �zOrll lor, aceastO populoţlune a contribuit în m!isurO largO la dezvoltarea
culturalO şi la propOşfrea economico a oroşuluf CernOutl. cae. desigur. nu tn ultimul rtind, datorl tO acesl:81
colaborOrl cu populatfa bOştl�. a devenit un centru cultural şi economic.
Întotdeauna de-o lungul vremurilor, ea o excelat prin lealitate. devotament şi dlscfpllnO. ŞI
totuş i , aceastO populaţlune e ocuzotO de lipsa ocestar sentimente. care îşi au rOdOclna în înseşi
preceptele rellglel sale, în pOmOntul torli pe care s-o nOscut şi în care se odihnesc osemintele strOmoşllor
soi. în vechea

so

trodltle de obediento şi supunere. I se reproşeazO de a fi comis fapte ostile contra

Armatei, la cotropirea gllel strOmoşeştl de cotre dU$manl. Or. daco e odevOrat co o m&IO de derbedei a

manifestat atunci o asemenea atitudine contra trupelor rom&leştl şi daco în aceastO pleavo a populaţiei
cernOutene s-au prlpOşlt şi unii evrei, nu e mal putfn odevarat co evrelmea, în c�ftocna sa majoritate.
a reprobat şi

reprobO aceste fapte detestabile, contrarii

atitudinii şi sentimentelor sale de totdeauna. Iar

faptele unul num&' Infim de nemernici, care n-au dovedit altceva dec&: a fi strOlnf de evrefme şi de etica
el, se lmputO unei multfmf de zeci de mii de evrei, însulleţftl de cele mal curate şi sincere sentimente şi

care. întru totul nevlnovatf. trebuie sO sufere de pe urma lor.

Pentru a întelege tragedia evreilor cernOUtenl. e nevoie sO cunoaştem evenimentele ce s-au
desfOşurat de la 28 Iunie

1 940.
1 940,

armata rusO a i nvaclot prin surprindere în CernOUtl. evreii acestul or�
n-au avut poslbllltatea de a se refugia. Tot aşa, toate sforţOrlle ulterioare de a trece în Vechiul Regat au
rOmas zadarnice. neacordOndu-se evreilor autorizaţia de a se repatria. Multi care au încercat sO treaco
frontiera în mod clandestin au fost prinşi de ruşi, Iar citii care au reU$1t s-o treaco au fost reîntorşi de
autorltOţlle rom6neştl şi arestat! apoi de cele ruseşti.
Populaţiunea evreiasco din CernOuţl. alcOtu l to din meserl�I şi industriaşi, comercianţi şi
intelectuali, precum şi din proprietari urbani şi rurali, constituie un element prin ucelento burghez. deci
elementul cel mal ur&: şi cel mal prigonit de sistemul comunist. Astfel se în!;elege în cc proporţie mOsurlle
luate de autarltOtfle ruseşti s-au îndreptat contra acestei populoţfunl şi s-au resfmtt t de ea.
În odevOr, abia instalate. prima mOsurO a autorltOtflor ruseşti a fost natfonall zrea proprlet:Otfi
rurale. arestarea, conclamnarea şi deportarea a aproape tuturor proprletarflor, precum şi confiscarea
orlcOrel alte averi a lor. Între aceştia se oftau numai 8Vl'81, întrucOt proprletr:rll creştini admişi de
COnd, la 28 Iunie
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Consulatul German la repatriere au stat sub protecţia Consulatului German, respectotO de autorltOţlle
ruse. A urmat naţionalizarea întreprinderilor Industriale şi comerciale, fOrO deosebire, arestarea şi
deportarea unul nul"l'I& din Foşti proprietari al acestor întreprinderi, precum şi confiscarea averii lor
particulare. Tn curtrid s-0 procedat la nattonallzcna caselor de locuit. Tn legOturO cu aceasto operaţiune.
un nul"l'I& foarte mare de cetOtenl - .buljul" - e silit a p6-0sl locuinţele cu tot moblllerul, pentru a se
încartirui în ele autorltOtile şi birourile ce luaserO flinto şi droaia functlonarllor şi oflţerllar veniţi aci din
interiorul Rusiei.
Foştii ofiţeri şi subofiţeri de gad superior din rezelVCI armatei rom6ne, fiind considerat! ca
exponenţi de prim ordin al factorului ontlcomunlst. sunt obiectul unar preocup6'1 speciale ale N.KV.D.-ulul
şi trataţi în conseclnto.
ln toamna anului 1 940, autorll:Oţile ruse ellbereazO locuitorilor din CernOUtl aşa-zisele
paşapocrte nişte acte de Identitate ce Cor8SpUnd buletine� de populaţie. Pentru cel considerat! drept
Foşti comerciant! sau proprietari de întreprinderi, s-ou emis paşapocrte de o categorie speclalO. iar
posesorii lor erau supuşi unul regim special de suspiciune din partea N.K.V.D.-ulul.
Potrivit concepţiei ruse comerciant. respectiv proprietar de întreprindere era socotit oricine
revindea l"l'l&furl sau nu lucra singur, deci şi ultimul bOcan de mahala sau cel din urmO meseriaş care
ocupase pOnO şi numai un singur ucenic. Nu poate surprinde deci cO la CernOutl s-ou distribuit peste
1 1 OOO paşapocrte din categoria specialo arOtoto. CO IOOsurile arOtote au avut repercusiunile cele mal
gr_ave asupra populatlunll evreieşti reiese din însOş,I structura acesteia. Iar gradul repercusiunilor reiese
din contlnutul mOsurilor.
f\:>ogeul vexaţiunilor n trOlm însc!i în noaptea spre 1 3 Iunie 1 941 , în cursul cOrela au fost ridicaţi
şi deportaţi 3 OOO evrei. între care totl Foştii preşedinţi al comunltotll evreieşti şi totl cel care actlvoserO
pe teren politic, fle în partidele rom6neştl, fle ca sionişti.
Cu începerea rOzbolulul Io 22 Iunie 1 941 . arestOrile şi deportaile reînvie în mOsura cea mai
largO. fOcOnd cu odevOrat ravagii printre populaţia evreiasco.
ln total au fost arestat! şi deportotl cam 1 O OOO de evrei. ln conformitate cu sistemul economic
rus, toate ramurile de activitate fiind naţionalizate şi e:iploatate de Instituţiuni de stat, munca lndlvldualO
nu existo şi putinţo de lucru nu era datO dec& numai în cadrul acestor Instituţiuni.
Or, cea mal more parte a locurilor lor era ocupatO de functlonarOO veniţi din Rusia, Iar la
puţinele locuri rOmase libere nu erau admişi localnlcl, dec& numai daco trecutul lor şi al p6-lnţilor lor nu
reprezenta nimic ce era susceptibil a fi considerat ca aparţlnOnd speclflculul burghez. Foştii Industriaşi,
comercianţi, ofiţeri în rezeM!, judecOtorl sau funcţionari publici în genere, sau copili lor, nu erau primiţi în
slujbe. Ca avocaţi, al caror nul"l'I& a fost de peste 200. n-ou fost admişi dec& cam 1 5. Dor chiar şi oamenii
care au gOslt posibilitatea de munco n-ou primit dec& funcţiuni Inferioare, cu remunerattu nl cu totul
neîndestulOtoare foto de costul vieţii, cae era foate urcat. Iar functtunile mal înalte au fost deţinute
exclusiv de funcţionarii veniţi din Rusia.
Astfel fiind. cel fOrO lucru. pentru o-şi putea procura mijloacele de trai. Iar cel cu lucru, pentru o
şi procura diferenţa între venitul lor şi costul traiului, trebuiau sO recurgO la vOnzaea obiectelor de valoare
sau casnice, vOnzOr"I, care, fato de scumpetea excesivo a vieţii, erau foarte masive şi au consumat o mare
parte din substanţa averilor respective.
DupO ce Banca de Scont a U.R.S.S. instalase o sucursalo la Cernouţi, oceasta a urmOrit creanţele
fostelor bOncl rom6neştl din localitate foţO de Industriaşi, comercianţi etc. În cursul acestor urmOrlri n-au
fost primite alte excepţlunl dec6t aceea a plotll efective, neadmltfindu-se nici cea a compensaţiunii, cea a
prescrlpt;lunll sau a reducerii prin conversiune. Astfel, trebuiau achitate creanţe prescrise, stinse prin
contrapretenţlunl sau conversiune. Realizarea creanţelor s-0 efectuat în modul cel mal radical şi strict. Cum
creanţele derivau din raporturi cu bOnclle, Iar obiectul unor asemenea raporturi sunt. prin însOş,I firea
lucrurilor, numai afaceri mal mari, e vOdlt co aceste creanţe erau Importante. Debitorii urmt:lrlţi, în cea mai
.

".

.
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more parte foşti Industriaşi sau comercianţi, au trebuit sO Jertfeasco averi întregi pentru achltcrea acestor
creanţe.
O situaţie onoloogO se gOseşte în materia impozitelor, outorltOţlle fiscale ruse urmc!k'lnd cu
aceeaşi rigoare debitele din rolurile romOneştl şi consl:rtrlg6nd, prin aceasta. de asemeni Io Jertfirea unor
volorl considerabile. În ce priveşte, în fine. economiile populaţiunii evreieşti agonisite cu multO trudO şi
abnegaţie, în decurs de ani de zile, pOnO Io 28 Iunie 1 940, acestea s-<w spulberat în neant. Autoritoţile
� •se ou procedat Io preschimba-ea în ruble o leilor aflaţi pe teritoriul Bucovinei de Nord. pe bazo cursului
de 1 rublO egoki cu 40 lei, lor, dupc!I reinstalarea suveronltOţJI rom6neştl, rublele ou fost schimbate în lei
pe bazo cursului de 1 leu egal cu 1 rublO. Astfel, docO cineva reuşise sO adune pOnO Io 28 Iunie 1 940, prin
munco şi economie, suma de 1 000 000 lei. care în împrejurc':lrlle de atunci reprezenta o avere absolut more
în Bucovina, o primit în schimbul el 25 OOO de ruble şi apoi - presupunOndu-58 chior cozul co n-o atins în
tot timpul ocupaţiei - Io reschlmbc:na în lei, 25 OOO lei. O avere de un mlllon s-o redus. deci. fc5rO co sO fi
cheltuit o centlmO din ea. Io 1 /40 parte. odlcO s-o evaporat � în întregime.
COnd. Io 5 Iulie 1 941 , ne fu dat so trOlm morea şi srOnta zi o refncorpor611 Bucovinei de Nord Io
Patria mumO, atunci cel foarte puţini care slmpottzoserO cu el � ostracizat singuri. plecOnd fmpreunc!I cu
d&şll. În CernOuţl o rOmos dintre evrei exclusiv p6turo WghezO. pOturO în care sunt odOnc înrOdOclnote
Ideea de stat romOn şi spiritul de dlsclpllnO şi de devotamen t Între aceşti evrei nu m:lsto. înSO, familie
care sO nu deplOngc!I o rudO deportato de bolşevici, fomllle care sO nu fi fost lovltO pOnc5 în temelie de
prigoano lor.
La 1 1 octombrie 1 941 o fost înfiinţat ghetoul în CernOuţl. Ordinul de înfiinţare o ghetoului şi de
mutare o populaţiunii evreieşti în el o fost dat în mod oral în acea zi de Io orele 8 dimineaţo şi trebuia
executat pOnO Io orele 6 searo, sub sancţiunea împuşcc!lrll. Nu ero permis o lua cu sine în ghetou dec&:
lucrurile strict necesare ce puteau fi transportate de posesorul lor. Din ghetou s-o dispus apoi evacuarea
în Transnistria o tuturor evreilor care nu prlmlserO autorizaţii speciale de rOmOnere în CernOuţl şi de
întoarcere în vechile lor loculnte. pOnO Io noi dispoziţiuni.
În urma acestor evocuc!lrf, populaţia evreiasco, care Io 28 Iunie 1 940 ero de cam 60 OOO şi se
micşorase în urmo deportc!lrllor fOcute de ruşi Io SO OOO, precum s-o constatat cu ocazia tecensOmOntulul
efectuat de outorltOţlle romOne în vara anului 1 941 , s-o ollot redusO Io cam 20 OOO. Astozl, dat fiind co în
în luna Iunie 1 942 ou fost evacuaţi în Transnistria peste 4 OOO de evrei şi ţlnOndu-58 totodotO seomO de
mortalitatea pronunţato o populaţiunii evreieşti din pricino condiţiunilor mizere de trai, precum şi de
notolltoteo redusO aproape Io zero, oceostO populoţlune numorc!I mal puţin de 1 5 OOO suflete. De Io 5 Iulie
1 941 pOnc5 Io 1 1 octombnrle 1 941 s-au înregistrat Io comunitate 407 decese. lor de Io 1 1 octombrie 1 941
pOno Io 1 1 octombrie 1 942. 743· cazuri mortale.
Aşadar, populaţiunea evreiasco din Cernc':luţl s-o redus de Io 28 Iunie 1 940 pOnO ostc!lzl de Io
60 OOO de suflete Io vreo 1 5 OOO. A rOmos un rest neînsemnat, lovit odOnd sufleteşte şi moterlollceşte.
Aceşti Inşi duc un trai geu şi plin de lipsuri. Cel ce sunt utilizat! Io lucru nu cOtlgc!I dec&: sume modeste.
Pensionarii evrei de stat, Judeţ sau comuno nu primesc pensiile. cu toate strOdulntele depuse. Înfiinţarea
cartierului evreiesc şi obligarea evreilor de o se muto în acest cartier impllcO şi ea pagube materiale
însemnate pentru el.
Daco lucrurlle s-au schimbat astfel foţO de timpurile de înainte de 28 Iunie 1 940, neatins şi
neschimbat a rOmos spiritul � devotament şi de disclplinO prin care populaţiunea evreiasco a CernOuţilor
a excelat întotdeauna. Cam 1 500 evrei presteozo munci:! obligatorie, fie la detaşamente de munco
exterioare, fle la diferitele autorltOţl şi instituţiuni din Cernl:!uţi . Vreo 1 700 de evrei luaeozo la
intreprinderile lndvstrlole şi comerciale din oraş. Nu exlsto deci aproape nici o famllle fOrO ca mOcar un
membru ol el 51:! presteze munco.
Ne putem mOndri co detaşamentele de lucru exterioare ale Cernc!luţllor sunt considerate de
forurile COl!lJ8tente co fOc:Ond parte dintre cele mal bune din ţorO . Este netOgc!ldultO valoareo aportului
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evreilor cc.te: luaeazO în între:prlnde:rt pentru funcţloncno şi propOşlre:a acestora. deci pentru viato
economico generalo.
Splrltul de dlsclpllnO s-o învederat din nou. Nu s:rlst:O un oct de sobotoj sou vreo foptO contro
intereselor statului ce: a fi fost comlsO de un evreu.
Devotcme:ntul populoţfunll evreieşti se fTIOl11festO şi prin contrlbuţiunlie el Io mOrete(e opere
soclole de sub înaltul patronaj ol doamnei Malo maeşol Antonescu, precum şi pentru alte noblle ţeluri în
funcţie de vremurile de azi.
Cu tootO situaţia el moteriolO atât de precorO, populaţiunea evreiasco o contribuit pentru
aceste scopuri, de Io 1 5 februarie 1 942 - dote înfllnt{Fll octuolel Comunit:Otf o Evrellor din CernOUtl - p&o
osl:Ozi, cu efecte, lenjerie, mobilier, obiecte de menaj etc., cae ou reprezentat o vaiocn de 1 5 OOO OOO lei
în momentul contrlbuţiunllor, sumO conslderobilO în sine şi îndeosebi foţO de imensele pagube materiale
încercate de evrei.
Nu ea:lstO ocazie în cae evrelmeo locolO sO nu contribuie şi ea pentru scopurile de interes
superior. Cnla actualmente sunt în curs colect:Orl foate însemnotB pentru înzestnno unor spitale mllltae.
ITOtom în aceosto ordine de idei co. spitalul milita din BOiti urmOnd o fi înzestrat prin diferitele
Cercuri Teritoriale de pe: rozo Corpului 4 Teritorial, efectele ce trebuiau predate de Cercul Teritorial CernOuţi
ou fost puse Io dispoziţie de Comunitatea Evreilor din localitate şi co, f0c6ndu-se receptlonaeo efectelor
trimise de toate cercurlle, Corpul 4 Teritorial constotO co numai efectele trimise de Cercul Teritorial
CemOuti sunt bune şi conforme.
Toate grijile şi toate suferinţele de tot mlnutul încercate de evreii din Cernoutl sunt ml:Wunte
fot(i de permanento grlJO de soarto ce ii-I rezervotO. Deşi COl!lJUŞi din elemente bune şi duşmane
curentelor subversive. aceşti triaţi cu ocazia Ieşirii din ghetou de outorlt:Oţile civile şi milltae - şi nimeni
cae Io aceste trieri n-o fost gOslt co meriltwld încrederea outorltOţilor n-o putut rOm6ne în CernOuţi - deşi
ou dovedit şi dovedesc mereu şi pe: deplin sentimentele lor de ordine şi de devotament oriunde şi în orice
prlvlnt6 şi împrejurae şi deşi evreii acestei ComunitOti se întreţin cu mljloocele lor, nec0z6nd în saclno
nlmOnui, ei trOiesc sub constanto şi obsedanto grl)O co vor fi deportaţi şi el în Transnistria, întrucât
problemo deportai! nu este rezolvato încO.
Nu ea:lstO s.eaO în cae evreul cernOuteon sO se culce cu siguranţo zilel ce vine, cum nu ea:lstO
dlmineotO în cae sO se scoale fOrO grijo soatel ce-l oşt:eoptO în ziuo ce începe:. Soatc celor evacuaţi în
Transnistria e doa recunoscutO şi expllcO îndeajuns zbuciumul sulletesc în cae t:rt!lesc evreii de aici.
De aceea primo şi prlnclpolo rugOmlnte a evreilor rOmoşl în CernOutl este co şi el SO fie
încadraţi în reglementaeo generalo o problemei evreieşti ce va avea loc dupO sfâşibJI rOzboiulul, cae nu
mol poate fi îndepOrtot. Evreii cernOutenl nu doresc altceva decât sO pool:O rOm6ne în acest oraş p6nO în
ziuo c6nd se va notOrî soorto evreilor din tootO Europa. Foto de cele on!itot9, creclem co putem şi suntem
îndrituiţi o formulo oceostO rugOmlnte.
Centralo Evreilor din Rom6nlo, cae ae nobllo misiune de o reprezenta şi ocroti Interesele
populoţiunll evreieşti, fireşte co nu va trece peste situaţiunea dlsperatO o evreilor cernOuţeni şi va foce
desigur tot posibilul co aceostO fierbinte dorinţo o lor sO fle îndepllnll:O. f0c6nd-o, se va binemerita de Io
1 5000 evrei tot ce o rOmos din una din cele mol însemnate comunlt:Oţi evreieşti din ţaro şi cnla din
Europa". (J.Ancel, op. dt. , voi. X, pag . 585-587).

' Conform art. 2 al decretului-lege nr. 2507 din 3 septembrie 1 941 , statul român intra, prin efectul
legilor de românizare intervenite după 28 iunie 1940 şi al prezentei legi, fără somaţie sau alte formalităţi,
în stăpânirea bunurilor situate pe teritoriul Basarabiei şi Bucovinei de Nord ce aparţineau evreilor sau
per.;oanelor juridice evreieşti la data de 28 iunie 1940 ori pe care evreii sau persoane juridice evreieşti
le-au dobândit după această dată. (E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 46).
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1 30

1942, martie 3
Şedinta Consiliului de Miniştri. în discuUe, situaţia
învăţământului farmaceutic in �rioada dintre cele
două războaie mondiale. Se incriminează procentul
ridicat al studenplor evrei la această facultate.

Şedinta se deschide la ora 1 1 ,30, sub preşedintia domnului mareşal Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Iau parte domnii: prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului, prof.
I. Petrovici, ministrul culturii naţionale şi al cultelor, general T. Popescu, ministrul
afacerilor interne, prof. dr. Petre Tomescu, ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirilor
sociale, C. Stoicescu, ministrul justi:tiei, general Victor Iliescu, subsecretar de stat
pentru Educatia Extraşcolară, dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat pe lângă
Departamentul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, I. C. Petrescu, subsecretar
de stat pe lângă Departamentul Culturii Nationale şi al Cultelor, Al. Marcu,
subsecretar de stat pe lângă Departamentul Propagandei Naţionale, general C.
Vasiliu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Afacerilor Interne, Petre
Strihan, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Afacerilor Interne, general N.
Pălăngeanu, prefectul Politiei Capitalei, colonel N. Diaconescu, directorul general
al Politiei şi Sigurantei.
[ . .]
Dl. prof. I. Petrovici, ministrul culturii naţionale: Eu am pus pe ordinea de zi
problema Facultăţii de Farmacie la Universitatea din laşi.
Universitatea din laşi, pe care am vizitat-o de curând, şi-a
exprimat dorinta ca să se reînfiinteze Facultatea de Farmacie care a
existat acolo.
Eu ştiu din ce motive a fost desfiintată Facultatea de Farmacie. Se
spunea că cei mai multi sunt studenti evrei. S-a făcut o singură Facultate
de Farmacie, la Bucureşti1.
Care este motiwl pentru care ieşenii , sau Universitatea din laşi,
insistă ca să se reînfiinteze Facultatea de Farmacie?
Sunt mai întâi motive de ordin sentimental. Universitatea din laşi
chiar de curând a fost despuiată, luându-i-se Facultatea de Teologie pe
care o avea, şi apoi luându-i-se Şcoala Politehnică, aşa încât este în
căutarea sentimentală a unei compensatii.
Dl. prof. Mihai Antonescu. vicepreşedintele Consiliului: Trebuie să-i găsim reteta.
.

{ilaritate).

Dl. prof. I. Petrovici, ministrul culturii nationale: Şi reteta merge la farmacie.
{ilaritate).

Acesta n-ar fi un argument destul de serios, fiind un argument
subiectiv. Dar vine şi un argument obiectiv şi anume: există o criză
extraordinară la farmaciile din Moldova de asistenti sau, cum se spunea
în vremea lui Caragiale, de calfe de spiţerie. Din cauza aceasta s-a făcut
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Dl.

Dl.
Dl.

•

Dl.

chiar de curând o intervenţie să se permită angajări de evrei, fiindcă
altfel nu se poate face fată necesitătilor.
Prin reînfiintarea Facultătii de Farmacie la laşi, s-ar putea remedia
această situaţie, studentu de acolo putând să îndeplinească acest oficiu
de asistenţi de farmacie.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Problema învătământului
farmaceutic constituie una din vechile frământări ale organizării
învătământului de la noi. O cunosc şi eu; o cunosc teoretic, fiindcă m-a
preocupat toată problema învătământului, şi o cunosc şi practic, pentru
că eram consilier juridk al Universitătil din Bucureşti în momentul când
s-a pus problema aşa-zisei concentrări a învătământului farmaceutic.
Este adevărat că una din cauzele desfiintării Facultăţii de Farmacie
din laşi a fost mai ales faptul că la laşi proporţia studentilor evrei
aj unsese să fie covârşitoare faţă de a studenţilor români.
Îmi aduc aminte că la un congres internaţional care a awt loc în
străinătate, punându-se problema aceasta a măsurilor limitative pe care
le-ar fi luat guvernul român în privinta studenţilor români şi minoritari mă găseam în Elvetia - am depus anuarele Universitătil din Bucureşti şi
din laşi, din care se constata că 76% din studenţii Facultăţii de Farmacie
de la laşi erau evrei. Când am prezentat această cifră Congresului,
preşedintele Congresului, un danez, mi-a spus: şi pe mâinile cui lăsaţi
dumneavoastră elitele neamului dumneavoastă, dacă minoritarii ajung să
aibă 76% din învătământ?2.
Măsura luată a fost legitimă, pentru că nu se putea ca această
situaţie să mai dăinuiască, dar azi am putea veni cu o soluţie care să
împiedice pe viitor un astfel de neajuns.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dar aceasta nu este o problemă
sentimentală , ci o problemă de necesitate.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Problema învătământului
farmaceutic nu este nwnai o problemă de evitare a pătrunderii
studenţilor evrei. Când s-a făcut concentrarea învătământului
farmaceutic, s-a urmărit să se desfiinteze facultăţile de farmacie de la
celelalte universităti, pentru că nwnărul studentilor la facultătile de
farmacie nu era atât de mare în toată tara încât statul să le întretină
personalul necesar şi laboratoarele pentru experienţe şi lucrări,
urmărindu-se ca prin această concentrare la o singură universitate să se
meargă la o specializare mai bună a învăţământului farmaceutic. [ . . . ]
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . . ] Vorbea adineauri domnul
Mihai Antonescu de evreii din Universitate. Universitatea este de vină
pentru aceasta. Şi noi, armata, am suferit influenta Congresului de la
Berlin3, şi noi am trăit sub regimul tratatelor referitoare la minorităţi, dar
cu toate acestea în armată am ţinut rândurile strânse, cu toate că ar fi
putut să vină în cadrele armatei şi jidani, noi îi eliminam, cu mijloace
chiar brutale.
Când eram directorul Şcoalei de Răsboi4, a pătruns acolo un
domn căpitan pe care îl chema Marinescu şi care a reuşit printre cei
dintâi la teza scrisă . Am primit o scrisoare de la un camarad , care îmi
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spunea: ce fad? Dumneata, care eşti antisemit, bagi jidanii în şcoală?
lată cine este Marinescu.
l-am luat memoriul si am văzut că mama lui era evreică. Atunci
am intrat la examenul oral, la care nu luam parte de obicei, l-am frecat
două ceasuri şi apoi l-am întrebat: ai convingerea că nu eşti pregătit să
intri în Şcoala de război? Şi a răspuns: da, am această convingere. El era
bine pregătit, dar când un profesor vrea să te trântească, te trânteşte.
Eu te pot trânti pe dumneata, domnule Petrovici, în specialitatea
dwnitale, cu conditia să nu-mi pui nici o întrebare, ci nwnai să răspunzi;
fiindcă dacă pui o întrebare dumneata, s-a dus.
Dar ce ati făcut la Universitatea din laşi? Puteati să eliminati pe
jidani la concursuri. [ . . ]
A. S . 3 . rond P.C. M . Cabinet. dosar 4 7 2 / 1 942. voi . I. fi lele 234. 236-238. 2 5 5
.

.

' În baza legii pentru concentrarea învăţământului farmaceutic, publicată în Monitoru/ Oficial nr. 156 din

10 martie 1934, a încetat functionarea Facultătii de Farmacie din 1$
Facultătile de farmacie din tară au avut, în cursul anul 1933-1937, următorul număr de absolventi:
- 1933-1934: 1 1 7 români, 105 evrei;
- 1934-1935: 177 români, 1 57 evrei:
- 1935-1 936: 103 români, 42 evrei:
- 1 936-1937: 162 români, 121 evrei.
Cu această situatie, în 1 940 exista o farmacie la 20 000-30 OOO de locuitori, iar în iudetul 1a1omita, o
farmacie la 1 34 147 de locuitori (datele sunt extrase dintr-un memoriu înaintat de W. Alderman
conducătorului statului, la 31 octombrie 1940). (A.S.B„ Fond P.C.M., dosar 494/1940).
' Congresul de Pace de la Berlin (1878) întrunit după terminarea războiului ruso-româno-turc, a adoptat o
hotărâre în favoarea acordării de către România a drepturilor cetăteneşti evreilor născuti pe teritoriul
românesc.
• Între I iulie 1 931 - 1933, mareşalul Ion Antonescu a fost directorul Şcolii Superioare de Război.
2
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1942, martie 1 3
Consfătuirea la Consiliul de Miniştri cu delegatii
studenţilor din Bucureşti. Mareşalul Ion Antonescu,
conducătorul statului, acuză studentii evrei de lipsă
de pregătire profesională şi de lipsă de
devotament pentru România.
[. . .)

Dl. mareşal Ion Antonescu, corx:lucătorul statului: Domnilor, v-am rugat să veniti la
Preşedinţia ConsiL�ui ca să discutăm cu dumneavoastră şi să avem
ecouri şi de jos în ce priveşte noua lege a şcoalei, făcută de dl. ministru

391
https://biblioteca-digitala.ro

al culturii naţionale şi cultelor. Şi pentru că nu avem posibilitatea să o
discutăm în mod public, neavând parlament, am găsit că este necesar
ca, îr1inte de a definitiva acest proiect, să mă informez şi de la
elementele care sunt interesate în buna funcţionare a şcoalei şi între
aceste elemente sunteţi şi dvs. [ . . . ]
Neamul românesc, de la comerciantii şi până la profesorii
universitari, are o infinitate de posturi în care românii trebuie să treacă
în locul străinilor. Am dat afară pe străini şi trebuie să punem în locul lor
români.
Ştiti ce s-a întâmplat în trecut şi care a fost nenorocirea acestui
neam. Toate elementele slabe fugeau în străinătate, când nu puteau
obţine diploma aici. Din 1 500, 1 300 erau ovrei din Basarabia.
Pregăteam deci cadrele tehnice ale Basarabiei să fie cadre evreieşti.
Norocul a fost că a venit catastrofa şi ne-am redresat după această
catastrofă şi am realipit Basarabia, căci 15 ani de acum înainte am fi
avut în Basarabia numai cadre vreieşti. Universitatea din laşi era
împănată de ovrei basarabeni şi moldoveni, şi toţi aceştia s-ar fi năpustit
asupra Basarabiei, ca să încadreze toate nevoile de viată ale acestei
provincii, ca să o jidovească complet1 • [ ]
Şi la Paris, unde am fost ataşat militar2, erau peste 800 studenţi,
din care peste 600 evrei, majoritatea sustinuti de Banca Marmorosch
Blank. Vedeţi opera făcută de jidănimea românească.
Toţi erau în neregulă cu situaţia militară şi elemente foarte slabe.
Am în arhiva mea un raport extrem de tare făcut din Belgia, în
care am arătat ce operă de distrugere naţională făceam că lăsam aceste
elemente nepregătite, fiindcă basarabenii aceştia aveau certificate de
bacalaureat de la un liceu Weissman din Chişinău improvizat ad-hoc ca
să dea aceste diplome3• Aveau la română 8, din nota 10, şi nu ştiau să
vorbească româneşte. Cu aceste diplome au venit în Belgia şi pe baza
lor au luat acele diplome ca să constituie cadrele tehnice ale neamului
românesc. [ . . . ]
După războiul celălalt, s-au acordat burse de statul francez prin
Banca Marmorosch-Blank şi de aceste burse au profitat numai ovreii.
Acum s-au dat burse şi de germani şi azi suntem în situaţia că grupul
etnic german din Transilvania are studenţi la Berlin cu aceste burse. [ . . ]
Nu trebuie să se mai întâmple ce a fost la Paris după războiul
trecut, când am făcut toţi jidanii studenti şi duceau o politică împotriva
neamului românesc, făcând o acţiune de denigrare şi creându-se o
atmosferă destul de defavorabilă la un moment dat între 1920 şi 1925.
Se duce o campanie de slăbire a neamului românesc, căci numai într-un
neam slăbit puteau să facă ceea ce au făcut.
·

• • •

.

1\ S 3 . =ond P. C . V . Cabi net. dosar 4 885/ " 94 2 . � :e·e 2 . 3 4 . 4 0-'1 . 4 4 . 6 5-6 7
.

1 În anul şcolar 1928- 1 929, în România au existat 29 968 de studenti, dintre care 24 144 români etnici,

4 295 evrei, 624 maghiari, 433 germani, 253 rusi şi 2 1 9 bulgari. (Cf. Irina Livezeanu, Cultural Politics in
Greater Romania, pag. 237).
2 Mareşalul Antonescu a fost numit ataşat militar în Franta la 30 august 1922.
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' Conform legii învăţământului elaborată de ministrul Constantin Angelescu tn 1925, diploma de
bacalaureat nu putea fi acordată decât de o comisie numită de Ministerul Învăţământului. Comisia era
formată din profesori univer.;itari şi cadre din învăţământul mediu din alte şcoli decât cele unde se dădea
examenul.
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1 942, aprilie 16
Consiliul de Miniştri pentru ordine publică. Extras
din stenogramă privind deportarea evreilor
botezati in religia creştină.
(...]
Dl. general M. Pălăngeanu, prefectul Politiei Capitalei: Cei trei preoţ:i1 nu fac decât
propagandă iredentistă tmgară.
Dl. Eugen Cristescu, directorul general al Sigurantei Statului: Botează evrei şi iau
bani.
[. „]
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne: S-au mai
internat 32 de jidani, care au fost botezati. l-am şi trimis la Bug2•
A. S . B „ Fond P . C . V: . Cabinet. dosar 483/ ; 94 2
' Preoti la biserica maghiară catolică din Bucureşti.
' Conform unei note a Cabinetului Militar biroul 2, la 27 mai 1942 mareşalul Antonescu a dat
următoarele noi ordine în legătură cu deportarea evreilor convertiti la creştinism :
.Evreii botezaţi sO fle trimişi pe Bug, Imediat. Io fel cu cel din restul ţ&tl".
1. Evacuarea pe Bug a acestei categorii de evrei este în faza de pregătire a lucrărilor, urmând
ca, după identificarea evreilor botezati în religia reformată şi adunarea lor, să fle îmbarcat! în trenuri
speciale şi evacuat! în Transnistria, pe Bug. ( ... )
3. De asemenea, domnul mareşal a fost informat - printr-o notă informativă - că numeroşi
evrei s-au înscris la biserica maghiară catolică din Bucurestl (strada Bărătiei), pentru a fi botezati în religia
catolică.
Pe această notă, domnia sa a pus următorul ordin în rezolutie:
.Cu sistemul acesta. toţi evreii se foc unguri.

Deci, problema trebuie studiatO şi soluţlonatO, prin mosuri preventive.
Justiţia, î�unc5 cu Cultura Naţionalo şi Internele vor face propuneri pentru î�ledlcareo
ocesml ocţtunl specifice evreo-ungarO".
4. Ministerul Culturll Nationale şi al Cultelor raportează:

a) La 30 aprilie 1942, s-au întrunit - la Ministerul Culturii Natlonale - secretarii generali ai
Ministerelor Justitiei, Afacerilor Interne şi Culturii Nationale şi al Cultelor, pentru a întocmi propuneri cu
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privire la măsurile de luat, pentru împiedicarea actiunii de convertire a evreilor la catolicism în general,
precum şi la celelalte culte.
b) La Conferinţa secretarilor generali, s-a aprobat în wianimitate avizul Consiliului Superior
Juridic al Statului, constatând că ratnmea de a fi a statului român fi dă dreptul suveran ca în limtta
hotarelor sale - să restrângă anumite libertăti unei categorii de locuitori de ah sânge şi credintă.
c) În consecintă, Conferinţa repreze:ntantilor autorizati ai ceJor trei ministere a hotărât:
- inadmisibilitatea convertirii evreilor la catolicism sau oricare ah cult istoric;
- slujitorilor organeJor bisericeşti care vor înfrânge această interdicţie trebuie să li se aplice atât
sanctiuni disciplinare , cât şi penale;
- această hotărâre trebuie comunicată eparhiilor şi reprezentantilor tuturor culteJor din tară ,
spre ştiinţă şi conformare.
ci) Domnul profesor Petrovici, ministrul culturii naţionale şi al culteJor, şi-a însuşit în totul
propunerile arătate mai sus.
e) Roagă a se hotări asupra acestei probleme, pentru a se putea traduce în realitate - cât mai
neîntârziat - soluţia adoptată".
Pe această notă, mareşalul Antonescu a pus următorul ordin în rezoluţie:
, 1 . SO se comunice avizul Conslllulul Juridic al Statului de cOtre Ministeru! de Externe acelora
cae încurajeozO pe evrei Io actele de şmecherie evreiasco şi ungureasc:O.
2. Represalii nu se VOl aplica, din consideraţii politice, în contra acelora cere convertesc şi în
contra conwrt:ltllor.
3. În conseclnto. evreii trecuţi la religia reformatO sau unltarO maghlaO sO Re Imediat trimişi pe
Bug cu famllllle lor.
4. Acel catolicizaţi VOl fi IOsaţJ încO pe loc, pentru motivul de oportunll:Clte polltlcO. Daco
catollclzaeo se continuo, vom trece la represalii şi în contra acestora. Da cred co lecţia va servi tuturor.
SO se aducO Io cunoştinţa Ministerului de Interne şi al Culturii". (A.S.B., fond P.C.M., dosar 1 79/1942,
filele 174, 175).
-

1 33

1942, aprilie 30
Şedinta Consiliului de Miniştri cu guvernatorii
Basarabiei şi Bucovinei. Profesorul Mihai
Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri,
declară bununle rămase de la evreii deportaţi În
Transnistria „bun uri părăsite" , care, conform
codului civil, intră automat În patrimoniul statului.
Şedinta se deschide la ora 10,30, sub preşedintia domnului profesor
Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului_
Participă domnii: prof. I. Petrovici, ministrul culturii naţionale, general D.
Popescu, ministrul afacerilor interne, general N. Stoenescu, ministrul finantelor,
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prof. dr. Petre Tomescu, ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale, I.
Marinescu, ministrul economiei naţionale, ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor
publice şi comunicaţiilor, general C. Pantazi, ministrul apărării naţiona!e, general
Gh. Dobre, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru Inzestrarea
şi Administrarea Armatei, general Gh. Jienescu, subsecretar de stat la Ministerul
Apărării Naţionale, pentru Aer, general Victor Iliescu, subsecretar de stat la
Ministerul Culturii Naţionale, pentru Educaţia Extra.şcolară, A. Pană , subsecretar
de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, dr. C. Dănulescu, subsecretar de
stat la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, prof. I. C. Petrescu,
subsecretar de stat la Ministerul Culturii Naţionale, Trtus Dragoş, subsecretar de
stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, pentru Românizare, Colonizare şi
Inventar, prof. Al. Marcu, subsecretar de stat la Ministerul Propagandei Naţionale,
Petre Strihan, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, general C.
Voiculescu, guvernatorul Basarabiei, general C. Calotescu, guvernatorul
Bucovinei, prof. Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei, Gh. Minescu, directorul
general al 1.N.C.0.0.P.-ului, Dorin Nicolae.seu, directorul Economiei Naţionale din
Basarabia, D. Giurgiuveanu, directorul românizării din Basarabia, T. Ardeleanu,
primarul oraşului Bălţi.
[. . .]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Punctul 5 de la ordinea de
zi: Situaţia juridică a bunurilor industriale şi comerciale din Basarabia şi
Bucovina.
Nici până în prezent, Subsecretariatul de Stat al Românizării nu a
definitivat situaţia juridică a bunurilor industriale şi comerciale din
Basarabia şi Bucovina. [ . . ]
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Eu am spus: dacă din 6 OOO
fonduri de comert şi 300 fonduri industriale eu constat că numai 50
fonduri de comert şi 7 fonduri industriale sunt necesare statului, atunci
însemnează că toţi evreii din Bucovina şi cei transferaţi în Transnistria
vin înapoi şi iau proprietatea bunurilor.
Dl. Trtus Dragoş L subsecretar de stat al Românizării: [ . . . ]
In orice caz, statul nu se poate împovăra cu exproprieri care
constituie sarcini pentru el, când ar însemna să plătească creditorilor mai
mult decât valorează fondul lor.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Dar cine ia atunci aceste
fonduri?
Dl. Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: De ocamdată sunt
administrate.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Să se dea un comunicat în care
să se spună că cine are pretenţii asupra acestor bunuri ale evreilor să
vină să le arate.
Domnul Mareşal a soluţionat un caz la Cernăuţi. Creditul Urban
din laşi a împrumutat Hotelul Bristol din Cernăuţi cu 9 milioane lei, pe
care-l avea un evreu. Acum, Creditul are pretenţia să-i dăm hotelul să-l
stăpânească până când se plăteşte datoria. Domnul mareşal a spus:
plăteşt� 9 milioane şi treceţi localul Şcoalei Politehnice.
ln afară de această instituţie de credit care şi-a valorificat
drepturile, nu a mai venit decât una singură din Bucureşti. De aceea,
.
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cred că ar trebui să se dea un comunicat sau să se facă un Jurnal al
Consiliului de Miniştri în care să se spună că cine a împrumutat pe evreii
clin Basarabia şi Bucovina să se prezinte pentru încasarea sau pentru
arătarea drepturilor ce are.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Ca să dau o solutie asupra
acestei propuneri, v-aş ruga să spuneţi: aveţi dvs. o situaţie a acestor
bunuri industriale şi comerciale? Ştiţi câte clin aceste bunuri comerciale şi
industriale nu mai au astăzi un titular care să se ocupe de activitatea lor?
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Eu n-am nici unul.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ . . ]
Ftindcă aceasta este problema. Noi nu putem veni cu soluţii
legale, dacă nu cunoaştem situaţia.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Am inventariată fiecare fabrică,
cu ce este în ea.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Şi foştii proprietari unde
sunt?
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Unii sunt deportaţi de ruşi, alţii
sunt evacuaţi în Transnistria şi altii sunt pe loc.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnule Dragoş, la
aceasta putem veni cu o soluţie fără nici un text de lege.
Codul Civil dă dreptul statului să ia în stăpânire bunurile fără
stăpân. Nu avem nevoie pentru aceasta nici de o lege nouă, nici de un
decret, nici de un Jurnal al Consiliului de Miniştri. Aplicăm principiile
Codului nostru Civil. Constatăm prin forme judecătoreşti că acestea sunt
bunuri fără stăpân şi apoi dispunem trecerea lor în proprietatea statului.
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Trebuie făcută deschiderea
succesiunii; altfel, înseamnă că sunt vacante.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Dar nu sunt suc<;esori.
Bunul fără stăpân este un bun care n-are succesiune. Tocmai aceasta
este deosebirea dintre bunul fără stăpân şi bunul succesoral, că n-are
moştenitori. Fac numai constatarea că bunul este fără stăpân, şi Codul
Civil şi jurisprudenţa noastră nu au impus forme speciale, sacramentale,
pentru constatarea lipsei de stăpân a unui bun.
Dl. Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Am însă impresia că domnul
general Calotescu vrea să se confirme dreptul de proprietate asupra
bunurilor acestora în favoarea Guvernământului.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: În favoarea statului.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Voi însărcina Consiliul
Juridic al Ministerului de Justitie şi pe dvs. vă rog să prezentaţi situaţia
acestor bunuri, cu toate datele - să ne dea un aviz asupra formelor pe
care trebuie să le indepliniti dvs. pentru ca aceste bunuri să intre în
patrimoniul statului, conform prevederilor că bunurile fără stăpân le
culege statul. [ „ . ]
Pentru mine soluţia este simplă: toate bunurile fără stăpân devin
proprietatea statului, în conformitate cu Codul Civil. Constatarea lipsei
unui stăpân implică libertatea pentru stat de a culege imediat această
proprietate.
.

·
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Dl.

DL
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.

Dl.
Dl.

Dl.
Dl.

Dacă bunurile sunt deja în posesiunea dvs. , a guvernămintelor şi
a reprezentantilor dvs. , nu rămâne decât să faceţi două fonnalităţi:
procesul verbal de constatare că nu există stăpâni şi procesul verbal de
intrare în proprietatea statului, şi prin aceasta creditorii sunt în situaţia
de a-şi valorifica drepturile fată de stat, în conformitate cu dreptul
„
comun.
Aceasta este soluţia, după mine . Vom vedea dacă Consiliul
Juridic are un alt punct de vedere, ţinând seama de situaţia pe care i-o
prezentaţi dvs. Dar nu văd juridiceşte cum ar putea să dea o altă soluţie
şi să ceară decrete şi legi noi.
general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Când au intrat trupele române
în Bucovina, de exemplu, au găsit magazinele deschise; fiecare lua ce
vrea. Evreii şedeau închişi în case. Atunci a venit armata cu comisiile
respective, a tras obloanele, a pus sentinele şi a pus stăpânire pe aceste
magazine.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: S-a cerut apoi de
proprietarii lor ceva?
general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Nimic. Au fost abandonate.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: În orice caz, stăpâni nu
există azi acolo ca să ceară posesiunea .
general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: La mine sunt plecaţi toţi.
general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Sunt absenţi prin dispariţie?
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Suntem jurişti, ca să ştim
ce însemnează un bun părăsit, un bun fără stăpân, şi să nu avem nevoie
de verificarea măsurilor elementare.
Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Cel mai important este ca
Guvernământul să prezinte datele.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Fireşte, aceasta depinde de
constatarea pe care o faceţi dvs. , Guvernământul.
Dacă dvs. constataţi că proprietatea cutare n-are stăpân şi îmi
trimiteţi această constatare, fără îndoială că acela este un bun fără
stăpân, care în conformitate cu Codul Civil este cules de stat.
general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Însă acel stăpân a fost luat de
mine, suit în tren şi evacuat în Transnistria; şi ·atunci el îşi valorifică
drepturile de acolo.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Dvs. mă puneţi în fata unei
noi situaţii. Aceasta este o altă categorie.
Dvs. mi-aţi spus că a intrat armata, că a găsit magazinele fără
stăpâni, că nimeni nu a venit - chiar dacă erau unii din populaţie care
fugise - să valorifice proprietatea, că armata a tras obloanele şi că a
considerat bunurile ca părăsite.
.
general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Ca luate de la ruşi.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Nu vreau să vă dau o
sugestie, dar în statutul Basarabiei şi Bucovinei există un text pe care eu
l-am pus acolo, cu care am vrut să feresc statul de orice daune, nu
numai în cazurile acestea, dar în orice caz creat de starea de război, şi
am spus că toate faptele şi actele săvârşite pe teritoriu până la data
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intrării în vigoare a statutului sunt considerate acte de guvernământ şi nu
sunt generatoare de daune1 •
Dl. general C . Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Nu-l recunoaşte justiţia.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Prin urmare, dacă dvs.
constataţi că armata a săvârşit luări în posesie la data aceea şi că astăzi
nimeni nu se găseşte pentru a valorifica aceste drepturi, puteţi foarte
bine să arătaţi şi justitiei, în cazul când s-ar pune problema, că totuşi
conditiunea de bunuri fără stăpân există şi că, în nici un caz, chiar o
acţiune de daune, nu o ac:tiune de revendicare, nu poate să fie admisă,
întrucât statutul Basarabiei opreşte exercitiul unui asemenea drept.
Vă rog să daţi toate datele. Le vom examina , vom vedea care
sunt celelalte categorii de bunuri, primite în conditiuni intempestive, ca
să vedem în ce conditii urmează să se aplice această soluţie. Vă rog să
faceţi şi propuneri concrete, fată de situaţia specială a fiecăruia. Consiliul
Avocatilor statului ne va da un aviz.
După mine însă, soluţia trebuie să fie dată pe aceste baze. [ . . . ]

A. S . B . t=ond P.C . M . Cabinet. dosar 48 1 /4 2. filele 2 6 7 . 2 68. 2 92-2 98
.

' Legea nr. 791 din 3 septembrie 1 941, articolul 8, stipula: .Sunt socotite acte de gwem0m6nt toate
actele Comandomentulul mllltcr şi ole odmlnlstraţlunllor clvlle sOv&şlte în Intervalul de la 22 Iunie 1 94 1
pOnO la dota pubUcorll prezentei legl în terltorllle eliberate" (vezi E.R. 1 940-1 944, llOI. I, documentul
46, pag. 165).
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1942, mai 16
Şedinta Consiliului de Miniştri. S-a decis pregătirea
conditiilor necesare pentru trecerea la românizarea
intreprinderilor industriale şi comerciale evreieşti.

Şedinţa se deschide la ora 16 sub preşedinţia domnului profesor Mihai
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului.
Iau parte domnii: general N. Stoenescu, ministrul finantelor, Ion
Marinescu, ministrul economiei naţionale, ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor
publice, general C. Pantazi, ministrul apărării nationale, general Gh. Dobre,
!Jtinistru subsecretar de stat pe lângă Departamentul Apărării Nationale, pentru
Inzestrarea şi Administrarea Armatei, A. Pană, subsecretar de stat la Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor, Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul
Finanţelor, dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Muncii,
Sănătătii şi Ocrotirilor Sociale, general C. Constantin, subsecretar de stat pe lângă
Ministerul Apărării Naţionale, pentru Aprovizionarea Armatei şi a Populaţiei Civile,
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Titus Dragoş, subsecretar de stat pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri,
pentru Românizare, Colonizare şi Inventar, Al. Otulescu, guvernatorul Băncii
Naţionale, Petre Strihan, subsecretar de stat la Ministerul Internelor, Paul Horia
Suciu, secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării, Gh. Minescu,
directorul general al l.N.C.0.0.P.-ului, N. Fintescu, administratorul general al
Creditului Naţional Industrial, Gh. Alexandrescu, directorul general al Creditului
Naţional Agricol, general N. Bădescu, comisarul guvernului pentru aprovizionarea
r•1 lemne, I. Cristu, directorul Afacerilor Economice din Ministerul de Externe, ing.
N. Nedelovici, administratorul C.A.P.S.-ului.
[. . .]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: În legătură cu opera de
românizare aş dori să trecem la o politică de sprijinire a ei prin credite,
dând posibilităţi efective fie Creditului Industria.I pentru sectoarele
industriale, fie Centrului Naţional de Românizare şi Institutului de Credit
Românesc pentru sectorul comercial, pentru a spori volwnul creditelor
acordate marilor întreprinzători români care intră în industrie şi în
comert.
Eu am fost zilele trecute la o adunare a licenţiaţilor Academiilor
de Comert. Acolo am luat contact cu reprezentanţii aceştia, pe care i-a
creat învătământul românesc, cu scopul românizării vieţii noastre
economice. Într-adevăr, domnilor, nu se poate româniza o întreprindere
punând un tricolor acolo şi declarând-o românească , sau numind un
consiliu de administratie din oameni cu nwne oricât de româneşti, dacă
în spatele acelei întreprinderi continuă să rămână străini sau dacă acolo
se camuflează alte participări.
Esenţial este elementul românesc în activitatea economică şi acest
element nu-l putem găsi pe stradă , ci trebuie să-l luăm de acolo unde el
este format; cred că trebuie să stabilim în special pentru licenţiaţii
Academiei de Comert, căci au un minimum de pregătire şi o posibilitate
directă de a intra în opera de românizare a comertului şi industriei. De
aceea, eu am recunoscut această Asociaţie a Llcenţiaţilor Academiilor de
Comert. Rog pe domnul Dragoş să dea dispozitii imediate tuturor
centrelor sale judetene ca această asociaţie să constituie în fiecare
capitală de judet un grup care să colaboreze cu organele judetene ale
Centrului Naţional de Românizare pentru această activitate şi pentru
înlesnirea acestei plasări şi românizări autentice. Trebuie însă ca această
acţiune să fie sprijinită şi prin credite. De aceea, eu astăzi în Consiliul de
Miniştri iau această decizie: Asociaţia Llcenţiaţilor Academiilor de
Comert, sprijinită de guvern, să facă propuneri directe Subsecretariatului
de Stat al Românizării, Băncii Naţionale şi Creditului Industrial. Să
propună Ministerul Economiei Naţionale un plan general prin care
elementele economice pregătite în şcoU!e noastre să aibă un drept de
preferintă şi un sprijin special de credit . . .
Dl. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice: Este foarte lăudabilă măsura aceasta
pentru Academiile de Comert, dar vă rog să vedeti ce se poate face şi
pentru ingineri. [ . . ]
.

399
https://biblioteca-digitala.ro

Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Şi Colegiul Inginerilor va
lua legătura cu organizatiile noastre de credit şi în special cu domnul
ministru Dragoş, recomandând elementele şi eventual oferind garantii.
Ştiti, domnilor miniştri, că în momentul când am făcut legea
aceasta de românizare, pentru exproprierea bunurilor imobiliare, vroiam
să fac o lege şi pentru bunurile economice, şi să pun acest principiu al
corpurilor de recomandatori, care să nu fie giranti în întelesul obişnuit,
dar care. să aibă anwnite obligatii contractante fată de stat, obligaţii de
control şi de a supraveghea întreprinderile, corp care să fie constituit fie
din tehnicieni şi colegi care au deja întreprinderi, fie din reprezentanţi de
breaslă, care iau din mijlocul lor pe unul care să beneficieze de acest
credit.
De fapt pe aceste baze trebuie .să mergem să ajungem la această
cunoaştere prin recomandarea prin institutiile profesionale care îl cunosc
foarte bine şi pot să-i recomande.
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Să se convingă toate
organele acestea că ele nu vin ca organe de control.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Desigur.
Dl. prof. I. N. Hntescu, administrator general al Creditului Industrial: Eu cred că
românizarea trebuie îndrumată, adică să se facă, dacă se poate, un plan
de ce anume industrii interesează să fie românizate, pentru că mi s-a
întâmplat să văd cereri de românizare pentru industrii de care evreii vor
să scape, căci nu interesează economia natională . La aceştia nu e
românizare; însemnează să luăm bani de la Banca Naţională şi să-i
aruncăm degeaba.
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Cu ajutorul domnului ministru
Marinescu, voi avea harta industrială a întregii tări şi atunci am pe centre
gruparea tuturor industriilor şi comertului unde trebuie să activăm în
primul rând. Câtă vreme n-am o asemenea hartă , nu se poate face.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Atunci rog pe domnul
ministru Marinescu ca săptămâna viitoare să convoace la domnia sa sau,
dacă se poate, să trimită un delegat la Creditul Industrial, unde să aibă
loc o conferintă, care delegat să facă propuneri în privinta acestei
ierarhii.
După cum în ce priveşte materiile prime şi schimburile noastre,
am stabilit azi programul ordinii de preferintă şi lista materiilor prime şi a
semifabricatelor esenţiale pentru producţia noastră, tot aşa pentru
românizare trebuie să stabilim ierarhia întreprinderilor industriale, care
trebuie să intre în această politică de românizare, şi atunci vă rog ca
aceste credite care le acordaţi să urmeze acest principiu al interesului
ierarhic, pe care îl punem după categoriile de industrii .
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Acestea sunt indicatii pe care
Comitetul Interministerial le-a dat de câoo timp, dar care nu şi-au găsit
încă realizarea.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Săptămâna viitoare se
convoacă această conferintă şi vă rog ca să-mi comunicaţi şi mie o notă
despre cele obţinute [ . . ]
A. S . B . , Fond P.C . M . Cabinet dosar 4 72/ 1 942, fi lele 83 7-838
.

400
https://biblioteca-digitala.ro

135
•

1942, mai 28
Şedinţa Consiliului de Miniştri cu guvernatorii.
Se decide reînceperea deportării evreilor din
guvernământul Bucovina.
Şedinta se deschide la ora 1 O, sub preşedinţia domnului profesor Mihai
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului.
Participă domnii: general D. Popescu, ministrul afacerilor interne; general
N. Stoenescu, ministrul finanţelor; C. Stoicescu, ministrul justitiei; I. Marinescu,
ministrul economiei naţionale; ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice şi
comunicaţiilor; general C. Pantazi, ministrul apărării naţionale; general Qh. Dobre,
subsecretar de stat pe lângă Departamentul Apărării Naţionale, pentru lnzestrarea
şi Administrarea Arniatei; general Gh. Jienescu, subsecretar de stat pe lângă
Departamentul Apărării Naţionale, pentru Aer; general Victor Iliescu, subsecretar
de stat pe lângă Departamentul Culturii Naţionale, pentru Educaţia Extraşcolară;
A. Pană, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Agriculturii şi Domeniilor;
Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat pe lângă Ministerul Finanţelor; dr. C.
Dănulescu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Muncii, Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale; general C. Constantin, subsecretar de stat pe lângă Ministerul
Apărării Naţionale, însărcinat cu Aprovizionarea Arniatei şi Populaţiei Civile; Trtus
Dragoş, subsecretar de stat pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri pentru
Românizare, Colonizare şi Inventar; prof. Al. Marcu, subsecretar de stat pe lângă
Departamentul Propagandei Naţionale; Petre Strihan, subsecretar de stat pe lângă
Ministerul Afacerilor Interne; general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei;
general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei; Gh. Alexianu, guvernatorul
Transnistriei; Paul Horia Suciu, secretar general la Subsecretariatul de Stat al
Aprovizionării Armatei; I. N. Fmţescu, administrator general al Creditului Naţional
Industrial; ing. V. Nicolaescu, directorul Economiei Naţionale din Basarabia; T.
Ardeleanu, primarul oraşului Bălti; D. Giurgiuveanu, directorul românizării din
Basarabia.
[. . .)
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ . . . ] ftPentru Bucovina,
chestiunea evacuării evreilor".
DL general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Am vrut să informez Consiliul
de Miniştri că guvernământul Bucovinei şi-a propus să facă evacuarea
evreilor, după tablowile care au fost întocmite. Acum, potrivit ordinului
Marelui Stat Major, s-au format detaşamente de lucru cu evrei între 18
şi 50 ani . Au şi plecat la muncă 1 250 evrei. Aceşti evrei şi familiile lor
nu pot fi evacuaţi, aşa că numărul celor evacuabili va fi redus de la
7 000-8 OOO, cât îşi propusese guvernământul, nwnai la 4 000-5 OOO,
pe care, după înţelegerea pe care am luat-o cu domnul Alexianu, îi voi
trimite în loturi de câte 2 0001•
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Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: În legătură cu această
chestiune trebuie să vă spun că din Basarabia a plecat acum ultimul lot
de 200 evrei2 �Cu această ocazie s-a descoperit un testament care avea
o schemă în care se găsea arătat locul unde a fost îngropată o casetă cu
bijuterii în valoare de 20 OOO OOO lei a familiei Şur. S-a făcut o
descindere, s-a săpat pe locul arătat în schemă şi s-a găsit caseta, a.şa că
Ministerul de Finante şi Banca Naţională pot să se bUCl..D'"e .
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Prea putin.
Dl. general C. Calotesai, guvernatorul Bucovinei: Conform ordinului dat, Banca
Naţională trebuie să ia monedele de la evrei şi să le dea bani în schimb.
� vrea să ştiu ce le dă domnul Alexianu evreilor pe care n evacuez eu şi
cărora eu le iau banii.
Dl. Gh. Alexianu, guvernatorul Transn&riei: Depuneţi banii în contul meu şi eu
am să vă dau în schimb Reichskreditkassenschei.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Comiliului: Dumneavoastră , domnule
general Calotescu, faceti întreaga operaţie, iar guvernământul
Transnistriei rămâne cu disporubilul, pe care i-l consemnati dv. Cererile
le veti comunica domnului Alexianu, care vă va pune la dispoziţie
Reichskredttkassens pentru întreaga sumă de la început, fie numai
pentru o parte, la început, iar restul pe urmă .
Dl.
Gh.
Alexianu,
guvernatorul
Transnisbiei:
Eu
trimit
aceste
Reichskreditkassenschei la Cemăuti.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: V-aş ruga să trimiteti toată suma
de la început.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Dv. n veti comunica suma
de care aveti nevoie şi domnul Alexianu vă va transmite contravaloarea
ei în Reichskreditkassenscheine.
În afară de această problemă de finantare, ce altă chestiune se
mai pune în legătură cu e\iacuarea evreilor?
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: N"mic.
A.S . 8 . . Fond P.C . M . Cabinet. dosar 48 1 /42. filele 3 66, 367. 430. 43 1
1 Primul val de deportm-e a evreilor din BucClllina, pomii: tn octombrie 194 1 , a fost sistat, din ordinul
mareşalului Jon Antonescu, tn luna noiembrie a aceJuiaşl an În urma interventiilor insistente ale b.J:i Traian
Popcwici, primarul de atunci al municipi.llui Cemăuti, mmeşa1u1 Ion Antonescu a aprobat să rămână în
Cemăuti până la 20 OOO de evrei, utili din punct de vedere econcmk (vezi M. Carp, C.N., voi. Jn ,
dOClllen
ll tul 103). Măsunl a fost temporară. Dirur-o adnotare ulterioară a mareşalului Antonescu rezultă
însă că aprobarea a fost dată numai pentru rămânerea a 10 OOO de evrei (J. Ancel, op.cit., voi. 10, pag .
2 1 3). Reluarea deportărilor din Bucovina şi Basarabia, în primăvara lllluh.11 1942, s-a făcut pe baza unui
ordin emis de mareşalul Ion Antonescu, corxlucătorul statului. La 17 aprilie 1942, Consulatul German din
Cemăuti informa Ambasada Germană din Bucureşti despre începerea noilor deportări: .Conform
Informaţiilor prim/hi de Io Rodu Lea:Q. maeşolul o ordonat Tncepet90 unor noi deportm o ""'81/or din
CemCluft Tn Tronsnlstrld' (J. Ancel, op.cit., wl. ID, pag. 587). În ciuda unor inteiventli din partea dr. W.
Filderman, a dr. Lupu, a mh. H. Clejan, deportările n-au putut fi oprite. La 1 1 iunie 1 942, SS
HauptsturmfOhreru dr. G. Richter n informa pe superiorul său, A. E.ichmann: .Consulatul Genna! din
C.00Utt o comun/cot a5 primul bcnsport cu R 400 evrei, o plecot Tn Trcnsnlm»lo 7 Iunie 194V (J. AnceJ,
op.cit., voi. N, pag. 2 1). Ulterior, într-un raport statistic nesemnat, s-au transmis următoarele informatli
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cu derularea deportărilor din Bucovina şi Basarabia, în anii 1 941-1942: .Primo depatae.
începutij Tn octombrie 1 94 1 , o cuprins oprmimottv 31 OOO de evrei din Cem&Jţj ş/ 39 OOO din Bucovina. Tn
onul 194R, Io 6 Iunie, ou fost deportaţi drco 1 800 evrei, Io 14 Iunie drco 1 100 ş/ la R8 /unie fnc4 1 100.
Tn total S OOO de evrei, prlnlTe an 70 de ollenofl minto/, 70 de bi:la&ll din azilul evreiesc. fli fost
depottoţl lnvollzl de r&bo/, pensionari, femei cu copil mld. femei gaitlde, bolnavi din spitale. TBC-lştt ş.o.
Timpul de pregljtlre pentru plecae o fost sevtt. li s-<JV sdllmbot Io 60 lei 1 RHHS, ou awt dreptul sC5 to 500
lei de fomllte. Oblec:tele de our şi otglnt ou fost luots Io un preţ derizoriu. I.o plecae, evreii ou pllJtlt 500
de lei pentru o galeatd cu oplJ' (J. Ancel, op.cit„ llOI. IV, pag . 87). La 7 septembrie 1942,
Guvernământul BuccMnei a trimis o notă telefonică Consiliului de Miniştri, arătâOO:
la odr9sa dlls. rv. 1 228 şi urrncn Io adresa noastrO rv. 3846 din 21 august 1 942. comunlc&n:
Evacuanla -.sllor din cuprinsul Guvern6m&ltulul Bucovina s-<1 fOcut fn ni serii. astfel:
o. ln lunile lulle şi august 1 94 1 . evreii ele pe teritoriu! rural . Tn total
57 849
b. ln luna octombrie 1 94 1 , evreii din cuprinsul oraşului Cern&Jtl. în tot.ol
28 341
4 094
c. Idem în luna Iunie 1 942, în total
90 284
Totol general
evrei evacuott în cursul onulul 1 941 - 1 942.
Evocuatle s-<JU Rkut farO o se ţine evidenţe clectit numeric, deci nu put:am avea dotBle -.sllor
evacuaţi în b&batl . rem.1 şi copil.
ln r:nzent se mal gOsesc în provincia Bucovina urmotarll evrei:
În Cern&Jtl „ „ „ „ „ „. „ „ „ 1 6 390
ln Jucleţul CernOutl „ „ „ „. „ „ „ „. 1 8
În Judeţul StD-ojlneţ„.„ „ . „„ „ . 6()
ln Jucleţul (�lung„„„„„„. 76
ln JucleCul Suceava.„„. „ „ „ „ 31
În Judeţul ROdOutl „. „ „ „ „ „ „ 72
În Jucletul Hotln„„.„„„.„„„. 1 26
ln Jucletul Dorohoi„„„.„„. 2 316
1 9 089
TOTAi..
PentnJ evocucno unOOb:>ae propunem pe toţi evreii neongojotl în înbeprlnderlle locale şi Io
muncile obllgotorll. excepttindu-se numai cel prevmutJ în ordinul Preşedinţiei Conslliulul ele Miniştri IY.
574811942.
ln aceste condiţiuni se gOsesc susceptlblll ele evacucn din oraşul CemOuţl circo 6 234 evral şi
din Dorohoi 592.
Bunurile rOmo$e ele Io evrei ou fost luate în primire ele echipele ele evocuae. ccn ou 11111811tal ot
şi slgllot locuinţele întcanlncl procese verbale . Sumele de bani ccn ou fost cleclorote ou fost schimbate în
RHHS Io pcrll:Dbis ele 6() lei"' 1 RHHS . cele nededorota precum şi obiectele preţioase ccn ou fost gc!islte Io
percheziţie ou fost confiscate, lor voloaao lor s-<1 Rkut venit Io stat. (A. � - Probi. 33, voi. 2 1 . fllele 1 50
( t şi v). 218).
2 La 22 martie 1 942, Guvernământul Basarabiei cere.a aprobare pentru evacuar e.a a 425 de evrei.
Mareşalul I. Antonescu a dat următorul ordin în rezolutie: .s<i fie trecuţi fn TratS11/stT10. Trcnsportoţt cu C.F.
p&l6 în apropiere de gheto" (A.S.B„ Fond P.C.M. Cabinet, dosar 163/1940, fila 135).
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1942, mai 30
Raport adresat de Titus Draa_oş, subsecretar de stat
al Românizării, Colonizarii şi Inventarului,
mareşalului Ion Antonescu, în legătură cu etapele
de înfăptuire a "operei' de românizare a
întreprinderilor industriale şi comerciale 1 •
Domnule Mareşal,
Ceea ce întreaga opinie românească, întelegătoare şi cinstită, care
urmăreşte cu entuziasm opera de constructie a Domniei-Voastre, aşteaptă ca o
întregire firească a operei de românizare este pătrunderea acestei acţiuni în viata
comercială şi industrială.
În domeniul economic însă, în care evreii ocupă o suprafaţă covârşitoare,
îndepărtarea acestora şi aşezarea elementelor româneşti capabile este o actiune
mai delicată decât toate cele întreprinse până astăzi în cadrul românizării.
În acest domeniu, românizarea nu se poate restrânge la simpla înlocuire a
evreilor cu români, cu oricare români.
Românizarea comerţului şi industriei naţionale înseamnă clădirea unui nou
aşezământ, care trebuie să înceapă cu pregătirea elementului românesc ce a lipsit
până astăzi clin viata economică, fie clin cauza pasivitătii românilor, care a înlesnit
dezvoltarea elementului evreiesc, fie din cauza rezistentei evreilor, care au ştiut să
împiedice încercările lipsite de farta suficientă de pătrundere a elementului
autohton.
Prin unnare, nu se poate face o înlocuire de capitaluri sau o trecere a
capitalurilor din mâna unora într-a altora, ci, procesul de românizare înseamnă,
aici, întemeierea unei clase noi de industriaşi şi comercianti români; o clasă a cărei
existentă nu trebuie să rămână numai pentru actualitate ci să prindă rădăcini de
permanentă.
Numai promovând un comerciant şi un industriaş român temeinic aşezat
pe farta şi pregătirea sa proprie, curăţirea economiei nationale de parazitismul şi
dominatia iudaică va fi definitivă. Atunci numai vom fi siguri de a fi apărat viitorul
românesc de repetarea unui proces de infiltrare şi acaparare evreiască .
Pe acest drum nu putem porni cu iluzii, ci numai cu oglinda realitătilor în
fată .
Ţinând seama de toate dificultătile ce se pot întâmpina pentru pregătirea
şi sprijinirea introducerii românilor în viata comercială şi industrială , pe de o parte,
iar pe de altă parte, ţinând seama de interesul de a grăbi inaugurarea efectivă şi
desăvârşirea operei de românizare a vietii economice, am considerat că în
stabilirea mijloacelor de întreprindere a acestei acţiuni trebuie să ne orientăm după
următoarele principii:
1) Nevoia de continuitate şi stabilitate, care este legea echilibrului
economic;
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2) Imposibilitatea de a procura în nwnerar capitalul necesar finanţării
acţiunii pentru românizarea intreprinderilor simultan în toate domeniile comerţului
şi industriei;
3) Urgenta aplicării acţiunii de românizare în viata economică.
I. Pentru a nu produce pertw-bări care, dacă tinem seama de puterea de
rezistentă şi de mijloacele de reactiune ale evreimii, ar corxluce la un dezechilibru
grav în viata economică, poate chiar la o prăbuşire a economiei naţionale, este
absolut necesar să nu lăsăm nici un gol, nici un interval de timp între momentul
încetării exploatării întreprirxlerii de către evreu şi începutul întreprinderii
românului.
În al doilea rând, românul introdus în intreprindere trebuie să fie în stare
să rămână acolo. De aceea, acest element nu poate fi ales la întâmplare;
comerciantul şi industriaşul nu pot fi creati în mod spontan; ei mai trebuie să poată
conlucra câtva timp cu evreul patron de intreprindere, să-şi desăvârşească
fonnatia, să invete a cunoaşte întreprinderea şi pe clienţi.
Administraţia nu va fi niciodată în stare să facă ea însăşi discernământul
între elementele alese şi să plaseze pe omul potrivit unei întreprinderi, ca viitor
patron.
Suntem de părere, de aceea, că singura modalitate de românizare
efectivă şi durabilă este asocierea. Această asociere a întreprinzătorilor evrei cu
romaru o c�ncepern obligatorie ca institutie, dar liberă sub raportul alegerii
persoanelor. ln felul acesta evreul îşi va găsi asociatul pe baza legăturilor
comerciale personale, adică din chiar câmpul specialitătii comertului sau industriei
respective. Astfel, asociatul care nu va fi un necunoscător al branşei nu va rămâne
o unealtă oarbă în mâna evreului şi în acelaşi timp legăturile personale vor face
posibilă colaborarea şi perfectionarea viitorului patron român.
Mijloacele de a ne asigura că acest asociat român, introdus în mod liber şi
firesc în intreprindere, va fi un stăpân real şi nu paravanul intereselor evreului ni le
pune la dispozitie l�ea din 14 martie 19422, pentru combaterea camuflării
intereselor evreieşti. ln acest scop, de altfel, am venit cu această lege de pregătiri
înainte de a face primul gest activ şi dirijat de introducere a românilor în viata
comercială şi industrială.
Sistemul asociatiunii libere are posibilităti pe care nu ni le putea da
procedura exproprierii de la început a întreprinderilor evreieşti. O expropriere
totală sau partială ca început de românizare ar fi provocat tocmai acel hiatus, acel
interval de stagnare a intreprinderii între momentul exproprierii şi data instalării
noului proprietar, pe care trebuie să-l evităm. Iar pe de altă parte, experienta
făcută cu administrarea bunurilor imobiliare civile, în perioada de la expropriere şi
până la repartizarea lor, ne dovedeşte cât de păgubitoare este cea mai bună
administraţie chiar pe care ar face-o statul prin agenţi salariaţi, până când bunul
dobândeşte un proprietar care să-l întretină, îngrijească şi să-l exploateze, cu acea
grijă pe care o are individul pentru bunul său. Cu atât mai grav ar fi fost în
consecintele ei o asemenea administrare întreprinsă de stat asupra unor
întreprinderi care trebuie să trăiască nu ntunai păstrându-se, ci dezvoltându-se. În
plus, ar fi trebuit ca statul să facă recrutarea şi instalarea unor noi proprietari
patroni de întreprinderi şi oricât de obiective ar fi fost criteriile de alegere ele nu
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puteau fi deopotrivă de practice şi de realiste ca mijloacele concrete de întâlnire şi
de asociere între doi negustori care se găsesc singwi unul pe altul.
Desigur însă că numai obligaţiunea de asociere nu ar conduce singură la
un rezultat.
De aceea, preconizăm un regim de restrictie şi grevări asupra
întreprinderilor evreieşti care nu se românizează în conditiunile legii ce va trebui să
apară în acest scop. Acest regim va constitui constrângerea practică pentru
realizarea asociaţiilor pe câmp întins.
Numai în măsura în care vom întâlni rezistentă din partea evreilor va fi
necesar să intervenim cu un regim mai sever care să-i oblige la lichidarea
întreprinderilor în favoarea românilor.
Pentru întreprinderile românizate în proporţia şi conditiunile pe care le
expunem mai jos, exproprierea restului de participaţie evreiască în vederea
românizării totale a întreprinderii va unna numai după ce dobâ�ea de către
români a participaţiei majoritare de capital, în întreprindere, va fi perfectată.
Credem că, deşi în fata perspectivei de a fi înlăturat până la sfârşit în mod
total din întreprindere, atâta timp cât va dura asocierea, patronul evreu va fi un
colaborator activ, dată fiind psihologia lor cunoscută de a nădăjdui şi de a
persevera în exploatarea unui comert până la cap.
li. Al doilea principiu care ne-a orientat în examinarea posibilităţilor de
românizare este necesitatea de a suplini lipsa capitalului de finanţare, în numerar,
prin alte mijloace de plată şi de credit.
Institutul de Credit Românesc, cu fondurile de care poate dispune, nu ar
putea sprijini decât parţial românizarea întreprinderilor industriale şi comerciale.
Câştigând chiar colaborarea tuturor băncilor româneşti la opera de
finanţare a românizării , date fiind conditiunile de garantare şi de acordare a
creditelor, foarte fireşti în buna gospodărie a intereselor bancare, oricât de largă
ar fi colaborarea, actiunea de românizare astfel finanţată nu poate progresa decât
foarte încet şi cu destulă nesiguranţă.
Am socotit de aceea că este practic să înlocuim mijloacele de finanţare în
numerar printr-o rentă emisă şi garantată de Institutul de Credit Românesc, care
s-ar da în plată, pentru dobândirea de către români a majorităţii de participaţie.
Această rentă urmează să fie răscumpărată în numerar din produsul întreprinderii,
care va reprezenta aportul muncii şi capitalului creditat prin rente pe care le va
aduce în întreprindere asociatul român.
III . Mijloacele întemeiate pe principiile de introducere a românilor în viata
economică şi de finanţare expuse mai sus sunt, credem, singurele care pot asigura
o acţiune urgentă şi desfăşurată pe întregul plan al economiei nationale, ca
înfăptuire a românizării.
Am awt de ales între două modalităti: a trece la înfăptuirea românizării
pe etape, împărţind întreprinderile pe categorii de importantă şi de urgentă sau a
recurge prin mijloacele de mai sus la îmbrăţişarea tuturor întreprinderilor într-o
acţiune unitară de pătrundere a elementelor româneşti.
Am socotit că este bine să folosim momentul de astăzi, cu starea de spirit
prielnică actiunii de românizare, care aduce energia necesară unei străduinţe
efective în introducerea elementului românesc în viata noastră economică. A
întârzia ar însemna, poate, a provoca o slăbire a entuziasmului şi convingerilor de
astăzi.
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A În mod practic, aplicarea mijloacelor de românizare expuse mai sus o
preconizăm în următoarele condiţiuni, ce ar urma să devină dispoziţiuni legale.
Întreprinderile industriale şi comerciale cu participare evreiască sub orice
formă constituite le vom împărţi în două categorii supuse unor regimuri deosebite:
întreprinderi evreieşti şi întreprinderi românizate.
Vor fi declarate intreprinderi evreieşti toate acelea care au participare
evreiască mai mare de 40% din valoarea capitalului.
Vom asimila deopotrivă întreprinderilor evreieşti, sub raportul regimului
legal, şi toate acele întreprinderi care, avârxl o participare evreiască de 10%, au
un total �e participaţie străină mai mare de 40%.
Intreprinderile calificate evreieşti le vom supune următorului regim de
sarcini şi restricţiuni:
a) Impozitele fiscale vor fi majorate pentru aceste întreprinderi cu 100%.
b) Bumnile imobile ale acestor întreprinderi vor fi declarate de lege
expropriabile şi vor fi expropriate prin decret ori de câte ori se va ivi necesitatea
de· a dota o industrie sau un comert românesc cu un asemenea imobil.
c) Întreprinderilor evreieşti le va fi interzisă contractarea cu statul şi cu
orice administraţie publică.
d) La executarea contractelor cu statul existente, nu vor putea primi în
plată pentru furnituri, numerar. Plata se va face numai în titluri de stat.
e) Întreprinderile evreieşti nu vor putea obţine credite decât cu aprobarea
prealabilă a Subsecretariatului de Stat al Românizării.
f) Toate sumele de bani rezulate din excedentul beneficiilor sau din rezerva
capitalurilor vor fi depuse în mod obligator la Casele Publice sau Institutele de
Credit particulare, desemnate de Subsecretariatul de Stat al Românizării .
Orice întreprindere evreiască va putea ieşi de sub acest regim special de
restricţiuni dacă se românizează.
O întreprindere evreiască va fi considerată românizată numai dacă 60%
din fondul întreprinderii va aparţine românilor etnici.
Trecerea acestei participatii de 60% în mâna românilor se va face în
următoarele moduri:
Pentru firmele individuale şi asociatu:
a) Prin vânzarea intreprinderii sau a unei părţi de cel putin 60% din fondul
de comert către românii etnici.
b) Prin majorarea capitalului intreprinderii şi asocierii cu români etnici
într-o proporţie în care 60% din participaţie să apartină românilor.
c) Prin sistemul combinat al vânzării şi majorării , în scopul realizării unei
asociatii în care 60o/o din participatii să aparţină românilor.
Pentru societătile de persoane , românizarea se va înfăptui prin
dobândirea majoritătii ca număr de persoane cât şi a unei proportii de 60% din
capitalul social, de către români etnici. Mijloacele pentru realizarea acestei
majorităţi vor fi aceleaşi ca pentru firmele individuale.
Termenul în care românizarea, prin dobândirea unei participatii de 60%
de către români, va trebui să se înfăptuiască pentru firmele individuale, asociaţii şi
societăti de persoane va fi un an de zile.
Realitatea transmisiunilor prin vânzare va fi asigurată prin controlul
exercitat cu ocazia autorizării prealabile ce trebuie să o dea vânzării
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Subsecretariatul de Stat al Românizării, potrivit regimului legal existent, precum şi
de presqipţiunile legii pentu combaterea camuflării intereselor evreieşti.
In cazul asocierilor înfăptuite fie prin vânzarea de participatu, fie prin
majorarea de capital în favoarea românilor, sistemul de dobândire a participaţiei
pentru români va fi următorul:
60% din capital şi inventar devine aport al românului sau românilor intraţi
în asociaţie. Plata se va face cu o rentă şi garantat de Institutul de Credit
Românesc, care va pune renta la dispoziţia românului asociat pentru darea în
plată către evreu sau va face plata direct către evreu în contul asociatului român.
Această rentă va fi răscumpărată de la evreu de către asociatul român.
Răscumpărarea se va face într-un termen stabilit în raport cu rentabilitatea
întreprinderii, iar preţul de răscumpărare va fi realizat din mijloacele proprii ale
românului sau din o parte a beneficiului ce revine acestuia din întreprindere. Renta
răscumpărată va fi restituită I.C.R.-ului.
Dacă asociatul evreu întelege să retină renta, plata în numerar a valorii
rentei se va face de către român direct I.C.R.-ului, rămânând ca evreul să-şi
valorifice renta fată de I.C.R.
După ce dobândirea majoritătil de 60% de către români va fi desăvârşită
prin răscumpărare sau achitarea valorii rentei emise, urmează dobândirea
integrităţii întreprinderii de către românii asociaţi.
ln momentul în care 600!0 din valoarea întreprinderii a devenit în mod
definitiv proprietatea românului, restul de 40% din valoarea întreprinderii se
expropriază în favoarea asociatului român, plătindu-se în aceeaşi rentă şi în
aceleaşi condiţii ca cele arătate mai sus.
Atât în interesul practic al întreprinderii , cât şi pentru a nu provoca o mai
mare rezistentă din partea evreilor, fată de perspectiva de a fi cu totul înlăturaţi de
la posibilitătile de a-şi câştiga existenta în comert, vom admite ca fostul patron
evreu să rămână salariat al întreprinderii, evident cu excluderea acelor categorii
pentru care viitorul statut al evreilor nu va îngădui să fie functionar comercial.
Pentru încurajarea şi sprijinirea întreprinderilor românizate, în afară de
ridicarea regimului de restrictiuni şi de sarcini aplicat întreprinderilor evreieşti,
suntem de părere a U se acorda atât degrevări şi înlesniri fiscale, cât şi un regim de
preferinţă la contractările cu statul şi adrninistratiile pubUce.
Spre a asigura eficienta obUgatiunii de românizare a întreprinderilor
evreieşti în termenul fixat de lege, o vom sanctiona cu dreptul pentru stat de a
expropria industriile şi întreprinderile comerciale în măsura nevoilor şi interesului
economiei naţionale. Pretul de expropriere va fi plătit în rentă de 3%, asupra
valorii întreprinderii stabilită pe cale de expertiză.
Pentru societătile pe acţiuni, modaUtatea românizării în conditiile de mai
sus rămâne numai majorarea capitalului social şi subscrierea de către români a noii
emisiuni într-o proporţie de cel putin 60% din valoarea totală a capitalului
(capitalul anterior plus majorarea).
Mijlocul de a face efectivă majorarea capitalului social în vederea
subscrierii de către români este abilitarea dată prin lege Consiliului de
Administraţie de a decide singur, fără votul adunării generale, majorarea
capitalului şi admiterea subscriitorilor.
În felul acesta, trecând un drept de dispoziţie asupra unui organ care
reprezintă juridiceşte vointa tuturor acţiunilor, se face fată atât ideii de Uberă
·

408
https://biblioteca-digitala.ro

initiativă a intreprinderii şi totodată se răspunde necesitătu ca organismul activ şi în
contact cu realitătile vietu economice, care este Consiliul de Administraţie , să
poată decide ceea ce organismul greoi al adunării generale nu va putea face atât
de lesne şi în timpul dorit.
În acest domeniu al societăţilor anonime în care se găsesc capitalurile cele
mai mari şi participatiile evreieşti cele mai m.uneroase, termenul de românizare din
proprie initiativă va trebui să fie mai scurt decât acela dat societătilor de persoane.
Pentru formele individuale şi societătile de persoane , am prevăzut termenul de un
an de zile. Pentru societăţile anonime propunem un termen de trei luni.
Experienţa dobândită până astăzi cu reacţiunile şi mijoacele folosite de
evrei de a acţiona împotriva diferitelor măswi de românizare, ne-a dovedit că orice
acţiune de această natlU"ă va putea întâmpina o rezistenţă mascată prin pasivitate
şi tradusă în fapt prin vidarea vietu economice.
Ne putem aştepta ca şi faţă de sistemul pentru românizarea
întreprinderilor evreii să reacţioneze prin retragerea lor din intreprinderi sau prin
diminuarea treptată a volumului şi valorii intreprinderii.
De aceea, obligaţiunile de a recurge la românizare vor trebui dublate de
interzicerea absolută pentru evrei.
Tentativele de lichidare, de retragere a capitalului şi de diminuare a valorii
şi activităţii întreprinderilor evreieşti le vom califica crimă de sabotaj operei de
românizare şi le vom sancţiona cu pedepsele penale prevăzute de legea nr.
196/1942, pentru combaterea camuflării intereselor evreieşti şi reprimarea
sabotării operei de românizare3.
Deosebit, atât ca o măsură de siguranţă pentru înlăturarea acestor
încercări, cât şi ca o condiţie de prestigiu românesc, conducerea întreprinderilor
sociale va fi deţinută în mod obligatoriu numai de către români etnici.
B. Sistemul preconizat de mai sus răspunde nevoii generale de a introduce
în locul elementului evreiesc în viata comercială şi industrială pe români, fără a goli
dintr-o dată câmpul economiei naţionale de capitalul evreiesc, care ocupă astăzi
un loc esenţial.
Deosebit în.să de acest regim general, care în interesul dezvoltării
producţiei şi schimburilor nu interzice aportul de capital evreiesc în noi
întreprinderi, dar pune numai aceste întreprinderi evreieşti sub un regim de
restricţiuni şi de sarcini care să determine chemarea românilor la o colaborare
reală şi la pregătire în viata economică , există domenii în care interesele naţionale
superioare nu mai pot tolera nici existenta, nici introducerea pe viitor a unor noi
elemente evreieşti.
În cadrul acestor preocupări, considerăm necesar a interzice exercitarea
de către evrei personal sau de societăţi cu majoritate de capital evreiesc a
următoarelor categorii de întreprinden-i:
!ntreprinderi de spectacole. cinematografe şi producţii de filme;
Intreprinderi de editură , tipografii, ziare şi publicaţii periodice;
f:omertul de drogherii (comerţul de farmacie fiind interzis de pe acum);
Intreprinderi de morărit, cherestea şi industrializarea produselor agricole;
Exploatările şi comerţul de petrol şi de derivate ale petrolului;
Comerţul de articole monopolizate şi de băuturi spirtoase;
Orice comerţ în comunele rurale;
Industriile şi comerţul de articole necesare înzestrării armatei;
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Producţia şi comercializarea de articole interesând educatia tineretului;
Comerţul de insigne şi embleme naţionale şi oficiale.
Înfiintarea pe viitor de întreprinderi evreieşti având de obiect cele
enumerate mai sus va fi total prohibită.
Întreprinderile evreieşti de această natură existente se vor desfiinţa prin
obligaţiunea de a se conforma în mod absolut conditiunilor de românizare expuse
mai sus pentru toate intreprinderile, înlăuntrul termenului stabilit de lege, sub
sanctiunea exproprierii celor neromânizate la expirarea termenului legal.
C. În afară de aplicarea condiţiunilor expuse mai sus, pentru introducerea
elementului românesc în întreprinderi, socotim util a mai interveni în domeniul
economic şi cu măsuri referitoare la regimul creditelor, care, pe de o parte
aducând dificultăţi creditelor dobândite de evrei, să grăbească adoptarea regimului
de românizare, iar pe de altă parte, aducând înlesniri românilor, să-i sprijine în
acţiunea lor de pătrundere în viata comercială. ·
În acest scop preconizăm şi următoarele dispozitiuni pentru legea de
românizare a vieţii economice:
Acordarea unui moratoriu de un an de zile asupra tuturor creantelor
deţinute de evrei fată de neevrei. În acest interval de timp, creditorii evrei nu vor
putea executa decât pe debitori - comercianţi şi industriaşi - evrei.
Exproprierea creantelor evreilor împotriva comercianţilor şi industriaşilor
români sau a firmelor românizate. Exproprierea şi plata pretului de expropriere ar
urma să se facă în condiţiunile prevăzute de legea de expropriere urbană .
Pe de altă parte, creantele ipotecare şi creantele garantate cu gaj asupra
evreilor şi în favoarea românilor etnici comercianţi şi industriaşi se vor considera
ajunse la scadentă într-un anumit termen scurt de la data legii şi executate.
Adjudecarea bunurilor ipotecate nu se va putea face decât în favoarea
românilor.
Expunându-vă , domnule mareşal, propunerile mele cu privire la
posibilitătile de românizare a vietil economice, vă rog să binevoiţi a autoriza
transpunerea lor într-un proiect de lege.
Vă rog să primiti, domnule mareşal, asigurarea înaltei mele
consideratiuni5.

A.S . B . i:ond M .Y. D.Y. , dosar 1 54/ 1 94 2 . fi lele 1 4-24
.

1 Raportul se include în volumul de fată, întrucât prezintă o sinteză a punctelor de vedere expuse de
mareşalul Ion Antonescu si de profesorul Mihai Antonescu, în problema românizării, în diferitele sedinte
ale Consiliului de Miniştri.
2 Decretul-lege nr. 769, dat la 13 martie 1942, pentru combaterea camuflării bunurilor, drepturilor si
intereselor evreieşti şi pentru reprimarea sabotării operei de românizare (vezi E.R. 1 940- 1 944. voi. I ,
documentul 63).
3 Vezi nota 1 .
' Respectivele categorii de întreprinderi au fost românizate în anii 1 940- 1942. (vezi E.R. 1 940-1 944,
voi. I, documentele 2, 17, 22, 52 ş.a.)
' Din dispozitia mareşalului Antonescu, raportul înaintat de ministrul Titus Dragoş a fost transmis
ministrului de justitie, C. Stoicescu, care i-a răspuns ministrului Trtus Dragoş, în iulie 1942:
Rospunz&ld adresei dvs. nr. 134 din 30 mol a.c. prin cere îmi cereţi s0 VO dou avlzul asupra
propunerllar relative la romOnlzcreo vieţii economice, om onoae a vO rOspunde co sunt de ocard în totul
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cu observotlunlle fOcute Tn aceastO prlvlnto de dl. guvernator ol Boncll Noţionale a Aom&llel prin adresa
sa nr. 2589 din 2 Iulie a.c.
Insist în special asupra neceslt:ott l de a se legifera cu multe prudentti şi f&6 a se voi ca
operaţiunea so fte efectuatO Tntr�n termen prea scurt.
Nu trebuie uitat co Tntreprtndertle lndustrtole şi comerclale constituiesc organisme vil, care
funcţloneazO dupO anumite legl nab.Kale ce nu pot ft st6njenlte prin dispoziţiuni legale menite, docO nu
sunt destul de elastice, SO TnObuşe înSOşl poslbllltatea unei vieţi comerciale.
Dorinţa de a forte trecerea repede în mtll n l romOneştt a Tntrep-lnderllor comerclale evreieşti,
care funcţfoneazO de atlitfa ani, poate produce Imense pagube economiei naţtonale.
Comerciantul este un profesionist, care nu este în adev& utfl vieţii economice dectit: Tn
momentul în care a dobtlndlt e:rperlenta necesarO conducerii unei l�te întreprinderi.
Trabule SO avem tl� SO formOm comeclanţl l'OIT&I şi numai în urmO SO le acord&n aeclltBle
necesc:n ochlzlţlon611 întreprinderilor evreieşti.
Multe din întreprlnderlle Industriale şi comerciale care erau prospere cOI: tl� au fost conduse
de 9\ll'e l au pierdut din l�ta şi prosperitatea lor dupO ce au trecut Tn mtllnl romtineştl , pentru co cel
cae � preluat nu aveau e:rperlenta conducerii.
De aceea, deşi socotesc co principiu! asocierii preconizat de dvs. este foarte bun, aed tDtuşl co
el trebuie apllcat în aşa fel înc61:. pe de o pata, SO prezinta un lnans şi pentru comerciantul evreu care
urmeazO SO fle inlocult. Iar pe de alte parte, so dea tl�I necesa l'OIT&ulul SO devlnO tot atOI: de bun
comerciant ca şi evreul pe care ii va înlocui în viaţa economico.
Termenul fixat pentru aceostO prefacere trebuie SO fle mult mal lung decOI: cel preconizat în
memoriu! dvs. S6cotesc cO un an este prea puţin. O reforrnO ca oceastD - pentru a corespunde scopulul
urmOrlt şi pentru a nu pricinui daune economiei generale - nu se poate face decOI: în mod lent. � fl cea
mal mc:n victorie a reglmulul daco se va infOptul bine, în termen de 5 ani.
De asemenea, nu î�c punctul dvs. de vedere cu privire la reglmul ce înţelegeţi so
faceţi întreprlnderllar callflcate evreieşti, adlcO acelea cu o patt clpare evreiasco mal mc:n de 40% din
valoarea capltalulul, cOcl mOsurlle ce preconizaţi majorarea de Impozite cu 1 00%, Interdicţia de a
contracta cu statul, plata în titluri de rento. poslbllltatea de erpraprlere etc. - sunt de naturO a T�ledlca
normala funcţlonae a acestor întreprinderi. î�lng6ndu-le la l lch ldare sau la camuflare - fenomene ce nu
vor putea fl î�ledlcate prin legl rep-eslve. Cred, din contra, co regimul trebuie înduklt şi gOslt un sistem
care. sprijinind întreprinderile rombilzate şi încurq&d asocierea în vederea rombi lzal l, so nu i�ledlce
totala funcţionare a întreprlnderllar evreieşti.
Aceasta este cu atOI: mal necesa, cu c61:, din moment ce evreii nu pot fi expulzatf din tarO.
trebuie SO li se dea posibilitatea de e>-şl c6ftjga în mod omenesc existenţa.
Sistemul care le Interzice în mod total poslbllltatea de a fi salorlaţl în întreprinderile comerciale
şi lndustrtale, c� cu Tfll>ledlccrea Iar de la emrcltarea nonnalO a orlc&el Industrii sau comerţ va
pune pe evrei într-o situaţie de mlzene, care va constitui un adeverat pericol social.
Tn �lt. nu aed co mOsura moratorlulul acordat debftortlor rombil pentru sumele ce datoreazO
evreilor este oportuno în momentele actuale. dupO cum nu aed co se poate justifica Tn chip logic nici
mOsuro exproprierii aeanţelor evreilor împotriva comercianţilor şi lndustrlaşllor rornOnl, n ic i aceea o
declaall ca ajunse la scadento a sumelor clatorate cu termen de evrei.
Asemenea mOsurl excesive, f&O a ne aduce vreun folos materlol Important. pot avea
consecinţe gave şi de aceea socotesc cO ar trebui evltatB.
Primiţi, vO rog. domnule ministru. Tnaeclln� Tnaltsl mele conslderoţlunl". (A.S.B., Fond
Minist. Just. , Dir. Jud., dosar 154/1942, f. 1 f/v, 2).
·
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1942, iunie 2
Şedinta Consiliului de Miniştri. Extras din
intervent.ia profesorului Mihai Antonescu,
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri: " nici un
vapor n u mai poate pleca cu emigranţi fără
aprobarea conducătorului statului' .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele C_onsiliului: Mi s-a semnalat că este
vorba să plece patru vase cu emigranţi evrei. Vă rog să dispuneti să se
comunice ca să nu mai plece nici un vapor cu emigranţi fără aprobarea
donmului mareşal1 •
A. S . B Fond P. C . M . Cabinet. dosar 4 79/ i 942. fila 82
. .

1 În cursul anului 1942 au fost înregistrate unnătoarele plecări de vase cu emigranti evrei:
aprilie: vasele ,.Axon" şi .Mircea";
mai: vasul .Mihai", 1 8 pasageri;
august: .Dor de Val", 15 pasageri:
septembrie: .Europa", 1 2 pasageri:
octombrie: .Viitorul", 120 de pasageri (Conform Moshe Cannilly-Weinberger. Istoria evreilor din
Transilvania, pag. 177).

138

1942, iunie 25
Şedinta Consiliului de Miniştri. Extras din declaraţia
pro fesorului Mihai Antonescu, vicepreşedinte al
Consiliului de Miniştri, despre măreţia cauzei lui
Adolf Hitler şi ataşamentul mareşalului Antonescu
faţă de această personalitate.
Ceea ce a făcut ca mareşalul Antonescu să se lege atât de mult şi atât de
indisolubil de marele Adolf Hitler şi să poarte atâta consideraţiune ducelui
Mussolini este mai ales măreaţa, neînfricata luptă pe care a dus-o Adolf Hitler
pentru ca să apere pe germanii de pretutindeni împotriva tuturora. Ceea ce
constituie o adevărată valoare de catehizare a naţiunii [ . . ] şi a luptei germanice în
.
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Europa, că fiecare sânge trebuie să moară pentru apărarea aceluiaşi sânge şi că
tot sângele trebuie să fie acelaşi imperiu.
A. S . B . Fond P.C . M . dosar 4 7 3 / 1 94 2. voi . I. fi la 2 7 2
.

.

1 39

1942, iulie 2
Şedinta Consiliului Economic. în problema
evreiască se discută subordonarea muncii
obligatorii Marelui Stat Major; vinderea unor
terenuri, proprietatea evreilor deportati in
Transnistria; organizarea emigrării şl câştigurile
statului de pe urma acestei actiuni.
Şedinţa sub preşedinţia domnului prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele
Consiliului de Miniştri.
Iau parte domnii: general N. Stoenescu, ministrul finanţelor; I. Marinescu,
ministrul economiei naţionale; ing. C. Buşilă. ministrul lucrărilor publice şi
comunicaţiilor; C. Stoicescu, ministrul justiţiei; Al. Otulescu, guvernatorul Băncii
Naţionale Române; Aurelian Pană, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor; general Gh. Dobre, subsecretar de stat la Ministerul Apărării
Naţionale, pentru Înzestrarea şi Administraţia Armatei; contraamiral N. Păiş,
subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, pentru Marină; Mircea
Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Fmantelor; Trtus Dragoş, subsecretar
de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, pentru Românizare, Colonizare şi
Inventar; general C. Constantin, subsecretar de stat la Ministerul Apărării
Naţionale, pentru Aprovizionarea Armatei şi Populaţiei Civile; Petre Strihan,
subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne; Gh. Minescu, directorul general
al I.N.C.0.0.P.; Gh. Alexarxirescu, director general al Creditului Naţional Agricol.
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: [ . . ]
Domnilor, domnul mareşal Ion Antonescu vrea să dăm un
comunicat privitor la regimul evreilor. Marele Stat Major vrea să ia
exclusiv rechizitia evreilor, cu începere de la apariţia prezentului
comunicat, care are cuprinsul unnător:
.Marele Stat Major face cunoscut cele ce urmează, cu privire la
munca pe care o datorează evreii, în schimbul serviciului militar:
1) Cu începere de la data apariţiei prezentului comunicat, evreii
nu vor mai fi rechiziţionaţi pentru lucru şi vor executa muncă obligatorie,
după normele şi repartiţia stabilite de autorităţile militare.
2) Cu toate chemările inclMduale şi comunicările date, prin radio
şi presă, evreii continuă să se sustragă de la munca obligatorie.
.
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Pentru a înceta aceste sustrageri pe viitor, se vor lua următoarele
măsuri:
Comunităţile evreieşti sunt obligate să comunice cercurilor de
recrutare respective adresele Muror evreilor între 18-50 ani.
Toti evreii care nu execută conştiincios serviciul sau se sustrag de
la munca obligatorie, prin orice mijloc, vor fi trimişi în Transnistria,
împreună cu cei care le-ar înlesni sustragerile.
În cazul când bărbaţii �ei infractori nu se prezintă sau nu sunt
descoperiţi de către organele politieneşti, vor fi trimise în Transnistria
familiile lor.
Trimiterea în Transnistria se ordonă de Marele Stat Major, în
urma cererilor adresate de către Corpurile de Armată (Comandamente
Teritoriale)1 •
3) Toate măsurile hotărâte mai· sus devin executorii după 1 O zile
de la publicarea prezentului comunicat"2•
Eu sunt gata să dau drumul_ acestui comunicat, dacă acest lucru a
fost stabilit de domnul mareşal. lnsă doream să ştiu ce a rămas din
aceasta până la urmă. A fost vorba ca Marele Stat Major să tină seama
şi să lucreze în întelegere cu Ministerul de Flnante, cu Ministerul de
Interne, cu Ministerul Economiei Naţionale şi cu Ministerul Muncii, şi era
o comisie specială de triere la Centrala Evreilor.
Deci faptul că s-a dat la un moment dat o asemenea decizie, care
revenea asupra tuturor exceptiunilor, a creat o serie întreagă de
complicaţii şi a determinat să se revină asupra măsurii în fapt. N-aş mai
vrea ca prin acest comunicat, deşi poartă număr şi nu rămâne decât să-i
pun data, să complic lucrurile din nou.
Rog pe domnul ministru Strihan să examineze problema şi să
vadă împreună cu domnul Dănulescu, cu domnul Lecca şi cu
reprezentantul Centralei Evreilor, ce măsuri au fost luate până astăzi şi
dacă nu este o revenire la sistemul de până azi şi schimbarea completă a
sistem!.!1ui această trecere la Marele Stat Major. [ ]
II rog pe domnul Dragoş să prezinte situaţia imobilelor urbane
expropriate de la evrei şi veniturile pe care le produc; care sunt chiriile
care se plătesc şi dacă la atribuirea acestor imobile s-a tinut oarecum
seamă de situaţia lor.
Dl. Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: N-au fost atribuite decât cu
chirie.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: lată , am fost la Sinaia şi
am văzut o casă care a fost propria mea vilă, pe care am vândut-o şi
care apoi s-a revândut şi a. ajuns proprietatea unui evreu. Acum a intrat
în regimul de expropriere. Când am întrebat cine o locuieşte, mi s-a
răspuns: un domn Răducu, functionar la Primărie. Am întrebat cât
plăteşte chirie; vă rog să vedeti şi dv. , domnule Dragoş.
Se constată astfel că sistemul închirierilor, prin organe judetene,
este foarte relativ şi, în orişice caz, foarte puţin remunerator pentru stat.
Pe domnul ministru Dragoş îl rog să examineze situaţia băncii
Prima Ardeleană, la care continuă să se camufleze capitalurile evreieşti şi
. . .
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ungureşti, găsirxl pe domnul Bucşan sau pe altii , care sl.Ult gata să-şi
ofere numele de români pentru asemenea situatii. [„.]
.Problema cumpărării imobilelor rurale din Basarabia ş i Bucovina,
proprietatea evreilor evacuati".
Dl. Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Domnule preşedinte, am
chiar aici o întâmpinare în această privintă . Mi s-a adus la cunoştintă de
către un avocat informatia că ţăranii din sudul Bucovinei ar dori să
cumpere imobile evreieşti. Iată această informaţie:
.Subsemnatul, avocat . , am fost în repetate rârxluri informat că
ţăranii din sudul Bucovinei ar dori să cumpere imobilele evreieşti (case de
. .

locuit), situate în vatra satelor şi cu un teren sub 2 OOO mp în jurul
caselor, care încă n-au fost expropriate, ci din contra, li s-a pennis
evreilor să vândă aceste imobile până la data de 15 august 1 94.23.
Or, prin faptul evacuării evreilor din Bucovina, aceste vânzări
admise de lege au devenit, din punct de vedere juridic şi mai ales al
dispoziţiunilor speciale ale cărţi/or funciare existente în Bucovina,
imposibil de executat".

Dl.
Dl.
Dl.

Dl.

Decretul-lege era pentru o expropriere a evreilor în plin fapt.
.Pentru a putea traduce în fapt prevederile legii privitor la
vânzarea acestor bunuri evreieşti, ar urma să se stabilească - pe cale de
instrucţiuni sau de lege - modalităti pentru încheierea actelor de liberă
cumpărare, îndeosebi a autentificării semnăturii vânzătorului, când actul
ar trebui să se trimită bineînteles pe cale oficială, în Transnistria, la noul
domiciliu al proprietarilor evrei, fie ca actul să fie iscălit prin procuror,
când totuşi procura trebuie să se autentifice de autoritatea competinte a
domiciliului vânzătQrului si apoi trimisă, tot pe cale oficială, la instanta
judiciară a imobilului.
Ar mai rămâne apoi să se hotărască - prin dispozitiile legii - cum
şi unde să se depună pretul cuvenit proprietarului evreu sau dacă acest
pret n-ar trebui să fie consemnat la dispozitia C.N.R.-ului".
Este o chestiune de tehnică juridică , pentru a se putea încheia
acte cu evreii care se găsesc în Transnistria şi cu locuitorii din Basarabia
şi Bucovina.
Care este propl.Ulerea dvs.?
Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Prol)ilnerea mea este ca dl.
ministru al justitiei să ia măsuri, pentru ca pe calea . . .
C . Stoicescu, ministrul justitiei: Nu înteleg. Ce vor vinde evreii?
Titus Dragoş, subsecretar de stat al RomâÎ'lizării: Evreii proprietari ai bunuritbr
în suprafaţă de 2 OOO mp au dreptul să vândă bunurile lor din locurile
care nu sunt târguri, în proprietatea statului. Într-adevăr, sunt anumite
bunuri lăsate lor cu obligatia de a le vinde.
prof . Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: lată ceea ce s-a petrecut .
S-a făcut o lege de expropriere a bunurilor rurale, prin care s-a lăsat
posibilitatea pentu evrei de a păstra locuri de casă , cu un teren în
suprafaţă mai mică de 2 OOO mp. Când a venit legea de expropriere a
bunurilor evreieşti urbane, ea s-a preocupat numai de bunurile evreieşti
urbane. Şi atwx:i, mai mult dintr-o inadvertentă decât printr-o voinţă a
legiuitorului, au rămas o categorie de bunuri care n-au fost supuse
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Dl.
Dl.

Dl.
Dl.

Dl.

Dl.
Dl.

exproprierii. Cu toate că integralitatea bunurilor evreieşti urbane este
supusă exproprierii , cu toate că bunurile rurale, în întelesul complet al
termenului, sunt supuse exproprierii, totuşi au rămas aceste locuri
neexpropriate.
De aceea, trebuie mai curând să ne punem în acord cu principiile
noastre şi să întindem dreptul de expropriere al statului şi la aceste
locuri, fiindcă este fără sens ca bunurile urbane să fie expropriate în
întregime şi ca bunurile rurale toate să fie expropriate şi să rămână
neexpropriate numai locurile de casă, ca şi când noi am face o politică
de aşezare a evreilor la sate, lăsându-le terenUl în suprafată de 2 OOO
mp, cu caracterul de plasare a acestui teren în imobile, ca şi cum ele ar
fi lăsate în vederea unei proprietăti rurale şi a unei exploatatiuni latente.
De aceea, extindem şi asupra acestora măsura aceasta a
exproprierii.
Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării : Se lăsase terenurile acestea
pentru micii meseriaşi.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Era la început, când s-a
pus problema: ce facem cu târgurile şi unele regiuni de la tară unde sunt
plasati evreii? Atunci nu se pusese încă problema de trimitere a unora
dintre ei de pe teritoriul românesc, problemă care s-a pus ulterior şi care
schimbă datele chestiunii.
Prin urmare, cea mai bună măsură este să extindem exproprierea
şi asupra acestora.
Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Da. [ . . . ]
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ . . ]
.Nota Legatiei Chile, i:eferitoare la evacuarea cetătenilor polonezi
din Bucovina".
Această notă am primit-o eu. Însărcinatul de afaceri chilian, care
reprezintă unele interese nu numai chiliene - apără şi interesele
cetătenilor polonezi - reprezintă interesele cetătenilor polonezi, a făcut
intervenţia ca în înlăturarea cetătenilor străini din Bucureşti să se tină
seama de cetătenii polonezi.
Voiam să-i pot da eu un răspuns; pentru aceasta însă, trebuie să
ştiu care sunt măsurile pe care le-a luat dl. guvernator general Calotescu
în privinta lor. Dvs. n-ati făcut până astăzi nici o discriminare. Ati trimis
numai evrei, indiferent de condiţiunea lor juridică.
general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Când au spus că sunt supuşi
chilieni, i-am oprit de la evacuare. Dar evreul tace din gură , până când
este amenintat. Eu n-am ştiut că aceştia sunt supuşi chilieni şi am zis în
consecintă că sunt indezirabili. Am spus, fiindcă nu sunt evrei cetăţeni
români, îi supun aceluiaşi regim de evacuare. Când au simţit pericolul,
s-au declarat supuşi chilieni şi au adus paşapoartele. Am spus atunci să-i
strângă undeva în tară şi să formeze un lot al supuşilor chilieni.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Chestiunea supuşilor
polonezi, de altfel, am s-o examinez cu dl. ministru de interne şi cu dl.
general Vasiliu, ca să vedem ce soluţie adoptăm pentru toti.
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne: Sunt
.

1 200.
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Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Sunt multwntt că aţi pus
problema că evreii din Bucovina au primit paşapoarte chiliene, fiindcă
acum voi putea să examinez problema dacă, din punct de vedere
intemational, Legaţia din Chile avea dreptul să substituie paşaportul
polonez cu cel chilian, creând astfel ·o schimbare de naţionalitate, nu
numai de protecţie.
Vom examina această problemă şi vom vedea soluţia pe care o
dăm tuturor polonezilor. DL ministru de finante mi-a trimis chiar o notă ,
solicitând să facem interventii ca să fie trimişi pe teritoriul patriei lor,
aceasta ca să nu mai constituie o sarcină pentru stat, întrucât toate
disponibilităţile pe care le-ar avea statul român sub formă de materiale
etc. sunt epuizate.
DL general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Acelaşi lucru cu situaţia evreilor
care devin catolici.
DL general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Nu prezintă nici o importantă.
DL prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Schimbarea aceasta nu
înrâureşte asupra calităţii de evreu.
DL general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Ei pun chestiunea altfel. Au
venit la mine în audientă preotu catolici, spunând ca s6 exceptăm pe
evreii botezaţi, zicând că sunt creştini etc.
DL general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Aceştia se botează în fiecare

zi.

Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne: Ordinul
domnului mareşal a fost ca cei reformaţi sau anglicani să fie trimişi la
Bug; iar catolicii urmează să rămână pe loc, din motive politice.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Iată cum procedează: sunt câte
7-8 la un loc în sus: mama, tata, socrul, soacra; în jos: copii, nepoţi; iar
la mijloc este unul singur, care are 50 de ani, şi din aceştia toţi, cel de la
mijloc se botează şi se face catolic.
Eu am spus: să se păstreze aici cel botezat, iar ceilalţi să plece
toţi. Nu le-a convenit. Dar ei a.şa procedează: se botează unul din
familie.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Trebuie să aplicaţi
principiile generale. [. . . ]
Pentru evreii catolici, fireşte că rezoluţiunea domnului mareşal a
UJmărit ca să se tină seama de conditia specială pe care o au catolicii,
datorită intervenţiei făcută la Bucureşti de Sfântul Scaun. Însă dacă
acestea sunt simple acte de camuflaj şi de fraudă împotriva unui regim
sau, în cazurile citate de dvs. , dacă sunt simple pretexte, cazuri care şi
fată de catolici sunt nesincere, atunci dvs. examinaţi situaţia de la caz la
caz şi vedeţi măsurile ce trebuiesc luate.
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Sunt creştinaţi în ultima vreme.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne: Numai
până la aprilie 194 1 .
Dl. prof. I. Petrovici, ministrul culturii naţionale: S-au făcut intervenţii ca să se
limiteze această creştinizare. Însă aceasta este în funcţie de interese
pecuniare. Să nu vă închipuiţi că autorităţile catolice sunt ferm convfuse
de sinceritatea confesională a evreilor.
-
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Dl.
Dl.

Dl.

•

Dl.

Dl.
Dl.
Dl.
Dl.

Dl.

Dl.
Dl.

Dl.

prof.

Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Şi de aceea îşi iau
garanţii (!).
prof. I. Petrovici, ministrul culturii nationale: Da. Şi care sunt foarte
contagiabile, fiindcă la un moment dat am primit o adresă de la
autoritătile noastre religioase, de la Patriarhie, care protestează spunând:
ce însemnează acest regim de neegalitate? Cum, catolicii au dreptul să
boteze, iar Sfânta Biserică Ortodoxă n-are dreptul să boteze? Şi cerea
să dăm şi ortodocşilor acest drept, în loc să-l luăm şi catolicilor.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Într-o zi, dl. ministru de
finante va fi gelos de acest fel de încasări în statul român.
general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Ar mai avea dl. ministru de
finante o serie de încasări, pe care am să i-o spun eu. [ . . . ]
Domnule prim-ministru, astă toamnă a fost o societate, care a
obţinut aprobarea Directiei Generale a Politiei să facă evacuări de evrei.
Vă aduceti aminte că atunci a plecat de la Constanta vasul .StTuma" ,
plin c u evrei, spre Constantinopol4 •
S-au luat atunci evreilor care voiau să emigreze sume foarte
importante, variind între 200 OOO lei şi 3 000 OOO lei, au fost şi anchete.
Eu v-am supus chestiunea dacă aceşti evrei din Bucovina pot să plece
sau nu şi, pentru motive politice pe care dv. le cunoaşteti, dv. aţi interzis
plecarea lor.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vasul .Struma" a plecat şi
s-a scufundat5•
general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Norocul celor de la Cernăuti,
care n-au plecat.
prof. I. Petrovici, ministrul culturii naţionale: Vasul era gol?
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vasul s-a scufundat cu
evrei cu tot, ceea ce ar însemna că trebuie să-mi fie recunoscători cei de
la Cernăuţi; n-au de ce să se plângă.
general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: În momentul când s-a început
anul acesta evacuarea evreilor, a apărut nu numai una, ci cinci societăţi,
care au aprobare de la Bucureşti ca să facă transporturi de evrei. Mi s-a
părut suspect acest lucru, fiindcă ştiu că evreul este în stare să dea oricât
- şi cinci milioane şi zece milioane de lei - numai să rămână pe loc în
Cernăuţi, mai ales că se mai poate întâmpla şi următorul lucru: un evreu
se înscrie să plece . . .
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Şi în loc să ajungă la
Palestina, ajunge în Bucureşti.
general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: . . . şi nu-l mai evacuează
Guvernământul, pentru că este înscris la o anumită societate ca să
emigreze. Pentru acest lucru, evreul a vărsat 200 OOO sau 300 OOO lei.
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne: Acestor
societăti li s-au dat autorizări în principiu pentru că domnul mareşal a dat
această aprobare. Interesul nostru este ca evreii să plece, fie în
Transnistria, fie în Palestina, dar să evacuăm tara de ei. Are dreptate
domnul guvernator că au apărut aceste societăţi - dintre care unele
aparţin Ministerului Propagandei - care deocamdată fac numai înscrieri.
Dar de la înscriere şi până la emigrare , este timp.
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Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Eu sunt de acord, dacă
statul român poate să facă o politică de emigrare, să scot clin ţară cât
mai multe elemente străine. hni este egal dacă aceste elemente trec
dincolo de Bug, în Transnistria, sau dincolo de Mediterană, în Palestina;
esential este ca aceste elemente să plece de pe teritoriul nostru.
Dacă, prin urmare, am avea posibilitatea să organizăm asemenea
migraţiuni, nici prin minte nu mi-ar trece să facem clin politica
migraţitmil.or o politică restrictivă , tocmai acum, cârxl avem interesul să
eliminăm aceste elemente străine de pe teritoriul nostru . Decât, tinârxl
seama de situaţia internaţională pe care o ct.mOSC, pentru că în fiecare
noapte citesc toate telegramele agenţilor noştri clin străinătate şi răspund
la ele cu inst:ructiunile mele, şi cunoscârxl situaţia traficului de persoane
şi mărfuri mai ales în această perioadă, cârxl Bazinul Oriental al
Mediteranei este cel mai acut teatru de război, migraţiunile sunt aproape
o imposibilitate. Migraţiunile pe continent sunt de asemenea aproape
imposibile, pentru că Germania nu dă vize evreilor să treacă pe teritoriul
gennan, iar italienii dau cu foarte, foarte mare greutate asemenea vize.
Cunoscârxl această situaţie, eu am fost întotdeauna împotriva
organizării unei asemenea acţiuni de emigrare. La un moment dat,
aflând că Societatea .România•, la care şi Ministerul Propagandei are
acţiuni, s-ar ocupa de astfel de operaţii, le-am interzis.
Rreşte, dacă noi ne-am afla într-un moment internaţional, dacă
ar exista alte posibilităţi, atunci s-ar pune problema dacă statul român nu
trebuie să fie el acela care să profite de această politică de libertate de
migraţiuni, pe care ar acorda-o, în loc să fie particularul. Şi chiar dacă
nu ne-am lua noi sarcina organizării transporturilor, prin chiar mijloacele
noastre - fiindcă aceasta este, poate, o afacere de care nu trebuie să se
ocupe statul - în orişice caz statul român să fie acela care să garanteze
securitatea acestor migraţiuni, din punctul de vedere al organizării lor, în
schimbul unei însemnate taxe, pe care s-o plătească cei care părăsesc
teritoriul românesc. Aceste taxe trebuie să fie percepute public, pe faţă ,
şi prin organele prevăzute de stat, dar să nu fie taxe de 40 000 sau
50 000 lei de persoană, pentru că acestea n-ar reprezenta o contribuţie.
Atunci când se dau milioane de lei ca să se facă tot felulde operaţii
interioare de mutare dintr-un oraş în altul, cu titlul că se fac pregătiri de
plecare în străratate, vă închipuiţi dv. ce contribuţie ar putea să adune
statul, dacă, în loc să lase pe aceşti intermediari de rea credinţă să
adune banii evreilor, ar pune o contribuţie în schimbul căreia însă ar
garanta celui care plăteşte că nu mai are nevoie să dea nici o altă
contribuţie pe teritoriul statului român, pe căi oculte, diferitelor organe
pe care le-am tolerat noi.
Şi atunci, din acest punct de vedere, rog pe domnul general
Vasiliu să examineze întreaga problemă şi s-o discute şi cu colaboratorii
mei de la Ministerul de Externe, care pot da informaţii asupra mişcării
migratorii şi posibilităţilor efective de trecere peste graniţă a unora dintre
evrei. Dacă noi, guvernul, ne-am lua o asemenea răspundere, cei care
pleacă n-ar mai fi puşi în situaţia să fie întorşi din drum sau să sufere alte
neajunsuri.
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Acest lucru s-a întâmplat cu vasul .Struma• . M-am opus să se dea
autorizaţie de plecare pentru că aveam informatu că turcii nu vor da viză
de trecere şi vasul nu va ajunge în Palestina. Totuşi, societatea aceea a
obţinut aprobarea. Rezultatul a fost că atunci când vasul a ajuns în apele
teritoriale turceşti, guvernul turc mi-.a notificat că vasul, neavând viza
turcă, trebuie să fie trimis înapoi. Intr-adevăr, vasul intrase în apele
teritoriale turceşti fără consimtământul Turciei şi fără ca evreii de pe vas
să poarte pe paşapoarte viza de trecere turcească. Până la urmă , stând
în apele teritoriale turceşti, vasul a fost expediat în largul mării, unde a
explodat.
Dl. prof. I. Petrovici, ministrul culturii naţionale: Fără viză
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Aşa s-a întâmplat cu
.Struma" şi cei care se găseau pe vas au primit viza etemitătii.
Prin urmare, este mult mai j:>otrivit ca această actiune să fie
controlată. Eu aş crede, domnule general Vasiliu, că dv. trebuie să
examinati situaţia acestor societăti, care fac tot felul de operatiuni de
piraterie pe teritoriul nostru, ca să recunoaşteti mai bine această
activitate,
rămânând
ca,
într-un
moment
când
împrejurările
intemationale vor îngădui efectiv aceste migratiuni, prin taxe importante,
care să reprezinte o contribuţie serioasă , pe care s-o încaseze Ministerul
de Fmante, în acest moment statul însuşi, prin organele sale sau prin
Oficiul Evreilor, dacă nu va vrea s-o facă direct, să se ocupe de aceste
migraţiuni, după ce aceste taxe vor fi fost plătite.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finantelor: Domnule preşedinte, să-mi dati voie
să vă completez. În sensul celor vorbite de dv. , eu am înaintat domnului
mareşal încă de acum şase luni o lucrare, în care ceream să nu se dea
nici o autorizaţie fără ca Ministerul de Finanţe în prealabil să nu fi
statornicit, împreună cu Ministerul de Interne, condiţiunile în care aceste
emigrări urmează să se facă .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Se pare că a fost stabilit să
se ia o taxă de 50 OOO lei de fiecare evreu care urmează să plece.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne: Exact;
există această dispoziţie. Taxa aceasta însă a fost luată de la foarte
putini evrei.
Dl. general N. Stoenescu, ministrul finanţelor: Nu se poate.
Toată această problemă a emigrărilor trebuie să fie reglementată
la centru.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Nici acest lucru nu vreau
să-l las, dacă în prealabil nu se garantează securitatea emigrărilor.
Cunosc, am primit şi eu proiecte, sunt o serie întreagă de societăţi care
lucrează şi adună bani. Aceste societăti trebuiesc să fie oprite în
activitatea lor, pentru că fac o actiune care este şi imorală şi lipsită de
autoritate, aşa încât agită pe evrei fără nici un folos.
Trebuie să multumesc domnului guvernator general Calotescu că
a pus această problemă , care ne-a dat ocazia s-o discutăm pentru
întreaga tară6• [ • • • ]
A. S . R . 1 . Fond Penale. dosar 400 1 O. volum 74
.

.
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1 În legătură cu normele de trimitere a evreilor în Transnistria, vezi şi documentul 142

din volumul de fată.

2 Comunicatul a apărut atât în Gazeta Evreiască, cât şi tn marile cotidiane centrale precum şi în ziare de

provincie. ln M.O.P.I nr. 155 clin 7 iulie 1942 a apărut decretul-lege nr. 185 1 , care stipula trecerea
organizării muncii obligatorii a evreilor şi a controlului asupra taberelor şi coloanelor de munca obligatorie

de folos obştesc în sarcina Marelui Stat Major. În virtutea noilor prevederi în legătura ru regimul muncii
obligatorii în lunile septembrie şi octombrie 1 942, au fost deportaţi sute de evrei cu familiile lor, clin
Bucureşti şi provincie, în Transnistria, fiind acuzaţi de abateri de la îndatoririle muncii obligatorii. Cu acest
prilej, au fost comise numeroase abuzuri, care l-au indignat şi pe conducătorul statului. Astfel, într-o
rezoluţie cu caracter de instrucţiuni adresate Ministerului Afacerilor Interne la 28 octombrie 1942,
mareşalul Antonescu, printre altele, scria următoarele:
,,Actele de sabotaj s-au înmulttt şi procttclle una controlori, eh/a generali. de �
Emri""8 edlflcotoae:
Generalul � se duce Io depozitu/ Cons///u/v/ de Potronoj .sd constate prwenta evrei/a.
Lipseau c6ţtva evrei. Pluton/flflJI rilspcJnzOtor n spvne: .-svnt Io gm!. descacd llC§IOQ'lfl• . Foce �
Nlaelul Stat Major .sd fle ITlmlş/ rn Tronsnlstrlo, cd nu l-o g6slt Io setVlclu. Mcn/e Stat MaJor decide
ITtmltsrea lor Tn TronsnlslTto � nici o cerceta"e. Rgenţ1t ou fost pl.JŞI s6-I caute. R rnceput goa'10. şontDJ!JI,
jumulealo etc.
b) Rce/oşl general se duce .1o spitalul Z.I. 303 ol Cons///ulvl de Potronoj. g6seşl8 ct(lva jidani
llps4. Doctorul Stroescu n spvne: Sunt fn on:iş dup6 wmptWfturl. IT/mlşl de mine, ftlndcd cu e/ pese motfa
cae-ml trebuie ş/ ml-o aduc cu .30-40% mol Ieftin; poftiţi .sd v6 foc dcMJda. CepleaJu nu vreo .sd ştie
nimic, � Marelui Stat Nlojor ş/ refncepe po11e5teo.
c) La fel cu nişte nenorociţi caa luaau Io o prl�e de sectur - �lnli de zaz<MX - Cepleaw
o g6slt Io Inspecţie l:T8i evrei st6nd pe �- Imediat l-o dus Maelvi Stat MaJor s6-I 111mltt5 rn
TronsnlslTta. Mcn/e Stat MaJor o executat.
Sunt cazuri ediftcotoae, dor stupeffaite. /otr5 cum se procedeozd'. (A.S.B., Fond P.C.M.

Cabinet, dosar 1 63/1940).
3 Decretul-lege nr. 3347 clin 4 octombrie 1 940, cu privire la trecerea proprietătilor evreieşti în
patrimoniul statului, a lăsat în proprietatea evreilor terenul din jurui locuinţelor evreieşti situate în vatrele
satelor şi târgurilor, tn întindere de cel mult 2 OOO mp. Ulterior, evreii au fost obligaţi să vândă aceste
terenuri, iar cele nevândute până la 15 august 1942 au intrat automat în patrimoniul Centrului Naţional
de Românizare (E.R. 1 940-1944, voi. I, documentul 12 şi nota 3).
• Comitetul Alyah de pe lângă Noua Organizatie Sionistă.
• În legătură cu soarta vasului .Struma" vezi documentul 1 2 1 clin volumul de fată.
• Prin Cin:ulara Cabinetului Subsecretariatului de Stat nr. 13919 din 4 iulie 1942, s-a făcut cunoscut că
Preşedinţia Consiliului de Miniştri a ordonat suspendarea până la noi dispoziţii a oricăror organizări de
transporturi evreieşti pe uscat sau pe apă, întrucât situaţia de război de astăzi nu mal permite atari
transporturi tn zonele în care organizatorii intenţionau să le facă. (E.R. 1 940-1 944, voi. I, pag. 335).
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1 40

1942, iulie 23
Şeclinta Consiliului de Miniştri. Extras din
stenogi:ama şedintei, referitor la lipsa de medici şi
farmacişti in societatea românească,
mai ales după scoaterea evreilor.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Între a avea medici care să
împlinească şi o funcţie socială şi o funcţie naţională şi între a scoate
savanţi, ce am eu de ales într-o perioadă ca aceasta, când nevoia
absorbţiei de medici este aşa de mare, mai ales că am awt dintr-odată şi
o disparitie a celor 2 OOO de medici evrei?
[ . .]
Dl. prof. I. Petrovici, ministrul culturii naţionale: [ . ] Universitatea din laşi insistă
foarte mult [pentru reînfiintarea Facultătii de Farmacie] [ . . ] nu se găsesc
asistenţi pentru farmacii.
S-a mers până acolo încât s-a cerut permisiunea să poată fi
angajaţi din nou evreii.
A.S . B . , Fond P.C. M . , dosar 4 73/ i 942, filele 5 1 O, 532
.

. .

.

141

1 942, august 1
Raportul Subsecretariatului de Stat al Muncii pe
perioada 6 septembrie 1 940 l august 1 942.
Se analizează efectele legii românizării personalului
din intreprinderi (extras)
-

I. Principii căl�uzitoare ale politicii Departamentului Muncli1

Din capul locului activitatea Departamentului Muncii s-a desfăşurat sub
semnul principiilor fixate de domnul mareşal, conducător al statului, când spune:
.La temelia statului au stat şi vor sta întotdeauna muncitorul agricol de la
tară şi muncitorul de la oraşe, funcţionarul şi lucrătorul.
De la ei voi primi şi prin ei voi organiza toată forta de producţiune şi de
rezistentă a viitorului stat sau, pentru a putea izbăvi neamul, pentru a-i reda viata
şi puterea, pentru a putea înfăptui tot ce visez să întemeiez pentru voi, trebuie să
avem toţi conştiinţă trează şi să ne plecăm la trei porunci:
Unirea, ordinea şi munca".
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Îndreptar preţios în activitatea noastră a fost şi gândirea luminoasă a
domnului profesor Mihai Antonescu , vicepreşedinte şi preşedinte ad-interim al
Consiliului de Miniştri, care, rostuind pozitia muncii şi muncitorului în cadul noii
vieţi naţionale, arată că: .Munca , temelia vietii, onoarei şi a dreptwilor, nu se mai
poate sustrage nici naţionalului, nici socialului care stăpânesc lumea· .
•Munca devine o nouă religie a naţiunii, după cum naţiunea este o nouă
religie a muncii• .
În temeiul acestor orientări nu ne-a fost prea greu să desprindem drumul
ce trebuie unnat . [ .. ]
.

V. Românizarea personalului din întreprinderi

Reptmerea naţiunii române în dreptwile din care a fost expropriată de
jidovimea cotropitoare - românizarea - este o problemă scumpă sufletului acestui
neam, oropsit până mai ieri, care-şi îndreaptă privirea cu recunoştinţă şi adună
dragoste către corxiucătorul justiţiar de astăzi.
Dificultăţile inerente vremii de război în care se aplică această reformă
istorică, dificultăţi agravate de rezistenta jidănimii şi a uneltelor ei, cât şi de
imperfectiunile legii , au fost totuşi în parte trecute.
În ceea ce priveşte românizarea personalului din întreprinderi, dată în
competenta firească a acestui departament prin legea din 16.Xl. 194()2, s-a
constatat că nu se poate face în conditiuni bune din cauza imperfecţiunilor legii.
Pentru a putea face operă de românizare temeinică, în afară de
pregătirea personalului chemat să aplice reforma, a trebuit să procedăm la
formarea unei statistici care a lipsit cu desăvârşire.
Începutul anului 1942 constituie o dată importantă în opera de
romarnzare, căci în această epocă se realizează de O.C.R. 3 primul recensământ,
care se prezintă astfel:
STATISTICA COMPARATIVĂ
de angajatii evrei şi creştini din întreprinderile particulare în intetvalul de timp de la
16 noiembrie 1940 - 31 decembrie 194 1 .
Regitmea

Oltenia
Muntenia
Dobrogea
Moldova
Trans. Banat
Bucuresti
TOTAL

La 1 6 noiembrie 1940
Nr.
Nr.
Nr. într.
creştinilor
evreilor
cu
salariaţi
evrei

2
1
3
7

83
416
55
543
141
888
126

63 1
27 323
1 147
10 679
33 430
1 17 262
210 472

169
1 154
84
5 911
3 001
17 906
28 225

La 3 1 decembrie 1941
Nr. într.
cu

Nr.
creştinilor

Nr.
evreilor

1 180
27 895
418
1 1 642
35 186
133 186
2 10 297

122
425
56
4 550
2 309
9 672
17 134

salariaţi
evrei

2
1
3
7

68
402
42
496
076
563
647

Trebuie să menţionăm că datele comparative din prezenta statistică sunt
luate numai de la firmele care au awt şi angajaţi evrei, neluând în considerare
salariatii de la firmele care nu au awt şi nu au salariaţi evrei.
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Privind cifrele brute repartizate pe regiuni, constatăm că la apariţia
decretului-lege, cel mai mare număr de salariaţi evrei se aflau la Bucureşti. Astfel,
avem 17 906 evrei, fată de 1 17 262 salariaţi creştini, ceea ce reprezintă un
procent de 13,24% evrei, fată de 87,76% salariaţi creştini. La 31 decembrie
1941, deci după 13 luni şi jumătate de la apariţia decretului-lege, nu mai avem în
Bucureşti decât 9 672 salariaţi evrei, fată de 133 1 86 salariaţi creştini, ceea ce
reprezintă un procent de 16, 76% evrei, fată de 13,26% cât era procentul înainte
cu un an, o scădere deci cu 3,5% a numărului de salariaţi evrei. Se observă aici o
majorare a numărului de salariaţi creştini fată de numărul evreilor concediaţi.
La apariţia decretului-lege găsim în Moldova 5 9 1 1 salariaţi evrei şi
10 679 salariaţi creştini. Deci un procent de 33,63% evrei fată de 64,38%
salariaţi creştini din aceleaşi întreprinderi. La 3 1 decembrie 194 1 numărul
salariatilor evrei era de 4 550 şi a creştinilor de 1 1 642, deci 28, 1 1 % salariaţi
evrei şi 7 1 ,89% salariaţi creştini, ceea ce reprezintă o îmbunătăţire de 7,51% în
favoarea creştinilor.
În Transilvania şi Banat, numărul evreilor era de 3 001 , fată de 33 430
salariaţi creştini, iar la 3 1 decembrie 1 94 1 un număr de 2 309 salariaţi evrei şi
35 1 86 salariaţi creştini, ceea ce reprezintă un procent de 6, 10016 salariaţi evrei şi
93,90% salariaţi creştini, adică o descreştere a nwnărului evreilor în avantajul
creştinilor.
În Muntenia, fără Bucureşti, la 16 noiembrie 1940 avem 1 154 salariaţi
evrei faţă de 27 323 salariaţi creştini, deci 4,05% salariaţi evrei faţă de 95,95%
salariaţi creştini, în timp ce la 3 1 decembrie 194 1 au mai rămas 425 evrei fată de
27 895 salariaţi creştini, adică 1,4%, fată de 98,6% salariaţi creştini.
În Oltenia, la 16 noiembrie 1 940, avem 169 salariaţi evrei şi 631 salariaţi
creştini, deci 2 1% salariaţi evrei, fată de 79% salariar creşt;·ri, iar la 31 decembrit.
194 1 , avem 122 evrei şi 1 180 salariaţi creştini, deci 9,3% şi 90,70% salariaţi
creştini.
Iar în Dobrogea la 15 noiembrie 1940 avem 84 salariaţi evrei şi 1 14 7
salariaţi creştini, ceea ce reprezintă în procente 6,80% evrei şi 93,20016 salariaţj
creştini. La 3 1 decembrie 1941 avem 56 salariaţi evrei şi 418 salariaţi creştini,
deci 5,50% salariaţi evrei şi 94,50% salariaţi creştini.
Am awt deci pe întreaga ţară în întreprinderile neromânizate la 16
noiembrie 1 940 un nwnăr de 28 225 salariaţi evrei şi 2 1 O 472 salariaţi creştini,
deci un procentaj de 1 1,80% salariaţi evrei pe întreaga tară, fată de 88,20%
salariaţi creştini.
La 3 1 decembrie 1941 mai avem pe întreaga tară un nwnăr de 17 134
salariaţi evr�i fată de 210 297 salariaţi creştini din aceleaşi întreprinderi
particulare. In procente ar fi 7, 13% salariaţi evrei şi 92,87% salariaţi creştini,
micşorându-se deci procentul salariaţilor evrei cu 4,6 7% prin concedierea a
1 1 091 evrei.
La 3 1 decembrie 19414 din 7 747 firme care aveau angajaţi salariaţi evrei
au făcut cereri de prelungire numai 6 894 de firme, iar numărul de salariaţi evrei
pentru care s-a cerut prelungirea este de 16 292.
Privit după felul de muncă al evreilor aflaţi în întreprinderi, rezultatul
obtin,ut în câmpul românizării mâinii de lucru din întreprinderile particulare este
lT'-:; Putin îmbucurător, pentru că elementele evreieşti deţineau postwile de
cc'."'.ducere şi se specializaseră în profesiuni unde nu era necesar să presteze o
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muncă fizică obosttoare. Datorită acestui fapt numărul muncitorilor calificaţi sau
necalificaţi al evreilor este cu mult mai mic decât al functionarilor evrei şi al
muncitorilor creştini.
Din cererile de prelungire făcute de întreprinderile particulare în decursul
lunilor ianuarie şi februarie 1942 prin care solicitau aprobarea de a menţine încă şi
peste data de 3 1 decembrie 1941 în serviciul lor salariaţi evrei, precum şi din
datele statistice ce li s-au cerut, am întocmit următoarea situaţie numerică:
În provincie în anul 194 1 .
.
.
2 342
1942 .
601
6 702
În Capttfită în anul 1941 .
4 711
1942 .
1L.
14 356
·1 otal
Între aceştia au fost plasaţi de la începutul acestui an un număr de 1 242
refugiaţi ardeleni, iar în anul 194 1 , Oficiul Central de Românizare a plasat 2 300
refugiaţi ardeleni. Date precise privitoare la totalul refugiaţilor ardeleni plasaţi în
întreprinderile particulare nu avem, întrucât aceştia s-au plasat şi singuri, iar unii
s-au plasat şi la întreprinderi care nu au avut salariaţi evrei şi a căror evidentă nu
este ţinută de acest Oficiu.
Din lipsa de specialişti români, agravată şi de starea de război, românii
fiind în linia de foc pentru înlocuirea specialiştilor evrei, Subsecretariatul Muncii, de
acord cu marile întreprinderi, a hotărât înfiinţarea de cursuri de specialitate pentru
tinerele elemente româneşti care doresc să intre în viata comercială şi industrială.
În acest �;is, s-au ţinut mai multe conferinte la Oficiul Central de
Românizare, la care au luat parte marii conducători şi proprietari de întreprinderi
din Capitală. Din partea acestora am obţinut cea mai mare întel.2gere şi cu
concursul material al statului vom putea realiza înlocuirea evreilor din viata
economică, cu noile elemente ce urmează să pregătim prin aceste cursuri practice
de specializare.
Dacă rezultatele nu au fost cele dorite, faptul se datoreşte lacunelor legii
care au înlesnit românilor coruptibili să servească [ . . . ], iar evreilor să se
împotrivească folosind toate mijloacele pentru a nu fi dislocaţi.
Deciziile Oficiului Central de Românizare au fost întâmpinate de cele mai
multe ori cu refuzuri. Recomandaţii noştri au găsit uneori la firme o primire ostilă
şi dacă totuşi au luat posturile în primire, până la urmă unii , demoralizaţi prin
procedeele machiavelice ale evreilor, au părăsit postul.
În primul rând, evreii au ştiut că sanc:tiunile noastre sunt aproape
inoperante sau că din cauza conjuncturii economice nu sunt uşor de aplicat. În al
doilea rând, au ştiut că neprimirea românilor în întreprinderi făcea imposibilă
îndepărtarea evreilor.
Pentru înlăturarea dilicultătilor întâmpinate în acţiunea de românizare,
Subsecretariatul de Stat al Muncii, prin Oficiul Central de Românizare, a elaborat
un proiect de lege pentru românizarea personalului din întreprinderi, care tine
seama de realităţile şi conditiunile speciale ale vieţii noastre economice, precum şi
de experienţa acumulată pe teren prin organele de control.
La elaborarea acestui proiect de lege, Subsecretariatul Muncii a ţinut să
aibă asentimentul celorlalte ministere şi instttutiuni care sunt interesate în
rezolvarea acestor probleme.
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A!;a. fiind , s-a constituit o corrus1une consultativă prin Deciziunea
Ministerială nr. 185399/1942, la care au luat parte delegaţii Marelui Stat Major,
Subsecretariatului de Stat al Înzestrării Annatei, Ministerului Economiei Nationale,
Subsecretariatului de Stat al Românizării şi Inventarului, Camerei de Comert şi
Industrie din Bucureşti şi Uniunii Generale a Industriaşilor din România.
Aceşti delegati, după dezvoltate discutiuni, au căzut de acord asupra
proiectului de lege întocmit de Oficiul Central de Românizare.
Proiectul, semnat de către domnul ministru al muncii, sănătăţii şi
ocrotirilor sociale şi domnul ministru al economiei nationale, este înaintat
Ministerului Fmantelor pentru aviz, urmând a fi trimis apoi Consiliului Legislativ şi
supus spre aprobare conducătorului statului.
în linii generale, proiectul de lege prevede o anwnită tehnică pentru
înlăturarea totală a evreilor care au rămas în întreprinderi, asigurându-se plasarea
românilor în locurile rămase hbere, prin concedierea evreilor şi ţinându-se seama
în acelaşi timp de starea de război, care, pe de o parte, face indisponibilă o bună
parte din energiile româneşti, iar pe de altă parte, reclamă menţinerea
potenţialului economic, atât pentru nevoile frontului, cât şi pentru necesitătile
interne. r„.]
In cursul lunii iulie a.c. , a apărut, prin grija şi stăruinţa Ministerului Muncii,
decretul-lege pentru reglementarea calificărilor profesionale în industrie.
Acest decret-lege îşi are însemnătatea sa în complexul activităţii
ministerului pentru o nouă îndrumare a muncii nationale5 .
Privirxi românizarea muncii ca o problemă complexă în care elementul
românesc trebuie nu numai plasat în locul străinilor de neam, ci în prealabil
selectionat şi pregătit pentru a putea menţine în mâinile sale economia naţională,
ministerul a reorganizat şi calificarea profesională astfel ca să poată îndeplini acest
rol.
În trecut, calificarea nu era orientată în vederea românizării mâinii de
lucru. [„.]
Prin decretul-lege indicat, în primul rând s-au exclus de la calificare , deci
din câmpul muncii calificate, evreii; aceştia au fost excluşi şi din munca industrială
necalificată; în al doilea rând, s-a creat un regim tranzitoriu, astfel ca într-un timp
dat să se rezolve toate cererile a căror rezolvare a întârziat şi să se califice cu
rapiditate muncitorii şi meseriaşii români ca ei să poată lua locurile şi atelierele
evreieşti. [ „.]
A. S. R . 1 . Fond Penale. dosar 400 1 0/26. fi lele 48-60
.

' Departament în cadrul Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Functia de subsecretar de stat
a fost deţinută de dr. C. Dănulescu (iulie 1941 iunie 1943).
' Decretul-lege nr. 3789/noiembrie 1940. Publicat în M.O.P.I, nr. 270 din 16 noiembrie 1940. Vezi
-

E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul 16.
Oficiul Central de Românizare.
• Conform decretului-lege nr. 3789, salariatii evrei trebuiau concediati până la 3 1 decembrie 1941. În caz
de necesitate, s-11 acceptat însă mentinerea specialistului evreu şi peste ace.astă dată, el fiind dublat de un
salariat român (E.R. 1 940- 1 944, voi. I, pag . 76-77).
3
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• Decretul-lege nr. 1 981 , dat la 10 iulie 1942, stipula la articolul 14: .Sunt aclmi$I la calificare.a
profesională în industrie numai cetăţeni români care nu sunt evret (E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentul
68).
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1 942, august 17
Adresa Preşedintiei Consiliului de Miniştri cu privire
la măsurile care trebuie luate pentru transportarea
evreilor in Transnistria. Sunt transmise l?ropunerile
Marelui Stat Major către ministrul de mteme 1 •
Marele Stat Major, cu adresa nr. 71645/16.VD.42, ne face cunoscut că
într-o conf erintă ţinută la Marele Stat Major cu reprezentantu tuturor
departamentelor interesate, s-au stabilit şi consemnat următoarele norme
generale, referitoare la măsurile de luat pentru transportarea evreilor pasibili de a
fi trimişi în Transnistria:
1) Cercurile teritoriale, prin comandamentele teritoriale, raportează
Marelui Stat Major, secţia I-a, înaintând tabele de cei în cauză.
Odată cu acest raport, anuntă organele politieneşti sau de jandarmi,
pentru punerea sub pază a evreilor, până vor fi îmbarcati pentru trimiterea la est
de Nistru.
Corpurile de Amiată (Comandamente teritoriale) se vor îngriji ca aceste
rapoarte să ajlll'l9ă la Marele Stat Major (Sectia l-a) în cel mai scurt timp, prin
delegat.
2) Evreii infractori la Instructiunile Generale nr. 55500/942, prinşi de
organele politieneşti sau jandarmi, vor fi tinuti în stare de arest, la politiile
respective.
Familiile celor vizati pentru transportare vor rămâne la locuintele lor, sub
paza Centralei Evreilor din localitate.
În cazul când cineva fuge de sub pază Centrala Evreilor rămâne
răspunzătoare pentru aceştia, prin ostatecii locali
Vor fi supuşi acestei măsuri: mama, tata, soti şi copiii necăsătoriti ai acelui
căzut în vină , locuind sub acelaşi acoperiş; nu vor fi supuşi acestei măsuri membrii
familiei care execută conştiincios munca obligatorie.
În principiu, aplicarea acestei măsuri se va examina de la caz la caz
3) Deciziunea Marelui Stat Major de a trimite evrei în Transnistria va fi
comunicată Inspectoratului General al Jandarmeriei, Direcţiei Generale a Politiei şi
Prefecturii Politiei Capitalei pentru Bucureşti, odată cu ordinul dat în aceste sens,
Corp de Amiată (Comandamente Teritoriale).
Cercul teritorial va face mutatia .trimis în Transnistria" prin ordin de zi.
,

.
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4) Atunci când Marele Stat Major a hotărât pe cei care urmează să fie
trimişi în Transnistria, aceştia vor desemna, la prezentarea lor la cercul teritorial
sau politie, un procurator pentru administrarea şi lichidarea bunurilor mobiliare,
sub controlul Centralei Evreilor din localitate, completând o procură mcx:lel în
triplu exemplar, după formularul tip, legalizată de către autoritătile politieneşti ale
domiciliului sau reşedintei lor.
Dintre aceste exemplare:
- un exemplar rămâne mandatarului;
- un exemplar rămâne la unitatea politienească care a legalizat semnătura;
- un exemplar se va înainta Centrului National de Românizare.
Aceste formulare se vor găsi la cercurile teritoriale, care vor servi numai
ca mcx:lel, cele trei exemplare urmând să fie scrise la maşina de scris şi
completate, tot la maşină sau de mână, de către mandant.
Evreii care nu lasă mandatar vor fi comi.micati C.N.R.
Mandatarul este obligat a lichida bunurile în termen de şase luni de la data
primirii procurii.
Dacă nici după această dată nu s-au lichidat, averea trece în administrarea
C.N.R.
5) Trimiterea în Transnistria (lagărul de la Slivina, jud. Oceacov) fie că se
face indMdual, pe familii sau grup de familii, se efectuează cu trenul, până la staţia
cea rr.ai apropiată de locul de destinatie.
Cererile de foi de drum se vor face de către cercurile teritoriale.
6) Hrana pe timpul transportului priveşte pe evrei.
7) Paza pe timpul transportului se va asigura de către Inspectoratul
General al Jandarmeriei.
Evreii pasibili de a fi trimişi în Transnistria sunt cei prevăzuti în
.Instructiunile Generale nr. 55500 din 27 iunie 1942, privitoare la munca
obligatorie a evreilor", la titlul .D" (organizare), cap. 8 (control, sanctiuni, anulări),
paragrafele .c· şi .g·.
Sanctiunea evacuării evreilor a fost dată publlcitătii prin următorul
comunicat nr. 8866 1 din 5 iulle 1942 [ . . ]
Cu privire la evacuarea evreilor în Transnistria, Marele Stat Major
propune:
1. Evreii să poată lua asupra lor suma echivalentă în mărci germane
(emisiunea specială pentru teritoriile ocupate din est)2, rezultată din schimbul leilor
sau altor monede străine sau din răscumpărarea bijuteriilor sau diferitelor titluri
(acţiuni, obllgatiuni etc.).
Această operatiune de schimb să se facă înainte de trimiterea evreilor în
oraşele capitale de judet unde se găsesc toate autorităţile competente.
2. Ca obiecte de îmbrăcăminte, lenjerie şi aşternut, să se permită fiecărei
persoane să-şi ia strictul necesar, în bagaje de mână, atât cât poate duce fiecare.
3. Evreii să fie obllgati să-şi achite impozitele către stat, judet sau
comună, în Urnita disponibilitătilor.
Faptul că nu ar putea achita decât o parte din impozite să nu constituie
un impediment la evacuarea evreilor infractori.
·

.
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II.
Din provincii, evacuarea s-a făcut după următoarele norme:
1. Toţi evreii evacuabili, afară de cei ce se încadrează în vreunul din
principiile aprobate de domnul mareşal.
Aceste categorii de evrei sunt:
a) invalizii de război şi urmaşii lor direcţi (ascendenti sau descendenţi);
b) văduve şi orfani de război;
c) părintii celor căzuţi pe câmpul de onoare;
d) cei care au luat parte activă la războaiele României, pentru România, în
liniile de foc şi au fost răniţi sau decoraţi cu ordine de vitejie;
e) foşti militari activi în Amiata Română;
f) pensionari ai statului român, care într-adevăr au depus o activitate în
folosul tării;
g) evreii sau evreicele căsătoriti cu creştini sau creştine, indiferent dacă au
sau nu copii;
h) evreii botezaţi înainte de anul 1920;
U bătrânii de peste 70 ani care au familie în tară şi îi poate întreţine;
j) cazuri exceptionale de oameni merituoşi care nu intră în nici una din
categoriile de mai sus vor fi supuse aprecierii domnului mareşal.
2) Evreii evacuati au avut dreptul să-şi ia cu ei:
- orice bagaj în greutate de maximum 50 kg sau atât cât poate duce în
mână;
- contravaloarea în R.K.K.S. a banilor şi obiectelor preţioase;
- 500 lei de cap de familie, pentru nevoi de drum;
- pâinea necesară pentru 3 zile, ce o căpătau contra cost.
3. Averile imobiliare şi mobiliare erau luate în primire de delegaţii
guvernământului, cu proces verbal, fiind apoi sigilate.
III.

Evacuarea evreilor din municipiul Odessa a fost făcută astfel:
- au fost evacuaţi toti evreii aflaţi în municipiul Odessa sau în împrejurimi;
- evreii şi-au lichidat avutul lor numai prin intermediul birourilor instituite în
circumscripţiile poliţieneşti;
- toate bunurile rămase de la evrei au fost vândute populaţiei prin
concurentă orală; sumele rezultate din aceste vânzări au fost restituite evreilor3;
- evreii au awt voie să-şi ia cu ei efecte de îmbrăcăminte, gospodărie şi
hrană.
Nh M .A. E . , Probi . 3 3 . VO I . 2 1 . fi lele 2 93-299
fost elaborate în lumina deciziilor luate în sedinta Consiliului
2 iulie 1942. (Vezi documentul 137 din volumul de fată).
2 Reichskreditliassenschein , o banciotă care, cum se ştie, nu avea nici o trecere în Transnistria.
' Propunerile Marelui Stat Major a u

Miniştri din

3

Afirmatie inexactă.

429
https://biblioteca-digitala.ro

de

143
1942, septembrie 10

Extras din cuvântarea profesorului Mihai
Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri,
la capătul a doi ani de guvernare a mareşalului
Antonescu. Sunt prezentate etapele şi rezultatele
politicii de romanizare a proprietătii evreieşti.
[. . . ]

m. Românizarea
Pentru a urmări şi pe plan istoric apărarea neamului nostru, mareşalul
Antonescu a scuturat proprietatea românească de vâscul străin şi a redat
patrimoniului naţional şi elementelelor de muncă ale societătii româneşti dreptul la
independentă, prin românizarea proprietătii.
Această actiune de românizare ne-a ajutat întâi să ne facem datoria faţă
de refugiatii din pământurile româneşti care sunt încă cei mai loviţi dintre români
şi al căror sprijin este o datorie naţională pentru care guvernul a făcut tot ceea ce
a putut până azi şi va continua încă să facă.
Pentru a reaşeza neamul românesc într-o ordine sănătoasă, pentru a reda
burgheziei şi elementelor muncii româneşti drepturile, înlăturând rolul covârşitor al
evreilor din viata economică, mareşalul Antonescu a înfăptuit reformele legislative
de românizare.
Prin legile din 9 octombrie şi 17 noiembrie 1940, s-au trecut în
patrimoniul statului proprietătile rurale evreieşti; prin legea din 4 decembrie 1940,
vasele şi plutitoarele de orice natură ce aparţineau evreilor; iar prin legea de la 28
martie 1_?41 , s-a trecut la exproprierea imobilelor urbane stăpânite de evrei.
In temeiul acestor legi au trecut în patrimoniul statului următoarele bunuri:
- proprietătile rurale: 52 527 ha, 28 147 ha teren arabil, 2 335 ha vii ,
367 păduri etc.;
- 1 13 fabrici de cherestea;
- 343 bunuri industriale, din care 260 mori şi 83 alte industrii;
- 152 vase plutitoare, care au şi fost date în folosinta Subsecretariatului de
Stat al Marinei;
- 30 691 imobile urbane.
La acestea mai trebuiesc adăugate circa 500 OOO ha şi 193 bunuri
industriale ale repatriatilor1 •
Pentru administrarea acestor bunuri s-a înfiintat, prin legea de la 3 mai
194 1 , Centrul Naţional de Românizare.
Până la atribuirea definitivă a proprietătii acestor bunuri, ele au fost
valorificate prin arendări şi închirieri. Punerea lor în folosintă în acest mod este o
primă parte de românizare, întrucât arendările şi închirierile se fac numai la
românii etnici.
Bunurile arendate şi închiriate de C.N.R. din exproprierea evreilor au adus
un venit anual de lei 2 016 482 959.
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În vederea aşezării definitive a românilor în averea românească ce le era
uzurpată, legea din 27 martie 1942 pentru administrarea şi lichidarea bunurilor
expropriate de la evrei a stabilit norme definitive în această prMntă, în cadrul unei
ordine de preferintă, în care făuritorii reîntregirii naţionale, eroii războiului sfânt,
au fost aşezaţi în primul rând.
În vederea românizării vieţii economice, s-au aplicat măsuri restrictive fată
de evrei şi străini, măsuri de sprijinire a elementului românesc, prin controlul unor
:;1treprinderi şi al actelor de dispozitie ale evreilor şi străinilor. Au fost puse sub
control Rână în prezent 2 OOO de întreprinderi.
În acelaşi spirit naţional, s-a trecut la măsuri de conservare pentru
întreprinderile cu importantă participare de capital străin.
Măsura conservării se exercită prin controlori sau administratori până azi,
la 102 întreprinderi.
Prin legea din 3 iulie 1 942, s-a organizat şi controlul actelor de dispozitje
asupra bunurilor şi intereselor supuşilor inamici, instituindu-se şi blocarea acestor
btinuri.
Prin legea din 2 mai 1942, au fost de asemenea supuse autorizării
înfiintările de întreprinderi, modificările şi constituirile de societăti, ca o garanţie a
mijloacelor de limitare a dezvoltării elementelor şi capitalului evreiesc în economia
naţională.
În interval numai de 7 luni, de la decembrie 1941 până la iulie 1942, au
fost românizate - integral sau partial - prin libera tranzacţie 1 49 întreprinderi, din
care 60 fonduri de comert şi 89 industrii.
În primul semestru al anului 1942 au luat flintă 76 noi societăţi anonime,
reprezentând un capital în valoare de 660 OOO OOO lei, în care participarea
evreiască este absentă, pe când prezenta românilor etnici este covârşitor
majoritară.
Prin legea din 14 martie 1942 pentru combaterea camuflării bunurilor,
drepturilor şi intereselor evreieşti şi pentru reprimarea sabotării operei de
românizare, s-a instituit o comisie de judecată care controlează toate tranzactiile
intervenite între români şi evrei, precum şi operatiile făcute de neevrei în interesul
evreilor, şi s-au prevăzut sancţiuni aspre pentru camuflările nedeclarate sincer în
termenul dat de lege ca ultimă posibilitate de disculpare.
Concomitent cu aceste măsuri de natură restrictivă , împotriva evreilor şi
străinilor se desfăşoară opera de ajutorare directă şi efectivă a pătrunderii
românilor în viata comercială şi industrială; acest sprijin se realizează prin creditele
de românizare.
Pornind cu un capital de 454 54 1 054 lei, Institutul de Credit Românesc
a acordat în interval de 10 luni, credite în valoare de 576 795 OOO lei, pentru
preluarea de întreprinderi româneşti. Depăşirea capitalului se sprijină pe scontul
Băncii Naţionale şi pe recuperarea efectivă a creditelor acordate, care se execută
cu regularitate, după o proporţie de minimum 80%.
Din totalul creditelor acordate, 287 OOO OOO lei au finantat românizarea
de întreprinderi industriale, iar 289 785 OOO lei au finanţat întreprinderile
comerciale.
Pe lângă creditele acordate de Institutul de Credit Românesc, Banca
Naţională a României a acordat, în intervalul 6 septembrie 1 940 - 31 decembrie
1942, credite pentru viata economică în valoare de 27 106 696 250 lei.
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Dintre acestea, s-au acordat: pentru industrie 13 684 682 343 lei; pentru
4 34 1 506 8 14 lei; pentru meserii 9 1 303 450 lei.
În cursul anului 194 1 , totalul creditelor economice acordate de Banca
Natională se ridică la lei 1 03 4 75 4 78 OOO.
Dintre acestea s-au acordt: pentru industrie lei 72 1 19 141 OOO; pentru
comert 16 033 499 OOO lei; pentru meserii 227 935 OOO.
În cursul anului 1 942, în intervalul 1 ianuarie 3 1 iulie, Banca Natională a
acordat credite economice în valoare total de lei 77 937 805 747.
Dintre acestea s-au acordat: pentru industrie lei 53 518 481 51 1 lei;
pentru comert 10 4 1 3 041 896 lei; pentru meserii 512 369 800 lei.
Deosebit de activitatea Băncii Naţionale, Creditul Industrial a acordat
credite necesare activitătii noastre industriale în 194 1 : 8 386 905 969 lei; în
primele 6 luni ale anului 1942: 9 680 902 032 lei.
M . O . P . 1 . nr. 2 1 1 . 1 O septembrie 1 94 2 . pag . 7 4 7 5
comert
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Referirea se face la cetătenii români de nationalitate gennană .

1 44
1942, septembrie 16

Şedinta Consiliului de Miniştri. în legătură cu
problema evreiască, s-a discutat stadiul
românizării, conditiile În care se efectuează
deportările În Transnistria şi organizarea emigrării.
Şedinţa se 'deschide sub preşedinţia domnului prof. Mihai Antonescu,
vicepreşedintele Consiliului.
[.]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: .Subsecretariatul de Stat al
Românizării : Notă referitoare la românizarea vietii economice".
Domnul ministru Dragoş mi-a înaintat un studiu cu privire la
românizarea vieţii economice1 • Domnia sa face o serie de propuneri,
care poartă asupra unor măsuri de ordin economic; propune unele
modificări de legislatie ca să asigure dreptul de asociere sau să-l
desfiinteze pentru anumite categorii de activităţi, pentru a evita în
românizare şi lichidare degrevarea imobilelor sau a bunurilor comerciale
industriale evreieşti de sarcinile lor anterioare. Este o serie întreagă de
lucruri în această directie.
Rog pe domnul ministru Dragoş - de aceea am şi pus chestiunea
aceasta la ordinea de zi a unui Consiliu de Miniştri, fiind şi de acord în
principiu cu necesitatea de a face un proiect de lege care să
.

.
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sistematizeze romaruzarea, mai ales în viata economică
să temline
lucrarea domniei sale, fiindcă întâi cred că trebuie stabilite o serie de
premise economice, ţinând seama de structura capitalului. Prin urmare,
domnule Dragoş, trebuie să terminaţi lucrarea privitoare la structura
capitalului.
Nu putem trece la o politică de românizare, la o schimbare a
conditiilor de românizare, înainte de a şti care este această pozitie a
capitalurilor, fiindcă altfel lucrăm în abstract şi riscăm să organizăm
camuflajul sau să luăm măsuri incomplete. Prin urmare, la 1 octombrie
să fie terminată această lucrare şi până atunci, împreună cu industria şi
comerţul, vă rog să cercetaţi posibilitatea cu Banca Naţională pentru
finanţare, şi să vedeţi posibilităţi noi de finanţare şi, la Consiliul
Interministerial, cu domnul ministru Hntescu, să discutaţi chestiunea
aceasta, urmând ca să nu trecem la proiectul de lege modificator decât
după ce vom cerceta şi vom cunoaşte structura capitalurilor şi a
societăţilor aşa cwn există astăzi, deşi coeficientul de camuflaj rămâne
încă important2•
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării : în permanentă sunt confiscări
şi condamnări. [ . . . ]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ . . . ]
Domnilor miniştri, o chestiune cu care sunt în fiecare zi asaltat - şi
dl. mareşal Antonescu şi eu - este chestiunea expatrierilor de evrei. Sunt
o infinitate de cereri. Dl. ministru Neubacher mi-a trimis chiar, ceea ce
nu ştiu dacă este o procedură regulată, mi-a trimis o atragere de atenţie:
că o serie de vase fluviale şi maritime ar fi pregătite în porturile Brăila şi
Galaţi - sunt arătate şi vasele - ca să transporte evrei în Palestina şi că
aceste vase sunt întrebuinţate de români şi germani pentru ducerea în
comun a războiului. Se cere ca să se împiedice de guvernul român
plecarea acestor vase.
Domnilor miniştri, v-o spun deschis: domnul mareşal, eu însumi
nu suntem împotriva plecării evreilor din tară. Tmând seama însă că
plecarea acestor evrei este o excepţie de la o serie de stări
intemationale3, mi-am luat răspunderea şi am negociat şi am făcut ca să
nu am nici un fel de obstacol la această posibilitate.
Însă fireşte, aceste transporturi de evrei nu trebuie să împiedice
transporturile cu caracter economic, aceasta în primul rând, şi în al
doilea rând, ele nu trebuie să se transforme într-o întreprindere de
migraţie nepotrivită şi de fumizare de elemente de propagandă
împotriva noastră , şi în al treilea rând, nu înţeleg ca această emigraţie să
fie făcută fără o însemnată contribuţie pentru statul român.
Ştiu că vor fi unii care vor specula această politică liberală a
guvernului român. Nu vreau să se plătească în bani, ceea ce guvernul
român va trebui să se arate ca poziţie a sa ferm şi de principii generale
care îl privesc, dar dacă primesc propuneri în care se oferă milioane şi
sute de milioane guvernului, eu vă mărturisesc că nu mă simt deloc
obligat să le refuz, drept condiţii a acestor expatrieri de evrei.
Şi, domnilor, am primit o propunere prin Centrala Evreilor, în
care se oferea să se dea 12 OOO OOO lei Consiliului de Patronaj . . .
-
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Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Este alta, cu
100 OOO OOO lei.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: . . . 3 milioane lei pentru
Spitalul Prefecturii de Politie, 3 milioane pentru Centrala Evreilor,
5 280 OOO pentru Ministerul Afacerilor Interne . . .
DL general C . Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Fiecare cu cota
lui (llaritate).
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Pentru 132 emigranti.
Dl. contra-amiral N . Păiş, subsecretar de stat al Marinei: Numai Marinei nu-i c;lau
nimic. Să le cerem să mărească numărul emigranţilor. (llaritate).
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Sunteţi pe loc satisfăcut,
dar iată ce aş propune: Oficiul Român de Import şi Aprovizionare - nu
ştiu dacă este o aprovizionare acest export de evrei - propune să se dea
Consiliului de Patronaj 200 OOO OOO lei pentru 2 OOO emigranţi evrei.
Toate acestea arată un lucru: că circulă pe piată sute de milioane
lei şi clin nou, în mod imoral, se găsesc întreprinzători de afaceri
inavuabile care să speculeze instinctul de viaţă şi teama unora şi pe de
altă parte greutăţile de transport de astăzi.
Nu vreau să reluăm experienta .S�ei", împotriva cărei am
fost, pentru că în acel moment nu exista nici un fel de garanţie - nici cele
pe care le-am obţinut eu - în ceea ce priveşte libertatea de tranzit: cei
care plecau în Turcia n-aveau viza turcească. Am atras atenţia atunci, ca
ministru al afacerilor străine, că emigranţii se supun eventualităţii să fie
aruncaţi înapoi. Nu s-a ţinut seama de recomandarea mea, emigranţii au
fost trimişi cu vaporul, însă în loc să fie trimişi la viată, au fost trimişi la
moarte, şi au plătit scump pentru aceasta.
Nu cred că este moral ca statul să interzică expatrierea evreilor;
este poate normal. Ca statul să admită expatrierile de evrei în anumite
condiţiuni, este sigur normal, dar ca statul să lase pe cineva să joace
între interzicerea expatrierilor şi expatrierile cu anumite condiţiuni, nu
sunt de acord.
De aceea, rog pe domnul general Vasiliu ca împreună cu domnul
contraamiral Păiş şi cu domnul profesor Vântu, consilier al Ministerului
Afacerilor Străine şi cu delegatul Centralei Evreilor, să examineze toate
propunerile care au fost făcute, toate taxele care pot să fie cerute, care
sunt organele şi care sunt posibilităţile de aplicare ale unor măsuri în
această privinţă fără să se folosească mijloacele pe care cu siguranţă le
folosesc aceşti domni particulari, care speculează instinctul de viată şi
greutăţile de astăzi ale evreilor.
Pe de altă parte, vă atrag atenţia că s-a propus Centralei Evreilor
ca cei care pleacă să spună că n-au nici o pretenţie pentru bunurile
expropriate în România. Dacă se face o declaraţie şi se propune acest
lucru, chemaţi şi pe domnul Dragoş, ca să nu facem un lucru imoral sau
neserios şi nici un lucru fără o valoare juridică . Dacă se declară că s-au
primit unele rente sau se admite ca plata unora clin aceste cote, care ar
fi fost făcută, să fie socotită ca o despăgubire pentru exproprierile
efectuate, considerate ca atât la sută şi prin aceasta s-ar stinge drepturile
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Dl.

Dl.
Dl.
Dl.

Dl.
Dl.
Dl.
Dl .

Dl.

de despăgubire pentru exproprierile făcute, foarte bine. Dacă nu, într-un
Consiliu viitor vom lua o hotărâre.
Şi acesta nu este un lucru care să circule pe piată ca o marfă în
dauna prestigiului guvernului şi a regimului aplicat evreilor. Noi trebuie să
punem ordine. Eu am pus problema aceasta în Germania şi acolo am
fost rugat ca ceea ce facem să comunicăm pur şi simplu, hotărând ceea
ce credem, dar să nu dăm impresia că statul român organizează el
exoduri, care se fac şi în conditil imorale şi foarte dezavantajoase.
Când am ajuns să obtin acest lucru, este lipsit de sens ca
guvernul român să facă laşităţi. Nu-mi iau răspunderea unui transport ca
să câştig eu şi să las pe toţi piraţii vremurilor să profite ei.
Pe de altă parte, mi s-a atras atenţia că chiar în transporturile din
Capitală ale evreilor care au plecat cu trenurile şi care au fost trimişi
fiindcă erau comunişti sau fiindcă ceruseră să plece în Rusia, au fost
detestabile4• Delegatul Serviciului Secret German mi-a atras atenţia că
s-ar fi luat fotografii, care ar putea să servească unei propagande
împotriva noastră , ca o perspectivă ostentativă şi barbară a felului cum
s-ar fi organizat aceste transporturi.
Ca să luăm măsuri împotriva evreilor atât cât credem şi aşa cum
credem, nu interesează pe nimeni decât pe noi5; ca să nu facem o
propagandă împotriva metodelor noastre de organizare, vă rog să luaţi
măsuri să nu se mai petreacă .
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: În loc de 600
evrei au plecat numai 400, deci au călătorit foarte comod. Au awt şi
două vagoane sanitare. Dar colonelul german de la Serviciul Secret este
cam supărat pe mine; i se pare că nu-i dau destulă consideraţie.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Mi s-a spus că s-a afirmat
că toţi evreii care au plecat au avut aprobarea Preşedinţiei.
contraamiral N. Păiş, subsecretar de stat al Marinei: Dv. aţi aprobat Societăţii
Române să organizeze un transport de evrei cu 3 barcazuri. Au plecat
două şi a mai rămas să mai plece unul.
prof . Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Eu am aprobat României?
Eu sunt un om lucid, muncesc zi şi noapte, dar îmi păstrez încă
memoria. Am spus că Ministerul Propagandei, având unele acţiuni ale
Societăţii „România" . . .
contraamiral N . Păiş, subsecretar de stat al Marinei: A aprobat Ministerul de
Interne.
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Pe baza
aprobării Preşedinţiei.
general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Nici Ministerul de Interne n-a
aprobat.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Dacă dau o aprobare, eu o
dau în văzul lumii. pe principii stabilite şi fără nici un fel de ezitare . Apoi
o comunic, ca o hotărâre a noastră. De ce să se discute atunci că
aprobarea a dat-o Preşedinţia Consiliului sau Siguranţa Generală?
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Aprobarea este
dată cu toate formele legale.

435
https://biblioteca-digitala.ro

DL contraamiral N. Păiş, subsecretar de stat al Marinei: Societatea .România• a
făcut o cerere la Marină întrebând dacă poate utila două barcazuri
pentru transportul de evrei. Luând informatu de la Comandamentul
Marinei că aceste barcazuri nu sunt utile transportwilor militare, pe baza

aceasta, am aprobat cererea.

DL prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: Prin unnare, dv. sunteţi

autorul.

DL contraamiral N. Păiş, subsecretar de stat al Marinei: Am avut dezlegarea
domnului mareşal.
DL prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Câştigă altii astfel sute de
milioane lei şi nu câştigă nimic domnul ministru de finante, căruia dv. îi

cereţi atâtia bani!

Dl. contraamiral N. Păiş, subsecretar de stat al Marinei: Într-un barcaz de acestea
nu pot să plece decât 10-12 inşi. ( . . . ]
.
A.S . B . . �ond P . C . M . . dosar 3 20/ i 942. fi leie 7 3 . 74. 88-93
1

Vezi în acest sens documentul 136 din volumul de fată.
Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului a înaintat Preşedintiei Consiliului de
Miniştri, la 17 noiembrie 1942, câteva tabele privind firmele individuale în Bucureşti şi provincie pe
origine etnică Stotisttclle noastre - u aesta rn or*eso c6ae P.C.M. - svnt lvaote pe originea etnica. ia
nv pe cettiten le, fnl:1tJc6t penl:1tJ politico de rom6nizae ceea ce ne /ntBreseozlJ este originea". Uherior s-a
mai înaintat o sinteză privind metodele şi principalele rezultate ale românizării până la sfârşitul anului
1942. Reproducem in extenso ambele materiale.
OFICIUL CENrRAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
TABLOU
de firmele individuale - pe originea etnică - din municipiul Bucureşti,
înmatriculate până la 1 auaust 1 942
etnk:I
Sutn1$1 str11n1
Sunwd romln1
Total
Români
1 6 587
16 587
Evrei
3 927
76
4 003
Turci
10
30
40
Greci
248
611
363
Armeni
209
525
316
106
23
83
Bulqari
Ul'lQUJi
434
167
601
Sârbi
72
149
221
27
Albanezi
45
72
Italieni
151
184
33
Germani
149
434
583
p�
37
37
55
Polonezi
1 12
57
Ruşi
162
174
12
6
8
14
Enalezi
26
58
Fraruzi
32
Ahe oriQini
1 70
263
93
Total
22 483
24 191
1 708
2

.

•
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OFlCIUL CENlRAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
TABLOU
de firme.le individuale pe originea etnică clin iudetul IHov (fără municipiul Bucureşti),
înmatriculate până la 1 august 1942
-

-

-

etnica

SupUŞI romlnl
3 987
39

Români
Evrei
Turci
Greci
Armeni
Bulaari

Unauri
Sârbi

2

-

-

-

18
4
12
16
6

21
18

39
22
12
22
24
5
10
9
2

-

6
18
5
6

-

Albanezi

4
9

Italieni
Germani
Persani
Polonezi
Ruşi
Enalezi
Francezi
Alte origini
Total

Total
3 987
41

SuDUS! strlJnl

-

-

2
-

-

-

7

7

-

-

-

2
4
4 108

1
2
81

3
6
4 189

DIRECŢIA ORGANIZAŢIILOR PROFESIONALE
Oficiul Central al Registrului Comerţului
TABLOU BECAPIDJLADV
de firmeJe individuale pe origine.a etnică din provinciile
Oltenia, Muntenia, Moldova şi Dobrogea , până la august 1942
-

Mmmnla

Ollmda

CapiRomani
Evrei

Turci

Greci

Pro-

Capi-

MoldoYa

Pro-

tala

vinda

4 022

9 642

9 437

23 571

33

859

126

65

15

44

181

260

13

44

vinci.a

DobrDga
c„
Pro-

Pro-

Capitala

llincia

tala

llincia

5 130

8 602

2 009

2

868

2 787

9

16

93

7

Capi-

Total

tala

Provinci.a

Tot.I

�

904

20 598

44 7 1 9

65 3 1 7

87

18

9 074

2 964

12 038

2

1 06

207

147

62

162

534

293

827

94

150

283

433

Armeni

41!

53

8

84

20

1 22

85

29

17

56

43

41

79

151

205

231

436

59

30

58

20

54

307

Bulgari

42

56

127

17

4

203

393

123

82

70

70

61

35

190

8

8

195

457

5

1

5

1

262

24

26

27

Uniµ;
S6rbi

Abnal
lbolenl

Germani

3

tala

-

li

I

5

13

21

17

37

13

7

8

105

51

127

30

104

58

102

43

28

38

361
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392

53
156

169

530

5

Plnwd

10

Polonrzl

Tobll

ASB . .

12

1

1

7

21

66

6

27

29

95

81

95

158

239

250

489

9

4

9

1

1

1

21

7

28

10 919

24 084

1

4 857

9 972

1

5

14

39

107

2

46

DM!:r1I

7

5

20

1

f.nglal

Franca:I

1

16

6

17

Ruil

1

3

1

13

7

2

49

13 767

10

1 1 821

10

2 738

9

3 662

4

1 18

32 291

27

49 539

4

145

81 820

Fond PCM . dosar 2 7 3/ 1 942

PREŞEDINflA CONSil.JULţ.JI DE MINIŞTRI
SUBSECRETARIATIJL DE STAT AL ROMANIZ.ĂRJI, COLONIZĂRII ŞI INVENTARULUI
NOTĂ
În executarea rezoluţiei domnului mareşal Ion Antonescu, comunicată ministerului nostru cu
1 61 52 a.c. din 1 0 noiembrie 1942, avem onoarea a vă raporta următoarele:
Înainte de 6 septembrie 1940, legile care s-au preocupat de protejarea elementului national
s-au referit numai la calitatea de cetătean român, neinteresânclu-se de originea etnică; de aceea, sub
regimul acelor legi nu se poate vorbi de un aspect al românizării în sensul conceptiei de astăzi care, bazată
pe ideea de origine etnică , răspunde notiunii exacte de nationalizare.
I. Situatia înainte de 6 septembrie 1 940. În această perioadă de timp anterioară lui 6
septembrie 1940, notiunea de origine etnică drept suport al românizării apare pentru prima oară în legea
pentru starea juridică a locuitorilor evrei din România din 9 august 1 940.
În conformitate cu această lege s-a interzis evreilor din categoria I şi III a fi funcţionari publici,
notari publici, avocati, experţi şi alte îndeletniciri asemănătoare, membri în Consiliile de Administraţie,
comercianţi în comunele rurale, comercianţi de băuturi alcoolice şi detinători de monopoluri cu orice titlu,
Mori sau curatori ai incapabililor care sunt de religie creştină, militari, exploatatori sau chiriaşi de
cinematografe, editori de cărţi şi reviste româneşti, colportori de imprimate româneşti şi detinători de
orice mijloace de propagandă natională românească, conducători, membri si jucători în asociatiile sportive
naţionale, oameni de serviciu în institutiile publice.
Ca un efect al acestei legi, locurile devenite în acest leJ libere în domeniile de activitate mai sus
arătate au fost ocupate de români sau cetăteni români de origine etnică alta decât cea evreiască, evreii
fiind obligaţi, în baza aceleiaşi legi, să lichideze în termen de 6 luni drepturile şi lucrările lor.
li. Situatia după 6 septembrie 1 940. După această dată s-au utilizat două metode de
românizare: expropriere şi control.
Astfel s-au expropriat:
1 . Proprietătile agricole şi industriale în legătură cu agricultura şi anume: terenuri de cultură,
păduri, livezi, vii, mori, fabrici de spirt şi de ulei cu toate anexele, articole monopolizate. produse
medicamentoase (legile din 5 octombrie 1 940 şi 1 7 noiembrie 1 940).
2. Vasele plutitoare (legea din 4 decembrie 1940).
3. Imobilele urbane, cu excepţia celor afectate fondurilor de comert (legea din 28 martie
194 1).
4. Imobilele rurale sub 2 OOO mp nevândute prin bună învoială până la 15 august 1942 (legea
din 10 octombrie 1941).
5. În sfârşit, s-a interzis evreilor de a mai avea farmacii, anulându-se toate concesiunile lor.
în ceea ce priveşte controlul:
adresa

nr.
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1. Prin legea din 14 septembrie 1 940 se înfiinţează institutia comisarilor speciali. Rolul
comisarilor speciali este mai mult economic, ei au awt însă şi preocupări de românizare.
2. Prin legea de la 30 septembrie 1940 s-a înfiinţat institutia inspectorllor de control, instituţie
desfiinţată însă astă.zi prin legea din 1 iunie 194 1 , în urma unui aranjament cu Ungaria.
3. Prin legea din 5 octombrie 1 940 se înfiinţează comisarii de românizare.
Toate aceste organe erau numite de minister pe lângă diferitele întreprinderi şi aveau ca scop
de a controla întreaga activitate a întreprinderilor, în vederea românizării lor şi în special pentru a se
înlătura înstrăinările către persoane indezirabile. În timpul cât au funcţionat aceste organe, vânzările de
produse ale acelor întreprinderi s-au făcut numai către românii etnici.
4. În urma desfiintării instituţiei comisarilor de români.zare, controlul întreprinderilor a fost
exercitat direct de minister. Prin legile din 4 martie 1 94 1 s-a instituit controlul actelor de dispoziţie ale
străinilor şi controlul actelor anumitor întreprinderi. În baza acestor legi, atât alienările consimţite de
străini, cât şi alienările întreprinderilor controlate sunt supuse aprobării prealabile a ministerului.
5. În sfârşit, legea din 20 ianuarie 1942 prevede înfiinţarea institutiei controlorilor pe lângă
întreprinderi, al căror rol este tocmai acela de a supraveghea activitatea întreprinderilor, căutând a grăbi
românizarea .

Rezultatele acestor metode de români.zare sunt:
1 . În ceea ce priveşte bunurile expropriate: că acestea au intrat în patrimoniul statului, urmând
a le lic'1ida, prin transmiterea lor către români etnici.
2. În ceea ce priveşte bunurile comerciale neexpropriate:
a) Bănci. Au trecut în mâini româneşti: Banca de Credit Român şi Banca Timişoara, două din
cele mai însemnate bănci, astfel că astăzi nu mai există o bancă evreiască. Se menţionează că reescont nu
se acordă de către B.N.R. decât băncilor care lucrează cu români.
b) Industria. În toate branşele de industrie elementul român a pătruns adânc, atât sub forma
detinerii capitalului, cât şi sub formă de salariati. Între marile industrii care au trecut în mâini româneşti
sunt: Titan Nadrag, Laromet, Uzinele Metalurgice Griviţa, Industria Fierului, l.M.D„ Magazinele Unite de
Fierărie, Ţesătoria laşi, Zimmer, Societatea de Telefoane, Guttmann Marcu şi un mare număr de industrii
mai putin importante.
c) Comert. În acest domeniu interventia elementului românesc este şi mai accentuată. S-au
românizat Galeriile L.afayete (Socec), Solavici, precum şi toate importantele magazine de manufactură din
(:ară. Se mentionează de asemenea înfiinţarea diferitelor oficii de distribuire de materii, precum: Orap,
Odesfer, Oficiul uleiurilor vegetale, Oficiul de distribuire al lânei etc care au repartizat aceste materii
prime românilor etnici.
d) Petrol. În industria petroliferă interventia elementului românesc a fost de asemenea simtttă ,
dar nu atât de pronunţat ca în celelalte industrii. Astfel, s-au românizat Soc. Naphta Română, Apollon
Petrol. În materie de petrol însă este foarte importantă participarea capitalului german (Concordia,
Columbia, 1.R.D.P., Petrol Block, Foraky).
Români.zarea comertului şi industriei este în parte susţinută de Institutul de Credit Românesc,
care pune la dispoziţia românilor capitalul necesar pentru preluări de la evrei şi pentru înfiinţarea de noi
întreprinderi. Astfel, în decursul unui an de funetionare, Institutul de Credit Românesc a acordat
următoarele credite:
„

Pentru Ardeal şi Banat:

Preluări de industrii
l'
comerţuri
înfiir{tări de industrii
comerţuri
,,"
Total
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.(5)
.(9)
.(1)
.(26)

lei
lei
lei
lei
lei

26 400 OOO
14 090 OOO
700 OOO
23 350 OOO
64 540 OOO

Pentru Basarabia şi BucOllina: Preluări de industrii

.(2)
lei 47 OOO OOO
.(1)
comerturi
lei
300 OOO
n
.(5)
lei 10 900 OOO
lnfiintări de industrii
comerturi
. (47) lei 22 650 OOO
n
Total
lei 80 850 OOO
Preluări de industrii
.(33) lei 144 OOO OOO
Pentru Vechiul Regat:
.
n
comerturi
.(51) lei 104 090 OOO
lnfiiritări de industrii
.(14) lei 35 100 OOO
comerturi
.(127) lei 103 540 OOO
li
Total
lei 386 730 OOO
S-au acordat prin urmare prin Institutul de Credit Românesc, credite în valoare totală de lei
532 1 20 OOO, care au servit la românizarea a 1 0 1 firme şi la înfiintarea a 220 firme noi româneşti.
Aceste date sunt absolut rezumative urmând a fi completate în termen de 10 zile cu date detaliate.
(A.S.B., Fond P.C.M., dosar 273/1942, filele 34 (f şi vj).
3 Începând din anul 1 94 1 , odată cu trecerea la acţiunea de exterminare fizică a evreimii europene,
guvernanţii celui de-al 111-lea Reich au interzis evreilor emigrarea.
• Deportările în Transnistria ale evreilor din Vechiul Regat, în septembrie 1942, au fost efectuate pe baza
ordinului conducătorului statului. Astfel, Ministerul de Interne comunica cu nr. 3333 M/1942 din 22 mai
1942 ordinul în rezoluţie al domnului mareşal Ion Antonescu cu privire la deportarea în Transnistria a
evreilor activanţi comunişti. În acelaşi document se arată că au fost identificaţi nominal 746 de astfel de
comunişti, propunânclu-5e deportarea lor în Vapniarca (Transnistria) (A.S.B. , Fond P.C.M. Cabinet, dosar
107/194 1 , filele 323-324). Într-o notă a Cabinetului Militar al conducătorului statului, Biroul 2, din 17
iulie 1942, se comunica ordinul mareşalului Antonescu ca toţi evreii găsiti că au înfrânt legile şi
dispozitiunile actuale să fie deportaţi pe Bug Rcft0Stl5 mOsvro - se arăta în notă - co şi celelalte m6svri
otdonot8 ole domnvlvl mareşal referltoae Io trimiterile evrei/or pe Bvg - evreii comunişti, evrei/ trecuţi Io
•

.

•

alte re//91/, evrei/ cae se svstrog de Io rnvnco ob/igotorle - vor avea de scop nv nvmol combaterea
nerespect&tl leg/lor, ci şi degoJoreo centrelor oglomerote de elementele /velo/ce paozlbe, cae trtJ/esc
din Tnfr6ngereo legilor de economie şi ordine intemif. (A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet, dosar 104/194 1 ,

fila 13). Într-o adresă către Ministerul Economiei Naţionale din 8 iulie 1 942, se arată că deportarea
evreilor care înfrâng legile economice se efectuează pe baza unui decret al Ministerului Economiei
Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne urmând să execute deportarea. Formalitătile pentru aplicarea şi
executarea pedepsei \IOT fi reduse la minimum şi în cazurile de flagrant delict infractorul va fi deportat
împreună cu familia, fără judecată. (A.S.B., Fond P.C.M. , dosar 279/1942). Dintr-o adresă din 2
septembrie 1942 rezultă că tot din ordinul mareşalului au fost deportaţi în această perioadă şi cei care au
cerut să treacă în Basarabia după cedarea către Rusia Sovietică . (A.S.B. , Fond P.C.M. , dosar 149/1942,
fila 259). fn cronologia evenimentelor legate de deportarea în Transnistria, întocmită de M. Carp, se arată
că: la 3 septembrie 1942, în Bucureşti au fost arestaţi spre deportare în Transnistria 395 evrei, printre
care se aflau şi cei învinuiti pentru cererea de repariere în U.R.S.S. La 8 septembrie, sunt deportaţi în
Transnistria. De-a lungul drumului, numărul lor creşte la 578. O dată cu aceştia au fost deportaţi si 407
evrei aflaţi în lagărul de intemati politici din Târgu-Jiu, şi 554 de evrei suspectaţi de comunism aflaţi în
libertate si 85 de evrei condamnati pentru comunism. La 22 septembrie, au fost expediaţi 148 de evrei.
împreună cu familiile lor, pentru absenta de la munca obligatorie. În timpul călătoriei, regimul a fost foarte
sever, notează Matatias Carp, deportaţii neavând voie să coboare nici pentru a"1i procura hrană sau apă.
Trenul cu deportaţii, plecat la 8 septembrie din Bucureşti, a ajuns la Tiraspol la 12 septembrie. Aici,
convoiul a fost împărtit în două: comuniştii au fost trimişi la Vapniarca, iar cei care au cerut repatrierea în
U.R.S.S., la Berez0\11:.a . Aici, majoritatea au fost executaţi de autoritătile militare germane. (M. Carp,
C.N., llOI. III, pag. 234-239).
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• G. Richter, consilierul Ambasadei Germime în problema evreiască, îşi informa superiorii, la 24
septembrie curent, despre o şedinţă a Consiliului de Miniştri, ţinută la 16 septembrie, sub preşedinţia
vicepreşedintelui Mihai Antonescu, în care, discutându-se despre nota guvernului american de protest
împotriva deportării evreilor, s-a decis că guvernul român îşi promovează propria cale în problema
evreiască, fără să ţină cont de vreo interventie venită din afară. (J . Ancel, op. cit., voi. IV, pag . 254,
documentul 1 21).

145
1942, septembrie 29

Şedinta Consiliului de Miniştri cu guvernatorii.
lnfarmarea profesorului Mihai Antonescu, vice
preşedinte al Consiliului de Miniştri, in problema
planurilor de deportare a evreilor in Transnistria şi in
alte zone. Drepful de proprietate al guvernămintelor
Basarabiei şi Bucovinei asupra bununlor rămase de la
evreii deportap. Rolul Centralei Evreilor din România.

Şedinta se deschide sub preşedinţia domnului prof. Mihai Antonescu, vice
preşedinte al Consiliului de Miniştri.
Participă domnii: prof. I. Petrovici, ministrul culturii naţionale şi al cultelor;
general D. Popescu, ministrul afacerilor interne; I. Marinescu, ministrul justiţiei;
inginer C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor; general C. Pantazi,
ministrul apărării naţionale; A. Pană, ministrul agriculturii şi domeniilor; general
Gh. Dobre, ministrul înzestrării armatei şi prcxluctiei de război; Al. Neagu,
ministrul finanţelor; general Gh. Jienescu, subsecretar de stat la Ministerul Apărării
Nationale, pentru Aer; amiral N. Păiş, subsecretar de stat la Ministerul Apărării
Naţionale, pentru Marină; general Vtctor Iliescu, subsecretar de stat la Ministerul
Culturii Naţionale, pentru Educaţia Extraşcolară; Mircea Vulcănescu , subsecretar
de stat la Ministerul Fmantelor; general C. Constantin, subsecretar de stat la
Ministerul Economiei Naţionale, pentru Aprovizionarea Armatei şi a Populatiei
Civile; prof. I. C. Petrescu, subsecretar de stat la Ministerul Culturii Naţionale şi al
Cultelor; Trtus Dragoş, subsecretar de stat pe lângă Preşedinţia Consiliului de
Miniştri, pentru Românizare, Colonizare şi Inventar; prof. Al. Marcu, subsecretar
de stat la Ministerul Propagandei Naţionale; general C. Vasiliu, subsecretar de stat
la Ministerul Afacerilor Interne; Petre Strihan, subsecretar de stat pe lângă
Ministerul Afacerilor Interne; ing. Stavri Ghiolu, subsecretar de stat la Ministerul
Comertului şi Minelor; general C. Voiculescu, guwmatorul Basarabiei; general C.
Calotescu, guvernatorul Bucovinei; prof. Gh. Alexianu, guwmatorul Transrustriei;
Gh. Minescu, directorul general al I.N.C.0.0.P. ; dr. V. Neveanu, delegatul
44 1
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Guvernământului Bucovinei pentru problemele industriei; general N. Stoenescu,
fostul ministru al finanţelor.
[ .. ]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ . . . ] Sunt organizate fabrici
de zvonuri care au un diabolic şi ingenios aparat de lansare de zvonuri,
cu care vor să paralizeze efectele morale ale unei acţiuni a noastre şi să
le substituie cu alte elemente de nelinişte sau să creeze clUar elemente
de nelinişte. Convingerea mea este că principalul organizator al acestui
aparat este jidanul. Şi dacă acest sistem va continua, să ştiţi că· trecem la
măsuri din cele mai aspre. Am verificat acest lucru după un fapt. La un
moment dat s-a discutat problema trimiterii unor evrei clin ţara noastră
în altă parte. N-a ştiut de acest lucru decât dl. mareşal Antonescu şi cu
mine şi încă cineva, de legătură cu . guvernul Reichului. Nu s-au scris
decât trei rânduri, foarte vagi şi n-a ştiut despre ele, despre această
chestiune, decât cineva din S.S. -ul german. Ei bine, exact la cinci zile
după ce s-a produs această conversaţiune, toată Transilvania a fost
invadată de ştirea că guvernul român izgoneşte toată populaţia
jidovească din Transilvania pentru ca să aducă în loc 20 OOO sau
100 OOO de familii germane din oraşele bombardate de englezi. Aceasta
a fost ştirea care a fost imediat răspândită1• Aceasta îmi arată şi sursa
aparatului şi sistemului de răspândire de ştiri. Prin urmare, dacă la
măsurile de înţelegere şi de generozitate pe care le-a aplicat guvernul se
răspunde cu această acţiune de disoluţiune, vom răspunde cu acţiunea
care se cuvine. Pentru că nu înţelegem să lăsăm în aceste împrejurări ca
ordinea publică românească să fie supusă tuturor acţiunilor subversive .
Clarificarea situaţiei românizării, cu privire la bunurile din
provincie·.
Dl. gene�! C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Eu am pus această chestiune.
Incă din septembrie trecut s-a pus această chestiune.
La martie s-a făcut legea pentru înfiintarea C.N.R.-ului şi s-a
stabilit dreptul de administrare şi asupra bunurilor din Ba.sarabia2•
C.N.R.-ul n-a venit să ia aceste bunuri. La mai a venit noua lege, prin
care între altele s-a prevăzut că de guvernământul Basarabiei şi al
Bucovinei se va putea face o convenţie în care să se hotărască
condiţiunile de trecere asupra guvernămintelor a deţinerii, administrării şi
chiar a lichidării bunurilor3•
De la mai n-am făcut nimic .
De la 1 7 iulie, împreună cu Bucovina am făcut un decret-lege pe
care l-am supus, însoţit de un raport detailat, arătând situaţia. Suntem
complet descoperiţi. Lucrăm în vânt, în afară de lege, absolut.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: De ce lucraţi în afară de
lege?
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Pentru că legile care sunt sunt
pentru bunurile C.N.R.-ului şi eu mâine pot fi tras la răspundere.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Am cerut domnului
Manuilă situaţia proprietăţilor din Basarabia şi Bucovina, precum şi
situaţia proprietăţilor supuse românizării.
.

•
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În ce priveşte clarificarea situaţiei bunurilor în genere, domnilor
miniştri, în primul rând nu putem face atribuirea acestor bunuri pe
provincii. Această atribuire a bunurilor se va face în cadrul unui plan
naţional, care va trebui să organizeze recompensele naţionale pentru
eroii de război şi care apoi va constitui un sistem de colonizare,
organizată de stat, în regiunile de frontieră, cu respectarea principiilor
militare, economice şi sociale în acelaşi timp, pentru ca să nu mai
ajungem să ne ardem singuri granitele, cum am făcut-o după Unirea din
1 9 18, când au făcut alţii politică de colonizare pe pământul nostru,
împotriva noastră şi ne-au ros granitele noastre.
Ceea ce, de asemenea, trebuie făcut până atunci, şi la un
Consiliu pe care l-am awt pentru invalizii, orfanii şi văduvele de război,
la care a participat şi domnul ministru Dragoş şi domnul ministru de
interne şi domnul ministru de justitie, domnul general Pantazi a trimis pe
secretarul său general, am discutat această chestiune şi am stabilit că
vom face o primă distribuire, o primă atribuire de bunuri, atribuire cu
caracter mai mult simbolic decât masivă, luând din elementele care în
orice caz vor beneficia de această măsură, câţiva dintre invalizii de război
mari mutilaţi, din ofiţerii superiori mari mutilaţi, ceea ce de asemenea
trebuie făcut până atunci, este să facem o atribuire de bunuri, cum v-am
spus, pentru ca să se vadă că guvernul nu face numai o făgăduială , ci
guvernul trece şi la o realizare.
Cu ocazia acestei distribuiri de bunuri, vom publica toate datele
problemei, pentru ca toată lumea să-şi dea seama cât de grea este
soluţionarea problemei recompenselor naţionale pentru atâţia invalizi,
orfani şi văduve de război, şi pentru a arăta şi care sunt consecintele
economice ale românizării, motive pentru care trebuie să procedăm prin
etape şi toţi să aibă încredere în acţiunea guvernului.
Dacă sunteţi de părere ca să facem - şi aceasta ar fi părerea mea
- să facem o distribuţie nu numai în Capitală şi de bunuri urbane, fiindcă
o vom face pentru ofiterii superiori mari mutilaţi şi pentru câţiva din
muncitorii mutilaţi de război, cred că este bine să facem acelaşi lucru,
aceeaşi distribuţie, şi pe provincii.
Prin urmare, dacă pentru Basarabia şi Bucovina dv. vreţi să faceti
acest lucru, vă rog să discutaţi cu domnul ministru Dragoş şi să faceti
propunerile dv. Vom face câteva distribuiri simbolice, pentru ca lumea să
aibă încredere şi răbdare în rezolvarea întreagă a acestui program al
recompenselor naţionale. Acesta este lucrul care trebuie făcut. Cu
prilejul distribuirii la Bucureşti, vom participa - tot guvernul - la această
solemnitate; vom face să se ştie principiile generale ale planului
guvernului.
Am awt - în două joi - conferinţe speciale cu miniştrii de resort şi
reprezentanţii 1.0.V.-ului; am pus principiile; am discutat coordonarea;
am sistematizat colaborarea între organele noastre pentru rezolvarea şi
înfăptuirea soluţiei acestei probleme.
Aştept ca săptămâna viitoare să avem primele date în această
priWltă, sau chiar săptămâna aceasta, pentru ca în Joarte scurtă vreme
să trecem la distribuirea simbolică a bunurilor. Faceţi şi dv. la fel pentru
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Dl.
Dl.
Dl.

Dl.

Dl.
Dl.

Basarabia şi Bucovina. Faceti-vă propunerile, arătând pe acei cărora
trebuie să li se facă această atribuire; nu treceţi la distribuiri masive
pentru că chestiunea aceasta, mai ales în Basarabia şi Bucovina, este
legată de problemele generale, de programul general al guvernământului
pentru împroprietăriri ale foştilor luptători şi ale eroilor de război.
Nu putem impieta asupra acestor bunuri prin soluţii de fond.
Trebuie să vă legalizaţi administraţia şi să vă dăm mijloace, pentru ca să
amelioraţi conditiile de administraţie de până astăzi şi răspunderile dv.
Pentru aceasta nu mă interesează legile; sunt profesor de legi de
1 5 ani şi am ajuns după doi ani de guvernare să am în oroare legea.
Legea nu rezolvă nimic, domnule guvernator. Legea nu face decât să
creeze iluzii, care spulbera, când nu sunt executate, încrederea
oamenilor, încrederea oamenilor în ideea de lege şi în noi. De aceea,
vom recurge la legi cât mai puţin; trebuiesc măsuri administrative
practice pentru colaborarea C.N.R.-ului cu dv. Acestea trebuiesc găsite şi fără întârziere - ca să nu ajungem endemic să punem aceleaşi
probleme la fiecare Consiliu de Miniştri, să punem mereu problema
bunurilor şi problema administrării bunurilor din Basarabia şi Bucovina, a
bunurilor vacante şi a bunurilor românizate.
Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Cred că chestiunea este pusă
în mod inutil de dv.
general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Pardon! Nu este inutilă!
Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Este pusă inutil, pentru că se
soluţionează tot între noi, în cadrul actualelor legi, care prevăd că
C.N.R.-ul dă toate bunurile din Basarabia şi Bucovina prin contract. ca
să le administreze Basarabia şi Bucovina.
M-am înţeles cu domnul Giurgiuveanu, directorul dv. , ca să-mi
facă un inventar pentru românizare.
general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Dar de ce sunt reprezentant al
guvernului? Ca să fac contracte? Domnul Dragoş are 7% din bunurile
jidoveşti din Basarabia. Şi eu am 92%. Sunt două situatii bine clarificate.
Eu i le administrez pe ale dumnealui.
Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Vă rog să-mi trimită domnul
Giurgiuveanu inventarul.
Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnule guvernator, formula
contractului este formulă legală. Nu putem face legi pe provincii, fiindcă
această politică a provincialismului şi a regionalismelor a dus la
destrămarea graniţelor noastre, la destrămarea lor morală , înainte de a
le pierde politiceşte. Eu nu repet greşeala acelora care au făcut politică
regionalistă ca să ne dea apoi lecţiuni de politică nationalistă română,
după cwn nu voi repeta păcatul acelora care au încurajat anumite
sectarisme locale, fără să-si dea seama că prin aceasta surpă în.săsi
unitatea statului român.
De aceea, nu mă mai simt obligat să vă fac legi speciale pentru
dv. V-"!11 dat în fapt toate libertătile şi nu aveţi dreptul să vă plângeţi.
In ce priveşte formula contractului, aceasta este o simplă
modalitate legală, pentru ca Centrul Naţional de Românizare, care,
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conform legilor în vigoare, are răspunderea generală a bunurilor
acestora expropriate, să se poată degaja de răspundere.
Eu nu pot face o lege specială a C.N.R.-ului pentru Bucovina; eu
nu pot face legi de acestea speciale, fiindcă pot ajunge mâine cu
provinciile şi la Oltenia şi atunci va trebui să fac o lege specială şi pentru
Oltenia şi pentru toate celelalte. Dar atunci fac haos legislativ.
Prin urmare, acceptati această formulă, care este foarte
sănătoasă. În fapt, vi se dă dv. administrarea acestor bunuri prin ea. Nu
cereti mai mult, fiindcă nu vă putem da mai mult fără ca să surpăm
bazele organizării unitare a statului.
Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: 24 ore, după ce am
inventarul bunurilor, ele şi sunt trecute în contract.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Prin urmare, dati acest
inventar.
Ce fel de contract faceti?
Sinalagmatic?
Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Este un contract între C.N.R.
şi guvernământ, cu un beneficiu şi un pret fix. Rămâne să vedem
formula. Trebuie să avem un beneficiu, ca să le putem plăti.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Noi trebuie să facem plata
acestor bunuri.
general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Vă pot spune dv. că domnul
general Calotescu a umblat patru luni cu bugetul ca să i se dea
aprobarea şi nu i-a dat-o nimeni, pentru că nu vrea nimeni să-şi ia
răspunderea.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Dacă a făcut-o aşa , a făcut
foarte rău, fiindcă dacă venea la mine eu îmi luam imediat răspunderea.
general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Nu ştiu care este situaţia
mâine.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Eu o ştiu: este situaţia
conştiintei noastre de astăzi. Pe mine nu m-a preocupat decât acest
lucru.
Prin urmare, mergem numai cu sistem unitar.
general C. Vo�escu, guvernatorul Basarabiei: Am propus ieri domnului
Dragoş să le administreze pe toate, pentru ca să scap de răspundere; ori
să mi le dea mie pe toate De la aprilie am discutat această chestiune cu
,
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domnul ministru Dragoş.

Nu cunosc chestiunea cu domnul Giurgiuveanu.
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: A fost aici domnul
Giurgiuveanu, cu dv.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Rămâne stabilit acest
lucru, domnule Dragoş: domnul general Voiculescu comunică în cursul
acestei săptămâni lista tuturor bunurilor, o cere administraţiei, cred că
este folositor ca ea să fie luată, şi în 24 ore dv. faceti propunerea
textelor care urmează să fie semnate în alte 24 ore, pentru ca să se
termine această afacere şi să nu ajungem noi, Consiliul de Miniştri, în
aceeaşi tară, între diferite autorităţi.
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Eu îmi fac datoria, domnule general, să vă atrag atenţia asupra
răspunderilor dv. şi nu trebuie să dati acest exemplu de dezacord între
institutile
l de stat şi mai ales să ajungeţi să întrebuintaţi formule ca
aceasta: .Nu ştiu ceea ce va fi mâine•. Va fi ceea ce este astăzi! Pentru
că dacă nu ştiţi ceea ce va fi mâine, noi nu putem duce răspunderile mai
departe; noi ducem răspunderile cu oameni care ştiu şi ceea ce este
astăzi, şi ceea ce este mâine, şi lucruri limpezi. N-aveţi dreptul să dati
Consiliului de Miniştri sentimentul unui dezacord între institutile
l publice
ale statului pe chestiunea bunurilor românizate, care ne-au înveninat
destul şi care în fapt nu vă constituie dv. nici o piedică . Cunosc situaţia.
Aţi făcut ceea ce aţi vrut pe teritoriul Basarabiei şi nu este drept să daţi
impresia acum că guvernul central v-a paralizat, şi în actele care vor
rămâne mai târziu să se dea impresia că guvernul central a împiedicat
pe administratorii provinciilor redobândite să-şi facă datoria. Aceasta n-o
primesc, fiindcă toate cuvintele noastre se înregistrează şi sunt tot atâtea
cuvinte ale răspunderii noastre de mâine, despre care dv. nu ştiţi ceea ce
va fi.
general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Am pus această chestiune din
nou pe tapet pentru că la raportul făcut de mine s-a dat llll aviz
nefavorabil din partea Directoratului Românizării.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Mi-aţi atras atenţia?
general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Am pus chestiunea la ordinea
zilei.
Din toate acestea rezultă că eu nu am nimic acolo; toate sunt ale
C.N.R.-ului.
Am chestiunea justificată pe fiecare punct în parte şi o dau
domnului ministru de justitie ca s-o vadă.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Să vă pun o problemă: dv.
credeţi că Muntenia este mai ignorată decât Basarabia, în treburile sale
proprii?
Credeti că Oltenia este inaptă să se conducă singură şi să-şi facă
un regim administrativ propriu? Dv. nu vedeti că aici, în Capitală, unde
este un guvern central care conduce statul şi poartă răspunderea, noi
lăsăm totuşi Centrului de Românizare administrarea acestor bunuri şi
rugăm pe domnul ministru Dragoş să ne dea imobile, pentru propriile
noastre nevoi ale ministerelor? Şi adeseori avem întârzieri, pentru că nu
se poate ca imediat ce s-a luat un imobil unui evreu, să fie trecut fără
întârziere statului.
Dv. aveti în Basarabia atâtea bunuri la dispoziţie, ceea ce noi
n-avem. Faceţi ce vreti cu ele şi tot dv. dati impresia că nu se poate face
operă de românizare. Vă rog să nu fiti nedrept.
general C . Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Tot ce s-a făcut în Basarabia
s-a făcut prin organele Guvernământului. Noi cerem o legalizare a
situaţiei.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Dv. nu faceţi decât să
confinnaţi ceea ce spun eu. Încheiaţi .acest contract, ca să nu mai aud
mereu cuvântul de legalizare.
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Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Domnul general Voiculescu a
propus şi o lege, prin care a făcut propunerea să se lichideze ace..ste
bunuri.
Dl. general C. Voiculescu, gwematorul Basarabiei: N-am cerut lichidarea
bunurilor. Eu am vândut şi am făcut acte ilegale cu averile rămase de la
jidani.
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Eu nu m-am simţit în situaţia
de a-mi lua singur răspunderea de a examina proiectul dv. şi a-l aproba
sau a-l respinge, pentru că la Subsecretariatul de Stat al Românizării
există un Comitet Interministerial care a fost prezidat de domnul general
Stoenescu. Şi Comitetul Interministerial, exact pe acelaşi principiu, a
hotărât că trebuie să se aibe în vedere regimul totalitătii bunurilor şi a
spus că nu poate să facă guvernământul o administrare separată , ci totul
trebuie să intre în acelaşi sistem de lichidare a bunurilor. [ . . ]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: .Atributiunile Ministerului
Afacerilor Interne , ale Marelui Stat Major şi ale Guvernământului, în
legătură cu călătoriile evreilor".
Dl. general C. Calotescu, gwematorul Bucovinei.: lmi vine de la Ministerul de
Interne câte o adresă în felul următor: .In urma aprobării Marelui Stat
Major, Biroul cutare, din Cernăuţi", sau îmi spune Ministerul de Interne,
care face pe intermediarul., că evreul cutare, care face serviciul la munca
de folos obştesc, este detaşat la fabrica cutare din Ttmişoara. Şi atunci
acest evreu, fie că este angajat la Cernăuţi şi vrea să plece, fie că vrea
să se învârtească
vă rog să-mi iertaţi expresia - pleacă în felul acesta
din Cernăuţi. De aceea, am spus: când vreţi să luaţi un evreu de acolo,
vă rog să-mi daţi mie această însărcinare s-o fac; fiindcă mie mi s-a dat
însărcinarea să-i mânuiesc şi atunci, când vreţi să luaţi pe unul de acolo,
întrebaţi-mă şi pe mine.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Principial nu se
dă autorizaţie de călătorie evreilor pentru Basarabia şi Bucovina, aşa
încât cazul la care se referă domnul general este din ordinul Statului
Major. Noi facem oficiul de împrumutători.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Reluăm problema când ne
vom ocupa de circulaţia evreilor. Trebuie stabilită o procedură şi în
această direcţie. [ . . . )
.Chestiunea transporturilor de evrei din România".
Şi în acest domeniu sunt asaltat de fel de fel de salvatori de evrei.
S-au oferit Consiliului de Patronaj 200 OOO OOO lei, Preşedinţiei
Consiliului 12 OOO OOO lei şi aşa mai departe, de cei care vor să
organizeze transporturile de evrei. Fiecare oferă după cum bănuieşte că
influenţează mai mult sau mai puţin sensibilităţile noastre.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Până acum, în
afară de vasul .Struma", au mai plecat numai 3 barcazuri cu evrei4 •
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: lată ce cred eu: ca statul să
organizeze el aceste transporturi, este un lucru nepotrivit.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: 5-o lăsăm
iniţiativei private.
.

•

-
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Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Însă iniţiativa privată în
domeniul acesta face o acţiune de stat pe care n-o putem face noi. Deci
ca initiativa privată să ia venituri, pe care ar putea să le ia statul, nu
înteleg. Deci trebuie să vedem care sunt societătile care fac oferte, ce fel
de oferte fac ele, care este contributia pe care o dau statului, după cwn
trebuie să îngrijim ca cei care pleacă să-şi reglementeze într-un fel
conditiunea bunurilor şi averii lor, ca să nu spună că noi le-am fi
confiscat bunurile sau că conditiile de transport ar fi aşa de dezastruoase
încât noi i-am trimis la moarte - le-am luat bunurile şi apoi i-am omorât sau cine ştie ce neexactităti de felul acesta.
Dacă însă unele societăti, în colaborare cu Marina Militară , pot să
aducă statului venituri serioase şi efective, nu văd de ce să se împiedice
aceste transporturi, cu condiţia însă ca să se facă un control foarte
serios asupra lor şi cu conditia ca statul să se aleagă cu o contribuţie
foarte serioasă.
Dl. contraamiral N. Păiş, subsecretar de stat al Marinei: Acwn vine iama şi este
imposibil ca transporturile să se mai facă cu barcazurile acestea, complet
nesigure.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Centrala Evreilor s-a oferit
să facă ea aceste transporturi. Noi putem lua câştiguri, fără să ne
amestecăm. Unele vase pot fi închiriate pentru aceste transporturi, la
preturi foarte remuneratorii pentru stat şi în acelaşi timp Centrala
Evreilor fixează o taxă de transport pentru fiecare persoană. Să
examinati dv. problema, domnule general Vasiliu, şi să veniti cu ea
cercetată .
Chestiunea taxelor şi procedurii Centralei Evreilor".
Ştiu că dv. ati examinat problema taxelor pe care le încasează
Centrala Evreilor, la Consiliul de Ordine Publică. lată cwn am ajuns la
un moment dat să primesc acest principiu - fiindcă a fost primit de
domnul mareşal şi de mine - deşi comunicatul care a fost publicat n-ar fi
trebuit să fie dat de Centrala Evreilor. AI fi trebuit ca noi să avem un
Comisariat care să se ocupe de această problemă, pentru că în situaţia
de astăzi, împuternicitul guvernului pentru chestiunea evreilor nu este un
funcţionar propriu zis, nu îndeplineşte un oficiu public de stat, ci este un
organ care face legătura între Centrala Evreilor - căreia eu i-am refuzat
să-i recunosc un statut de drept şi personalitatea juridică pe teritoriul
statului român - şi intre guvernul român.
Un asemenea organ trebuie să existe. Să ia guvernul asupra lui şi
să rezolve el problemele evreieşti, nu cred că este bine, însă guvernul
trebuie să aibe un organ răspunzător, prin care dv. , de pildă, să urmăriţi
executarea unor anumite măsuri şi care fată de dv. să fie răspunzător de
ordinele pe care le dati privitoare la aplicarea unor măsuri purtând
asupra evreilor. Aceasta cred că este soluţia cea mai bună.
Împuternicitului
Preşedinţiei
Consiliului
pentru
chestiunile
evreieşti, eu i-am dat un caracter de studiu. În fapt, este un organ de
legătură cu Centrala Evreilor. Nu pot eu să transform Centrala Evreilor,
pe această cale ocolită , într-un serviciu public de stat; nu este potrivit s-o
fac. Nu vreau să-i recunosc Centralei Evreilor caracterul de serviciu de
•
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utilitate publică sau de serviciu public, pentru simplul motiv că dacă nici
Comunitatea Evreilor, în alte regimuri, n-a dispus de această investitură ,
ar fi lipsit de sens s-o acordăm noi acum.
Pe de altă parte, în tot procesul acesta de transformare din
Comunitatea Evreilor în Centrala Evreilor5, domnul mareşal a spus, şi eu
am făcut acelaşi lucru, când mi s-a pus problema: n-am vrut să ne
amestecăm. Este un proces care priveşte Centrala Evreilor. Statul ia
anumite măsuri administrative, prin organele sale proprii şi poate să se
adreseze unor grupuri evreieşti, dar pentru aceasta n-are nevoie să
transforme Centrala Evreilor în serviciu public şi să ia asupra lui procesul
acesta de transformare interioară.
Un comisar pentru chestiunile evreieşti ar avea avantajul să
studieze problema acestor transporturi, să prezinte propuneri şi să
execute hotărârile dv. Cred că aceasta este procedura cea mai potrivită6•
Nu este aceasta o imputare adresată Ministerului de Interne, care,
pe lângă alte probleme, în ultima vreme a primit-o şi pe aceasta.
Chestiunea aceasta circulă; Ministerul Muncii s-a ocupat de evrei, de
trimiterea lor la muncă; Marele Stat Major s-a ocupat şi el şi a fixat o
serie întreagă de principii. După aceea, s-a făcut o conferintă şi ni s-au
dat nouă, guvernului, sugestii despre măsurile pe care trebuie să le luăm
pentru regimul evreilor. Domnul general Pantazi îşi aminteşte că ni s-au
dat o serie întreagă de lecţii de felul cum trebuie să soluţionăm problema
evreilor. Fapt este că n-avem un organ pentru supravegherea aceasta a
evreilor, ceea ce face să se ajungă la o serie de măsuri nepotrivite.
�. de pildă, pentru organizarea transporturilor, s-a spus:
Ministerul de Interne, în termen de atâtea zile, va lua şi va transporta pe
evreii care au fost comunişti; şi Ministerul de Interne a făcut-o în
conditiile cele mai bune. Totuşi, s-au luat fotografii de pe condiţiunile în
care au fost transportaţi aceşti evrei. Pentru noi, care ştim în ce conditii
călătoresc propriii noştri soldaţi şi care cunoaştem privaţiunile la care
este supusă populaţia civilă şi regimul transporturilor, fotografiile acestea
n-au nici o valoare. Aceste fotografii însă , speculate împotriva noastră în
afară de graniţă, pot să constituie nu ştiu ce probe fotografice a unor
acte de barbarie, pe care le-ar săvârşi România, în momentul când
afirmă că luptă împotriva barbariei comuniste.
De aceea, ca ministru de externe, care trebuie să veghez la toate
aceste lucruri - şi pot să vă spun: sesizat chiar de unele organe gemlane
mi s-a pus chiar această problemă a transporturilor şi am fost rugat să
organizez unele transporturi, căutându-se tocmai ca să se evite să se mai
facă această acţiune de propagandă împotriva noastră şi ca să se pară
că se iau măsuri care depăşesc chiar ceea ce în sfârşit, ca metodă, a fost
practicat până acum.
Pentru aceasta, am înscris această chestiune la ordinea zilei şi vă
rog să supravegheaţi dv. măsurile de transport privitoare la evrei.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Evreii au plecat
câte 40 la vagon, în vagoane cu bănci. Nu puteam să le dau vagoane de
clasă, pentru că n-au nici soldaţii noştri. Centrala Evreilor le-a trimis
două camioane cu alimente, plus medicamentele.
-
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Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vă rog să cercetaţi şi dacă
cumva informaţiunile referitoare la plecarea evreilor sunt inexacte, să-mi
semnalaţi.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Eu am fost chiar
la B.M.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: A doua chestiune: .Este
vorba de circulaţia locală a evreilor".
Domnul mareşal mi-a spus că dv. aţi ridicat chestiunea
comunicatului care a fost dat de Centrala Evreilor şi problema taxelor
care au fost fixate. În principiu, noi ne-am dat acordul, dar iată în ce
condiţiuni. Ni s-a spus: astăzi sunt trei-patru organe care se ocupă de
circulaţia evreilor.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul lnten:ielor: Inexact.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: ln orişice caz, aceste
organe cer atâtea acte şi iau atâţia bani, pe calea aceasta nepotrivită a
şpertului, că s-a creat o atmosferă foarte proastă în jurul acestui lucru.
S-a semnalat că, dacă s-ar percepe o taxă fixă, aceasta ar:. servi la
adunarea actelor, ca să se evite această şpertuială sistematică. ln acelaşi
timp, ar exista un organ care ar purta direct de grijă de adunarea
actelor, ca să nu mai fie supus fiecare dintre solicitatori la această
procedură atât de ofensatoare.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Nu este posibil,
aşa cum s-a făcut propunerea, să se ia o taxă la cerere şi la sfârşit să se
dea înapoi mai mult sau mai puţin, în raport cu cheltuielile făcute. Noi
am propus să se aplice un timbru pe cererea de autorizaţie. Dar domnul
Lecca acum ar vrea să mânuiască miliarde. A început chiar să dea
cadouri Prefecturii de Poliţie. l-a oferit un milion de lei, ca să-şi facă un
spital. Noi trebuie să punem rânduială.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Pe mine mă interesează să
fac ordine. F1reşte că nu trebuia să se dea un comunicat în acest fel. Nu
trebuie să creăm acest sistem de teroare: să ajungă oamenii să trăiască
cu impresia că plătind astfel şi-au asigurat viata, pentru că este lipsit de
sens să aplicăm asemenea metode. Dacă se practică asemenea măsuri
în interesul sigurantei de stat, admit, dar ca să ajungem la măsuri lipsite
de sens, nu este potrivit.
V-am spus eu, care am semnat foarte multe decrete pentru
exproprierea bunurilor evreieşti, când în primăvara anului 1941 s-a luat
acea serie de măsuri de rechizitii şi trimiteri la muncă: avem de apărat
prestigiul guvernului însuşi. E mult mai bine să luăm o măsură sănătoasă
şi serioasă decât să aplicăm anumite dispoziţii , în conditil umilitoare
pentru prestigiul nostru şi pentru scopul pe care îl urmărim.
De aceea, vă rog să examinati dv. problema.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Facem o lege şi
v-o prezentăm dv.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Să examinaţi chestiunea
unui Comisariat al Evreilor sau al unui functionar care să fie investit şi să
se specializeze cu această problemă; după cum vă rog să faceţi dv. , prin
mijloacele pe care le aveţi la îndemână, o cercetare asupra activităţii
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Centralei Evreilor şi asupra rolului pe care l-ar putea avea ea în această
actiune viitoare şi în legătură cu comisarul guvernului pentru chestiunile
evreieşti, pentru ca, pe de o parte, să rămână ca un organ de fapt
această Centrală a Evreilor, iar pe de altă parte, să poată fi folosită
pentru ca în anumite împrejurări să ne înlăture nouă o seamă întreagă
de pescuitori în apă tulbure şi de intermediari şi speculanţi ai instinctului
de conservare al populaţiunii evreieşti din România. Acţiunea care se
desfăşoară de câtăva vreme şi întreaga floră de petitii devine la urma
urmei, o adevărată provocaţiune pentru noi toţi şi n-o putem lăsa mai
departe aşa .
Şi atunci: sau Centrala Evreilor devine un organ, care reprezintă
interesele totale ale evreilor şi tratează cu comisarul guvernului, le
soluţionează în colaborare şi în acelaşi timp îşi ia asupra ei întreaga
răspundere a acţiunii - panica pe care o creează, zvonurile pe care le
creează, răspunde fată de guvern pentru anumite măsuri - sau, dacă nu
face aşa , atunci această Centrală este inutilă şi prefer ca un comisar al
guvernului, prin măsurile pe care le ia asupra populaţiei evreieşti, care
nu mai există ca entitate, să organizeze toată chestiunea aceasta.
Dar nu putem merge la infinit cu aceste batjocuri, care fac să se
folosească mai departe - prin bani - venalitatea unora şi omisiunea altora
şi ne fac să compromitem acţiunea noastră în problemele evreieşti.
Prin urmare, vă rog să examinati chestiunea aceasta.
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Am înteles. Este
şi legea aceea . . .
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Am înţeles întregul aspect
al problemei; am înţeles ceea ce trebuie să fie fixat definitiv şi nu numai
prin lege; trebuie să stabilim şi organele definitive.
Se fac, pe de altă parte, excese, se dau autorizatu unora, ca să
rămână la lucru; altora nu se dau.
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Trebuie chemat
si Ministerul Muncii.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: În ultima vreme Ministerul
Muncii mi-a trimis o adresă, spunând că nu se mai ocupă de această
chestiune. Pe de altă parte, primesc o adresă, prin care se spune că a
stabilit Camera de Muncă din Bucureşti ca să fie eliminaţi de la muncă
80%.
general C . Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Nu se poate;
n-are cine să-i înlocuiască.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Trebuie să fie cercetată în
Delegatia Economică . Nu putem merge aşa mai departe. Trebuie să
luăm măsuri unitare; trebuie o măsură de prestigiu pentru guvern.
Pentru transporturi, de asemenea, rog pe domnul ministru Păiş
să examineze chestiunea cu transportul evreilor şi să vedem în ce mod
statul poate, fără riscuri, să câştige el din aceste transporturi şi din taxele
pe care le-am introduce.
ing. C. Buşilă , ministrul lucrărilor publice: Vorbesc tot în chestit.mea jidovească:
s-a luat o dispoziţie de guvern în urma căreia au fost dati afară
funcţionarii jidani din serviciile publice. Mă găsesc acwn în fata unei

451
https://biblioteca-digitala.ro

hotărâri a Consiliului Superior de Avocati din Ministerul de Justitie , în
care, printr-o pledoarie de patru pagini, se trage concluzia că anumiţi
evrei trebuie să fie reprimiti în serviciu. Unii cer să intre, când noi am
fost foarte bucuroşi că i-am găsit daţi afară.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Rog pe domnul ministru
Marinescu ca, împretmă cu domnul ministru Dragoş, să examineze
această prpblemă şi dacă este nevoie să venim cu textele restrictive ,
vom veni în vreme ce unii se tem să nu fie � sau trimişi la asasinate
colective în nu ştiu ce stepe ruseşti, în acela.şi timp Consiliul Avocaţilor
obligă la restabilirea în functiuni publice?! Nu mă pot împăca cu o
asemenea sttuatie!
Dl. ing. C. B�ilă, ministrul lucrărilor publice: Mă găsesc chiar în fata unui proces.
Mi-a făcut proces un jkian.
Mai este chestiunea acelor însuraţi cu jidoavce.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Trimiteti-o s-o văd şi eu.
Chesth.mea inventarului statului şi al administratiei patrimoniului
public. Proiecte de legi pentru unele exproprieri evreieşb„.
[ .. . ]
In ceea ce pmieşte proiectele pentru exproprieri, domnul Dragoş
a făcut o serie de propuneri. Dv. , domnule nllnistru Dragoş, att făcut şi
proiectul prin care obligati pe evrei să-şi schimbe numele cu rezonantă
românească pe care şi le-au luat, pentru a deveni ceea ce au fost
înainte, şi un proiect pentru exproprierea tipografiilor.
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Ati fost de acord.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Am fost de acord, însă
domnul mareşal vă roagă să vă ocupaţi şi de firmele comerciale, pentru
că şi fuma comercială este un nume care interesează şi ca să nu mai
venim cu o altă lege specială pentru fhme mai tâniu.
Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Româruzării: Voi completa decretul.
Dl. prof. Mihai J\ntonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vă rog să-l completaţi.
In ceea ce priveşte exproprierea tipografiilor, sunt mai multe
decrete. V-aş ruga să faceţi un singur decret, în care să puneţi şi
problema numelor, fiindcă este tot în legătură cu regimul evreilor. [ ]
A. S. R . ! „ Fond Penale. dosar 400 1 0. vo! . 74. filele 1 93-206. 2 1 4. 226-235.
2 54-25 6
•

. . .

' În lwiile iulie-octombrie 1942 au fost elaborate diferite planuri în legătură ru continuare.a deportărilor tn
Transnistria şi deportarea evreilor în lagărele naziste de exterminare. Aceste măsuri pregătitoare au fost
făcute publice de către of!terul superior SS Gustav Rk:hter (HauptsturmfCih SS), consilierul Ambasadei
Germane din Bucureşti pentru problemele evreie$ti. În ziarul .Bukarester Tageblatt" din 8 august 1942,
G. Richter a publicat un articol intitulat semnificativ Ruminien wird Judenrein (România va fi curăţată de
evrei). G. Richter scrie despre deportarea primului lot de 25 000 de evrei în septembrie-octombrie crt.
Despre oonslmtărnântul autorităţilor ranâneşti pentru această deportare, iM>are arhivistice germane
confirmă că cel care $H dat tn scris acon:U pentru începerea deportării a fost tnsuşi Mihai Antonescu .
Deci afinnatla de mai sus despre cele .trei rânduri foarte wq..• este o recunoaştere indirectă a profesorului
M. Antonescu în Consiliul din 29 septembrie cu prMre la paternitatea asupra respectM.dui .bilet" .
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În acelaşi timp, mareşalul Ion Antonescu dădea ordine de pr1?9ătire a deportării evreilor din Transilvania
pe malul Bugului.

Colonelul R. Davidescu transmitea, la 10 iulie 1942, Ministerului Afacerilor Interne:

•

'C.'Ul'70S'Ct7rt'CF�lliIUf'llDllŞQl"a�

I. sa s. fntocmeascil o s/tuofle de evreii ccn se �c cxtualtnentw tn Transllvanla.

R. PentnJ o foce /oe, odOpostl ş/ cozo pe relug/O/tll rom6nl din ltdeolvl cedat 545 se studieze

trimiterea pe Bug o tutun:ir evreilor din Transllvanlo. cu ermpClo lntelect:uolllor necesa1 penau nevoile

noostre (medici, Ingineri etc.) şi o Industriaş/lor necesal penau concMweo dlfwttakx fnlTeprlnderl".
(A.S.8., Fond P.C.M. Cabinet, dosar 104/194 1 , fila 61). La � lunii august 1942, R. Lecca pleacă
la Berlin pentru perlectarea detalllrlo privind deportarea în lagărele naziste de eictenninare. După
întoarcerea lui Lecca la Bucureşti, Legaţia germană transmite următoare.a .notă wrbală":
.l.egoţio gennaXS aw onoaeo de o comunica Mlnlstetvlul ffocertlor Stn5/ne cu prtvlre Io recente
eorespandento fnae d. vlcept8Şedlnta ptol. Mihai Rntcnescu şi ss HouptstumilJlnr Rlcht:w unmtocnle:
Deoaec. domnul director mlnlsterlol lecco s-o rnttws de Io Berlin dlpC5 twmlnaeo CClfll/Otrt
tJl lor
cu privire Io em/gaeo (termen evident eufemistic sau greşit tradus căci la momentul respectiv nu s-a mai
pus problema emigrării evreilor - n.n.} fM'ellor din Rom&ilo. tegoeto consldettJ trotatlllele prel/mlnore co
fnche/ote ş/ roogif 545 I • trimltiJ un ri1spuns succint, � atitudinea guvsnulul rom6n Io toats
punctele Important., spte o-I putea prezento gwemtJlul Retdlulut" (A.MAE., Fond 33, dosar 17, fila
100).
La 18 septembrie 1942, Radu Le.cca face propuneri referitoare la stabilirea normelor după care
urmează să se efectueze operatiile de evacuare a populaţiei evreieşti clin Banat şi din regiunile frontierei de
vest. Rezolutia pusă pe aceste propuneri a fost în următorii termeni: .fllacucno evreilor din ftdeol numai
se stud#ozO. Nv

WJ

fncepe dec61: c6nd WJ veni momentul oportun. p(Jnlj otuncl se pregc5teşm, fn cele moi

mici ancbmm, de Mlnlstetvl de Interne, pe bazo lndlcoftllor dote de d. maeşol /Titonesa/. (A.S.B.,

Fond P.C.M., dosar 402/1942-1944). Aşadar, pr1?9ătirlle pentru deportare au fost intense. Zvonurile n
au apărut clin senin. Alarmarea evreilor a fost firească . Dintr-o notă elaborată la Preşedintla Conslliului de
Miniştri în ianuarie 1944, rezultă că o serie de personalităţi, evrei şi români, au exercitat puternice
presiuni pentru stoparea deportării. Au fost depuse şi sume importante de bani. În aceeaşi notă se arăta:
.Domnul Maniu, Io IR septembrie 194R. dedao Cl5 problemo evre/asdl ccp5tiJ o 9'0"ftcte foatw maw din
punct de ll9det8 lntemottonol fn urmo mesojulul preşedlntslul Roosevelt şi o dedaol;lel lui Churchill, are
aiunfl' soncttunl pe ccn nu le-o mol cunoscut lsl:Drlo penau cel are depotmozij evrer. (A.S.B., Fond
P.C.M. Cabinet, dosar 163/1940). Problema planurilor de deportare a fost pe larg dezbătută tn literatura
istorică de peste hotare. Vezi tn acest sens: M. Brossat .Das dritte Reich unei clie rumlinische Jl.denpolitik",
J. AnceJ Pfans for Depatation of the Romanlan Jews, Raul Htlberg The Destruction of the European
Jew!f. A. Hlllgruber Hitler, Regele Carol şi mareşalul Antonescu, ş.a.
2 L:;igea p;mtru înfiintarea Centrului National de Românizare a fost semnată la 2 mai 1941. Vezi E.R.
1 94 0- 1 944, voi. I, documentul 37. Dreptul de administrare a bunurilor basarabene s-a pus ulterior.
' În l1?9ătură cu exproprierea proprietătilor evreilor din Basarabia şi BucO'w'ina, a apărut legea nr. 791 din
4 septembrie 1941, iar legea nr. 499 din 22 iunie 1942 prevedea: .prin efectul legii nr. 791 ou lntrot fn
st6p&lreo stotulul rom& proprletOţlle evreilor din Bascroblo şi Bucovina de Nord, � nici o ezcepţle, şi
fondurile comerclole ş/ Industriale opaţin&ld evreilor, persoane fizice sau juridice de orice fel .. ." (E.R.
1 94 0- 1 944, voi. I, documentele 46 şi 67).
4 Vezi în acest sens documentul 14 7 din vdumul de faţă.
� Federaţia Uniunii Comunităţilor Evreieşti din R-.:.mânia a fost dizolvată prin decretul-tege nr. 3415 din 16
decembrie 1941, fiind înlocuită cu Centrala Evreilor din România, singura autoriz.ată să reprezinte
interesele colectivitătii evreieşti din România. (E.R. 1 940-1944, voi. I, documentul 53).
•
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• Prin decretul-lege nr. 2461 din 6 septembrie 1 943, s-a înfiinţat pe lângă Ministerul Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale, Subsecretariatul de Stat al Muncii, Comisariatul general pentru problemele evreieşti. În
funcţia de comisar a fost numit Radu Lecca. (Vezi E.R. 1 94�1 944 , voi. I, documentul 81).

146
1942, octombrie 13

Consiliul de Miniştri âconomic. Se discută
chestiunea imobilelor evreieşti şi a dreptului de
dispozitie asupra lor. Profesorul Mihai Antonescu,
vicepreşedintele Consiliului de J\jjniştri, propune
trecerea acestei averi drept g(\ftlntie la Banca
Naponală, în vederea creării unor miJloace
financiare noi pentru institutul de emisiune.

[ .]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: .Chestiunea imobilelor
evreieşti şi a dreptului de dispoziţie asupra lor".
Trebuie să stabilim ce facem cu aceste bunuri. Am discutat
această problemă în câteva rânduri cu domnul general Stoenescu şi cu
domnul Trtus Dragoş. Dacă din punct de vedere politic şi naţional ar fi
bine să terminăm cât mai repede lichidarea acestor bunuri, din punct de
vedere economic şi financiar, acesta nu este momentul cel mai bun
pentru a transforma bunuri imobiliare în depozite sau titluri de creantă.
Trebuie însă să ajungem să creăm un sistem. La un moment dat mă
gândisem să ajungem la o combinaţie cu Banca Naţională şi să facem
un cont special, în care să recern ca o garanţie această avere imobiliară
a statului, ca să creăm mijloace financiare noi pentru institutul nostru de
emisiune, cărora să le dăm o acoperire reală. Dacă orişice bancă poate
să aibe imobile sau ipoteci care în bilant să figureze ca posturi de
acoperire, poate foarte bine şi Banca Naţională să facă acest lucru.
Prin urmare, vă rog să examinati în prim rând chestiunea de
principiu. Depinde de mijloacele financiare pe care le aveţi la îndemână
şi dacă, domnule ministru al finanţelor, sunteti de părere să scoatem o
parte din aceste bunuri în vânzare.
Eu i-am spus domnului Dragoş că ar urma să scoatem în vânzare
mai cu seamă blocuri şi industrii mari. Vă rog să examinati dv. situaţia
Muror imobilelor şi a industriilor şi să faceţi, domnule Dragoş, împreună
cu domnul Neagu, propuneri pentru lichidarea lor. Cred că se pot
procura pe această cale circa 3 OOO OOO OOO lei.
Ce aţi făcut cu moara Herdan?1
..
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Dl. Trtus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Se face inventarul; lucrarea
este în curs.
Dl. Al. Neagu, ministrul finantelor: Pentru rest, ne vom pune noi de acord.
A. S . B . Fond P.C. M .. dosar 3 1 9. fi lele 55-56
.

1 În legătura cu moara Herdan din Bucureşti, vezi documentul 86.

147
1 942, octombrie 13

Şedinta Consiliului de Miniştri. Se hotărăşte
suspendarea trimiterilor de evrei peste Nistru şi
instlfuirea unei conferinte interminlsteriale pentru
rezolvarea problemei evreieşti 1 •
[ ... )
La punctul 26 din ordinea de zi avem .Chestiunea trecerilor peste Nistru a unor

elemente din Regat" .
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne: Evreii
care au activat în mişcarea comunistă şi cei care au făcut mai demult
cereri pentru expatriere, pentru trecerea în Rusia, au fost trecuti peste
Nistru.
Din 2 161 care au intrat în această categorie, au fost trimişi
1 538, iar restul de 623 au rămas. O parte din ei sunt în curs de
verificare şi adunare. Rămâne să hotărâţi dvs. dacă şi pe aceştia îi
trimitem sau nu2•
Mai este o a doua chestiune. În urma unui ordin, probabil al
domnului mareşal, Statul Major a întocmit in.structîuni referitoare la
sancţiunile care se aplică evreilor care nu se supun la regulile muncii de
folos obştesc3• Au fost 14 247 evrei nesupuşi. Aceştia urmau să fie
trimişi. În instructiuni s-a spus că aceşti oameni trebuie să plece cu
familiile lor, cu tată , mamă şi copii. Dacă socotim de familie câte 5
membri, ajungem la o cifră enorm de mare, care cred că fată de
efectivul de evrei din Transnistria, nu o va putea suporta această
regiune. Noi am oprit plecarea lor, aşa cum ati ordonat Dvs. sâmbătă .
aşa că stăm în situaţia că o parte din ei sunt colectaţi şi neexpediaţi. [„.)
Dl. general N. Pălăngeanu, prefectul Politiei Capitalei: Sunt adunaţi în Capitală
124 evrei care sunt gata să plece dintr-o zi într-alta. Sunt însă anumite
complicatii. De pildă, Statul Major între cei care trebuie să plece spune
că este şi familia: tată, mamă , fraţi, copii, afară de acei care au îndeplinit
în mod conştiincios munca de folos obştesc. Care sunt criteriile mele de
cântărire a acestei situaţii?
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Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne: Dacă a
lipsit o zi sau o oră de la lucru, Statul Major ne cere să-l trimitem.
Dl. general I. Arhip, subşeful Marelui Stat Major: Noi n-am dat ordin să plece
decât în total 554 evrei din toată tara.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Afaceril<;?r Interne: Aceştia
sunt gata găsiţi şi pe punctul de a fi transportati. In fiecare zi sunt
adunati altii, pe baza tablourilor care ni se trimit .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnilor miniştri, în ultima
vreme s-au produs o serie întreagă de nemultumiri şi mai ales o
atmosferă foarte nefavorabilă în legătură cu regimul evreilor. Este inutil
să vă spun că eu, care am semnat legile de expropriere a bunurilor
evreieşti, nu sunt un filosemit şi nu-mi fac onoare să consider - orişicât
aş fi stăpânit de legile universale de protecţie a omului - că este o datorie I
pentru noi să purtăm o grijă, ca Şi fată de români, pentru aceste 1
elemente. Consider însă că, datorită situatiei intemationale, datorită
faptului că în alte tări regimul evreilor nu este ca cel al nostru , din .
România, trebuie să nu creăm - în măsura în care soldatul român, prin
eroismul lui real, ridică istoria noastră pe trepte noi şi face în jurul
poporului român o atmosferă de civilizatie şi conştiintă naţională trebuie să nu creăm o situaţie, în care să pară că, prin măsurile
administrative sau omisiunile noastre, ne este egal dacă , pe planul .
măsurilor de civilizatie, guvernul român contribuie la acest prestigiu creat,.
de armată, sau dimpotrivă, lucrează împotriva lui.
Eu sunt pentru măsuri de apărare a natiei româneşti pe toate
planurile, însă în mod efectiv, serios1 ordonat şi moral. Tot ceea ce este
simplă măsură de fatadă nu este nici sinceră , nici serioasă. Să trimit pe
!tic Sleim, care a fost în partidul comunist acum cinci ani, şi în acelaşi
timp domnul FU!opp sau nu ştiu care altul să facă afaceri de comert
exterior de miliarde, ar fi pentru mine un lucru nesincer, lipsit de onoare.
Eu nu pot să-l fac. Să fiu antisemit în legile de expropriere a evreilor,
scotând imobilele din proprietatea evreiască, pentru a nostrifica4 o
burghezie românească prea chinuită şi prea săracă, de care statul nu s-a
ocupat niciodată ; pe cărturarul român, pe care statul nostru nu s-a
obligat să-l sprijine, nici patrimonial şi de multe ori nici măcar moral,
pentru aceasta m-am simttt dator să fac legile de expropriere, fiindcă
evreii, în 20 ani, prin mijloace financiare, prin mijloace de finantare
neîngrădită , surpau echilibrul burgheziei româneşti şi amenintau unitatea
şi autonomia morală a burgheziei şi cărturarilor noştri, dar una este o
reformă de substantă, de fond serios pentru apărarea pozitivă a unui
neam şi altceva este o măsură antisemită care zgârie în suprafată , nu
rezolvă nimic în fond şi care nu face decât să stropească cu pete de
sânge, nu de lovituri şi de nioarte, ci de zgârietură stupidă , prestigiul
neamului, onoarea guvernului şi măsurile cu care ne înfătişă.m ca popor
nationalist în fata lumii. Aceasta este într-un cuvânt pozitia morală pe
care o iau. Eu am spus domnului mareşal şi d-sa este de perfect acord
cu acest punct de vedere al meu: să examinăm pozitiile şi realităţile
economice româneşti; să românizăm nu magazine de motoare - şi prin
aceasta mă refer la unele proiecte foarte recente ale domnului ministru

t
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Dănulescu şi ale celorlalte ministere, privitoare la romanizarea
întreprinderilor despre care nu ştiu dacă domnul Fmtescu şi-a dat
acordul, dar pe care le-am găsit deja semnate şi trimise domnului
mareşal Antonescu, fără să-mi fi fost trimise şi mie: domnia sa vorbeşte
de reintegrarea naţiunii româneşti în dreptwile fireşti, care trebuie să
îmbrăţişeze şi compartimentul muncii în întreprinderi, însă eu nu sunt de
părere că un asemenea proiect poate fi serios şi sincer, dacă creez
pentru fiecare ltic Sloim un domn Popescu camuflat, şi eu nu românizez
viata economică românească, ci o demoralizez dacă, prin asemenea
decrete, viu şi creez paraziţi în economia naţională, fără să înlătur
problema evreiască, o problemă care nu stă în cazul lui Itic sau al lui
Sloim, ci stă în capitalurile de întreprinderi şi în realităţile vietii eonomice
naţionale, în mijloacele pozitive pentru apărarea ei şi pentru stăpânirea
pozitiilor cheie în economia naţională.
Aceasta
este
problema
naţionalismului
economic
şi
antisemitismului economic, dacă vrem să fim sinceri şi serioşi şi să nu
facem numai faţadă sau demagogie cu problema antisemită. Prin
unna re, în primul rând, decretul pentru functionarii particulari în
întreprinderi nu se adoptă decât concomitent cu măsurile generale de
economie naţională pe care le vom lua, ca să scoatem pe evrei din
posturile importante ale economiei naţionale, din export, din industrie şi
să înlăturăm camuflajul, nu să pedepsim pe Popescu care a primit să
românizeze o firmă, la care se duce să stea la tejghea şi să vadă că s-a
încasat 10 OOO lei într-o zi, ci pe ticălosul care găseşte multi oameni de
prestigiu ca să-i bage în Consiliul de Administraţie al unei societăţi, care
n-are decât semnături româneşti şi tot restul neromânesc. Pe mine mă
interesează realitatea şi viata sinceră; nu mă interesează nici măsurile de
fatadă, nici demagogia.
Nu fac reformă antisemită pentru germani şi pentru doctrina
doctorului Rosenberg5, orişicât este de puternică, de sănătoasă şi
orişicâtă primejdie europeană ar putea să reprezinte încă comunismul
evreiesc sau simpla ideologie iudaică . Pe mine ceea ce mă interesează
este să fac naţionalism românesc şi să iau din reforma doctorului
Rosenberg şi din experienta germanică hotărârile întelepte şi nu orişice
măsură care nu se potriveşte tării noastre.
Economia germană avea câteva sute de mii de evrei, iar
economia românească era toată pe baze evreieşti; în comerţul german
erau câteva zeci de mii de evrei, iar comerţul românesc era tot evreiesc;
în Germania erau unii evrei care pătrunseseră în partidul social
democrat, dar niciodată acolo evreii n-au pătruns în politică, pe când la
noi partidele politice erau alimentate de evrei, băncile erau instrumente
de realizare ale politicii prin aceste partide şi numai armata, curată şi
sănătoasă, justiţia şi învăţământul n-au primit pe evrei decât prin
întâmplare şi cu totul excepţional.
Toată viata economică şi toată acţiunea politică erau invadate de
evrei, datorită banilor lor. Acestea sunt realitătile. Eu n-am nici o
preocupare să pun în teapă pe evrei, să stropesc cu sânge sau să fac o
barbarie care la urma urmei nici nu se potriveşte cu sufletul românesc,
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pe care avem datoria să-l cinstim, dacă vrem să facem revolutie
românească. Sufletul românesc este un suflet de creatie şi de cinste, nu
de ură sau de demagogie.
Noi trebuie să facem şi din reforma noastră antisemită o reformă
de creaţie, nu de demagogie, ca să ne zgâriem noi singuri cu ciobwile şi
să nu stăm pe pozitiile pe care le creăm.
Aceasta este situaţia noastră . Deocamdată se suspendă toate
trimiterile de evrei peste Nistru6• Trimiterile de evrei se vor face de aici
înainte printr-un organ comun, care va fi creat de Marele Stat Major,
Ministerul de Interne, Ministerul de Fmante şi Preşedinţia Consiliului de
Miniştri, organ care va face să nu se mai prezinte asemenea situaţii. . .
Marele Stat Major dă ordin, Ministerul de Interne trebuie să execute,
prefectura politiei începe vânătoarea la Bucureşti, ca să-i prindă pe cei
de pe listă; evreii ajung să se ascundă prin case; se creează panică şi se
face atmosferă în jurul acestui lucru şi în vreme ce Ministerul de Interne
trebuie să vegheze la linişte, desigur că aceştia, speriaţi, terorizaţi şi
amenintaţi, fac atmosferă şi răspândesc zvonuri alanniste . La ei este o
problemă de viată şi de moarte, preferă viata ca orişice animal şi aruncă
moartea pe altul. Se exagerează, se creează panică şi se face atmosferă .
Chiar dacă Marele Stat Major a hotărât o listă de principiu de 20 OOO de
oameni, nu trebuie s-o comunicaţi dintr-odată pe toată, ci progresiv
trebuie să alegem dintre aceştia pe cei care sunt realmente periculoşi.
Menţinem principiul că toţi evreii care prin activitatea lor subversivă sau
comunistă sunt periculoşi vor fi supuşi tuturor rigorilor şi li se vor aplica
măsurile cele mai aspre, până la pedeapsa cu moartea, ca să nu se facă
frământări prin această măsură. Să se procedeze metodic, să se facă
alegerea celor care urmează să fie trimişi. Prefectura de politie să nu fie
pusă în situaţia să execute într-o noapte deportarea câtorva sute de
oameni şi să înceapă vânătoarea lor la Bucureşti; trebuie ca prin măsuri
de politie să fie adunaţi cei periculoşi.
Dl. general Pălăngeanu, prefectul Politiei Capitalei: Se mai întâmplă ca atunci
când sunt 100 de agenţi după 100 de evrei, unii din evrei să plătească
sume mari de bani, agenţii să nu ridice şi să spună că nu i-a găsit acasă .
Eu nu pot să răspund de toţi.
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: Bine că aţi pus dv. această
problemă care îmi uşurează datoria fată de dv. în general şi fată de
politie, care trebuie respectată, însă un motiv pentru care opresc
trimiterile de evrei şi intervin cum intervin este că s-a creat o atmosferă
de turpitudine odioasă în jurul acestei acţiuni. Nu numai că agentii iau
bani ca să scape de trimitere peste Nistru pe cei care sunt supuşi acestei
măsuri, dar ei se duc şi ameninţă pe altii care nu intră în această
categorie, îşi creează venituri pe această cale şi fac administraţia
românească să fie stropită de noroiul unei asemenea acţiuni. Prin
urmare, orişice trimitere de evrei deocamdată se opreşte.
Dl. general N. Pălăngeanu, prefectul Politiei Capitalei: Celor pe care i-am adunat
le dau drumul?
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Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Pentru aceştia vă rog să
faceţi un examen serios, ca să vedeti care sunt evreii realmente
periculoşi.
Dl. general N. Pălăngeanu, prefectul Politiei Capitalei: Aceştia sunt numai cei care
n-au făcut munca obligatorie. Aici n-are nici un amestec Ministerul de
Interne şi Politia Capitalei.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Atunci puneţi-i în libertate
şi Marele Stat Major să unnărească executarea muncii obligatorii [ ... )
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul de Interne: [ . . . ] aici este o
chestiune de ordine politienească şi de ordine militară . . .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ ...) Problema referitoare la
evrei este o problemă foarte importantă şi pot să vă spun că principalul
motiv pentru care v-am convocat astăzi este şi această problemă a
evreilor care ameninţă însă şi prestigiul guvernului. Dacă vreti să ştiti
adevărul, pot să vă spun că în ultima vreme am primit o serie întreagă
de informatiuni în această direcţie chiar din cercurile germane din care şi
anul trecut mi s-au semnalat asemenea lucruri. Mi s-a semnalat că lumea
atribuie initiativei şi influentei germane aceste măsuri cu care germanii
n-au nimic comun. Acum mă găsesc în situaţia că am primit o serie de
informaţii în aceeaşi direcţiune, că se speculează această atmosferă şi
împotriva guvernului şi împotriva domnului von Killinger, spunându-se că
aceste măsuri le ia guvernul pentru că ar primi sugestii de la Killinger7•
Niciodată nu ne-a făcut domnul Killinger o asemenea sugestie, iar în
ceea ce priveşte măsurile luate de noi, domnia sa nu are nici un amestec
în această privintă. Chiar germanii au ajuns să ne informeze. că se pot
produce documente de propagandă împotriva noastră . In această
privintă noi trebuie să creăm un organ serios care va executa toate
aceste măsuri. Ne trebuie un organ serios , un organ cu caracter
permanent, care să se ocupe numai cu această problemă. N-am voit să
fac însă un organ de stat, deşi voiam la un moment dat să fac un
comisariat şi deşi problema evreiască este una din cele mai mari
probleme actuale, am lăsat să se facă o Centrală a Evreilor şi printr-un
decret am făcut o simplă recunoaştere a ei, pentru că am voit ca
problema evreiască să pară ca rezolvată, restul să pară ca o simplă
măsură de organizare a evreimii înseşi. Măsurile de politie, măsurile de
sigurantă, trebuie să le ia guvernul şi pentru aceasta n-am nevoie de un
organ special. Când însă sunt măsuri pentru muncă, măsuri de
organizare, atunci este potrivit sau să facem un organ propriu al evreilor,
sau să creăm noi un organ care să dirijeze această acţiune. Îl rog pe
domnul ministru Hntescu şi delegaţia economică să examineze, fată de
datele de până astăzi, dacă înfiintarea unui comisariat pentru problemele
evreieşti ar fi soluţiunea cea mai bună.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul de Interne: Bulgarii au la
fel.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Sau să facem ca Centrala
Evreilor să aibă funcţiunea de legătură şi reprezentantul guvernului pe
lângă Centrala Evreilor să fie acela care răspunde de măsurile care se
iau.
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Dl. general N. Pălăngeanu, prefectul Politiei Capitalei: Din constatările pe care
le-am făcut - vorbesc nwnai de muncă li se fixează evreilor fie ore de
muncă, fie că se repartizează un lot de evrei la anumite întreprinderi şi
acolo ei abuzează, aşa că evreul are posibilitatea să se sustragă de la
obligatiile de muncă.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vă rog să participaţi şi dvs.
împreună cu dl. general Vasiliu la şedintele Consiliului care va examina
această problemă ca să puteti da toate infonnatiunile. Să ia parte şi dl.
Lecca. Vă rog să propuneţi dvs. ce credeti că este mai potrivit.
Dl. general C. Pantazi, minisbul apărării naţionale: Ei sunt dati la muncă după
sistemul încorporării militMe şi de aceea au venit la Statul Major.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Nu este nici în interesul
annatei ca annata să poarte această sarcină atât de defectuoasă, care
duce la atâtea imoralităti şi care creeitză atâta frământare. Eu vă spun
lucrurile deschis.
Dl. general C. Panta.zi, ministrul apărării naţionale: Germanii au SS-ul, care
aranjează această chestiune. . .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: In ce priveşte plecările de
evrei, eu nu sunt de părere ca să facem aceste plecări de evrei prin orice
fel de societate particulară, pentru că societatea particulară va încuraja
sistemul pirateriei şi alături de taxele fixate de noi, această societate
particulară va pompa şi alte mjloace speciale şi alte taxe de la evreii care
pleacă. Eu sunt de părere că dacă se ajunge fie la un organ central al
evreilor şi la legătura cu guvernul printr-un comisar special, fie la un
comisariat al problemelor evreieşti, eu sunt de părere ca să se fixeze
întâi conditiile.
Guvernul va fixa taxe, care taxe vor trebui să fie pentru fondul de
ordine publică, pentru Ministerul de Interne şi pentru Consiliul de
Patronaj, pentru asistenta socială prin Consiliul de Patronaj , ca să facem
să fie scos consiliul acesta şi să scape de o serie de contracte şi de alte
venituri la care aleargă, pentru că şi-a cheltuit fondurile; - des.!gur, într-o
actiiune foarte folositoare doar ar rămâne să ceară de la stat. In afară de
aceasta, să se stabilească swnele pe care trebuie să le mai dea şi
contribuţiunile pe care trebuie să le mai plătească evreii care pleacă. De
asemenea să se stabilească mcxlul cwn se vor lichida creantele celor care
pleacă fată de C.N.R. , căci de acolo unde se vor duce, pot face
propagandă împotriva noastră arătând creantele care le au şi fotografiile
caselor lăsate la noi.
Fie însărcinatul guvernului pe lângă Centrala Evreilor, fie
comisarul guvernului trebuie să stabilească conditiunile în care se va face
alegerea persoanelor care întrunind aceste condiţiuni pot pleca.
Ministerul de Interne şi Prefecturile de Politie creează un organ special
pentru controlul executării acestei măsuri. Se va pedepsi cu pedepsele
cele mai grave acel care în afară de swnele fixate şi de condiţiunile
stabilite va cere vreunui evreu să facă o altă prestare, să dea o altă swnă
sau să îndeplinească alte obligaţiuni decât cele prevăzute şi publicate
prin organul său care se va fixa; iar evreul care va plăti pierde dreptul de
a mai pleca şi i se va confisca tot ce are, - aceasta pentru ca să
-

_

•
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schimbăm sistemul şi pentru ca să se vadă că noi, guvernul, nu ne facem
patronii tuturor imoralitătilor şi tuturor turpitudinilor în această materie.
DL prof. Hntescu, mnistrul economiei naţionale: Care este părerea dvs. proprie?
DL prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Să rămână aşa cum este
astăzi, un însărcinat pentru chestiunile evreieşti care să lucreze cu
Centrala Evreilor. Dacă asupra persoanei aveţi de făcut reflexiuni, dacă
vi se pare că activitatea sa de până acum nu a fost destul de rodnică, eu
n-am de patronat pe nimeni pe acest pământ, nici chiar pe fratele meu,
decât dacă îşi face dato� şi respectă ceea ce trebuie să respectăm cu
toţii în război.
Dacă afară de aceasta credeţi că trebuie să creăm un comisar
special din partea guvernului şi să-i dăm un organ fie al Prefecturii
Poliţiei Capitalei şi acest comisar să se ocupe astăzi de problemele
evreieşti, iar mâine să-l punem să lucreze în alt domeniu, putem să-l
creăm. Dacă socotiţi că trebuie să ne luăm pe fată răspunderea unei
politici de stat în această materie şi să mnnirn un comisar special al
guvernului pe lângă care să funcţoneze şi reprezentantul care face
legătura cu Centrala Evreilor şi cu organele de poliţie, de siguranţă şi de
admnistratie, adoptaţi această soluţie. Pe mine nu mă interesează
titularul, ci functia. Am nevoie astăzi de un organ de legătură cu
Centrala Evreilor; am nevoie de un organ de control al executării pe
teren a măsurilor guvernului şi avem nevoie să facem o politică. de stat
serioasă, fie că se fixează de ministrul economiei naţionale normele, fie
că se numeşte o persoană căreia i se dau şi normele, unele şi ale dvs. ,
spre executare. Cercetaţi chestiunea şi unnăriti fiecare din informaţiile
de care dispuneţi şi să vedeţi ce s-a făcut.
Domnul Lecca şi Centrala Evreilor nu au lucrat rău. Domnul
Lecca nu a făcut acte grav criticabile pe plan politic. Nu se poate afuma
că este un om care nu şi-a făcut datoria în mod cinstit. Dacă sunt unii
care au altă părere şi alte informaţii , să le spună. Dacă ştiu că în jurul
d-lui Lecca sunt alte persoane despre care am anumite infoimatii, de
asemenea să o spună. Dacă însă, cineva şi-a făcut datoria şi poate fi
folositor într-o asemenea acţiune, nu văd de ce n-ar putea fi folositor şi
de aci înainte. Incoherenta şi măsurile aplicate prin mai multe organe nu
sunt bune, deoarece nu putem să le controlăm. � fi de părere chiar
pentru prefecturi, pentru jandarmerie şi poliţie să nu instituiti orice
comisar cu executarea acestor măsuri, ci să însăcinaţi anumite persoane
care să poată lucra în acest domeniu privitor la evrei şi care să răspundă
dacă se aplică măsurile în mod imoral şi neexact. Una este când se
spune că un anumit comisar a făcut abuzuri şi altceva este când se ştie
că numai comisarul Ionescu, de pildă, răspunde de executarea sau
neexecutarea unui ordin şi dacă se dovedeşte că s-au luat bani, se ştie că
numai de la comisarul Ionescu s-au putut lua sau de la cineva în legătură
cu el.
Varietatea de atribuţiuni şi de persoane nu face decât să
înlesnească turpitudinile. [ ...)
DL prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ . . . ]
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Trecem mai departe la problema .controlului personalului de
serviciu creştin la evrei". În privinţa aceasta, v-aş ruga să faceţi să se
pună ordine şi comunicatele să se dea totdeauna de acord cu guvernul.
Un comunicat este totdeauna un angajament al guvernului. Vorbesc în
general de comunicatele privitoare la evrei [ . . . ]
Atunci cârxl se iau anumite măsuri, trebuie să se tină seama de
anumite norme. De pildă, am discutat în Consiliul de Miniştri şi s-au
stabilit anumite principii. Am spus: supuşii străini de origine etnică evrei
nu pot intra în regimul pentru evrei, întrucât prin convenţiuni speciale,
eu sunt ţinut, ca ministru de externe, să respect aceste convenţiuni.
Totuşi, în comunicatul privitor la servitori se spune că nu se admite nici o
excepţie şi eu m-am pomenit din nou în audientă cu diplomaţii străini
care mi-au arătat că fată de această dispoziţie înseamnă că iarăşi nu se
respectă măsura luată ca supuşii străirii. să nu intre în aceste conditiuni.
Trebuie să se ştie că toţi cei care posedă paşapoarte străine sunt
exceptaţi. Dacă statul străin le dă acest paşaport, eu îi respect această
calitate de străin. Nu-i respect. calitatea de evreu, ci respect paşaportul
străin. Ori de câte ori prin asemenea comunicate se vorbeşte de .fără
nici o excepţie", să se precizeze totdeauna .afară bineînţeles de supuşii
străini". Desigur, sunt partizanul unei demnităţi şi a unei poziţii morale şi
în momentul cârxl considerăm · pe evreu în afară de legea românului, nu
este potrivit să facem pe român să rămână slugă la evreu. Sunt de
acord cu principiul moral, însă în practică trebuie să ţinem seama şi să
facem măsura aplicabilă din punct de vedere moral şi social. [ . ]
A.S . B . . Fond P. C . M „ dosar 4 7 3/ 1 942. vo! . 1 1 . fi :eie 854-869
..

' La şedinţă nu a participat mareşalul Antonescu. Decizia privind suspendarea deportărilor a fost
comunicată de prof. Mihai Antonescu.
2 Deportările evreilor din Vechiul Regat $i sudul Transilvaniei în Transnistria , în toamna anului 1942,
pentru diferite acuzatii de natură politică, economică ş.a., au fost efectuate pe baza ordinelor date de
mareşalul Ion Antonescu, conducătorul statului. Astfel, la 22 mai 1942, Ministerul de Interne comunică
unnătoarea telegramă unitătilor în subordine:
.Prsşedlnţla Conslllulul de Miniştri ne trimite, cu nr. 3333 IWl 942. ordlnul în rezoluţie al
domnului mareşal Ion Antonescu, privitor

la

evreii activanţi comunişti din

tOClb!! tao.

precum şi la acel

instalatt clandestln în CapitolO, în ultlmll dol ani. Anume, se ordanO ca toţi aceştia menţionaţi mal sus sO

fle în prirnOvcro IMXuoţl în Transnistria. Pentru executarea ordinului domnului maraşal, am cerut
Direcţiunii Generale a Poliţiei Capitalel sO ne înainteze tobele nomlnale de evreii activanţi comunişti

aflaţi pe terltortul torll. de acel aflaţi în Capitalo, precum şi de clandestlnll care domlclllazO în Bucureşti.
Din situaţiunile primite, se constatO co pe teritoriul ţOrll se oflO un numa de circo 746 persoane constataţi
ca activanţi comunişti. Iar restul sunt Internaţi în logae ori se afll:i în închisori, pentru executarea
osândelor pronunţate de JU5tiţie.
În ce priveşte clandestlnli, Prefectura Poliţiei Capitalei ne-o raportat cu nr. 5488 1 /942 co toţi
acel descoperiţi în aceastO situaţie au fast trimişi

la urma lor. actualmente mal aşteptOm de la Prefectura

Poliţiei Capitalei c�tarea actelor necesae cu privire la calltoteo de .activant comunist" a unul numa

de evrei care în tabelele trimise Iniţial nu aveau nici un Fel de Indicaţiune referitoare la activi tatea lor

subverstvO.
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Cu privire la acel deja Identificaţi şi anume circa 746 evrei, am înaintat td:>elele ce cuprind la
Morele Stat Major, cu nr. 7991942, pentru a stoblll şi a ne comunica mOsurlle de calectaea Iar în diferite
centre în vederea tronsportulul peste Nistru.
Imediat ce vom primi dlspazltfunlle Moralul Stat Mqor, secţia li-a, vom da ordine de urmcn
orgaielar în subordine. Am mal propus ca aceştt comunişti sO fle lntematt în lag&ul Vapnlaca din
Transnistria, pentru a-l ţine lzalatf şi a preîn�na orice încercae de tulbunn a ordinii fn spatele
frontului.
De asemeni, om mal propus Marelui Stat Mqor ca o clatd cu aceştia sO mal fle evacuatr în
Transnistria şi tot în acelaşi logOo-:
- acel allatf deja Tn logOo'ele din taO şi cae au Fost Internaţi pentru acttvl tatB camunlstl:i;
- acel allatf Tn închisori în curs de executaea os&ldel, condalmaţl pentru comunism, dor numai
Io pedepse corecţlonale.
Tot cu nr. 7991942 am raportat cele mal sus expuse şi Preşedinţiei Canslllulul de Miniştri".
(A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet, dosar 107/4 1 , filele 323-324).
La 18 iulie 1942, şeful cabinetului militar al mareşalului Antonescu comunica secretarului
general al Presedintiei Consiliului de Miniştri:
1 . Depcrtaea evreilor şi strOlnllor cere se abat de la legile actuale privitor la viaţo economico
a tall şi anume dosirea de medicanenl:B, stofe, îmbrOc:&nlnl:B, bumbac, motarlale rat1onallzote, allment:B,
cel ce fac speculo, sabotaj economic. cei cere nu respectO preturile mmlmale etc. se va face pe bazo unei
decizii.
2. Aceosti:i decizie va fi întocmito de Ministerul Economiei Naţionale, în acord cu
Subsecretalatul de Stat al Aprovizlonall, Mlnlsterulul Afacerilor Interne rtinmtindu-1 numai sO aplice
pedeapso deportăil .
3. Formallt6tfle vor fi reduse la minimum şi, în cazurile în cere constatarea este preclsO, vor fi
urmate - făO JuclecatO - de deportarea 1nrroctoru1u1, î�no cu fomllla.
4. Decizia va avea caracter re;troacttv .
Domnul maaşal socotaşt8 co nici o îngOdulnto şi toleranto nu trebuie acordatO acestor
elemente acapaotocre şi dizolvante; nu este odmlslbll ca, în tllTlJ ce oflr;ervl şi soldatul rom6n îşi dau
viata pe front, drepturile şi legile noastre sO fle cOlcote de venetici. amatori de ofacert şi c6ştlgurl
•

oneroase.

S. Cele de mal sus vor fi convnunlcat:B Mlnlsterulul Economiei Notlonale. Subseaetcrlatulul de
Stat al Aprovlzlonăll şi Mlnlsterulul Afocertlar Interne, pentu a se întocmi declila-comunlcat al cOrel proiect
va fi trimis p6nO la 25 Iulie 1 942 spre aprobcn domnului mcreşal. la Predeal.
6. Decizia-comunicat trebuie sO oblige pe evreii - deţlnotorl în mod nepermis de mOrfurl - sO le
declere; cel ce nu se supun în tllTlJ de 1 O lile şi vor fi gOsltf ultarfor cO le-ou dosit, vor fi pedepsltf şi cu
conflscaeo mOrfurllor şi cu deportcreo lor şi a fomlllllor lor". (A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet, dosar
104/4 1 , filele 16-17) .
La 3 1 iulie 1942, Ministerul de Interne comunica Inspectoratului General a l Jandarmeriei:
„Cu onoae vo facem cunoscut co. în conformitate cu ordinul domnului maaşal Ion Antonescu,
transmis acestui departament cu adresa Preşedinţiei Consiliului de Miniştri nr. 9283 cc/942, s-a hota6t
evacuoreo în Transnistria a:
a. evreilor comunişti Identificaţi şi aflaţi liberi pe teritoriul ţali;
b. evreilor cere, dupO lnvazlunea Bascrablel şi 8ucovtnel din Iunie 1940 de cOtre trupele
bolşevice, au cerut repatrierea în Rusia SovletlcO;
c. evreilor allotl în logOo'ul Tg.-Jlu sub suspiciunea de actMtDIB sau sl�zantt comunişti.
lkmare a sltuatfunll dvs . trimise acestul mlnlst:Br referltocre la evreii menţionaţi la punctele a şi
b de mal sus. VO rugOm sO blnevoltf a dispune ca pOnO la dato de 1 S august 1 942 sO se revadO tabelele
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ce n� comunicat şi sO ne înalnt:Dtl situaţii numerice pe cotagorll de toţi acel ccn urmeozo sO fle
ridicaţi şi tronsportaţl fn Transnistria.
Aceasta. pentru o stablll punctele de colecti:n şi do dispoziţiuni asupra tronsport\wflor şi
escort81or.
Tn numc!lrul 9111'81 1or comunişti. menttonatt Io punctul o, se var socoti şi acel eliberaţi din log&ul
Tt.gu-Jlu. precum şi membrii rom11111or comunlştllor. capi de romme· . (A.S.B„ Fond J.G.Y., dosar
1 21/1942, fila 73. Vezi pag . 473)
Conform WlE!i Informări a lui G. Richter, conslllen.d Ambasadei Germane din Bucureşti în
problema evreiască, de la sfâr1ttul lunii septembrie 1 942, în cursul anului 1942, afm-6 de evreii
bucOYineni, au fost deportate în Transnistria din Interiorul tării următoarele categorii de evrei: comunl$ti
condamnati, comunişti aflat! în curs de cercetare, comunişti internat! în lagăre, persoane suspecte de
comunism, negustori de burs6 neagră, cartofori profesionişti, sabotori al activit!tli economice, comunişti
simpatizanti, simpatizanti ai anglo-americanilor, colportori de ştiri ostile Axel, evrei ŞOYini maghiari, evrei
apatrizi, ş.a. (A.C.l.E.R., fond microfilme, rola 661).
3 Vezi în acest sens documentul 142 din wlumul de fată.
• Cf. Dicţionarului de neologisme, a recunoaşte, a echivala un t!tlu. Aici termenul este folosit, probabil, în
sens de fmproprietăriTe a burgheziei române cu bunurile expropriate de la evrei.
' AHred Rosenberg (1893-1946). Principalul ideolog al Partkiului nazist german. Opera �Mitul secolului
XX. Este expusă teza rasistă cu prMre la superioritatea rasei germane, care are menirea să domine
Europa.
• Comunicatul privind suspendarea deportărilor a apărut în Tanpul din 16 octombrie 1942, cu următorul
conţinut:
.l�te chestiuni discutate în Conslllul de Mlnlşb1 de maţi. Comunicat: (. . . ) &potrlerea
unor elemente din Regat se suspendO plinO Io aeaeo unul organ speclol [ ... )
Conslllul s-a ocupat de chestiunea a:rpotrlerll unor elements din Regat. Dolmul general Vaslllu,
subseaetar de stat Io Ministeru( fVoc:erllor Interne, o aOtot co ou rost b1mlşl în Transnlsb1o cel care
fOcuserO mol de mult c..i pentru a:rpotrlerl şi co în ce priveşte tlgonll evacuarea lor s-a terminat.
Invalizii, moblllzotll. rom11111e lor, precum şi meseriaşii nefiind supuşi acestul regim. Dolmul vlcepreşedlnm
ol Conslllulul o aotot necesitatea co în acest domeniu sO se procedeze cu o ordine perf9ct:O. cu organe şi
funcţional anume însOrclnaţl cu emcutaraa acestor rnOsurl pentru o purta rOspundereo C9CUl:6-ll şi o
stablll normele dupO care se va aeo un organ speclul cae sO se ocupe de aceste probleme . Ptino Io
aecnio lui nu se va mol lua nici o rnOsurO".
În acelasi timp, M. Carp consemna în notele sale zilnice: 1942, octombrie 1 5: .un comunicat ol
Preşedinţiei onunţd azi ca nu se va mal face nici o cleportae p&liJ nu se va aeo v:1 organ cae sCJ condllro
lua&tle. flldermon roo Tntdmplna cu votbele <<lh Izbutit. 5-<XJ dol ordine. Nu se moi foce nici o
depottae, s-au Tntor5 din drum IJ'ottspOltUr>
l >. km spvs lui flldermon as lecco se pl&tge ro evreii pun pe
58CW7IO Ivi flldermon cxest succes. Ml-o rilspuns: <<ce sunt de vlniS evreii, de vreme ce chior netrlfil oltrm6
aste prin Bukae:stw Togeolot:t1»- (J. Ancel, op. cit„ voi. IV, docwnentul 152, pag. 302). Hotărârea a
avut importante consecinte asupra �ului evreilor din România, căci într-adevăr deportările în masă şi
în est şi în vest au fost oprite. Din România nu a ple.::at nici un tren spre camerele de gazare
auschwitziene. Hotărârea Consiliului de Miniştri din 13 octombrie 1942 privind stoparea deportărilor a
fost transmisă unitătilor militare şi civile implicate în acţiunea respectivă.
14 octombrie: Inspectoratul General al Jandarmeriei bimlte o telegramă cifrată cAtre Inspectoratele de
jandarmi, legiunile teritoriale, cu următorul continut:
.Din ordlnul Prqedlnttel Consiliului de Miftlşb1, p&o Io nal dispoziţiuni, nu se va mol primi de
Io Cercurile de Reautcn sau Politii nici un 9lll'8U pentru transfwtn în Transnistria.
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V01 putea R lnXISl'w'atl numai evrei. pentN cere Mlnlstarul floairllor lntmme

vo

hot&1 ,:rtn

ordine spedale cere vi se VOI ccm.inlca ,:rtn inspecb::latvl General al b.cbnwlel"

DirectiUnee. GeneralA a Politiei:
.lhncn a hat&(rtl Conslllulul dl Mlnlştrt. binevoit! a c:unoaştB di. � la noi dlspozlttunl. nu
se mal r1dlc6 şi nu se mol trimit 8\INll tn Transnistria. din acel ce au ft.'51: 11'9Cuţ1 pe tabele ca actNantt
comunl$tl sau au cerut repatrleNa tn U.R.S.S.. ari sunt ll'9Cuţl pe tcbel8 dl Carturtle dl Aecruti:n
TarltDrtale. sau Mcnle StDt Major. co contravenient! la munca de l'olos obştmc.
Vetl bll'MM)I a wrlRca acblle şi datili. ce CN9ţl asupra -.tla actlvontl fn ,:nzent fn ml$Ca90
com1nlst6 şt cere prmlntJ5 1H1 perkal pentru Siguranţa dl Stat.
PentN � se VOI - MlnlstBulul dl tnt.rn.. cu justlflano respecttW. Lnte111cna fntr�
lag!lr. lntawnlN pe balo c&9la cx.-t dlpa1Dmellt vo decide lotancna. i:ncum şi Npatlzarea lor fn
lag&ul Tg.-Jlu sau Vclpnlcfta. tn Transnistria. El VOI R b1mlşl tn ariamlmta cu normele ce VO wm Indica.
Oe asemenea. nu • mal b1mllm nici a catagarle de ttgcxll în Transnlsb1a. fle l&nafl dintre cel
nomazi. fle dlnn cel cu cazier judlda.
Tob.1$1. pentru ttgcwill neevcxuatt . an ,:rtn � lor pn1Zlnt6 un parkol contra ordinii
publice. witt bll'MM)I a cere Minlsterulul tMXU01WC1 Ier, an se va m:l8CUtD � normele Indicata mal sus.
Dlspozittunlle � tn ordinul dl '* nu llllpletecml asupra dhlptulul ce acest
�lt cn de a ordona lnmmcna tn log&. tn COAdltlunlle de p&16 acum. a tutiwar lncllvlzllor an
se fac � dl l'apt8 m vin tn atfngera cu ordinea publlc6 şi � smtulul". (A.S.R.I., Fond
Penale, dosar 400 10/59, fila 86).
La 18 octombrie, Şeful Marelui Stat Major Informez! Ministerul Apăr!rli Nationale:
Jb anacn a raporta domnului ministru al Rp&&ll Naclonale �ele:
Pautvlt dlspozlttunJlor osdoliata de doiMul naaşal Antr:inacu , M:nle Stat Major a apltcat
evreilor an s-au SUSIRls dl la munca obllgatDrle sancţiunea b1mll*1 1 tn Tn:insnlsb1a.
la Conslllul lnmrmlnlstmtal din 13 actDnD1e 1 942, cbmul vlcepraşedi nte al ConsJhulul de
Tot la 14 octombrie, Mlnlstanll de Interne lnttilntează

Mlnlştrf a comunicat ai � b'lmlmrtl fn Transnlstrta se suspendO.

în scopul co Mcnle Stat Mojar .o poatl?I da ordine fn aceastC � "° rugam � binevoiţi Q
lntllYenl pentru a ni se mnllrma Ot9Clltii l1CIUO dlspazlttune. � IDtDdatti m pedlq:BA se
oplk6 acmtDr lntodD'I, cunasdlnc»se c6 8\INll pnftr6 � fle pedepsit! la fnchlsocn sau login. pe
art* de lungO cUol1i. decllt s6 fle lrlmlşl la muncO obllgamrle" . (Annlo n.a am s4 H se oplfoe �
c-pene. PwsonaJ aed a:t "' fi folasllDr ca bXlb:l mWJCD lor obllgobxle s4 se mJSfa11• '1 ball. s.mat
lndasclfrablf . (A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet, dosar 104/1941, fla 82).
La 22 octombrie, Marele Stat Major raporta prin Ministerul Apir6rii NatXxiale către CabinetU Mlitar,
biroul 2:
.I. Pautvlt dlspazlţlunllor Cl'cbiata de doiMul minşal. Mmale Stat Major a apllcat 9llnlllcr an
s-au sustn1S de la munca obllgalate sancţiunea trtmltia1 1 tn Transnistria.
2. ln Consiliu! lntmnlnlstmtal din 13 actDmbrte 1 942, dormul �nte al Conslllulul a
comunkat ai mlilwa lrlmltllrll 91nllar tn Transnistria se suspendO.
H. Mlnlstmul Rp&&ll Natlaliale roogO a se prew1ta � chestiune clalmulul mcnşal,
pentru a hot&1" (Se va comunica: Chestiunea a fost solutionată 1n Consiliul de Colaborare din ziua de 22.
X.942) (A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet, dosar 104/1941).
La 27 octombrie, Regla Autonomă a Cdor Ferate Române adresează următoarea scrisoare Consiliului
de Minl$tri:
.IMlm anocn a VO cxlJCa la anqtlnţ6 uim&ocnle.
Dncţlunea � fwala G.nnane Ost Berlin a (Ot'M)(Qt în ziua d9 li!J6 septllfnbr1e 1 942 la
a.tln a CDl.,.."'6 pentrv stablllNa trwullar specklle cu � din � Gena-al. precum şi
pentru mpecAawa IM'9tlar din Aamenla tn � General.
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salsoa'eo

NecJl/6nd nici o
IY.

cunoştlf1\6 despr9 oceast6 chestiune. am

lntmNenlt la MlnlstBNI

896121 3 din S!S!.9.1 942. la ccn am primit raspunsul cO Mlnlstarul

de

de lntarne cu

lnt:Bme nu cn nkl o

cunoJtjnţi!I J1 cO INbul9 Mi ne Olhs&n cbMulul Radu lecm. î�temlcltul guvernului pen!nJ
rwglemeotaea iwglmulul � din Romtinta. lntaMlnlncl la domnul Radu l.ecca. ni s-a r6spUns

\iftkl
i\'I\

dolMla so nu tunOQŞtJe chestiunea.

1n ac:9Cllt6 stb.JQCle. am <wut C6llor Faat8 GennaM amt1ncna confwlnţal.
Tob.1$1. canfertnţo a awt loc b6 reprezentantul CfR. Tnd!elnO.He procasul verbal pe an-I
anex&n fn copte .
Din acest proces "8rbal l1IZUll6 c6 pentru wacucno a 280 OOO -' din Romtinlo Tn
� General. va ctrwla la fieccn 2 zlle � un trwl spedal Ulll""5 dn 50 vagoane nafti " 1
vagon plllSOCl•
ll (pentru fnsotltart) pentru transpar1:IJI a 2 OOO persoaM. � de plean w fi Adjud, la
statta de destlnatle a.bec. tr9IUlle cln:ulln::I pe rum Orillfenl-Snfatlln .
f@ ai ommtii sttuat.te ai onocn w rug&n Mi blnewtţt a ne cornunlm de �
dlspozlttunlle IM." (Pe document s-a pus Ul'tMtoarr. rezclutle: h Conslllvl de Mlnlşb1 de la 13 oc:tDmtlrle
1 94R an slstat depattille de fAINI. Semnrazl Besalabean.J) . (A.S.B., Fond P.C.M„ dosar 342/1942).
ln legaturi cu cel care au lnterwnit pentru oprirea deportirllor şi are au contriJutt la hotărârea
guvemJlul antanescian în Ccinslliul de Miniştri din 13 octombrie 1942, vezi documenM 170 clin YOlumul

de lat!.
' La 12 octombrie 1942, consilierul german G. Rlchter îşi Informa superiorii în urm6torll terme.ni: .Din
pateo germcn!i .s-a lnlarYentt la �1cwpllJ8Cflnblle Consltlulul de Mlnlşlrl. ptDlesotvl Mihai Fl!!lDnacu. co

siJ.şl NNlzu/astiJ pozllfa tn legeltud ev depott4rfle ewellor tn T�lstr/Q. c6d .s-a cx:insmmt a! depOlfijrlle
fMftllor ef9ctucD hootlc şi t:bvzlv wiar fi folos/bi propogandlstSc ftrpla/llQ Germani.I. care w fi � de
batxlrle". (J. Ancel, op. dt., \/Ol. IV, documentul 148, pag. 293).

148
1942, octombrie 27
Şedinta, Consiliului de Minişbi. S..a hotărât
instltwrea unei Conferinte lntenninlsteriale, care să
functioneze la Preşedlntia Consiliului de Miniştri,
penbu dirijarea lucrărilor privitoare la evrei.

Şedinta se deschide la ora 10, 15 sub preşeclintia domnului prof. Mihai
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri.
Participă domnii: prof. I. Petrovici; prof. dr. Petre Tomescu; I. Marinescu;
ing. C. Buşilă; general C. Pantazi; prof. I. N. Fintescu; general Gh. Dobre;
AW'elian Pani; Al. Neagu; general Gh. Jlenescu; contraamiral N. Păiş; general V.
Iliescu; tt'Jrcea Vulcănescu; general C. Constantin; prof. I. C. Petrescu; Titus
Dragoş; prof. Al. Marcu; general C. Vasiliu; Petre Strihan; Stavri Ghiolu; general
Orezeanu; Gh. Minescu; general Băcescu; Gr. Romaşcanu.

[„ .]
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Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Azi noapte am citit într
regim al evreilor din Bulgaria, din Ungaria şi clin alte ţări. S-au făcut la
noi, domnule ministru al apărării naţionale, să nu mi-o luati în nume de J
rău, o serie întreagă de excese.
J
.Crearea unei conferinte intenninisteriale la Preşedinţia Consiliului
pentru organizarea regimului evreilor".
Nu ştiu dacă Ministerul Economiei Naţionale a avut vreme să se
ocupe de această chestiune, dar trebuie să vă spun că eu primesc o
infinitate de cereri în legtitură cu expatrierile şi oferte de milioane pentru
operele sociale, pentru Consiliul de Patronaj, pentru Fundaţia
Ostăşească, pentru Spitalul 303; fiindcă sunt unii evrei care vor să
plece.
De aceea, eu cred pentru că nu putem să dăm nici Ministerului
Economiei Naţionale, nici Delegatiei Economice atâtea sarcini; şi cum
aceasta este mai mult o problemă de ordin administrativ, în afară de
caracterul politic pe care n are, că este bine să hotărâm înfiintarea la
Preşedinţia Consiliului, a unei conferinte ministeriale săptămânale, care
să se ocupe de centralizarea tuturor cererilor pentru expatrieri şi a
tuturor măsurilor cu caracter administrativ. Ori de câte ori se vor ivi
probleme cu caracter economic, în legătură cu regimul evreilor, ele vor
merge la Delegaţia Economică. Eu mă voi sfătui direct cu domnii
Fmtescu şi Neagu asupra sumelor pe care urmează să le cerem celor
care pleacă, fiindcă este penibil pentru mine să văd că circulă o serie de
scrisori, în care să se spună: Domnul prim-ministru a aprobat în principiu
plecarea dv. Rămâne să se fixeze numai suma pe care trebuie s-o plătiti.
Cu acest sistem ne întoarcem la absoluţiunea papală: Soba1d das Geld in
den Kassen kriegt, die Seele in den Himmel springf . Vom fixa o serie
întreagă de principii şi numai pe baza aprobării acestei conferinte. se vor
autoriza plecările sub orice titlu a evreilor de la noi.
Dl. prof. I. N. Fmtescu, ministrul economiei nationale: Să chemăm şi pe comisarul
preturilor. (ilaritate).
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Ne vom ocupa de
organizarea măsurilor care trebuie să le luăm, pentru evitarea tuturor
neajunsurilor. Eu propun ca din această conferintă să facă parte domnii:
Marinescu, general Vasiliu, contraamiral Păiş, Trtus Dragoş, dr.
Dănulescu, pentru problemele mlUlcitoreşti şi general Arhip, pentru
chestiunile în legătură cu munca obligatorie. Conferinta se întruneşte o
dată pe săptămână. Va lucra cu dv. însărcinatul guvernului pentru
chestiunile evreieşti, care va aduc� toate datele de la comunitatea
evreiască, ca să vedeti toate cererile şi tot ceea ce s-a făcut până acum,
împreună cu parchetele.
Domnul general Vasiliu va stabili organele de politie şi
jandarmerie, pe criteriu de persoane însărcinate cu executarea măsurilor
privitoare la evrei, ca să limităm numărul lor şi să ştim cine sunt
răspunzători de măsurile luate. Vă rog să dati şi parchetelor aceleaşi
sarcini, ca să se ocupe cu supravegherea acestui regim, privitor la
măsurile care se aplică evreilor, domnule ministru al justitiei, ca să
punem ordine şi să facem lucruri sănătoase.

,
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Conferinţa aceasta cercetează toate cererile de expatriere care au
fost trimise, rărnânârx:I stabilit că de aici înainte numai această conferintă
va face domnului mareşal sau mie propuneri privitoare la aplicarea
regimului evreilor din Ţara Românească, propunând taxe, arătând cui să
eliberăm paşapoarte şi aşa mai departe.
Rog pe domnul general Vasiliu să dispună să nu se mai dea
paşapoarte evreilor.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul de Interne: Nu dau decât
două paşapoarte într-un an.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vă voi da o listă de evrei
care după ce au realizat sute de milioane de lei în afaceri de export au
primit paşapoarte şi au plecat în străinătate.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la M.inisterul de Interne: Au plecat cele
trei vase cu evrei2 •
Raportul Marelui Stat Major privitor la situaţia evreilor infractori,
la munca obligatorie. [ . . . ]
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul de Interne: Pedepsele
prevăzute în instrucţiuni sunt prea aspre. [ . . . ]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Prin aceleaşi organe
privitoare la evrei să se controleze şi condiţiunile în care acei care
prestează munca obligatorie îşi primesc fie în bani hrana, fie hrană în
natură. Am fost ieri la Braşov şi am găsit la Căminul Reformat de acolo
o serie de evrei care lucrau: unii primiseră hrană în bani, altii în alimente
şi alţii deloc. Prin urmare, organul creat trebuie să fie pentru control, să
se ocupe şi de cercetarea conditiunilor în care se dau evreilor sumele de
bani sau hrană pentru munca pe care o prestează3 •
A.S . R . 1 . . Fond Penale. dosar 400 i O. voi . 3 i . fi lele 7 2 . 7 3 . Vezi si A. S . B „ =ond
P. C . rv-1 . Cabinet. dosar 4 73/ 1 94 2. voi . ! i . fi lele 9 7 2 . 9 7 5 .
1 Atâta timp cât banii intră în casă şi sufletul se înaltă în cer.
' Vezi în acest sens documentul 137, nota 1 din volumul de fată.
3 Instituirea acestei Conlerinte a fost făcută publică printr-un comunicat oficial în care s-a arătat: .,Maţi.
f!7 octombrie a.c o OlllJt loc un Consillu de MlnişlTt sub preşedinţia domnu/ul profesor Mihai Rnt:onescu.
vicepreşedinte al Consiliu/ul de Miniştri, la care au paticlpot toţi memtiril gwernullJi. ( . . . ) pct. 10. Regimul
evreilor. Cons/I/vi s-o ocupat de unificarea şi coordonarea lucriiilor prtvltoore la regimul evreilor. Dl. vice
preşedinte al Consiliu/ul de Miniştri a Instituit o conferlnţtJ ministeria/6 care vo funcţiona la Preşedinţia
Cons//iu/IJI pentrv dirijarea tuturor lucrl:'rtlor, urrnC7trea şi executa-ea /of (Ziarul /rmpul, 30 octombrie
1942).
Într-o convorbire avută cu Gustav Richter la 1 1 noiembrie 1 942. prof. Mihai Antonescu l-a informat si
pe consilierul german pe probleme evreieşti în legătură cu instituirea acestei conferinte:
.Am Instituit o conferinţo ministerialo tocmai cu scopul so se evite unele greşeli;
Co. Indiferent cum va fi judecato aceasto mOsurO, om considerat-o esenţialo. pentru co s-au
fOcut unele abuzuri şi acte de baba-ie pe cae nu le pot ingOdul.
Eu am luaat i�lvo elementulul economic evreiesc pentru co este o problemO raţlonalO.
Am fOcut legi de erprcprlere o polrlmonlllar evreieşti cu scopul constructiv de a ajute burghezia
ramOneascO sO se poatO înstOrl prin bunurile cae fuseserO acapaot:e de evrei într-o proporţie rapldO şi
exceslvO.
.•
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Sunt pentru stflp6nlreo totolO o vieţii economice rom&leştl de cOtre elementul romtinesc. dor
sunt potrivnic mOsurllor borbore şi actelor de teroare împotriva unor sl!'mlonl oameni care nu se pot opao
şi o unor oameni slabi .
Eu prefer sO lovesc în activitatea economico o celor bogoţt dec6t: sO foc masacre şi acte
împotriva sOrocilor sau sO tngOdul co. prin mOsurl administrative neregulate sau prin froudO. sO fle Izbit de
lmorolltote întregului sistem de tratament ol 8111'el lor.
De aceea om Instituit o Conferlntt! lntermlnlsterlolO care sO se ocupe de supravegherea
întregului sistem clvll şi militar ol 8111'ellor. care sO lase libertatea de munco acelora care sunt utili
economiei not10nole. care sO stt.peasco obuzurlle şi sO pootO urmon şi pedepsi pe vlnavatll de froudO şi
care sO pootO organiza un serviciu opate pentru tratamentul evreilor. fOctR::I co, de Io centru şi p6nO tn
activitatea j� şi de periferie comunolO, onumltf functfonal sO fle lnvestltf cu e:mcutoreo mOsurllor
privitoare Io evrei. co el sO fle şi r&;punzOtcrl şi Tn mOsurO co sO foco din ocest8 mOsurl o realitate
sOnOtoosO, ci nu o provocotlune sau o borborle lnutllO.
Ungurii p&desc. fotogoflozO şi foc propogondO în strOlnOtote împotriva noastre!! pe oceastO
temO o oşo-zlsel borborll Tmpotrlva 8111'el lor.
Excesele nu opaţln guvernului şi eu însumi om lntevenlt de trei ori p6nO azi pentru o pune
ordine în tratamentul acesta ol tl'llrellor.
Unele organe periferice ou fOcut geşell şi abuzuri care trebuiesc curmate.
În acelaşi spirit om dat oprolxna co sO se trimite!! evreilor din Transnistria haine.
Chior daco aş fi judecat din nou co francmason sau deşi om fOCut legile de expropriere, s-a
crede co dau înapoi.
Înteleg sO Iau mOsuri economice pentru înstaireo neomului rom6nesc, dor nu rnOSurl SOlbotlce
de luptO împotriva unor persoane fizice pin acte de borborll Inutile.
fl>robaeo pe care om dot-0 co sO se trimite!! haine celor din Transnistria urmaeşte acelaşi luau:
co sO nu se aeodO co guvernul rom6n este în stare sO foco acte de sOlbOtlcle.
Am folosit acest prilej pentru o discuta cu dl. Rlchter problemo evreilor care Io Bug ou fost
supuşi unui regim grav şi I-om atras otentlo co purtOm totuşi o rOspundere osupro soartei acelora care
pleocO de pe teritoriul rom6nesc.
De aceea. în ultimo vreme m-0m ocupat personal co sO vOd condltllle în care se pot admite
unele expatrieri de tl'llrel spre Polestlno, Turcia, Siria şi Orientul fl>roplot.
ŞI tot personal sunt dator 50-1 otrog ote:ntlo co s-o fOcut o more companie în RomOnlo, co noi
om scoate pe evreii din Tronsllvonlo co sO aducem în schimb germani.
AceastO c�le o fost desfOşurotO de evrei care ou crezut co noi îl trimitem Io moarte dincolo
de Bug şi co în mod lntentlonot urml:l'lm aceasta.
Dl. Rlchter ml-a declorot co evreii care sunt luotl din RomOnlo şi din alte p(Wti sunt duşi în
Polonia, unde sunt orgonlzott Tn codnsle de munco şi supuşi unul regim care, fOrO sO fle de lux. este totuşi
de conservare fizico.
CO docO ou fost unele accidente. acestea s-ou petrecut pe Bug, din cauzo co unltOtlle germane
de pozo din oceo regiune oveou ordin de Io comandamentele lor sO nu îngOdule nici o trecere de Frontiero.
oricare or fi eo, şi pentru o opao spatele Frontului, s6 io mOsurlle cele moi aspre şi sOtbotlce împotriva
oceloro care s-or obote de Io oceastO regulo.
Co numai oşo s-ou sOvtll'şl t unele acte, pentru co unii ou volt so treoco Bugul FUO oprobaeo
acestor outorltOtl şi co în viitor urmeozO co tDtl acela care or trece dincolo de Bug sO fle în prealabil
onuntatl orgonlzotlilor S.S.
Am discutat în acelaşi tl� sltuotfo domnului lecco, domnul Alchter fOctandu-ml unele plOngerl
în legOturO cu unele lnstructfunl care ou fost Rkute în ultimo vreme Io Centralo Evreilor, declor6ndu-ml co
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se solidaizeazO cu tot ceea

ce o fOcut ocolo, av&1d convingerea co s-ou fOcut luaurl corecte $1 de cele moi
multe ori de protecţia evreilor $1 nu altfel". (J. Ancel, op. dt. , voi. X, pag. 241-243).

149
1942, decembrie 2 1

Şedinta a şasea a Comisiunii Interministeriale
speciale pentru organizarea regimului evreiesc.
Şedinta are loc la Ministerul de Justiţie, începând de la ora 9,30,
dimineata.
Participă domnii: Ioan C. Marinescu, ministrul justitiei; general C. Vasiliu,
subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne; contraamiral N. Păiş,
subsecretar de stat al Marinei; dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat al Muncii;
Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării; Radu Lecca, Împuternicitul
Guvernului pentru Problemele Evreieşti şi dl. lt. colonel Ilie Dumitrescu din Marele
Stat Major, sectia I.
Şedinta se deschide la orele 9 ,30 dimineata, sub preşedinţia domnului
Ioan C. Marinescu, ministrul justitiei, cu următoarea ordine de zi:
1) Răspuns la memoriul Marelui Stat Major nr. 931090/1942.
2) Repartizarea evreilor în detaşamente de către Marele Stat Major, la
întreprinderile particulare prevăzute în legile de românizare.
3) Problema salariatilor evrei din întreprinderile particulare , foşti cetăţeni
români, azi apatrizi.
4) Emigrări:
- plecarea vasului .Pescăruş" ;
- plecarea vaselor Soc România";
- cererea Societăţii .România" pentru eliberarea paşapoartelor individuale
a copiilor evrei care emigrează.
5) Darea de seamă asupra executării hotărârilor Comisiei Interministeriale,
luate în şedintă în ziua de 30 noiembrie 1942.
6) Reorganizarea Secretariatului Comisiunii Interministeriale.
7) Aducerea în ţară a unor evrei deportaţi în Transnistria conform
instrucţiunilor şi principiilor aprobate de dl. mareşal Ion Antonescu.
8) Rezolvarea celor cuprinse în adresele Ministerului Finanţelor si
Subsecretariatului Industriei şi Comerţului, referitoare la primirea şi expedierea
banilor, pachetelor sau valorilor, evreilor rămaşi în Basarabia şi Bucovina
(neintemati).
9) Scutirea de taxe vamale a efectelor uzate, care urmează a fi trimise
evreilor din Transnistria.
10) Deplasarea în tară a personalului Centralei Evreilor din România.
.

•
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1 1) Învăţământul evreiesc Ourisdictia problemeU.
12) Diverse.
Înainte de a se intra în ordinea de zi, dl. ministru general Vasiliu citeşte
textul unei scrisori a domniei sale din 4 decembrie 1942, adresată domnului
ministru Marinescu, ministrul justitiei1:
.Am onoare a vă face cunoscut că în şedinţa

Comisiei Interministeriale din

ziua de 30 noiembrie, în cabinetul dvs. , fiind la ordinea de zi cererile de emigrare
ale evreilor din tară în Palestina şi care urmează a se efectua de dive� annatori

sub conditiile impuse de hotărârile Preşedintiei Consiliului de Miniştri, domnul
Radu Lecca, Împuternicitul Guvernului pentru R�lementarea Regimului Evreiesc
în România, a arătat că este un oarecare Pandelis , care încearcă să organizeze o
emigrar�. dar că e un excroc şi trebuie expulzat.
Intrebat asupra motivului, domnia sa a afirmat că acest Pandelis, văzând
că nu reuşeşte a efectua emigrarea, a cesionat-o unei societăţi de transport
germane şi cu această ocazie a depus şi un tablou, cuprinzând autorităţile cărora
urinează a li se da comisioane în sumă de lei 64 OOO OOO lei, Ministerului Marinei
25 OOO OOO lei, Ministerului de Interne 20 OOO OOO lei, etc.
Cwn această chestiune trebuieşte urgent elucidată, pentru că nu e permis
nimănui a arunca asemenea defăimări autorităţilor celor mai înalte în stat, fără a fi
sanctionati, vă rugăm să binevoiţi a sesiza Parchetul Tribtmalului Ilfov pentru ca,
luând act de declaraţia domnului R. Lecca , să ceară deîndată societăţii germane în
cauză dosarul cu tabloul şi să se facă cuvenitele cercetări spre a se deferi justiţiei

vinovaţii" .

După citirea acestei scrisori, dl. ministru general Vasiliu cere Consiliului ca
acest domn Pandelis să fie deferit Parchetului.
Răspunzând domnului ministru general C. Z. Vasiliu, dl. ministru Ioan C.
Marinescu comunică Consiliului că această chestiune n-a fost deferită Parchetului
până acum, întrucât a rămas stabilit ca dl. Radu Lecca să înainteze piesa
doveditoare a vinovăţiei lui Pandelis; dl. Radu Lecca predă domnului ministru al
justiţiei, pentru a fi pusă la dosar, o fotocopie, care ar fi piesa doveditoare a
vinovăţiei lui Pandelis, adăugând totodată că o altă fotocopie a fost predată de o
săptămână domnului prim-ministru.
Cu acordul general, dl. ministru Ioan C. Marinescu, preşedintele
Comisiunei, stabileşte ca, fată de fotocopia depusă de dl. Lecca, de scrisoarea
domnului ministru general Vasiliu şi de cererea domnului contraamiral Păiş,
chestiunea să fie deferită Parchetului, pentru a se face lumină în această
chestiune, iar vinovaţii să fie aspru pedepsiţi.
Dl. general Vasiliu informează Comisia că a primit vizita domnului
procuror Buzoianu şi judecător de instructie Calleya, care s-au plâns că nu au
concursul autorităţilor în ancheta de la taberele de muncă3•
De asemenea domnia sa mai supune Comisiunei şi chestiunea fraţilor
Golden.
Aceştia, în wma intervenţiei Ministerului Muncii la dl. mareşal, unnau să
fie deportaţi în Transnistria.
Dl. mareşal ordonând acest lucru, ei au fost arestaţi şi reţinuţi deocamdată
la Siguranta Statului, urmând ca la primul transport spre Transnistria să se
execute dispozitjunile date.
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Pentru a evita aceasta, ei au oferit, prin Centrala Evreilor, domnului dr.
Stroescu, care se ocupă de Palatul Invalizilor, o sumă de 10- 15 milioane, pentru
Consiliul de Patronaj sau Palatul lnvalizilor4, ca în schimb să nu mai fie trimişi în
Transnistria, îngăduindu-li-se totodată şi emigrarea în Palestina.
Între timp, pe altă cale - nu se ştie care - au obţinut de la Preşedinţia
Consiliului de Miniştri sistarea deportării în Transnistria şi retinerea lor la
Siguranţă, contra unei sume mai mici - de 6 OOO OOO lei - după cum spune dl. dr.
Ghingold (care ar fi aflat din altă parte).
În continuare, dl. ministru general C. Z. Vasiliu spune că domnia sa,
primind o adresă de la Preşedinţia Consiliului de Minişbi în chestiunea fraţilor
Golden, care este semnată de dl. secretar general Vlădescu, şi prin care i s-a
transmis rezoluţia domnului prim-ministru .rog opriţi-i pe loc, s-a acordat o
anchetă la Ministerul Muncii•, a executat rezoluţia, însă va cere voie domnului
prim-mirystru, să se facă o anchetă.
ln chestiunea taberelor de muncă evreieşti, domnia sa comunică
Consiliului că a dat dispoziţiuni Parchetelor pe toată ţara să facă cercetări grabnice
şi serioase pentru ca absolut toţi vinovaţii să fie trimişi în Judecată, pentru a fi apoi
pedepsitj exemplar.
ln ce priveşte chestiunea fraţilor Golden, dl. ministru general C. Z. Vasiliu
declară, cum a mai spus, că va căuta să o lămurească complet, iar rezultatul îl va
comunica Consiliului.
Pentru aceasta, spune domnia sa în continuare, a luat până acum o
declaraţie a domnului dr. Stroescu, iar astăzi la ora 12 a convocat pe dl. Ghingold,
care urmează a-l informa asupra celor ştiute de domnia sa.
Cu această ocazie, dl. ministru Marinescu informează Consiliul că, în
privinta terenurilor virane care au fost date pentru lucru evreilor, sunt prezumţii
serioase că s-au făcut afaceri de către domnul comandor Sturdza, iar în cursul zilei
de azi se va da ordonanţă definitivă de trimitere a sa în judecată.
Aceste chestiuni fiind terminate, se trece la ordinea de zi.
Pct. 1 . Răspuns la memoriul Marelui Stat Major nr. 931090/1942.
Referitor la această chestiune, dl. ministru Marinescu supune Consiliului
adresa Marelui Stat Major, prin care se afirmă că unele dispoziţiuni din
comunicatul nr. 1 al Comisiei Interministeriale în ce priveşte acordarea
autorizaţiilor de scutire de muncă obligatorie şi de exercitarea profesiunii nu ar fi
conforme cu dispoziţiile legale, întrucât urmează a fi supuşi muncii obligatorii evreii
de altă vârstă decât cea prevăzută în legi - precum şi femeile - dispoziţie ce ar
contraveni legilor, întrucât femeile nu sunt supuse legilor militare, munca
obligatorie fiind datorată numai în schimbul serviciului militar.
De asemenea, se mai accentuează în sus-zisa adresă că Comisiunile de
revizuire nu pot să acorde autorizaţii de exercitarea profesiunii, drepturile de
profesiune fiind . consfiintite prin legi organice şi deci evreii nu pot fi limitati în
exercitarea drepturilor lor profesionale prin Comunicatul Comisiunii, ci numai prin
legi speciale.
În fine, Marele Stat Major mai afirmă că nu a acordat nici o scutire de
muncă, ci numai repartizări în cadrul muncii obligatorii pentru evreii necesari în
interesul ţării şi economiei naţionale şi că fată de comunicatul Comisiunii, care
prevede că se va face numai revizuirea de muncă obligatorie, înseamnă că nici o
întreprindere care are evrei repartizati de Marele Stat Major nu se va putea
·
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prevala de această dispozitie, întrucât autoritătile militare au acordat numai
repartizări în cadrul muncii obligatorii.
Fată de această adresă, dl. ministru Marinescu, dl. ministru general C. Z.
Vasiliu şi dl. amiral Păiş, de comun acord cu întreaga Comisie, găseşte că :
1) Marele Stat Major nu are în atribuţiune să d ea socoteală în chestiunile
care depirxi de Comisia Interministerială, care lucrează prin delegaţie de la
Consiliul de Miniştri, ci m.nnai să administreze şi să folosească pe evreii care nu
sunt scutiti de munca obligatorie.
2) Procesele verbale ale Comisiunii Interministeriale conţin deciziile
normative ce emană din discuţiunile între membrii ei, notând şi argumentele şi
susţinerile izolate pe care fiecare din membri le poate evoca în şedinţă .
Cu această ocazie, dl. Radu Lecca comunică Consiliului că, în ultima
audientă ce a avut la dl. prim-ministru, s-a stabilit ca, pentru a se evita orice
confuzie în revizuirea ce se va face peste 6 hmi, evreii să fie împărtiti în două mari
categorii: utili şi inutili.
Utilii vor fi la dispoziţia Comisiunii Interministeriale, iar inutilii vor fi daţi
Marelui Stat Major pentru întrebuinţare la muncile obligatorii.
Tot privitor la acest punct, dl. Radu Lecca informează Comisiunea că
Centrala Evreilor a fost sesizată privitor la problema revizuirilor evreieşti de la
munci obligatorii, de o categorie întreagă de evrei, care spune domnia sa că sunt
în număr de câteva mii, care au fost luaţi la muncă obligatorie şi apoi scutiţi şi
repartizaţi de Marele Stat Major la diverse instituţiuni, întreprinderi şi firme pentru
exercitarea unei profesiuni de specialitate.
Dl. colonel Dumitrescu explică Consiliului că toate aceste împrăştieri ;:iu
fost făcute de Marele Stat Major pentru a se veni în ajutorul economiei naţionale
sau pentru stat, judeţ şi comună .
Dl. Radu Lecca explică însă că aceşti evrei, deşi utili vieţii publice
româneşti, conform comunicatului dat în urma hotărârii Consiliului, nu au putut
face cerere de revizuire.
În această privinţă se stabileşte ca dl. LecC:a să dea în acest sens un nou
comunicat - nr. 3 - prin care, afară de cei specificaţi în Comunicatul nr. 15, mai au
voie să petiţioneze şi evreii care au fost repartizaţi la muncă obligatorie şi încadraţi
apoi de Marele Stat Major la diverse instituţiuni, întreprinderi şi firme pentru
exercitarea unei profesiuni de specialitate.
De asemenea, se cade de acord să se prelungească termenul de depunere
a cererilor de revizuire, până la 5 ianuarie 1 943, iar acela până când comisiunile
de revizuire pot să-şi termine lucrările, până la 25 ianuarie 1943.
De asemenea, se mai stabileşte ca pe viitor pentru orice răspândire a
celor luati la muncă obligatorie, în afară de grupele de muncă în care sunt
împărţiţi, sau cărora sunt trecuti după nevoi evreii, Marele Stat Major să ceară
avizul acestui Consiliu.
Orice trecere a unui evreu lăsat Statului Major pentru munci obligatorii la
o instituţie sau întreprindere sau vieţii economice, chiar pentru interese de ordin
militar sau naţional, trebuie făcută tot cu această aprobare. Aceasta indiferent
dacă este vorba de un evreu intelectual sau nu.
Tot cu această ocazie se stabileşte ca să nu se mai facă nici un fel de
repartizare nouă de evrei decât după terminarea totală a revizuirilor de către

473
https://biblioteca-digitala.ro

Comisiunile instituite (cererea Soc . Reşita care a fost transmisă domnului Lecca
pentru aviz).
Dl. dr. Dănulescu cere ca în caz că evreii daţi la muncă obligatorie Marelui
Stat Major şi repartizaţi de acesta diverselor instituţii pentru întrebuinţări de
specialitate intelectuală, să nu fie în nici un caz consideraţi ca salariaţi normali.
Privitor la această chestiune, dl. Radu Lecca depune proiectul unificarii
salariilor evreilor intelectuali, repartizaţi pentru muncă de specialitate, care i-a fost
cerută în şedinţa anterioară şi care a fost făcut, spune domnia sa, împreună cu dl.
Cront - O.C.R.6 şi dl. director Miclescu - C.F.R.
Acest proiect este supus de către Consiliu domnului dr. Dănulescu pentru
a-l studia şi a-şi da avizul său, urmând a se hotărî apoi definitiv.
Pct. 3. Problema salariaţilor evrei din întreprinderile particulare, foşti
cetăţeni străini, azi apatrizi.
Cu această ocazie dl. ministru Marinescu citeşte adresa Ministerului de
Externe cu privire la deosebirea de tratament a evreilor diferitelor state după cum
sunt sau nu aliate cu statul român, şi prin care acesta aduce la cunoştinţă că
situaţia evreilor supuşi străini fată de aplicarea legilor de excepţie se află
actuahnente în studiu la acel departament, urmând să comunice la timp hotărârea
luată în această privinţă.
Până la reglementarea situaţiei evreilor străini, se stabileşte principial ca
evreii apatrizi să fie şi ei revizuiti de Comisiile instituite , urmând însă ca dl. Lecca
să avizeze ulterior asupra datei.
Pct. 4. Emigrări:
- plecarea vasului aPescăruş" ;
- plecarea vaselor Soc. aRomânia";
- cererea Soc. aRomânia" pentru eliberarea paşapoartelor individuale ale
copiilor evrei care emigrează .
În privinţa autorizaţiei de plecare a vasului aPescăruş" cu emigranţi evrei,
dl. ministru general Vasiliu comunică Consiliului că a primit o adresă de la dl. Radu
Lecca, prin care este rugat să. dea autorizaţia de plecare şi ordin pentru facerea
formalităţilor necesare de paşaport şi viză .
Domnia sa face atentă Comisiunea că întrucât vasul .Pescăruş" n-a făcut
toate formalitătile la Subsecretariatul de Stat al Românizării şi cele la Ministerul de
Fmanţe (vărsarea taxelor de emigrare într-un cont provizoriu la C.E.C. , la
dispoziţia Ministerului de Finanţe), şi că vasul .Pescăruş"
neavând decât
aprobarea Subsecretariatului Marinei, cere să se stabilească ca numai după
facerea formalitătilor la Ministerul de Ftnante şi Românizare, să se hotărască
definitiv asupra chestiunii7 .
Dl. Radu Lecca supune Consiliului chestiunea plecării vaselor Soc .
România9, cu emigranţi evrei .
Societatea .România" organizează trei transporturi de emigranti evrei
pentru Palestina cu vasele aRene", .Cetatea-Alba" şi .Vulturul de mare".
Întrucât ambarcaţiunile sunt foarte mici, domnia sa comunică că este
vorba de un număr redus de emigranţi, adăugând că asupra acestei chestiuni are
şi aprobarea domnului mareşal, pe care ulterior o va prezenta Consiliului, iar că
emigrările urmează să se facă numai cu evreii deportaţi în Transnistria.
Dl. ministru Marinescu, cu acordul întregului Consiliu, stabileşte că, fată
de aprobarea domnului mareşal, chestiunea rămâne definitiv soluţionată, urmând
•

474
https://biblioteca-digitala.ro

ca evreii care vor cere expatrierea să fie transportaţi în loturi după nwnărul
locwilor care încap în vase, în portul Brăila sau Galaţi, de unde se stabileşte să se
facă plecarea.
Asupra celei de a doua cereri a Societătii .România" pentru emigrarea
copiilor evrei.
Dl. Radu Lecca comunică Consiliului că este vorba de plecarea a 148
copii evrei, cu trei însoţitori, în trei transporturi pe cale terestră, cu tranzit prin
Bulgaria şi Turcia, în Palestina.
Din cauză că bulgarii nu admit ca paşapoartele să fie colective, ele
trebuiesc a fi făcute individual.
Pentru această operaţie, însărcinatul de afaceri al Elveţiei, care girează
interesele palestiniene în ţară, şi-a dat agrementul pentru plecarea primei grupe.
Guvernul turc însă nu admite viza de tranzit prin Turcia decât cu conditia ca
guvernul român să dea aprobarea prealabilă pentru tranzitul prin România a unui
număr dublu de copii evrei din Ungaria, care ar urma să emigreze şi ei în
Palestina.
Asupra acestei chestiuni Consiliul stabileşte ca să se admită atât plecarea
copiilor evrei români, cât şi să se dea viza pentru tranzitul copiilor evrei ungari.
Asupra pwlciului 5 din ordinea de zi se decide suspendarea pe o perioadă
de 60 zile a tuturor proceselor în curs, precum şi suspendarea deschiderii de
acţiuni noi, privitor la infractorii decretului-legee nr. 936/4 1 (evreilor care n-au
depus efecte).
Se decide, de asemenea, ca la sfârşitul acestei perioade de 60 de zile să
se facă un proiect de lege care să amnistieze definitiv pe cei detinuti9 .
Consiliul hotărăşte ca până atunci dl. Radu Lecca să trateze cu Centrala
Evreilor ca să se obţină prin aceasta o swnă globală, despăgubitoare din partea
acestor infractori, care să se facă apoi venit la stat.
Pct. 6. Asupra acestui punct se hotărăşte, dat fiind nwnărul mare de
chestiuni şi petiţiuni care se primesc, înfiinţarea unui Secretariat general, pe lângă
Consiliu, în persoana domnului Ştefan Chendi, care să fie ajutat de un birou de
secretariat şi dactilografie, condus de domnia sa.
Salarizarea acestora va fi făcută de dl. Radu Lecca din fondurile ce le are
la dispoziţie.
Asupra punctului 7 se hotărăşte a se amâna examinarea lui într-o altă
şedinţă, întrucât nu au fost depuse până acum tablourile cu motivele celor
deportati în Transnistria, rămânând, de asemenea, ca dl. Radu Lecca să trimită
Consiliului tablowile şi aprobarea domnului mareşal, domnului ministru de interne
şi domnului ministru de justiţie.
Pct. 8 se amână, de asemenea, pentru şedinţa viitoare.
Privitor la punctul 9, se stabileşte ca deocamdată să se poată trimite
provizoriu, cu ocazia Crăciunului, efecte uzate evreilor din Transnistria, cu scutire
de taxe vamale, rămânând ca chestiunea definitivă să fie studiată în şedinţa
viitoare.
Orele fiind înaintate şi domnii miniştri trebuind să plece, şedinţa se
suspendă, urmând ca ordinea de zi să fie continuată în şedinţa viitoare.
A.S . B., Fond P.C. M . dosar 23/ 1 942-4 3 . fi lele 2-8
.
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' Comisia Interministerială creată, potrivit Jurnalului Consiliului de Miniştri din 27 octombrie 1942, pentru
a se ocupa de problemele evreieşti a funcţionat în cadrul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, ulterior fiind
transferată la Ministerul de Justitie. (Activitatea C.E.R., pag. 85).
2 J. Pandelis, armator grec şi expert în problemele de emigrare al Agenţiei Evreieşti, a fost deferit justiţiei
şi judecat de Curtea Martială din Capitală, în aprilie 1943, pentru calomnierea unor înalti functionari de
stat (vezi dr. I. Calafeteanu, Emigrarea populaţiei evreieşti din Român.ia fn anii 1 94(}.1 944, documentul
28). Nu cunoaştem dacă procesul s-a soldat cu condamnarea lui Pandelis. El apare, în iulie 1 944, ca
împuternicitul Oficiului de Transporturi Român (ORAn, organiz.atie direct implicată în asigurarea
transportului pentru emigranţii evrei.
3 Printr-o rezolutie din 16 noiembrie 1 942, mareşalul Antonescu, conduc.ătorul statului, a cerut .controlul
prezenţsl evrellor la munco obllgotorle. 545 se puoo ordine severe ş/ 11tp8tct9 contro/uri. 545 fle t7atoţi
omeneşte: lvonCt cozae. munro 8-9 ore mm:imum. 545 se Io cele mol severe m6sur/ contro lncorecţtlol.

(A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet, dosar 163/1940, fila 53).
' Spitalul z.Y. 303 din Bucureşti a primit denumirea de Palatul Invalizilor. Până în anul 1943, CER a
vărsat aproape 75 de milioane de lei în contul acestui Palat.
5 Conform comunicatului nr. 1 al Comisiei lntenninisteriale publicat la 27 noiembrie 1942, s-a stabilit o
nouă procedură în vederea acordării autorizatiilor de exercitare a profesiei şi scutire de muncă a evreilor
găsiţi utili economiei nationale. Toţi evreii care activau ca industriaşi, comercianţi, funcţionari, liber
profesionisti, meseriaşi ş.a„ indiferent de vârstă şi sex şi care posedau o autorizaţie valabilă de menţinere
în serviciu, elaborată de Ministerul Muncii, au fost obligaţi să prezinte la CER cereri pentru autorizarea
exercitării profesiei şi scutirii de muncă în continuare pentru durata primului semestru al anului 1 943.
Sarcina Centralei a fost primirea cererilor şi transmiterea lor la organele competente şi încasarea taxelor
(Activitatea CER, pag. 86).
6 Gh. Cront, preşedintele Oficiului Central de Românizare din cadrul Ministerului Muncii, Sănătătii si
Ocrotirilor Sociale.
' În legătură cu plecarea vasului .Pescăruş" vezi şi documentul 1 05 din volumul de faţă.
8 Societatea .România", ca şi firma .Transporturi Internaţionale", C. Calotescu, s-au implicat în
transportarea în Palestina a evreilor din Bucovina. În acest sens, guvernatorul Bucovinei a făcut
următoarea informare către P.C.M., la 14 decembrie 1942:
.2. Situaţia emlgr�llor evreilor din cuprinsul Guvemom6ntulul provinciei Bucovlno pâiO ocum

este urmOtoaea:
o) Prin .Rom&llo", Societatea ORclolO de Turism din Bucureşti, s-<iu însals şi ou p&"Oslt
definitiv ta"O cu \IQS8fe .Dacia", .Europa" şi .Viitorul" un nu� de 1 42 evrei.
Societobllo încoseazO pentru cOIOtorle sumele de mol jos:
- 440 OOO lei pentru odultl.
- 220 OOO lei pentru copil de Io 4-1 4 ani.

- 50 OOO lei pentru copii până la 4 ani.
b) Prin organizarea Rrmel .Transporturi lnternot;lonole M. Gheorghiu" din CernOUţl, strado
Regino Mario nr. 5, s-<1u însals şi urmeozO o p&"Osl definitiv �o un nu� de 39 evrei.

Pentru fiecare posoger este fixato sumo de lei 380 OOO preţ net ol cOIOtorlel, Io care se mai
odougO de necare posoger 100 OOO lei ce urmeozO 50-1 plOteascO Centralei Evreilor din Rom&lio, plus
contrlbutlunlle care le va fixe Centralo Evreilor ulterior.
AezultO cO sumo ce se plOteşte de necare persoonO se rldicO ptinO Io aproximativ 500 OOO lei.
3. GuvernOm&ltu l ştie co oceste emlgr�i astOzl se orgonlzeazO de stat.
Foto de cele de mol sus, om onoare o vO ruga SO binevoiţi o dispune sO se dea ordine precise
în legOtun!i cu emlgr611e evreilor". (Arh. M.A.E. , Probi. 33, voi. 2 1 , fila 2 1 2. Vezi şi I. Calafeteanu, op.
cit„ documentul 25).
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• Numărul evreilor care n-au avut posibilitatea materială să depună, conform legii nr. 936/194 1 , efectele
de îmbrăcăminte în interes social şi care au fost pasibili din acest motiv de condamnare la detentie între 51 0 ani s-a ridicat la peste 44 000 de penoane. Pentru răscumpărarea lor, CER a depus din banii strânşi
de la evreii mai înstăriţi suma de 100 OOO OOO lei. La 30 iulie 1943, a fost promulgat Decretul Regal
2 125, prin care respectivii evrei au fost amnistiaţi. (Activitatea CER., pag . 45-46).

1 50
1943, ianuarie 15

Şedinta Comisiunii de Coordonare a Cabinetului
Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei.
In problema evreiască se fac precizări privind
folosirea evreilor deportaţi. în Transnistria la diferite
munci necesare provinciei. Se aprobă
trimiterea de bani pentru deportaţi..
•

Şedinta se deschide la ora 10, 15, sub preşedintia domnului maiOr Ştefan
Rădulescu.
Iau parte domnii: maior Ştefan Rădulescu, şeful Secţiei Militare; Emil
Manu, deleg. S.S. Românizării; Silviu Filip, delegatul Ministerului Culturii
Nationale; Al. Constantinescu, delegatul Ministerului Culturii Naţionale; Gh.
Popescu Argeş, delegatul Ministerului Cultelor; dr. V. R�u. delegatul Ministerului
Internelor; Leonida Burada, delegatul Ministerului Agriculturii; ing. Radu Ţăruşanu,
delegatul Ministerului Economiei Naţionale; N. A: Rusescu, delegatul S.S. Muncii;
ing. N. Odobescu, delegatul Sigurantei.
Dl. maior Ştefan Rădulescu: [ . . . ]
Tot în legătură cu cei care nu trebuie să mănânce fără să
producă, este chestiunea evreilor transportati în Transnistria.
Guvernământul a făcut un raport în această privintă şi cere ca evreii
transportati în Transnistria să fie puşi imediat la muncă.
S.a luat măsura ca aceştia să fie întrebuintati în atelierele de
muncă organizate în fiecare ghetou şi din produsele atelierelor să-şi
poată <:âştiga existenta.
ln ce priveşte evreii care au fost expulzaţi din tară 1 , s-a luat
măsura ca să fie transportati la diferite ferme şi întreprinderi industriale,
unde sunt puşi la lucru.
Ministerul de Interne s-a sesizat de dispozitia aceasta şi a arătat
domnului mareşal că nu este de părere ca Guvernământul să-i pună pe
aceşti evrei la muncă, din cauză că o parte din ei sunt condamnati la
diferite pedepse, pe care trebuie să le execute2•
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A mai rămas categoria eweilor aduşi din lagărul de la Târgu-Jiu3,
pentru care Ministerul de Interne cere internarea în lagăre, pentru că
sunt elemente periculoase sigurantei statului.
Evreii care n-au nimic la activul lor au fost scoşi şi întrebuintati la
muncă. Ceea ce vreau să vă arăt este că toti evreii din Transnistria
muncesc .
Dl. Al. Constantinescu: Eu am vizitat Centrul de la Moghilău şi am văzut la o
turnătorie muncind circa 400 evrei. Toti îşi vedeau de treabă4•
Privitor la chestiunea trimiterii de bani evreilor, Comisiunea
Interministerială a hotărât ca să se ridice interzicerea trimiterii banilor
evreilor din provinciile alipite. S-a fixat un cuantum. Ll se poate trimite
până la 1 O OOO lei5•
Paralel cu aceasta, evreii din străinătate pot trimite eweilor de aici
bani oricât de multi în orice fel de valută, însă numai prin Banca
Naţională.
A.S . 3 . Fond P . C . M . . dosar 1 04 1 / 1 943
.

1 Sunt vizati evreii din Vechiul Regat deportati în Transnistria .
Printr-o notă din 12 noiembrie 1942, Guvernământul provinciei Transnistriei a motivat în următorii
termeni necesitatea ca evreii să fie întrebuintati la diferite munci:
2

.în log&ul de la Vapnlaco ou fost aduşi în ultlmo vreme din log(nle din ţcrO, un numOr de
1 1 79 evrei, pate din el condamnaţi cu diferite pedepse de trlbunolele din tac!!. la oltO pate trimişi
pentru lntern&'I în logăe. co unii ce ou fost sau sunt comunl�tl.
Situaţia în cae se gOsesc ac�tl evrei este foate precaO. pentru motivele:
- Guvem0m6ntul nu ae poslblllt:Oţl sO doteze logmil cu cele necesae. cleoaece de oblo poate
face foto mallor nevoi ole spltolelor de rOnltf;
- majoritatea evrellor se gOsesc în haine de vaO. fOrO alte haine de lano şi neav&!d nici un
ajutor de Io ac�tlo;
- �I se foc mai sforţ61 de cOtre odmlnlstroţlo logăulul. hrano este totuşi insuficiento;
- bolile contagioase pot sO opaO dintr-un moment în altul.
Cum Guvernom&itul nu ae poslbllltoteo sO hrOneoscO un numOr otOt de mae de oameni fOrO
co ac�tlo sO presteze un serviciu. roogO sO se aprobe co ac�tlo 50 pootO fi întrebulntotl. sub pozo, Io
munco în diferite cenll'e din Transnistria. la Io Vapnlaco sO rOm&!O numai evreii condomnott de
Instantele JuclecOtoreştt. p6nO Io uplraeo termenului de oseindO.
În felul acesta se descongestloneozO log&ul. se oslgurO hrano în schimbu! muncii, şi se evltO şi
poslblllt:ateo Izbucnirii unei epidemii". (J. Ancel, op. cit„ voi. X, pag. 244-245).
3 Conform ordinului conducătorului statului, evreii comunişti şi antifascişti intemati în lagărul de la Târgu
Jiu (4 1 1 persoane), au fost deportaţi în septembrie 1942 în Transnistria şi internati în lagărul Vapniarca.
Din cauza alimentatiei cu mazăre furajeră, multi dintre ei s-au îmbolnăvit si au rămas paralizati pe tot
restul vietii .
' La începutul lunii noiembrie 194 1 , un grup de evrei, sub conducerea inginerului S. Jiigendorl, a repus în
stare de funcţionare complexul industrial al fabricii de armături, care sub numele de turnătorie a devenit
curând un factor important al economiei Transnistriene, dar în acelaşi timp şi o experientă socială.
Întregul grup a primit autorizatii de rămânere în Moghilev. (Cf. M. Carp, C.N„ voi. III, pag. 261).
' Începând din 1 august 1 94 1 , ghişeele poştale au refuzat să mai primească bani pe adresa evreilor din
provinciile dezrobite. În şedinţa Comisiei Interministeriale din 5 ianuarie 1943, s-a decis ridicarea acestei
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interdictii. Hotărârea a fost comunicată la 8 ianuarie de secretarul comisiei interministeriale lui Radu
Lecca, împuternicitul guvernului în probleme evreieşti, arătându-se:
.Pobivit dlspozlttunllor domnului Ioan C. Malnescu. ministru! justlttel, Preşedintele Comisiunii
lnterminlsterlale speciale pentru orgonlzaeo reglmulul 811r811or, am onoaea o vO aduce Io cunoştlnto co în
şedinţo Comisiunii lntermlnlsterlale de Io 5 lanuaie at., s-o hot&OI: prMtor Io cele clouO adrese p-lmlte de
<Ns. de Io Ministeru! de Finanţe şi Ministeru! Economiei Noţionale şi ccn le-ott supus Comisiunii privitor Io
p-lmo parte din adresele sus amlntlt:B:
o) Se rldlcO ln�lcerea de trimitere de bani 811r811or din provlncllle dezrobite, admlţ&idu-se
însO un quontum mmlmol de 1 0 OOO lei lunar pentru flecae -.su. Trlmlterlle de bani sO fle fOcut:B însO
numai între 8'1/rel.
b) Se admit trimiteri de bani 8'1/rellor din Rome.inia cae loculesc în provlncllle dezroblt:B, însO
numai din partea 8'11rellor, aeştlnllor ori altor culbB cae locuiesc în strOlnOtat:B.
PrMtor Io partea o doua, se stcblleşt:B co operatt unlle de trimitere de bani 811r81 1or din
lnt:Brlorul ţtrll, în provlncllle dezrobite şi Invers, într8 creştini şi evrei, sunt cu �lre oprite.
VO rog sO binevoit! o dispune co cele ce preced sO fle aduse Io cunoştlnto Mlnlsterelor
Economiei Notionole şi Flnontelor. drept rOspuns Io lnterventllle ce v-au odresot". (J. Ancel, op. cit., voi.
X., pag . 607-608).

151
1943. ianuarie 22

Şedinta Consiliului de colaborare. Extras privind
ordinul mareşalului Ion Antonescu de constituire a
detaşamentelor de evrei în spatele frontului.

Arhip.

Participă domnii: general Pantazi, general Dobre, general Şteflea, general

S-au discutat şi domnul mareşal a dat dispozitiuni în următoarele
probleme:

[. . . ]

Ungurii întrebuinţează detaşamente de evrei înapoia rrontului ca lucrători1 •
Trebuie să se studieze şi la noi această soluţie.
În loc să trimitem pe front detaşamente de români luaţi de la casele şi
pământurile lor, să constituim aceste detaşamente din evrei.
Să procedăm la fel şi în tară .
Să se facă o lege care să oblige pe evrei să-şi execute serviciul de muncă
obligatorie în aceleaşi condiţiuni ca şi soldaţii, iar dacă nu se prezintă la muncă, să
fie trimişi în judecată.
A. S . R . 1 . . Fond Penale. dosar 400 1 0/92. p. i. filele 30. 33
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1 Sistemul de muncă forţată a evreilor din Ungaria a fost reglementat pe baza legii care stipula că evreii
pot fi concentraţi în armată pentru .servicii auxiliare". Limita de vârstă pentru aceste concentrări la
început a fost 25 de ani, în aprilie 1943 a devenit 37, iar în aprilie 1944 60 de ani. Conform unor
statistici evreieşti, numărul bărbaţilor mobilizaţi la muncă forţată a fost de 130 OOO, din care au pierit
între 30-40 OOO (Cf. R. Hilberg, op. cit. , pag. 868).

152
1943, ianuarie 28

Şedinta Consiliului de colaborare. Subiectul .
discuţiilor: m:ganizarea defensivă a teatrului de
operaţiuni din est. Mareşalul Ion Antonescu a
ordonat să fie folositi şi medicii şi inginerii evrei .
[ . . . ] Dl. mareşal ordonă să se întrebuinteze şi ingineri evrei la lucrări, după
cum se folosesc şi medici evrei. Totul să fie studiat şi pregătit, iar trecerea la
execuţie numai după ordine speciale. Se vor lua măsuri de evacuare a Capitalei în
următoarea ordine de urgentă: toti cei care au venit de la tară, pensionarii, străinii,
evreii. [ . . . ]
A.S. R . i . . Fond Penale. dosar 400 I 0/92. voi . i. fi lele 4 6-4 7

1 53
1 943, februarie 4

Comunicatul aeneralului C. Z. Vasiliu, subsecretar
de stat la Ministerul de Interne, despre hotărârea
Comisiei Interministeriale din 5 ianuarie in legătură
cu trimiterea evreilor in Transnistria.
Avem onoare a vă face cunoscut că, în şedinta din 5 ianuarie 1943,
Comisiunea Interministerială, special instituită ca unicul for pentru darea
directivelor privitoare la organizarea regimului evreilor din România, a hotărât ca
trimiterea de evrei în Transnistria să rămână exclusiv în competenta Comisiunii
Interministeriale, singura în măsură a hotărî. În consecintă, urmează ca ori de câte
ori veti crede necesară explicarea unor astfel de pedepse evreilor, dosarele cu
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cercetări şi propunerile făcute să fie înall1tat� Comisiunii Interministeriale prin
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Cabinetului lmputemicitului Guvernului pentru
Reglementarea Regimului Evreilor din România.
C. Z. Vasiliu
A.S . R . : . Fond Penale. dosar 400 i 0/59. fi la 70
.

154
1 943, februarie 4

Şedinta Consiliului de Miniştri cu guvernatorii. S-a
discutat pozitia guvernului în problema convertirii
evreilor la creştinism. Din interese politice, se
acceptă trecerea evreilor la catolicism, fapt ce nu
schimbă statutul juridic al celui convertit.
Şedinta se deschide la ora 9,45, sub preşedinţia domnului prof. Mihai
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului.
Participă domnii: prof. Ion Petrovici, ministrul culturii naţionale şi al
cultelor; prof. dr. Petre Tomescu, ministrul muncii, sănătătii şi ocrotirilor sociale;
Ion C. Marinescu, ministrul justiţiei; ing. Const. Buşilă, ministrul lucrărilor publice
şi comunicatiilor; prof. I. N. F"tntescu, ministrul economiei naţionale; A. Pană ,
ministrul agriculturii şi domeniilor; general Gh. Dobre, ministrul înzestrării armatei
şi productiei de război; Al. Neagu, ministrul finantelor; general Gh. Jienescu,
subsecretar de stat al Aerului; viceamiral Nicolae Păi.ş, subsecretar de stat al
Marinei; Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Fmantelor; dr. C.
Dănulescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale;
general Constantin C. Constantin, subsecretar de stat al Aprovizionării Armatei şi
Populaţiei Civile; prof. I. C. Petrescu, subsecretar de stat la Ministerul Culturii
Naţionale şi al Cultelor; Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării,
Colonizării şi Inventarului; prof. Al. Marcu, subsecretar de stat la Ministerul
Propagandei; general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor
Interne; Petre Strihan, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne; Stavri
Ghiolu, subsecretar de stat al Industriei, Comertului şi Minelor; general C.
Voiculescu, guvernatorul Basarabiei; general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei;
Gh. Alexianu, guvernatorul Transnistriei; general T. Orezeanu, directorul general
al C.F.R. ; Gh. Minescu, directorul general al I.N.C.0.0.P.; M. Gr. Romaşcanu.
comisar general al preturilor; colonel N. Teodorescu, director general al P.T.T. ;
Dorin Nicolaescu, directorul Economiei Naţionale din Chişinău; ing. I.
Câmpineanu, directorul Economiei Naţionale din Cernăuti; V. Blaj , director la
C.F.R.
[. .]
.
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Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: ,,Adresă privitoare la
împiedicarea actiunil de convertire a evreilor la catolicism şi refuzul
Bisericilor Romano-Catolică şi Greco-Catolică de a comunica datele
cerute de minister în legătură cu această chestiune".
Eu am pus chestiunea aceasta la ordinea zilei şi iată de ce: am
avut în ultima vreme o serie de plângeri din partea Nuntiului Papal. Nu
fac nici un fel de politică tranzactională, nici în acest domeniu, chiar
dacă într-o bună zi voi ajunge să fiu excomunicat de Biserica Ortodoxă,
în care m-am născut şi în care voi muri.
Cred însă că, departe de a merge la o politică de separatism
religios de dogme şi de confesiuni, dacă vrem realmente să gândim
răspunzător asupra reconstituirii civilizatiei europene, trebuie să facem,
dimpotrivă, o politică de solidarizare a bisericilor şi de cooperare a lor,
prin întemeierea unei ordini creştine la baza aşezărilor de mâine din
Europa.
Prin urmare, departe de a face o politică de concesiuni, pentru că
sunt în fata unor simple solicitări ale Nuntiului Papal, orişicât de legitime
ar fi, pentru că sunt bazate pe Concordat, care a dat oarecare libertate
religiei catolice în România, eu reazăm această atitudine de menajare a
Bisericii Catolice pe însuşi simtul meu de creştin şi de european, care mă
face să cred că în nici un caz în această perioadă nu trebuie să
stingherim biserica, orişicare ar fi ea, în acţiunea ei.
Adaug la aceasta, domnule ministru Petrovici, dv. care întelegeţi
foarte bine poziţia diplomatică actuală şi cunoaşteti care este rolul pe
care îl are Sfântul Scaun în împrejurările de război, adaug la aceasta că
şi motive de ordin românesc special îmi poruncesc să menajez Biserica
de la Roma: întâi, pentru că ungurii fac mare caz de catolicismul lor şi pe
această temă şi-au organizat echipe care merg la Roma ca să ne arate
că, spre deosebire de români, ei sunt închinati bisericii occidentale, pe
când noi suntem slujitorii bizantini ai unor formule bisericeşti perimate şi
încăpătânati, refractari fată de ideea de universalism a bisericii creştine.
Pe de altă parte, fată de situaţia de astăzi, când însuşi Filhrerul
Adolf Hitler, care a avut în spatele lui la un moment dat o tendintă laică ,
o revoluţie national-creştină, deşi este creştin şi crede, şi deşi ar fi fericit
să pună religia la baza national-socialismului şi din nenorocire n-a fost
înţeles; erau prea multe confesiuni în Germania şi nu putea să le
folosească prin sistemul unitar la care mergea, când Adolf Hitler,
datorită unor tendinte laice, unui pozitivism foarte acut în Germania, a
ajuns, după ce lăsase religia la o parte, să vorbească în ultima
cuvântare, nu de providentă, ca expansiune spirituală sau mistică, ci de
Atotputernicul, de misiunea cu care Atotputernicul îl impunea în viata
oamenilor, ceea ce este o orientare cu totul nouă a revoluţiei naţional
socialiste. Aceasta este ultima proclamaţie din 30 ianuarie, în pragul
celui de al unsprezecelea an de mişcare national-socialistă 1 •
Vedeti că tendinta aceasta de comunitate religioasă, de spirit
religios chiar în politica de stat, este văzută şi de altii. Cum n-am vedea-o
noi, care avem o conştiinţă religioasă şi o tendintă mistică atât de
profundă?
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Şi atunci, pentru toate aceste consideraţiuni, rog pe domnul
ministru Petrovici - fără ca prin aceasta să îrxirept cea mai vagă critică
politicii care a fost făcută de Ministerul Cultelor şi care uneori i-a fost
cerută chiar de guvern, în măsurile de supraveghere a convertirilor la
creştinism -, domnului mareşal Antonescu, atunci când i s-au prezentat
unele cazuri , părându-i-se că acelea sunt frauduloase şi că prin aceasta
se încearcă să se schimbe, printr-o simplă păcălire a bisericii,
condiţiunea juridică proprietarilor evrei - a dat atunci o serie de
dispozitiuni, care probabil au stat la baza unor măsuri luate de Ministerul
Cultelor - rog pe domnul ministru Petrovici ca, tinâncl seama de situaţia
generală, să vadă această necesitate a întăririi spiritului religios.
De fapt, acum putem foarte bine să facem ca prin legile noastre
să nu fie nici un fel de raport direct în această perioadă între starea
religioasă a celor conver1:iti şi exercitiul drepturilor civile şi politice . În
felul acesta, noi nu vom avea nici un fel de nelinişte în ceea ce priveşte
actele de fraudă şi de camuflare. Noi trebuie pur şi simplu să tinem
seama de acest mare principiu, obiectiv şi constant, care trebuie să stea
la baza politicii noastre generale şi să nu provocăm prin aceasta anumite
efecte care pot fi foarte mari şi care se pot întoarce împotriva noastră.
[ . .]
Dacă, prin urmare, Sfântul Scaun este preocupat de ordinea
europeană, cu atât mai mult trebuie să punem în valoare spiritul nostru
religios, care este o realitate sigură şi să facem ca să nu pară că, pe de o
parte, suntem misionari religioşi care creştinăm răsăritul, iar pe de altă
parte, facem restricţiuni religioase şi împiedicăm câteva botezuri care nici
pe plan internaţional nu pot avea nici un fel de înrâurire defavorabilă
nouă.
V-am dat toate aceste informatiuni generale, domnule ministru
Petrovici, pentru ca să vă rog pe dv. să explicaţi domnului secretar
general Popa2 că acesta este spiritul în care trebuie să lucreze. Aceasta
este politica pe care trebuie s-o facă guvernul român, pentru că are mai
mult de câştigat decât de pierdut dintr-o asemenea politică.
Dl. prof. 1. Petrovici, ministrul culturii naţionale: Domnilor, este de datoria mea ca
să vă dau unele asigurări şi unele explicatii.
Împărtăşesc pe deplin punctul dv. de vedere în ceea ce priveşte
spiritul de tolerantă faţă de toate bisericile.
Înţeleg, în primul rând, necesităţile politicii internaţionale3•
Am deplină cunoştinţă de momentul de campanie prin care
trecem şi de interesul pe care îl avem ca să menajăm marile puteri
internaţionale din care face parte şi Sfântul Scaun, în felul său spiritual.
[. . .]
Se întelege că sunt dificultăti pe care trebuie să vi le aduc la
cunoştinţă. Guvernul a luat faţă de populaţia evreiască o anumită
atitudine.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Este o anumită politică şi
evreii, care sunt foarte dibaci, au alergat la sistemul ca să se boteze.
Pentru ca să se evite unele situaţiuni neplăcute, bisericii noastre
naţionale i s-a interzis botezu14.
.
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Dl. prof. I. Petrovici, ministrul culturii naţionale: Eu spun că este o situaţie de fapt
pe care am găsit-o atunci când am venit în fruntea acestui departament5 .
Evreii care nu renuntau la creştinare nu se mai puteau face ortodocşi şi
atunci s-au dus la greco-catolici sau la romano-catolici, prin urmare
creştinarea continuă.
În primul rând, am avut protestul Bisericii Ortodoxe, care a spus:
De ce mie mi se interzice să fac aceste botezuri, când eu sunt biserică de
stat, care am mai multe drepturi decât celelalte? Mai erau şi unele
chestiuni pecuniare, căci botezul nu se face cu titlu gratuit, cum spuneţi
dv. , juriştii.
Dl. prof. I. N. Fmtescu, ministrul economiei naţionale: Şi moneda se converteşte.
Dl. prof. I. Petrovici, ministrul culturii naţionale: Eu cred că nu există biserică care
să dispretuiască aceste bunuri pământeşti.
Biserica Ortodoxă a făcut acest protest.
Mai era şi o a doua primejdie: după Concordat şi după legile
noastre bisericeşti, odată ce există o mie credincioşi în plus, cineva poate
cere întemeierea unei parohii. Or, cum s-au botezat cam 35 0006 evrei,
vă închipuiti dv. ce urmează.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Nu cred să fi
atins o mie.
Dl. prof. I. Petrovici, ministrul culturii naţionale: Se vede că serviciul meu statistic
este cam fanatic.
Dar realitatea este următoarea: la o mie credincioşi poate
pretinde o confesiune crearea unei biserici. Ori, eu vă mărturisesc că
deşi sunt foarte bun ortodox, ca şi domnul prim-ministru şi vreau să mor
în această confesiune, şi la mine este mult mai uşor decât la domnia sa ,
căci sunt mult mai aproape de moarte . . .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Nu se ştie niciodată .
Dl. prof. I. Petrovici, ministrul culturii nationale: . . . cu toate acestea vă mărturisesc
că nu văd cu ochi buni extensiunea celorlalte confesiuni şi o întindere
mai mare decât este în prezent şi în special mă gândesc la greco-catolici·.
Ne-a făcut destule neplăceri această diviziune din Ardeal între
Biserica Unită şi cea Ortodoxă şi n-ar mai trebui ca diviziunea aceasta să
se întindă mai departe şi în Vechiul Regat.
De aceea mă silesc să stăvilesc, să opresc de a se întinde şi în
Vechiul Regat.
Evreii aceştia creează drepturi celorlalte confesiuni şi am avut
cereri de parohii noi, cereri întemeiate pe augmentarea numărului de
credincioşi.
Aceasta este situaţia de fapt . Pentru aceasta noi am spus: un
drept pe care nu-l dăm Bisericii Ortodoxe este greu să-l dăm celorlalte
confesiuni. Este greu să refuzăm Bisericii Ortodoxe ceea ce am dat
celorlalte confesiuni şi de aceea nu doresc să continuăm cu acest sistem.
Apoi, vrem să stăvilim întinderea greco-catolicilor în Vechiul
Regat. Acestea au fost cele două idei de care m-am călăuzit.
Acum, dacă se hotărăşte pe cale legală că toate aceste botezuri
de ultimă oră nu creează drepturi . . .
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DL prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: În starea dreptului pozitiv
existent nu creează drepturi şi putem să spunem aceasta chiar într-un
text de lege.
Deşi acesta era un atribut de ordin canonic în care n-aveam
dreptul să mă amestec, nici conform dreptului canonic, care mărgineşte
dreptul statului chiar fată de propria noastră biserică, totuşi am discutat
cu Nuntiul Papal şi am pus problema unor stagii de timp şi conditiuni
care s-ar cere celor care vor să treacă la creştinism şi Nuntiul Papal a
fost de acord.
Prin urmare, îl rog pe domnul ministru al cultelor să facă aceeaşi
sugestie.
Eu voi vorbi din nou Nuntiului Papal în această privinţă şi chiar
Bisericii de la Roma, atrăgând atenţia să nu se creeze aici curente care
să se întoarcă împotriva Bisericii Catolice prin această actiune de
prozelitism.
Îi voi atrage atenţia să pună anumite stagii şi conditii de timp
pentru ca să nu încurajeze aceste treceri nesincere la biserica creştină.
DL general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Se botează bărbatul şi nu se
botează nevasta ori se botează tatăl şi nu se botează copiii.
DL M. Gr. Romaşcanu, comisarul general al preturilor: Un caz foarte interesant:
un evreu care şi-a botezat cu o zi înainte părintii a doua zi s-a botezat el,
iar a treia zi îşi creştinează copiii. Copiii sunt creştini de a treia generaţie.

(llaritate).

DL prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Prin urmare, rămâne
stabilit că în nici un caz noi, în amestecul pe care îl facem în actiunea
aceasta, nu întrebuintăm mijloace care să ducă la constrângeri şi la
limitarea libertătii de acţiune a Bisericii Catolice din România. ln primul
rând, conform Concordatului, noi suntem tinuti la acest lucru şi în al
doilea rând, împrejurările internaţionale de care am vorbit duc la aceeaşi
concluzie.
Noi, românii, avem totdeauna tendinţa să rezolvăm marile
probleme de principii şi cu exemple de hwnor sau de sarcasm, dar
istoria unui neam nu se scrie nici cu hwnor, nici cu sarcasm. Şi atunci,
indiferent de judecata acelor care pot să ilustreze glwneţ unele
consecinţe ale unui principiu, ceea ce mă conduce pe mine este să
urmăresc marile principii şi afirm că fac mai multe servicii statului român
respectând Biserica de la Roma şi făcând ca şi ea să ne respecte pe noi,
decât stingherind-o în câteva cazuri şi ofensând printr-o procedură
administrativă libertatea ei de acţiune.
DL Petre Strihan, subscretar de stat la Ministerul Internelor: Încă câteva cuvinte în
această chestiune.
Rog să se reexamineze legislaţia care priveşte pe evrei de către
domnul ministru al justiţiei, cu preocuparea de a vedea dacă botezul
acesta le creează sau nu anumite drepturi. O informaţie: din Baroul de
Ilfov au fost excluşi o serie întreagă de evrei avocati; în urma botezului
au fost reprimiti foarte multi.
Dl. I. Marinescu, ministrul justitiei: A fost o simplă coincidentă. Au fost reprimiti
după ce au fost revizuiti şi s-a constatat că aveau drepturi7•
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Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Este adevărat că în statutul
evreilor din 1940, pentru exerciţiul drepturilor profesionale sunt unele
posibilităţi pentru cei creştini; legile cu caracter economic de expropriere
a bunurilor au de asemenea criterii de ordin religios, însă toate se
raportă la trecut şi în nici un caz creştinul de dată recentă sau cel care
8
devine în viitor nu intră în dispoziţiunile de excepţie ale decretului •
Prin umiare, chiar dacă până vom ajunge la un statut care să
stabilească condiţiunile evreilor, chiar dacă până atunci vor fi doi, trei
care eludeaz! legea, noi nu putem să facem altfel. Aceasta nu înseamnă
că domnul ministru al justiţiei nu trebuie să examineze chestiunea cu
avocaţii şi în genere cu ceilalţi profesionişti.
În ceea ce priveşte Biserica de la Roma, eu sunt ţinut, ca ministru
de externe, să atrag atenţia domnului ministru al instructiunii publice că
prin art. 1 al Concordatului am garantat libertatea exerciţiului Bisericii
Catolice şi, în conformitate cu Concordatul, eu, ca ministru de externe,
care veghez la respectul convenţiunilor, trebuie să vă aduc la cunoştinţă
că am primit note scrise din partea Sfântului Scaun, care protesta contra
amestecului în anumite atribute ale sale, amestecuri pe care le considera
incompatibile cu prevederile concordatului încheiat intre noi şi Sfântul
Scaun.
Problema ortodoxă şi celelalte sunt lucruri care pot fi discutate,
căci Biserica Ortodoxă este a noastră. Însă aici trebuie să ţinem seama
de acest element al relaţiunilor internaţionale .
Cred însă că faptul de a face ca dispoziţiunile să fie cât mai
precise arătând că condiţiunea religioasă nu modifică şi nu va modifica
în viitor situaţia, acestea sunt suficiente ca să oprească nesinceritatea,
9
oricât de scump se va plăti •
Să nu luati măsuri prea grave nici faţă de Biserica Ortodoxă .
Dl. ing. C. Buşilă , ministrul lucrărilor publice: Aici este corectivul dat de domnul
mareşal: cine se botează, pleacă în Transnistria, ca misionar. [ . . ]
•

.

Raportul domnului consilier Ghimpa, referitor la unele măsuri de excepţie
10
în folosul unor evrei care au adus servicii tării" :
În legea de expropriere a evreilor pentru bunurile urbane se
prevede dreptul pentru unele excepţii.
Acest drept, în conformitate cu legea, se apreciază de Consiliul
de Miniştri, care referă conducătorului statului şi acesta prin decret
stabileşte dacă este cazul sau nu să acorde excepţia de la regimul de
expropriere.
Au fost câteva cazuri care au fost luate în seamă, de pildă: a fost
profesorul Cerban, care timp de 40 ani a profesat la Facultatea de
Drept, care are copii magistraţi şi ofiţeri, care este căsătorit cu o
doamnă dintr-o familie românească, fiică de ofiţer român.
Sunt apoi alte cazuri ale unor industriaşi. Aşa, de pildă, este cazul
11
lui Karmitz , pentru care domnul mareşal, tinând seama de activitatea
finnei pe care a iniţiat-o şi a organizat-o, consideră că merită să intre în
excepţie. Acest Karmitz a creat ceva pentru tara noastră . N-a fost ca cei
care au căutat nwnai să scoată bani şi apoi să fugă din tară. De

•
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asemeni, pentru avocatul Rosenthal12, care a adus servicii mari statului,
pentru Sanielevici, pentru profesorul Candrea, care a servit învăţământul
românesc zeci de ani, noi am învătat pe manualele lui, nu este moral
pentru aceştia ca astăzi să spunem că toti trebuie să fie trataţi în acelaşi
mod. Cu atât mai mult cu cât prin această măsură s-a tins la
întemeierea unei mentalităti de mândrie românească.
Nu veti găsi în expunerea de motive a legilor noastre decât ideea
constructivă ca să restabilim echilibrul de bunuri şi să rezolvăm problema
economică, întărind clasa burgheză, intelectualitatea, prin distribuirea de
bunuri, la care se adaugă distribuirea de recompense naţionale pentru
cei căzuti în război.
Voiam să ştiu dacă sunteţi în principiu de acord.
Dl. Al. Neagu, ministrul finantelor: Atenţie la Kannitz. A făcut o avere
extraordinară prin furnituri la stat.
Dl. M. Gr. Romaşcanu, comisarul general al preturilor: A fost singurul importator
de produse farmaceutice. El a organizat importul acestor produse.
Dl. dr. P. Tomescu, ministrul sănătătii: N-a fost singurul, pentru că importul de
medicamente s-a făcut şi de alte firme.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Este o casă serioasă.
Dl. dr. P. Tomescu, ministrul sănătătii: Este cea mai mare.
Dl. Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Ftnantelor: Firma Karmttz
avea un renwne foarte prost la vamă.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: ln ce sens?
Dl. Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Ftnantelor: Era părintele
tuturor contrabandelor.
Dl. prof. Mihai 'Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Şi acesta este singurul
nwne stricat la vamă?
Dl. Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Ftnantelor: Era unul din
cele mai stricate.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Dar cei care importau
maşini străine pe nwnele Casei Regale ca să le exonereze de taxe şi
apoi le puneau în circulatie pe numele lor?
Dl. M. Gr. Romaşcanu, comisarul general al preturilor: Firma Kannitz are merite
exceptionale: a înfiintat una din casele cele mai importante pentru
importul de medicamente din sud-estul Europei; apoi, a aprovizionat
statul cu medicamente.
Dl. dr. P. Tomescu, ministrul sănătătii : Vă dezmint: această aprovizionare a
făcut-o Ministerul Sănătătii.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: N-am să iau vremea
Consiliului cu această chestiune. Vom examina situaţia.
Dl. Titus Dragoş, subsecretar de stat al Românizării: Înainte, referatele erau făcute
de comisia centrală. Acum este o procedură nouă.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Trebuie să discutăm după
masă şi procedura aceasta .
Decizie privitoare la salarizarea evreilor utilizati în serviciile
publice·.
Se propune o decizie prin care evreii autorizati a fi utilizaţi în
serviciile publice ale statului să fie salarizaţi, cu începere de la 1 ianuarie
•

•
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1943, pentru timpul servit, cu salariul cel mai mic al gradului funcţiunii
pe care o îndeplinesc. Ei nu vor primi sporul de scumpete, nefiind
asimilaţi funcţionarilor publici.
Dl. Al. Neagu, ministrul finantelor: A găsit drumul de fier că nu-i poate plăti pe
aceşti evrei ca şi pe soldaţi.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: De ce nu daţi dv. o decizie,
ca să le daţi salariul cu care i-aţi angajat? De c.e să-i asimilăm cu
funcţionarii publici, pentru ca apoi să-i scoatem? li asimilăm întâi cu
functionarii publici şi apoi nu le dăm salariile corespunzătoare
funcţionarilor.
Dl. ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice: Este nevoie de lucrul acesta pentru
că nu există o lege care fixează evreilor un tratament echivalent cu al
soldatilor13•
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Corisiliului: Atunci veniti cu o lege.
Dl. prof. I. N. Fmtescu, ministrul economiei naţionale: Este nevoie de un Jurnal al
Consiliului de Miniştri care să autorizeze ministerul respectiv să angajeze
· şi să plătească pe evrei, aşa cum fac toţi. [ . . . ]
A. S . B . Fond P.C. M . Cabinet. dosar 3 53/43. fi lele 1 -3. 56-6 1 . 63-68. 1 22- i 26
.

1 Cu prilejul acestei aniversări, cancelarul AcloH Hitler şi-a exprimat speranta că .Rtotputanicu/ va ojuto
Maele Retch Germai şi no(iunl/e o/iote cu el 56-ş/ asigure spaţiile vitale". (Vezi Proclamaţia Flihrerului
către poporul german la 30 ianuarie 1 943, pag . 23).

2 Prof. Aurel Popa, secretar general la Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor.
' Regimul antonescian se orienta spre contacte cu Italia şi cu Vaticanul, încercând pregătirea terenului
pentru o eventuală ieşire comurtă din AM. Prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri,
efectuează o vizită în Italia şi este primit şi de Papă, în iunie 1 943.
• Prin lege, li s-a interzis evreilor trecerea la creştinism. Adoptarea acestei legi a fost astfel motivată de
generalul Radu Rosetti, atunci ministrul instructiunii , educatiei, cultelor şi artelor: .FllnCO et:nlclJ o neanu/u/
nostru trebuie feri!XJ de amestecu/ cu s&ge evreiesc (legea a fost publicată în M.O.P.I, nr. 68 din 21
martie 194 1 . Vezi E.R. 1 940-1 944, llOI. I, documentul 33).
' Prof. Ion Petrovici a fost numit ministrul culturii naţionale şi al cultelor, la 4 decembrie 1 94 1 .
• Conform recensământului de sânge evreiesc din 1942, numărul total al .evreilor nemozaici" a fost de
4 63 1 , dintre care 1 3 1 1 s-au convertit între 9 august 1940 şi 20 mai 1 942 (vezi în acest sens
documentul 30, tabelul f, din llO!umul de faţă).
' Conform legilor în vigoare, au rămas în barouri evreii de categoria a //-a: cei naturalizaţi individual până
la 30 decembrie 1 9 18; cei naturalizaţi colectiv pentru participarea la Războiul de Independenţă din 18771878; cei clin Dobrogea care au dobândit naturalizarea după 1878; cei care au luptat în războaiele
României în linia de foc: cei răniţi, decorati şi urmasii celor morţi în războaie. (D.L. 2650/1940. E.R.
1 940-1 944, llOI. I, documentul 3).
6 Decretul-lege 2650/1940 preciza: situatia de evreu nu poate fi schimbată prin trecerea la creştinism a
celor de religie mozaică după data publicării decretului (loc. dt, pag . 4 1); decretul-lege nr. 3438 din 1 1
oct. 1 940 pentru reglementarea situatiei evreilor în învătământ, preciza că cei născuţi din tată evreu
creştinat şi mamă creştină de altă origine etnică pot frecventa şcolile particulare şi confesionale creştine
dacă au fost botezaţi în religia creştină până la vârsta de 2 ani; în decretul-lege nr. 3825 din 1 2 noiembrie
1 940, pentru românizarea personalului din întreprinderi, erau exceptaţi urmaşii directi ai llOluntarilor,
invalizilor şi mortilor în războaiele României, dacă în momentul apariţiei legii erau creştini: în decretul-lege
nr. 842 din 27 martie 1 94 1 , pentru trecerea proprietăţilor urbane evreieşti în patrimoniul statului, erau
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exceptaţi evreii sau evreicele botezaţi creştini de cel puţin 20 de ani, dacă sunt căsătoriţi cu românce sau
români ş.a. (Vezi E.R. 1 940- 1 944, voi. I, documentele 14 şi 35).
• În spiritul discutii1or din acest Consiliu, la data de 13 februarie 1943 i s-a adresat Nuntiului Apostolic o
scrisoare din parte Ministerului Culturii Naţionale şi al Cultelor, precum şi din partea Ministerului de
Externe, în care i s-a arătat că se recunoaşte Bisericii Romano-Catolice dreptul de a boteza evrei, fără însă
ca schimbarea religiei să aibă vreun efect asupra stării civile a celui botezat (A.S.B., Fond Ministerul de
Interne, Direcţia Administraţiei de Stat, fila 7). În acelaşi sens, la 28 octombrie 1943, Ministerul Afacerilor
Interne a emis un ordin circular către primăriile municipiilor şi oraşelor de reşedinţă şi către prefecturile de
judeţ, pentru a fi transmis tuturor primăriilor comunelor rurale, potrivit căruia, în toate acteJe relative la
trecerea de la mozaism la creştinism, se va face menţiunea: .ac.easttl lr9cer8 de la Cu/tv/ Mozaic la Cultvl
Coto/Ic nu ae nici un efect asupra stirll civile o celui botezat' (loc. cit., fila 1).
10
În spiritul acestui raport a fost întocmit decretuHege nr. 625 din 9 martie 1943, care a deschis
posibilităţi mai largi în vederea apărării unor categorii de evrei în fata instantelor judecătoreşti; ulterior, unii
evrei au fost asimilaţi parţial sau total cu românii. Aceştia au redobândit proprietătile imobiliare urbane
expropriate. (Vezi E.R. 1 940-1 944, voi. I, documentele 75 şi 77).
11 Karmitz,
asimilat cu românii printr-un decret-lege publicat în M.0.P.I, nr. 177 din 31 iulie 1943, a fost
printre altele coproprietar al firmei de vânzare a medicamentelor .Standard" (Dr. A. Rosen, op. cit., pag .
100).
12
Avocatul S. Rosenthal, asimilat cu românii pentru merite speciale, prin decretul-lege 1893, publicat în
M.O.P.I, nr. 156 din 8 iulie 1943; pe baza aceluia.şi decret, au intrat în categoria evreilor exceptaţi
sociologul şi criticul H. Sanielevici şi profesorul !.-Aurel Candrea.
13 Decizia Ministerului Apărării Naţionale din 23 iulie 1942 stipula că toţi titraţii sunt obligaţi a presta 90
de zile dintr-un an muncă obligatorie în domeniul pregătirii lor. Pe acest timp vor primi drepturile Cl.M!nite
trupei. La 15 iunie 1 943 s-a dat decizia ministerială nr. 1 7, în virtutea căreia titraţii autorizaţi să fie folositi
în serviciile publice ale statului llOI" fi solcrioţi dupi:j normele fn vtgoae ole fledhl lnstitvţt/ SOJ
•

administraţii fn pate, cu cpobaeo mlnls1:11Jlul /uat:rflor publice şi ol comunicoţtllof. (E.R. 1 94o;.1 944,

documentul 76).

1 55
1943, februarie 4

Consiliul de Miniştri economic. Extrase din
stenograma şedintei privind ponderea bunurilor
evreieşa În ansamblul propriebitilor expropriate În
Basarabia şi Bucovina.
[. . . )

Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Donmul ministru Dragoş,
vom avea o serie întreagă de probleme în legătură cu românizarea; o
problemă de principiu pe care trebuie s-o discutăm cu Ministerul de
Finanţe pentru a vedea posibilitatea de a constitui primul grup de bum.ni
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.

Dl.
Dl.
Dl.

Dl.

Dl.

Dl.

care ar putea fi supuse vânzării , oiteriile pentru alegerea lor şi pentru
scoaterea lor în vânzare o vom discuta-o ca să luăm o hotărâre în
această privinţă. O altă problemă la aceasta, am să rog pe domnul
guvernator al Băncii Naţionale Româneşti să rămână s-o discutăm, este
ca să găsim o modalitate prin care Banca Naţională să ne ajute la
operaţiunea aceasta, a vânzării acestor bunuri. Să scoatem unele din
aceste bunuri - unele fiind bunuri urbane, şi altele bunuri nrrale - şi să
putem face cu ele un început de recompensă naţională pentru invalizii
de război, ca să aducem o liniştire prin acest prim pas în această
directiune.
Se pune apoi problema bunurilor românizate în Basarabia şi în
Bucovina, unde situaţiunea este deosebită. Acolo avem bunuri
românizate care nu sunt numai bunuri imobiliare rurale, nici numai
bunuri imobiliare urbane în sensul legilor de aci, nici nwnai bunurile
industriale, care în mod excepţional au fost admise prin legile speciale.
Pentru Basarabia şi Bucovina, sfera de românizare a fost mult mai
întinsă şi atunci vrem să avem o situaţie exactă a acestei administraţii . O
informaţie exactă asupra criteriilor de care v-aţi folosit dvs. în atribuirea
acestor bunuri comerciale şi industriale . . . În Basarabia şi Bucovina, din
multe puncte de vedere lichidarea acestor bunuri ar putea să fie mai
uşoară, mai ales în Basarabia.
general Constantin Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Din ordinul domnului
mareşal Antonescu, prima preocupare a fost inventarierea tuturor
bunurilor din teritoriul Basarabiei . . .
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Vorbiti de inventarierea
făcută prin Institutul de Stat cu concursul dvs.?
general Constantin Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Da, aceasta a fost
prima parte a activităţii în acest domeniu.
Am trecut apoi la partea a doua, la organizarea administrativă a
acestor bunuri.
Pe baza unei ordonanţe, am aplicat sistemul din Regat, cu
administratori generali, administratori giranţi şi rezultatul a fost că au fost
identificate 399 OOO hectare teren arabil.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Românizate? Şi am awt
încă 399 OOO ha bunurile expropriate germane?
Acestea nu sunt bunurile românizate, sunt bunurile expropriate,
sunt bunurile părăsite de germani, pe care le-am răscumpărat prin
Protocolul încheiat de mine cu domnul Clodius în decembrie 1941 şi pe
care le-am trecut acum să le plătim în contul de credite din ianuarie
1942 şi am admis să plătim 75 milioane R.M. când s-a majorat creditul,
dar n-au fost plătite nici până ·acum.
general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Dati-mi voie să vă citesc cifrele:
bunuri evreieşti totale 29 408 pe tot întinsul Basarabiei, cifră în care
intră terenuri urbane, păşuni, vii - am aici un tabel care le prevede pe
categorii - apoi bunurile germane 3 1 5 OOO, absenteiştii 53 OOO.
prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Îmi aduc perfect de bine
aminte de cifra totală, era vorba de 399 186 ha şi m-a uimit chiar,
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fiindcă eu contam pe mai mult şi acum văd că nu sunt nici 399 OOO de
hectare.
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Şi în cifra aceasta intră
terenurile administrate de delegatu românizării care au luat toate
bunurile care n-au awt stăpân, bunurile germanilor repatriaţi, ale
absenteiştilor, ale evreilor şi totalul acestor bunuri agricole se ridică la
399 OOO ha.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Dintre acestea câte sunt
evreieşti?
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: 29 408.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Bunuri urbane?
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: Ca.se evreieşti. Mai departe:
imobile germane 1 12, absenteiştii 1 063 [ . . ]
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: La cât aţi evaluat dvs.
aceste bunun"?
Dl. general C. Voiculescu, guvernatorul Basarabiei: La 5 OOO OOO OOO, dacă nu
mă înşel, cu industrii cu tot.
Dl. prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului: Situaţia pentru Bucovina,
domnule general Calotescu.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Avem terenuri agricole circa
24 OOO ha; avem 450 fabrici fonduri industriale; avem circa 3 OOO
fonduri de comert; valoarea totală cam 7 miliarde şi ceva. Veniturile pe
anul trecut au fost evaluate la circa 500 OOO OOO lei, iar reevaluările pe
anul acesta 800 OOO OOO lei. Prin urmare, între 8 şi lOo/o. Toate
terenurile agricole sunt arendate.
[. . .]
Am o chestiune cu supuşii chilieni. Este vorba de evreii polonezi,
refugiaţi din Polonia şi protejaţi de Republica Chile. Domnul ministru al
Reichului îmi dă telefon că a fost la dv. şi că dv. veţi hotări unde
urmează să fie trimişi şi polonezii supuşi chilieni din Bucovina? Dv. aţi
amânat soluţionarea acestei chestiuni.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: La un moment dat exista
planul trimiterii în Transnistria a evreîlor din Bucovina. Aceşti supuşi
polonezi deveniţi chilieni vor ca prin trecerea lor în Vechiul Regat să
evite o plecare în Transnistria, cu toate consecinţele ei. Deocamdată,
dacă dv. îi lăsati, ei pot să rămână în anumite regiuni.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Eu i-am lăsat în Cernăuţi
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Pot să rămână în Cernăuţi.
Nu se pune deocamdată problema creării unor condiţii ·speciale.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: A doua chestiune, dacă aceşti
evrei continuă să se bucure de protecţia noastră .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: În ce sens?
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Ca să nu li se aplice condiţiile
generale.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Fiind supuşi străini,
deocamdată nu le aplicăm.
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Cercul de recrutare din Cernăuţi
m-a şi întrebat.
.
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Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepr;eşedintele Consiliului: Câti sunt?
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Sunt vreo 300 şi ceva.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Pentru aceşti 300, neamul
românesc poate să plătească foarte scump, pentru că trebuie să stăm
pe principiul legilor intemationale. Dacă nu stăm pe acest principiu, nu-l
putem invoca nici noi în favoarea noastră. Lăsati-i în pace, spuneti şi
Cercului de Recrutare să se ocupe de alţii care n-au această sttuatie de
supuşenie străină, de paşaportari străini.
[ .]
Dl. general C. Calotescu, guvernatorul Bucovinei: Domnul ministru al Republicii
Chile m-a invitat la domnia sa ca să-mi multumească pentru felul cum
m-am purtat cu supuşii săi.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele . Consiliului: Puteti să vă duceti.
Spuneti-i chiar domnului ministru că eu am fost multwnit; să-i
comunicati direct măsurile şi deciziunile luate în această directie.
A. S . 3 . ::ond P.C . M . Cabinet. dosar 3 50. voi . 1 1 , fi lele 3-5. 9. 23. 24
. .

.

1 56
1943, februarie 1 2

Rezumatul Consiliului de ordine internă. Extras
privind indicatia conducătorului statului transmisă
autoritătilor locale pentru impiedicarea
trecerii evreilor la catolicism .
S-a constatat o stagnare în trecerea evreilor la catolicism. După o
statistică a Ministerului Culturii, până în prezent au trecut:
- 33 1 familii evreieşti la romano-catolici şi 337 familii la greco-catolici.
Mareşalul este de părere că sunt mai multi în această categorie. Până se
vor stabili măsurile definitive contra lor, să se dea dispozitiuni autoritătilor să le
facă diferite şicane (să-i cheme la politie pentru diferite cercetări, să le ceară
diferite acte, etc.) pentru a-i înspăimânta şi a farta astfel restul evreilor să nu mai
treacă la catolicism.
A. S . 3 . . Fond P.C . M . . Cabinet. dosar 350. voi . : 1 . fl !a 2 7
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157
1943, februarie 18

Şedint:a Consiliului de colaborare. Extras privind
dispozitiile mareşalului Ion Antonescu,
conducătorul statului, în legătură cu organizarea
batalioanelor de lucrători evre[
Relativ la studiul şi propunerile înaintate de Marele Stat Major cu nr.
107889/943 (înregistrarea nr. 102767/M.2) cu privire la organizarea
batalioanelor de lucrători evrei, domnul mareşal a dat unnătoarele dispozitiW1i de
principiu:
- să fie înlocuiti românii în batalioanele de lucrători C.F. şi drumuri pentru
a-i reda economiei generale a tării;
- să fie înlocuiti românii chiar în serviciile spitalelor (pază, curătenie, lucru,
etc.).
Să li se dea drepturile de hrană şi întreţinere prevăzute pentru ostaşii
români, nu însă ajutorul de concentrare1•
A.S . R . 1 . Fond Penale. dosar 400 1 O. voi . 92. p. : fila 1 04
.

.

' Concentraţii organizati în batalioane de lucru erau echipati cu efecte militare şi supuşi legilor militare.

1 58
1943, februarie 19

Consiliul Economic. Se adoptă măsuri restrictive in
privint:a dreptului evreilor âe a se aproviziona cu
alimente. Se constată că evreii nu pot fi dizlocati
dintr-o dată din viata comercială. Trebuie evitată
producerea unui vacuum.
Şedinta se deschide sub preşedintia domnului mareşal Ion Antonescu.
conducătorul statului.
Iau parte domnii: general D. Popescu, ministrul afacerilor interne; I.
Marinescu, ministrul justitiei; ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice şi
comunicatiilor; general Gh. Dobre, ministrul înzestrării armatei şi producţiei de
război; Aurelian Pană, ministrul agriculturii şi domeniilor; Al. Neagu, ministrul
finanţelor; general C. Constantin, subsecretar de stat al Aprovizionării Armatei şi
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Populatiei Civile; Al. Otulescu, guvernatorul Băncii Nationale a României; general
I. Răşcanu, primarul general al Capitalei; Gh. Minescu, directorul general al
I.N.C.0.0.P.-ului; dr. Petre Vlad, subdirectorul general al Institutului Central de
Statistică; Const. Vlad, industriaş; ing. Gh. Adonie, directorul general al Minelor.
[. . . ]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Domnule general Constantin,
dumneata ce mai ai?
Dl. general C. Constantin, subsecretar de stat al Aprovizionării : Am
.reglementarea aprovizionării evreilor".
Eu am studiat această chestiune, am înaintat un raport în sensul
ca să executăm aprovizionare evreilor prin comunttătile evreieşti. În
acest sens este şi solutiunea dv. ca distribuţia să se facă în piete
evreieşti, prin pnmarn, care vor da articole rationalizate şi
nerationalizate, în raport cu efectivele.
În ceea ce priveşte diferitele magazine unde tăranii se duc să
cumpere o sticlă de lampă, un fitil sau alte ustensile necesare
gospodăriei lor, eu aş propune să înlocuim pe evrei cu magazine făcute
de I.N.C.O.O.P.1•
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Am văzut propunerea aceasta2•
Dl. Gh. Minescu, directorul general al l.N.C.0.0.P.-ului: Am de făcut obiectii.
Se arată că l.N.C.0.0.P.-ul să preia toate magazinele evreilor.
Nu se poate aceasta, pentru că ar trebui un miliard şi jumătate şi nu-i
am. Este vorba de lucruri de primă necesitate, care se găsesc la
magazinele evreieşti. Este adevărat că noi suntem vinovati. Ştiu că şi
astăzi se dă ulei în magazine evreieşti.
DL mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: De aprovizionare?
Dl. Gh. Minescu, directorul general al l.N.C.0.0.P.-ului: Nu. A fost un prefect de
Botoşani care a declarat categoric că distribuie şi la evrei. Eu am prins o
Federală care distribuia şi prefectul a spus că nu e adevărat, m-am
minunat, dar aceasta este situaţia. În timp ce românii nu reuşesc să
obtină ceva, evreii obtin.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Aceasta s-a întâmplat şi cu
Consiliul de Patronaj , care n-a putut obtine de la Ministerul Economiei
Nationale ceea ce cerea. Trebuia să importe încă din luna august orez
din Bulgaria, cu 90 lei kg şi autorizaţia n-a ieşit decât în decembrie, când
nu s-a mai putut face transportul. Aceasta, ca să vedeti ce înseamnă
mafia birocratică. Orezul se vinde cu 330 lei kg şi o societate de
binefacere care este patronată de stat, care a ajutat statul, n-a putut să
aducă orez la Bucureşti cu 90 lei kg. Au trebuit cinci luni ca să obţină
autorizaţia, au trebuit eforturi mari şi interventiunea mea, ca să obtinem
această autorizatie.
Domnule general Dobre, ce ai făcut cu Odesfer-ul3?
Dl. general Gh. Dobre, ministrul înzestrării armatei: Odesfer este la Economia
Natională. Am spus domnului Orghidan . . .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Domnul Orghidan este trei
sferturi jidan şi numai un sfert român. Acesta este domnul Orghidan.
I-am spus-o în fată. Ne-a rulat şi în chestiunea Auşnit. De aceea nu l-am
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mai primit pe domnul Orghidan în casă la mine. Eu ştiu să lovesc şi în

prieteni şi în duşmani cu aceeaşi armă.
Dl. I. Marinescu, ministrul justiţiei: Dv. ati dat ideea grupelor de angrosişti
controlori, ca să vedem cum se vând mărfurile.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Unde este domnul Ghiolu?
Dl. I. Marinescu, ministrul justiţiei: În Elveţia.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Domnule Marinescu, să discutati
şi cu domnul Minescu de la l.N.C.0.0.P. şi cu domnul Pană şi să-mi
aduceti soluţia, să nu ne lăsăm la infinit judecati de evrei şi de alti tâlhari
de prin ministere. Ei îşi dau mâna pe sub ascuns . Dv. ştiti că au trebuit
luni de zile ca să se ia Zarojanii din mâna jidanilor. Sunt domni care n-au
interes să dea nimic Consiliului de Patronaj . Noi menajăm trei persoane,
însă ne multumim tara întreagă.
Ar nemultwni câţiva jidani şi câţiva nemernici, dar ar multumi o
sută sau 200 OOO de oameni şi dacă adunăm şi familiile lor, însemnează
300400 OOO oameni. Şi atunci în loc să nemulţumim un număr de
300-400 OOO oameni, preferăm soluţia cealaltă: să nemulţumim 4-5
oameni.
Trebuie să ne gândim să nu nemultumim masele. O spun aceasta
fără să fiu demagog şi fără să scot panglici pe nas şi pe ochi. Dar eu
vreau să satisfac masele.
Dl. A. Pană, ministrul agriculturii: Acelaşi lucru se petrece şi cu turtele.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să iei şi chestiunea aceasta în
mână, domnule general Dobre şi să vezi ce este.
Dl. A. Pană, ministrul agriculturii: Am materialul chiar la mine .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu putem prelungi la infinit
această şedinţă. Aveam anumite chestiuni pentru astăzi. Celelalte, data
viitoare. Dacă este nevoie, săptămâna viitoare facem un alt consiliu
economic, însă dacă ati pus la punct chestiunile. Tot ceea ce avem în
restantă, din cauza lui x, a lui y, a mea, a domnului Fintescu, veniti să le
rezolvăm. Să le dăm chiar o solutie mai proastă, dar să nu stea
chestitmea în loc.
În ce priveşte chestiunea cu prefectii: în ceea ce a spus domnul
Minescu să se dea preciziuni şi d-ta, domnule ministru de interne, să iei
măsuri în contra prefectilor, făcând o anchetă acolo, căci se poate
întâmpla ca să nu aibă unde să distribuie.
Dl. Gh. Minescu, directorul I.N.C.0.0.P.-ului: Aşa a spus el, că n-ar cui da.
Dl. general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: D-ta n-ai spus aceasta.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu pot admite că nu se găseşte
în tot oraşul Botoşani un magazin românesc care să desfacă uleiul. Dacă
aş fi prefect acolo. aş deschide cinci magazine, mai ales când ştiu că se
ajunge la românizare.
Dl. general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Am să fac cercetări şi am să
vă raportez.
S-a propus să se facă aprovizionarea evreilor de către primării,
dar primăriile n-au personal. Astăzi n-au rămas decât cu o treime din
personalul lor, aşa că n-au cum face. Apoi, cred că nu este pentru
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prestigiul unei autorităti ca să se facă această aprovizionare prin
primării.
Dl. general C. Constantin, subsecretar de stat al Aprovizionării: Am spus numai:
sub controlul primăriei.
Dl. mareşal Jon Antonescu, conducătorul statului: Ideea a pornit de la mine.
Din Buletinul de Informatu ce am constatat?
În Moldova, cu toate că am luat o serie de măsuri restrictive, cu
toate că am scos pe evrei, cu toate că l.N.C.0.0.P.-� a făcut comert
după indicaţiile date de mine - nu puteam să dislocăm dintr-odată şi să
producem un vacuum în viata statului nostru; de aceea i-am dat
l.N.C.0.0.P.-ului în primul an fonduri mari ca să se dezvolte şi de aceea
i-am spus l.N.C.0.0.P.-ului: din beneficiile pe care le realizezi anul
acesta vei lucra la anul viitor, pentru a disloca pe evrei - cu toată această
grijă a mea, ce am constatat în Moldova? Că totuşi evreii domină viata
economică a Moldovei.
Cum? Ţăranul este producător de porumb şi vine la oraş ca să
vândă ceea ce a produs. Şi la oraş ce face? Trage la hanul evreiesc,
unde negociază. Şi acolo află o mulţime de lucruri, pe care i le spune
jidanul. li spune fel de fel de lucruri: nu fi prost; vezi ceea ce faci şi câte
altele. Şi omul îi vinde porumbul, grâul, pe care el le ia cu câştig, le bagă
la magazie şi pe urmă jidanul le ascunde şi le speculează mai târziu.
De aceea am spus să se ia măsuri ca jidanii să nu mai vină în
contact cu ţăranii; să se facă case pentru când vin în oraş ţăranii.
Dl. general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: S-a făcut.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: A doua chestiune: s-a pus
problema cum putem împiedica pe jidani să cumpere de pe piaţă o dată
cu toti românii. De ce? Fiindcă jidanii dau mai mult ca să aibă ceea ce
vor şi au scumpit astfel şi viata. Am trecut şi la unele măsuri, unele din
ele sunt imitaţii de prin alte părţi, ca să nu se vândă jidanilor în piaţă
decât de la ora 10 înainte. Dar măsura n-a dat nici un rezultat, căci
jidanii găsesc români care cumpără pentru ei din piaţă. Deci nici măsura
aceasta n-a dat rezultate.
Nici aceasta, pe care vrem s-o aplicăm, nu va da rezultate. Însă,
acolo unde se poate aplica, s-o aplicăm. Întelegi, Popescu?
Dl. general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Da.
Dl. mareşal Jon Antonescu, conducătorul statului: Numai acolo unde se poate
aplica. Asupra tuturor articolelor care sunt necesare vieţii, nu se poate
aplica. Dar sunt articole asupra cărora se poate aplica. Distribuiti prin
Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării: ulei, zahăr, grăsimi, paste
făinoase şi altele. Şi atunci ce să facă Aprovizionarea? Ştiu, de exemplu,
că la Bacău sunt 300 OOO evrei care au nevoie de atâta făină, de atâta
zahăr, de atâta ulei. Atunci, spun: atât se dă comunitătii evreieşti.
Organizează-te dumneata, comunitate evreiască, să primeşti cantitatea
cwenită şi distribuie-o dumneata. Primăria face numai control. Nu
distribuie ea.
Dl. general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Numai control?
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Da; numai control.
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Dumnealui dă comunitătil evreieşti ceea ce trebuie şi comunitatea
evreiască distribuie ea, însă evreul nu mai are voie să cumpere de la
celelalte magazine.
Dl. general C. Constantin, subsecretar de stat al Aprovizionării: Să se facă pieţe
evreieşti.
Dl. general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: S-a făcut4
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Pe baza acestor date, trebuie
studiată chestiunea.
A. S . R . 1 . dosar 400 1 O. voi . 7 1 . fi iele i 86- ! 92
• • •

.

l Institutul National al Cooperaţiei.

2

Propunerea cu data de 17. XIl./43 avea următorul conţinut:
.Domnul mcnşal a dispus ca evreii din Moldova si:! 58 aprovizioneze cu tot ce le trebuie.
exclusiv prin comunft:Oţfle respecttve.
Subseaetcrtatul de Stct ol flprovfzfonăff, în executcna acestei dispoziţii, o dat ordin
prefecţflor din Moldova si:! Io mOsurtle cele mol potrtvfte. în raport cu condltfunfle locale, pentru
apravlzfonaeo evrellor cu alimente şi diverse ortfcole, ostf8I încOI::
1 . SO 58 întrerupO c� contocb.11 între t(ranl, producOtcrl şi evrei.
2. SO se organizeze aşa fel apravlzfonaeo evrellor, înc6t el sO nu mol poot:O acapaa
ollmentele şi nici SO fnlluenteze piaţo locok!i (sporind preţurlle).
Tn urmo acestor ordine. prefecţii din Moldova ou dat o serie de ordonanţe prMtoae la
ollmentcna evrellor şi contocb.11 lor cu toranll.
Prefecturl le în ropoatefe lor cons� co contocb.11 intre ţOranf şi evrei nu poate li complet
suprimat deoaece:
unele atfcole de prlmO necesitate negOslndu-se dec6t în magazlnele evreieşti, toranll sau
micii negustori rom&ll fac cumpOrOturf din aceste magazine, put&ld vinde în schimb şi pe sub ascuns
unele ortfcole alimentare:
· supravegherea magazlnelor evreieşti cere un numa mc:n de funcţional.
Pentru remedierea acestor neajunsuri şi fatO de rapoc:rtele prefecţllor din Moldova,
Subsecretcrtatul de Stat al �lzlonOrll o luat mOsurl co:
1 . Evreii sO fle aprovizionaţi cu atfcole alimentare numai prin comunlt:Otfle evnaleştl.
Aceste comunlt:Otf SO fle obllgate, cu outarlzatfo prlmălel, sO constlb.Jle pieţe evreieşti, fn ccn
so se v&dO ollmentele primite de la prlmăllle respecttve, prin negustori evrei sau l'OITbll.
2. Primăllle SO destine ortfcole ollmentare şi contlt:Otfle ce se vor putea da evreflor.
Prlmăllle sO supravegheze de aproape pieţele evreieşti.
3. Preţele evrellor si:! nu se deschldO zflnlc, decOI: de la ora 1 0. 1 2.
4. Accesul toranllor în pieţele evreieşti sO fle cu totul Interzis.
Magazinele evreieşti alimentare ccn nu sunt în pieţe SO fle închise, pulilndu-se deschide în
piota evreiasco.
2. 1\-tlcolele alimentare raţionalizate so fle distribuite comunltOţllor evreieşti, excluslv de
prlmOrlile locale.
3. �lzlonorea evreilor cu combustibil sO se foco numai de Io depozite, fiind Interzis o se
aproviziona direct de la t(ranf.
4. Pentru a se asigura o completO rupere o contocb.Jlul dintre toranf şi evrei, 1.N.C.0.0.P. so fle
obllgot si:! deschide!! în fteccn oraş cu populatfe evreiasco magazine cu atfcole de prlmO necesitate
(monufacturO, plel&le. diverse atfcole casnice: IOrnpl, sticle, fltflurl etc.).
·
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Aprovlzloncrea acestor magazine sO se focO: fie direct de l.N.C.0.0.P. prin resurse proprii, fle
prin curnpc::rcno mOrfurilor ce se allO astOzi în magazinele evreieşti, căoro sO nu li se lase decât
contltOţlle strict necesae penb'v nevoile populaţiei evreieşti.
Pe viitor. magazinele evreieşti sO nu se poot6 aproviziona decât prin l.N.C.0.0.P.. în proporţia
stabilito de Prefecturo judel;Ulul respectiv.
Prefecturile şi l.N.C.0.0.P. sO fle obligate o onunta populaţia judeţelor din Moldova co
articolele de prlmO necesitate se pot aproviziona numai de Io magazinele 1.N.C.0.0.P.
S. Toate honurile evreieşti sO fle închise.
6. SO se lnterzlcO evreilor sO prlrneascO sau sO gOzduloscO pe sOtenl. sub sancţiuni foarte
severe şi penb'v evrei şi penb'v sOtenl.
Se onenozO raportul cu mOsurile luate de Prefecturi penb'v opravlzlonorea fllle
l' ilor din
Moldova, precum şi rezultatele lor.
De asemenea, propunerile acestor Prefecturi.
Asupra tuturor propunerilor orOtote în adreso Subseaetalotulul de Stat ol Aprovlzlon&ll.
Comisiunea lntennlnlsterlolC! SpeclolO penb'v orgonizorao regimului evreilor avlzeazO co deocomdotO nu se
poate Impune evreilor din tootO tera oit regim în prlvlnta opravlzlon&ilor, decât co el sO fle opriţi sO
pootO face cumpaOturl de orice fel, înainte de oro 1 0 dlmlneota (oforO de p61ne). Chestiunea r0m6ne în
studiu.
Totuşi, mOSuro opravlzlon&ll 8\ll'ellor din Moldova, prtn oftcllle respecttve ole Centralei Evreilor,
se opllcO. dendu-se ordine în acest sens de cOtre Ministeru! Afocerllor Interne. Subseaetorlotulul de Stat
ol Aprovlzlon611 şi Împuternlcltului Gwernulul penb'v Reglementoreo Regimului Evreilor.
Rezoluţia moreşalulul: .AstOzl se opravlzloneozO şi de Io ţaranl, şi din pieţele flllel' ieşti.
rom6neşti şi de Io oftclile noastre. SO se închidO magazinele alimentare evreieşti, honurile". (A.S.B„ Fond
P.C.M„ dosar 295/1945, filele 18, 19, 20, 2 1).
' Decretul-lege pentru înfiintarea Oficiului de Desfacere a Prcxluselor Laminate de Fier (ODESFER.), a fost
dat la 1 martie 194 1 . Printre abibutii a fost şi românizarea totală a comerţului de fierărie până la sfârşitul
anului 194 1 . (Vezi docwnentul 7 din volumul de fată).
' Primele restrictii de aprovizionare a evreilor au fost aplicate în noiembrie 194 1 . Prin Crrculara
Cabinetului ministrului de interne m. 2 1 122, din 6 noiembrie 1 941, se stabileşte că evreii pot să se
aprovizioneze din pieţele publice numai după ce s-a aprovizionat populaţia românească şi aceasta în timp
limitat, în raport cu numărul de evrei din oraşul respectiv. (E.R. 1 940- 1 944, pag. 333).
La 5 noiembrie 1942, Cabinetul ministrului afacerilor interne transmitea, prin Circulara m. 18899,
următoarele: .Domnul moreşol Ion Antonescu. conducOtorul statului, ordonO: aprovizionarea populaţiei
evreieşti cu alimente sO se foco de PrlmOrle numai prin comunitatea respectlvO, Tn raport cu numOrul
persoanelor flec&el fomilll. Evreii nu mol ou voie sO cu� de Io t&onl. AceostO dispoziţie se vo aduce

Io cunoştlnta populaţiei prin «ordonanţe•. odOugeindu-se co evreii cere vor cotea dispoziţiunile de mol sus
vor fi trimişi în Transnistria. lor ţ&onil Internaţi în �- PrlmOrlile vor alege Io flecore barlerO o oraşului
câteva scose din acelea rOmose dlsponlblle de Io evrei, pe core le vor omenojo Tn scopul de o gOzdul pe
ţOronil core r0m6n peste noapte în oraş. Nu se admite sub nici un motiv co ţOronll so loculoscO peste
noapte Io evrei". (J. Ancel. op. cit.. voi. IV. p. 337. documentul 1 69). Ordonante în spiritul celor formulate
în Circulara citată au fost date de mai toate Prefecturile şi Primăriile orăşeneşti: la Sibiu la 5 noiembrie

1942, în judetul Argeş la 1 2 noiembrie 1942 ş.a. În ace.laşi timp, Ministerul Justitiei comunica, printr-o
adresă din 5 februarie 1943, Preşedinţiei Consiliului de Miniştri: Comisiunea Interministerială din 2
februarie curent a hotărât că .deocomdotO nu se poate Impune evreilor oit regim în prlvlnta opravlzlon&li
decOt ca el sO fie opriţi sO poot6 face cumpăOturl de orice fel înainte de oro 1 0 dimineaţo (oforo de
p61ne). Chestiunea rOmOne în studiu". (J. Ancel, op. cit„ voi. X, pag . 306, docwnentul 12).
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159
1943, martie 3

Şedint:a Consiliului de colaborare. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, ordonă să se
mobilizeze batalioane de evrei pentru construirea
unor linii de cale ferată.
[.]
Domnul general Şteflea: Supune domnului mareşal obiectiunea Căii Ferate, care
nu vrea să primească batalioane de evrei în locul celor de lucrători
români, pentru că evreii nu au echipament, nu au voie să stea în sate şi
sunt bătrâni.
Domnul mareşal ordonă să se dea totuşi astfel de batalioane de
evrei: vor fi puşi sub regim militar; Marele Stat Major va da din bordeiele
pregătite pentru front pentru a-i adăposti. Înlocuirea detaşamentelor de
români cu batalioanele de evrei se face treptat.
A.S . R . 1 . Fond Penale. dosar 400 1 O. voi . 92. p. I. fi la 1 04
.

.

.

1 60
1943, martie 5

Mareşalul Ion Antonescu i-a acordat un interviu
scriitorului Ion Al. Brătescu-Voineşti. S-au făcut
referiri şi la problema evreiască.
Nu-l văzusem de aproape o jumătate de an. În acest răstimp, poate de
cincizeci-şaizeci de ori am auzit din gura a diverşi domni, care se pretindeau
perfect de bine informaţi, vestea că mareşalul e bolnav, ostenit, prăpădit, stins .
Când această veste venea din gura unor politicieni, nu-i dam nici un
crezământ - ştiam că am de-a face cu nişte bârfitori. Am auzit-o însă şi din gura
unor oameni care deţin situaţii în orânduirea actuală, ba într-o zi mi-a şoptit-o
chiar un magistrat.
- De unde ştii aceasta? - l-am întrebat cu îngrijorare. L-ai văzut chiar
dumneata acuma de curând?
- Nu l-am văzut , dar o ştiu din sursă foarte autorizată.
Mare nenorocire! îmi ziceam. Când tara noastră se găsea în buza unei
fioroase prăpăstii, Dumnezeu ne dăruise un om care ne-a scăpat-o. Un om care
întrunea două însuşiri, care de ordinar se exclud una pe alta. In regulă generală,
-
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cugetătorul, omul care reflectează adânc asupra lucrurilor, nu este un om de
acţiune, nu-i place lupta, nu-i place să se arunce în vâltoare, preferă să se tină
deoparte, mărginindu-se la rolul de spectator; iar omul de acţiune nu reflectează
îndeajuns. Foarte rar, la răstimpuri lungi, se ivesc oameni care să întrunească în
făptura lor aceste două însuşiri. Asemenea oameni se numesc Hitler ori Mussolini.
Un asemenea om ne dăruise bunul Dumnezeu în persoana mareşalului Antonescu,
când tara noastră era gata să se prăvălească în prăpastie. Şi iată-ne amenintaţi cu
pierderea lui. Zadarnic încercam să-mi astâmpăr îngrijorarea, zicându-mi că nu
există nici un om să nu poată fi înlocuit, căci tot eu îmi răspundeam că acest
adagiu e adevărat numai pentru vremurile nonnale, nu şi pentru vremuri anormale
ca acelea pe care le trăim azi, când fără un conducător bun, o tară poate fi dusă
la pieire.
Foarte îngrijorat şi vrând cu orice pret să pun capăt unei nelinişti care
ajunsese să nu mă lase să dorm, m-am hotăfât să cer mareşalului o audientă,
pentru a mă încredinta propriis sensibus dacă zvonurile ce se vânturau despre
sănătatea lui erau simple bârfiri.
De multă vreme mă ţineam să-i prezint un plan de organizare a serviciului
cenzurii . I-am cerut o audientă, pe care mi-a acordat-o joia trecută. Mergând spre
preşedinţie, mă întrebam dacă trebuie să-i aduc la cunoştintă ce se zvonea despre
dânsul ş� care ar fi forma în care aş fi putut-o face fără a-l jigni.
Indată ce am fost anuntat, a apărut zâmbitor în cadrul uşii şi m-a poftit în
biroul său.
- Sunt la dispoziţia dumitale. Ce te aduce?
l-am expus planul de organizare a cenzurii . Încordarea cu care mă asculta
mi-a adus în minte imaginea lui Maiorescu, care tot aşa te asculta, fără nici o
întrerupere.
După ce am terminat, m-a rugat să-i prezint un memoriu, dar mi-a
dovedit în mod desăvârşit că acea reglementare, foarte bună pentru timp de pace,
era greu de aplicat în timp de război.
- Dar o să zici - a adăugat - că în timp de pace nu e nevoie de nici o
cenzură.
- Ba nu, domnule mareşal - i-am răspuns -, nu zic deloc aşa dimpotrivă,
eu recunosc necesitatea existentei şi în timp de pace a unei institutii care să nu
mai îngăduie, ca în trecut, oricui să se erijeze în fabricant de opinie publică.
- Evident - mi-a răspuns mareşalul. Îmi pare bine că recunoşti necesitatea,
chiar în timp de pace, a existentei unei instante alcătuită din oameni a căror
cinste, înţelepciune şi imparţialitate să apere, pe de o parte, libertatea exprimării
ideilor, iar pe de altă parte, interesele superioare ale statului. Sunt convins, cum,
desigur, eşti şi dumneata, că nereglementarea libertăţii de a scrie e foarte
vătămătoare când abuzul de această libertate e săvârşit de un om înzestrat cu un
mare talent de scriitor. O mare parte din starea în care aj unsese tara noastră în
vremea din urmă se datora otrăvirii sufleteşti practicată de presa, în care oricine se
putea erija, cum zici, în fabricant de opinie publică.
Claritatea cu care se exprima mareşalul, limpezimea privirii sale, sănătatea
şi energia ce se citeau în figura şi în toată făptura lui m-au făcut să ciocănesc în
lemnul biroului şi ză zic:
- Nu-ţi poţi închipui, domnule mareşal, cât sunt de fericit găsindu-te parcă
întinerit.
,
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Râzând, mi-a răspuns:
- Ţi-era teamă că ai să mă găseşti aşa cwn mă descriu adversarii:
dărâmat, stins, inexistent.
Despovărat de sarcina de a-i aduce eu la cunoştinţă zvonurile ce circulau,
l-am întrebat:
- Aşadar, ştii ce se spune despre dwnneata?
- Cwn să nu ştiu? Mai ştiu însă că numărul celor care răspândesc aceste
ştiri e foarte redus. Grupul lor se compune din acei care îşi dau seama că
piruetele, şiretlicurile şi pehlivăniile prin care dobândiseră în trecut situatu şi
prosperitate nu vor mai avea nici un curs în România _de mâine, din evreii şi
masonii care simt că niciodată nu vor mai ajunge la atotputernicia la care
ajunseseră ieri şi din duşmanii care au tot interesul să zăpăcească opinia publică.
Dar toate născocirile, toate bârfelile şi toate zvârcolirile lor sunt zadarnice,
atâta timp cât marea masă a tării e sănătoasă, ascultă şi îşi vede de treabă.
Că sunt unii oameni socotiţi serioşi, care dezaprobă mcxiul cwn conduc
tara, o ştiu. Dezaprobarea lor se datoreşte faptului că n-am ţinut şi nu tin seama
de sfaturile lor. Dar judecă şi dumneata valoarea acelor sfaturi:
- Domnule mareşal - mă sfătuiau unii ai dus tara în direcţia pe care ai
socotit-o mai nimerită; dar pentru ce nu-ti menajezi posibilitatea revenirii spre altă
directie? Ai alăturat tara de puterile Axei - dar pentru ce nu întretii relatii cu
celălalt grup de beligeranti, pentru cazul când s-ar întâmpla ca victoria să fie de
partea lor?
Puteam eu tine seama de un asemenea sfat? Mai întâi, cwn s-ar fi putut
realiza o asemenea atitudine în ascuns de aliatii noştri? Şi apoi, virtutea noastră de
căpetenie, admirată fără rezerve de marii noştri aliat], este, pe lângă vitejia
armatei noastre, lealitatea noastră, sinceritatea şi lipsa de duplicitate. Această
lealitate va constitui unul din cele mai pretioase titluri cu prilejul încheierii păcii. Şi
ar fi trebuit, după părerea acestor oameni, socotiţi serioşi, ca printr-o politică de
duplicitate să terfelesc astfel grozavele jertfe aduse până acwn!
Altil mi-au vorbit aşa:
- Dumneata, domnule mareşal, ai foarte multe calităti, dar ai şi un mare
cusur: eşti prea idealist, dwnneata uiti că cea mai sănătoasă politică este politica
practică şi realistă. Ce rost are înaintarea armatei noastre la Stalingrad şi în
Caucaz? Ajunşi la Nistru, trebuia să ne oprim şi să ne păstrăm armata, cu care
mai târziu să ne întoarcem spre apus pentru recucerirea ţinuturilor de care ne-a
fost ciuntită tara.
- Nici de rândul ăsta n-am nevoie de nici un efort pentru a te face să
întelegi uşurinţa acestui sfat. Aşadar, după părerea acestor oameni cu răspunderi
pentru trecut, dar care nu vor să-şi ia direct răspunderea pentru viitor decât prin
sfaturi, trebuia să ne oprim la Nistru, să lăsăm duşmanul în coasta noastră la
Odessa şi mai ales să-i lăsăm putinta ca în scurtă vreme să se năpustească din nou
asupra noastră, să ne smulgă ce am câştigat cu aâtea dureroase jertfe, să ne
cotropească întreaga tară. Nici o clipă n-a licărit în mintea lor nici sensul profund
al acestui război, nici lipsa de demnitate a unei asemenea atitudini. Ne-au ajutat
germanii să recucerim Basarabia şi Bucovina, ne-au ajutat să ne înarmăm, să
începem acţiunea de deparazitare a tării de duşmanii interni, evreii, duşmani pe
care ii socotesc mai vătămători decât cei externi, pentru că de la duşmanii din
afară ne poate veni ciuntirea trupului tării, iar de la cei dinăuntru, otrăvirea şi
-

50 1
https://biblioteca-digitala.ro

ticăloşirea sufletului neamului nostru. Şi ajunşi la Nistru, ar fi trebuit să ne oprim,
să zicem gennanilor: noi ne-am luat ce ni se cuvine, ne oprim aici - dumneavoastră
puteţi continua războiul dacă vă convine. Puteam eu să săvârşesc acest act care ar
fi dezonorat pentru vecie şi generatia noastră şi armata şi istoria neamulw?
De-a lungul veacurilor trecute, luptând pentru apărarea tării noastre, am
apărat indirect şi civilizaţia din apusul Europei. De rândul acesta ni se oferea
prilejul unei colaborări directe şi conştiente la apărarea civilizaţiei umane împotriva
celei mai înspăimântătoare primejdii de care a fost amenintată vreodată.
Armata noastră a avut astfel prilejul să înscrie în istoria neamului nostru
pagini de un eroism supraomenesc. De fapta mea nu mă simt dator să dau
socoteală decât lui Dumnezeu, propriei mele conştiinte şi păturii sănătoase a
neamului nostru, care simt că e alături de mine. Credinta mea nestrămutată în
victoria finală a puterilor Axei mă îndea� să duc lupta până la completa
zdrobire şi nimicire a iudeo-bolşevismului. O voi duce până la capăt, pentru că ,
repet, cred fără nici o umbră de îndoială în victoria totală. Neînsemnatele succese
ale duşmanilor din vremea din urmă pot îngrijora şi descuraja pe cei care-şi
închipuiesc că drumul spre victorie e drept şi de o neîntreruptă înaintare, ca
traiectoria unui proiectil. Eu ştiu că acel drum are unele cotituri şi urcuşuri grele de
străbătut. Aceste piedici ce întâmpinăm în drumul nostru nu-mi clatină credinta în
izbânda finală. Pentru a-mi pierde această încredere, ar trebui să uit că tot
progresul omenesc a izvorât dintr-un continuu triumf al adevărului şi al luminii
asupra minciunii şi întunericului; iar adevărul şi lumina le reprezentăm noi şi cei
alături de care luptăm.
- A! Domnule mareşal - l-am întrerupt eu - n-am cuvinte · prin care să-ţi
descriu ce balsam binefăcător reverşi în sufletul meu şi cât mă simt de fericit şi de
măgulit de consonanta sufletelor noastre, căci şi eu cred, fără umbră de şovăire,
în victoria noastră finală. Ca să-mi pierd această încredere şi ca să pot presupune
că s-ar putea să triumfe iudeo-bolşevismul, ar trebui să scotesc că omenirea a atins
punctul culminant al evoluţiei sale ascendente şi că de aci înainte e osândită să se
întoarcă la starea în care se găsea în secolul al treisprezecelea.
- Asta e şi credinta mea - mi-a răspuns mareşalul. Apoi, după o clipă de
tăcere:
- Dar crede cineva că pe mine nu mă doare înfiorător gândul jertfelor ce
am adus până acum şi vom aduce şi de aci înainte în această luptă? Nopţi întregi
de insomnie , în care îmi mutam perna de la un capăt la celălalt al patului, am
petrecut gândindu-mă la pieirea atâtor tineri în floarea vârstei, printre care vor fi
fost oameni de talent şi poate chiar de geniu. Alinarea acestei suferinte mi-o aduce
gândul că pe lumea asta nu există fericire gratuită şi că nici un mai bine nu se
poate realiza fără trudă şi fără jertfe.
Aşa mi-a vorbit mareşalul. Audienta, ce socoteam că nu va dura decât
zece minute, a durat o jumătate de ceas. Am reprodus numai o parte din
convorbirea noastră . Voi arăta sub fon .a unui interviu restul convorbirii noastre,
din care m-am încredintat că zvonurile ce se vânturau la adresa sănătătii
.
conducătorului statului sunt minciuni sfruntate, puse în circulaţie de ticăloşi.
Şi acum ca încheiere. Sunt un om bine crescut. Nimeni nu poate afinna
că m-a văzut comiţând un act lipsit de bună cuviinţă . Sunt un om blând şi pacinic.
Nimeni nu se poate plânge că l-am lovit sau l-am brutalizat vreodată.
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Pe de altă parte, am ieşit din boala din urmă atât de slăbit, încât un
băietaş de 12 ani mă poate răsturna cu un brânci.
Socotind însă că actiunea de a semăna, prin minciuni, în sufletul
oamenilor neîncredere în valoarea conducerii este o ticăloşie extrem de
vătămătoare intereselor tării şi ale neamului nostru, sfătuiesc pe acei care ar
îndrăzni să continue această ticăloşie să n-o întreprindă când voi fi eu de fată ,
pentru că jur pe cinstea mea şi pe ce am mai scwnp pe lwne că, aşa \?ine crescut
şi slab cum sunt, cu riscul de a fi ucis în bătăi, îi voi scuipa în obraz, drept în
obraz.
Porunca Vremii. 5 martie 1 94 3

161
1 943. martie 1 1

Şedinta Consiliului d e colaborare. Extras privind ordinul
mareşalului pentru revizuirea scutirilor Cle la munca
obligatorie, acordate evreilor.
II. Problema evreilor
Domnul mareşal ordonă ca Marele Stat Major să revadă clasarea şi
întrebuinţarea evreilor supuşi obligaţiunilor de munca obligatorie; revizuirea va
începe chiar la 1 2 martie crt.
În acest scop, domnul general Pantazi, general Dobre, general Şteflea şi
dl. , ministru al justiţiei se vor întruni pentru a examina în ansamblu întreaga
problemă.
În plus, Marele Stat Major va trimite Cabinetului Militar o notă cuprinzând
date asupra numărului evreilor scutiţi sub orice formă de la îndatoririle legale,
comunicările ce a primit de la Comisia de clasare etc ., în scopul de a se putea
ordona cercetări.
Marele Stat Major va trebui să satisfacă toate cererile, dând cei 23 OOO
evrei solicitaţi1 •
A.S . B . . :=ond P . C . M . . dosar 4 70/ 1 94 i
' Solicitarea a venit din partea Primăriei Capitalei.

•

503
https://biblioteca-digitala.ro

162
1 943, martie 1 2

Şedinţa Consiliului de ordine publică. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, ordonă ca în 24
de ore să fie scoşi toti lucrătorii evrei din toate
fabricile de cherestea.
Dl. prefect al judeţului Neamţ: Societatea Da�ia are un reprezentant în Piatra
Neamţ, pe jidanul Smulovici. Industria lemnului a fost oprită de a face
comert cu lemne şi totuşi ei lucrează în industria lemnului.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Ce s-a făcut cu evreii arestaţi?
Dl. I. Marinescu, ministrul justitiei: N-a fost adus nici unul.
Dl. prefect al judeţului Neamţ: Sunt liberi.
Dl. I. Marinescu, ministrul justiţiei: Acei care au fost trimişi la Bucureşti au fost
arestati de procuror. S-a făcut anchetă. Se găseşte trimis în judecată
pentru luare de mită Alex Georgescu Costeşti, de la Societatea de
cherestea Egar .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: In tot cazul, domnule prefect,
dacă în oraşul d-tale şi în judeţul d-tale îşi fac de cap evreii, pari vinovat
şi d-ta. Lucrurile trebuia să le semnalezi la timp. Dacă evreii continuă să
facă ca înainte, înseamnă că ung pe cineva, nu numai pe persoanele
locale, dar mai sus, mult mai sus. Aceasta am vrut să-ti spun d-tale . Deci
este primul semnal de alarmă . Ceva neregulat se petrece în judeţul
Neamţ şi în oraşul Piatra-Neamţ. Dacă jidanii îşi fac de cap acolo, d-ta,
care eşti în mijlocul lor, o poţi vedea şi poti să o şti.
Dl. prefect al judeţului Neamţ: Am raportat.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dacă ai raportat, trebuiau luate
măsuri. Ce ai raportat?
Dl. prefect al judeţului Neamţ: Am raportat că evreii capătă permisiunea să se
ducă chiar la ţară .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: De la cine?
Dl. prefect al j udeţului Neamţ: Probabil că au indus în eroare Ministerul de Interne.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Nu se poate.
Dacia a adus 32 evrei din Transnistria cu aprobarea preşedintiei, pentru
a fi repartizaţi la diferite industrii ca personal tehnic. Dacă au fierăstraie
în judeţ, se duc probabil acolo în judet.
Dl. prefect al judeţului Neamţ: Da. Aşa este.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Este absolută nevoie de ei? Dacă
jidanii aceştia mor, se opresc fierăstraiele? Dacă toţi jidanii din Ţara
Românească au murit într-o zi sau a bombardat Bucureştiul şi mor, ce
facem noi? Oprim fierăstraiele?
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Problema este
pusă în mare: atâta vreme cât nu putem înlocui complet personalul
evreiesc . . .
. .

•
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Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: De ce? Suntem o rasă prea
proastă noi şi ei sunt prea deştepţi? Ce pot face ei nu putem şi noi?
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Nu ne vine
personal românesc. Este stare de război, aşa încât numărul personalului
românesc s-a redus aproape la 50%. Carnetul de scutire de n;tuncă de
folos obştesc, prin Ministerul Justiţiei, s-au redus cu 50% faţă de anul
trecut.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Domnule doctor Dănulescu, noi
am legiferat chestiunea muncii .
Dl. dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat al muncii: Noi, după legile în vigoare
n-avem posibilitatea, în cadrul de activitate al Subsecretariatului Muncii,
decât să recomandăm înlocuirile sau dublurile. Dacă conducerea sau
patronii socotesc că lucrătorii nu corespund din punct de vedere
economic intereselor întreprinderilor lor, ei ne refuză şi noi nu avem
posibilitate de sancţionare.
AJŞa că această românizare se face lent. Şi mai ales datorită
faptului că sunt interese economice de prim ordin, care interesează
actuala economie a tării şi în afară de aceasta, dublurile şi înlocuitorii
50% din ei - suntem obligaţi să ţinem pe evrei în întreprinderi până la
demobilizarea elementelor româneşti plecate la datorie.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să-i scoţi în 24 de ore pe toţi
evreii din toate fabricile de cherestea din toată Moldova.
Dl. general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Am dat o singură aprobare.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să-i scoţi şi să stea toate
fabricile în loc. Acesta este ordinul meu: toţi evreii, din toate fabricile de
cherestea, să fie scoşi. Şi veţi vedea cum se găsesc români care să facă
ei această afacere.
Dl. prefect al judeţului Neamţ: Comerţul nu se poate româniza din cauza
alineatului doi al art. 2 din legea de românizare, în care se prevede că
atunci când este o locuinţă sau o altă clădire afeclată unui comerţ sau
unei industrii, ea nu se poate evacua. Şi în Moldova, toţi evreii locuiesc
la un loc cu prăvăliile lor. Am încercat să-i scot pe evrei din locuinţele
lor, dar justiţia le-a dat câştig de cauză.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să se prezinte domnul ministru
Dragoş chiar mâine la mine cu această chestiune şi să se prezinte
articolul modificat. Deci, toţi evreii să fie scoşi din aceste fabrici de
cherestea.
Dl. dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat al muncii: Din toată tara?
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Nu sunt în toată
tara.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Chiar dacă vor fi scoşi, veti
vedea că nu va sta nici o cherestea pe loc. Veti vedea că se vor găsi
specialişti români. Din toată ţara să fie scoşi toţi evreii imediat.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: În Bucovina s-au
introdus români.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Foarte bine.
[ . .]
Ce altă chestiune mai avem?
-

.
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DL general D. Popescu, ministrul afacerilor interne: Cafenelele de la Brăila.
Dl. I. Marinescu, ministrul justiţiei: Din rapoartele Parchetelor generale se constată
că unul din elementele care întreţin vitalitatea evreilor i1 constituie peste
tot cafenelele. Am făcut o cercetare prin Parchetul General. La
Bucureşti sunt circa 1 00 cafenele.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Toate sunt în mâna grecilor.
Dl. I. Marinescu, ministrul justiţiei: 27 _?in cafenele sunt ţinute de misiti evrei; 1 7
de oameni certaţi cu j ustiţia . ln afară doară de 5-6 care sunt cafenele şi
restaurante, ar trebui ca mare parte să fie închise.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să le închizi. Cafenelele nu sunt
prea rentabile.
A.S . B . Fond 1 03. microfilme. rola 1- 1 06
.

163
1943, martie 1 7

Şedinta Consiliului de Miniştri cu guvernatorii .
Mareşalul Antonescu, conducătorul statului, interzice
functlonarilor de stat să „trateze pe un cetătean
român, de orice origine etnică ar li el, în termeni
necuviincioşi"; sunt în joc interese superioare de stat.
[. . .]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . . ] Domnilor miniştri de interne
şi justiţie, să ştiţi că nu admit sub nici un motiv ca noi să ne comportăm
cu minorităţile aşa după cum ungurii se comportă cu românii noştri din
Ardealul de Nord. N-are voie nici un funcţionar, nici o autoritate să
trateze pe un cetăţean român, de orice origine etnică ar fi el, în termeni
necuviincioşi.
Nu este admisibil acest tratament nici pentru cetăţenii români de
origine etnică română. Poate cineva să facă o crimă , dar omul trebuie
să fie tratat ca om, chiar după ce l-a condamnat justiţia. Toţi termenii
aceştia j ignitori trebuie să iasă odată pentru totdeauna din vocabularul
românesc. [ . . . ]
Dacă am avut cetăţeni care n-au fost totdeauna la înălţimea
cerinţelor vremii, aceasta s-a întâmplat pentru că n-au fost tratati de
organele statului aşa cum trebuiau trataţi .
. . . Să înceteze acţiunea nechibzuită care spune că cei născuţi şi
botezaţi în ritul catolic nu pot fi trecuţi ca de origine etnică română. Un
asemenea document a ajuns la Vatican. Noi ne sprijinim şi pe Vatican,
pentru că ne gândim la interesele superioare ale statului [ ]
A. S. R . 1 . Fond Penale. dosar 400 1 0/7 1 . fi lele 209. 2 1 1 . 2 1 4
. . .

.
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1 64
1943, martie 25

Şedinţa Consiliului de colaborare. Extrase din
rezumatul procesului verbal al şedintei. S-a transmis
ordinul mareşalului Ion Antonescu privind interzicerea
emigrării evreilor cu barcazul „Pescăruşu .
I. Participă domnii: general Popescu, ministrul afacerilor interne; general
Pantazi, ministrul apărării naţionale; general Dobre, ministrul înzestrării amlatei;
general Şova, subsecretar de stat al Marinei; general Şteflea, şeful Marelui Stat
Major; general Arhip, subşeful Marelui Stat Major; med. gl. Căpitanovici, Direcţia
sanitară; Ion C. Marinescu, ministrul justiţiei; R. Lecca, comisarul guvernului
pentru evrei.
II. S-au discutat şi domnul mareşal a dat dispozitiuni în următoarele
probleme:
1 . Emigrarea evreilor cu barcazul .Pescăruş"
Domnul mareşal a ordonat:
Subsecretariatul de Stat al Marinei să cerceteze care este biroul din S.S. al
Marinei sau organul care fără să ţină seamă de avizul Marelui Stat Major a dat
dezlegarea să plece din apele noastre diferite ambarcaţiuni româneşti cu emigranti
evrei.
Întrucât Marele Stat Major nu a fost de părere pentru aprobarea unor
atari plecări de nave sub pavilion român, trebuia ca Subsecretariatul de Stat al
Marinei să ceară arbitrajul Ministerului Apărării Naţionale.
Pentru clarificarea acestui caz să se cerceteze şi să se ia măsuri contra
celor vinovaţi de a se fi înstrăinat materialul flotant al tării.
În cazul unei imperioase nevoi, era necesar să se ceară aprobarea
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.
Ancheta va mai avea în vedere că aprobarea de principiu dată mai înainte
de Preşedinţia Consiliului de Miniştri punea condiţia ca pentru fiecare caz în parte
să nu se opună motive de securitate militară.
Barcazul .Pescăruş" nu va pleca. Marele Stat Major rămâne responsabil;
avizul său este categoric şi trebuie să fie respectat.
Pentru navele plecate până acum, se va examina fiecare caz în parte şi se
va arăta cine a dat aprobările.
Ca dispozitiuni de principiu:
- nimic nu se face fără avizul Marelui Stat Major;
- în caz de litigiu, ministrul apărării naţionale arbitrează;
- la nevoie se supune cazul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.
Dacă Subsecretariatul de Stat al Marinei a dat aprobări, trecând peste
avizul Marelui Stat Major, va trage consecinte.
Se va vedea de ce această dispozitiune a fost călcată de către dl. vice
amiral Pă� sau de organele în subordine.
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6. Excluderea evreilor din spitale
Luarea evreilor de la spitale este bună ca măsură, însă să se facă exceptie
pentru contabili. Aceştia sunt greu de înlocuit şi numai dacă se pot găsi înlocuitori
să se treacă la eliminarea lor.
7. Munca evreilor
Ce face Serviciul Statistic cu cei 2 500 evrei? Ce lucrează astăzi şi ce au
lucrat până acwn? Domnul Manuilă să arate situatia1•
Să se satisfacă cererea Primăriei Municipiului Bucureşti pentru lucrările
edilitare.
A.S . R . : . , Fond Penale, dosar 400 1 0/92 p . I, fi lele 23 1 -232
1 Raportul lui Sabin Manuilă, directorul general al Institutului "Central de Statistică, înaintat conducătorului
statului la 29 iunie 1944, conţine o sinteză asupra activitătii generale desfăşurate de evrei la acest institut .
Domnul Sabin Manuilă, directorul general al Institutului Central de Statistică, roagă pe domnul mareşal
să binevoiască a aprecia următoarele:
Când s-a examinat problema organizării generale a statisticii, precum şi prelucrarea rezultatelor
recensământului general al tării din 1941 şi a materialului neprelucrat din 1930, fată de enorma creştere
a lucrărilor şi în fata imposibilitătii de a găsi personal disponibil, s-a ajuns la solutiunea de a se utiliza la acel
institut un număr de intelectuali evrei, încadraţi în munca obligatorie.
Domnul mareşal a binevoit a da cuvenita aprobare, iar Institutului i s-au afectat 2 300 evrei.
Pentru a preveni abuzurile, Institutul a lăsat organelor militare sarcina de a selectiona şi
disciplina pe cei necesari, care urmau să ia parte la lucrările statistice, cerând însă ca de preferintă să i se
dea contingente întregi, în special de tineri, tocmai pentru a înlătura angajamentele individuale. S-a cerut a
nu fi înlocuit acest personal prin metoda rotatiei, pentru ca, odată iniţiaţi, munca lor să dea randamentul
maxim. În acelaşi timp s-a introdus metoda recrutării de voluntari, care să lucreze 1 2 luni pe an, în loc de
3 luni, la cât erau obligaţi.
Evreii care au fost selectionaţi de autoritătile militare au depus o muncă onestă şi fructuoasă,
devotamentul lor se explică prin atitudinea Institutului, care i-a supus unui tratament uman, căutând să-i
apere, pe cât posibil, de împrejurări în care pe nedrept ar fi fost vexati sau periclitati.
Este suficient a se cita cazul statisticii juridice. Bătrânii jurl$ti evrei, la apelul tinerilor care activau
în Institut, şi-au pus gratuit serviciile la dispoziţie, iar prin contributia lor s-a ajuns a se înfăptui o lucrare
îndeajuns apreciată chiar de către domnul mareşal.
Sarcina Institutului în dezvoltarea unei atmosfere favorabile desfăşurării activitătii evreilor a fost
nespus de grea, din cauza personalului salariat, care, format din tineret antisemit, în numeroase
împrejurări, s-a manifestat ca atare.
Totuşi, Institutul a reuşit să învingă greutătile şi numeroase lucrări prezentate domnului mareşal
au făcut complet această dOlladă , iar dispoZitiUnea domniei sale de a se menţine la lucrările statistice, până
la capăt, toti evreii, a constituit un titlu de înaltă satisfacţie pentru Institut.
În urma dispozitiilor domnului mareşal, domnul director general, Sabin Mănuilă, s-a prezentat
domnului general sef al Marelui Stat Major cu lucrările pentru mentinerea acestor evrei. obtinând
rezolutiunile principiale.
Cu toate acestea, a avut de suferit numeroase diticultăti de la diferite autorităţi, care au creat o
situaţie ce nu poate fi tolerată.
Biroul X din Sectia l-a a Marelui Stat Major socoteşte Institutul ca o autoritate ce nu merită
încredere. Fără a exista vreun caz de indisciplină sau a se fi făcut vreo obiectiune, acest Birou a desemnat
patru ofiteri inferiori, care să controleze activitatea Institutului.
•
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Această măsura n� are nici o explicaţie, cu atât mai mult cu cât toti domnii generali care au
făcut inspectie în trecut au declarat că detaşamentul Institutului este cel mai bine organizat.
Prezenta celor patru oliteri, departe de a ridica randamentul mW'lcii evreilor, prin suspiciunile
create [ . . . ) a awt efecte tOCITlai contrarii.
Măsurile care au fost luate nu vădesc o tendintă de colaborare, ci de incriminare şi de lipsă de
documentare.
Se citează ca exemplu acuzarea ridicată împotriva Institutului de acel Birou, de a fi constituit o
comisie medicală pentru examinarea evreilor bolnavi, fiind clin această cauz.ă ameninţat şi cu ridicarea
evreilor, când comisiunea a fost constituită pe baza Ul)ui ordin al Comandamentului Detaşamentelor de
evrei clin Capitală şi nu clin initlativa Institutului.
Amenintarea cu ridicarea evreilor este şi fără sens, pentru că prezenta evreilor la Institut nu
constituie o favoare, ci un interes de stat, iar ridicarea lor nu se poate face dec.ât dacă acest interes nu mai
există.

Biroul X poate constata şi semnala eventualele abuzuri, sanctiunea însă nu poate lovi Institutul,
ci personal functionarii care s-ar găsi vinovati de aceste abuzuri.
Un alt fapt semnalat este următorul:
Sectia a VIII-a a Marelui Stat Major a cerut Institutului organizarea statisticii bombardamentelor,
repartizând tn acest scop 163 evrei, scoşi chiar de la apărarea pasivă a detaşamentului Institutului.
Nici nu au început descinderile evreilor recenzori pe teren şi s-a şi lansat de Biroul X suspiciunea
că ultimul bombadament asupra Capitalei a fost mai precis, dat fiind că evreii au făcut recunoaşterea pe
teren.
Bombardamentul ultim în Capitală a fost în 7 mai a.c . , iar repartizarea acestor evrei pentru
lucrarea specificată s-a făcut tn luna iunie.
Afirmatia este deci nedreaptă, gravă şi necugetată. Spre a se evita totuşi suspiciunile, s-a cerut
Marelui Stat Major să ia asupra sa statistica bombardamentelor.
Cazuri similare sunt numeroase.
Pentru a se clarifica această situatie, domnul mar.eşal este rugat să binevoiască a dispune
examinarea amănuntită a situatiei muncii obligatorii de la Institut şi, pe baza constatărilor ce se vor face, să
binevoiască a aproba fie revenirea la situaţia veche de muncă intensă şi fără conflicte, utilizând mai
departe personalul evreiesc, fie desfiinţarea detaşamentului, chiar cu riscul suprimării tuturor lucrărilor date
în sarcina evreilor. Dacă acest lucru nu este admisibil, după cum Institutul crede că este cazul, să se
angajeze personalul românesc necesar pentru continuarea lucrărilor.
Biroul amintit din Marele Stat Major a recomandat să nu se facă interventii pentru evrei, ci să
se solicite personal românesc, care desigur i se va pune la dispoziţie în număr suficient.
Domnul Sabin Manuilă roagă pe domnul mareşal să binelloiască a decide, iar în cazul în care
domnia sa va hotări rămânerea şi mai departe a evreilor la Institut, să dea dispozitii Marelui Stat Major de
a anula ordinul de trimitere la un cleta$ament de muncă a unui număr de 25 evrei, majoritatea titrati, care
acum presteaz.ă muncă obligatorie la Institut, cum şi trimiterea · în exterior a trei medici evrei în aceeaşi
situatie". (A.S.B. , Fond P.C.M., dosar 36/1944, filele 215, 216, 217, 2 1 8).
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165
1943, aprilie 16

Rezumatul discutiilor din şedinta Consiliului de
Miniştri, comisia ordine internă. Extrasele
referitoare la evrei au fost comunicate pentru
uzul personal al prefectilor.
Participă: general Popescu, ministrul afacerilor interne; general Vasiliu, de
la Subsecretariatul de Stat al Politiei şi Siguranţei; general Pălăngeanu, prefectul
Politiei Capitalei; general Diaconescu, director general al Politiei; Eugen Cristescu,
şeful Serviciului Special de Informaţii.
[ . .]
12. Evreii
a) Fată de conduita evreilor de la Braşov, care lucrează cu minoritatea
ungurească, să se convoace şeful comunităţii evreieşti şi să fie avertizat că dacă
continuă, vor fi riclicati toţi evreii şi trimişi în Transnistria. La fel se va face şi cu
evreii din celelalte oraşe din Transilvania, dacă lucrează cu ungurii, împotriva
intereselor româneşti. [ . ]
b) Evreii supuşi unguri, cu paşaport unguresc şi care nu sunt primiti de
autorităţile ungureşti, vor fi intemati în lagăre în Transnistria. Toate aceste lagăre
vor fi organizate ca cel de la Târgu-Jiu, astfel ca viata să fie severă, bazată pe
muncă organizată, însă civilizat1 [ ]
d) Evreii bănuiti de comunism, trimişi în Transnistria şi dovediţi că nu au
fost într-adevăr vinovati vor fi scoşi 9in lagăre si plasati în zonele în care se găsesc
evreii evacuaţi toţi în Transnistria. ln nici un caz nu vor avea dreptul să vină în
tară.
A. S . R . i . =ond Penale. dosar 400 1 0/ 1 1 . fi la 5 1
.

.

.

. . .

.

' Ace.astă hotărâre s-a luat pe baza ordinului mareşalului Ion Antonescu, dat încă în aprilie 1942.
La 11 aprilie 1942, Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Cabinetul Militar Biroul 2, comunica confidential
personal Cabinetului Ministerului Afacerilor Interne că pe nota informativă referitoare la trecerea frontierei
în mod fraudulos a unui grup de 36 de evrei din Ungaria în România şi care ulterior au fost retrecuti în
Ungaria, conducătorul statului a pus următorul ordin în rezoluţie: .Pe viitor sc5 fle b"lmlşi fn Transnisb"fa",
(A.S.R.I. , Fond Penale, dosar 40010, volumul 1 1 , fila 46).
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1 66
1943, aprilie 20

Şedinta Consiliului pentru Reglementarea Creditului.
Mareşalul Antonescu, conducătorul statului, declară
că nu-i poate izgoni pe evrei din tară, căci s-ar putea
întâmpla ca răZboiul să fie câştigat de democrati,
ceea ce " Înseamnă iudeocratte" .
[. . . ]
Dl. D. D. Niculescu Ritz: În privinţa mijloacelor de finanţare, noi am afirmat că
acestea sunt insuficiente şi din pricina unui fenomen foarte ciudat: lipsa
de monede de pe piaţă se datoreşte în bună parte şi faptului că evreii
care au Jost [scoşi] din circuitul economic nomial în practică fac comerţ
ca şi înainte, fără fiscalitate şi fără penalităti, ca comercianti români. Din
această cauză o bună parte din monedă este tezaurizată la evrei.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Care este soluţia?
Dl. D. D. Niculescu Ritz: Eu nu pot să propun solutii.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . . ] Una ar fi cea mai radicală:
să iau pe toţi evreii şi să-i trec peste granită. Dar noi suntem o ţară
mică , nu o ţară mare, ca Germania. Eu lupt să câştig războiul, dar se
poate întâmpla să-l câştige democraţiile. Şi noi ştim ce înseamnă
democraţia: înseamnă iudeocraţie. Şi atunci să expun eu ca generaţiile
viitoare ale neamului să fie pedepsite fiindcă printr-o asemenea măsură
a mea au fost scoşi evreii din tară? Multi evrei au fost scoşi din fondurile
lor de comerţ şi înlăturaţi din viata economică. Dv. spuneţi că unii din ei
mai fac încă comerţ pe picior. Nu putem însă să-i scoatem pe toţi evreii
dintr-o dată din viata economică a ţării.
Dl. D. D. Niculescu Ritz: Să încurajăm elementele româneşti.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: O fac, dar toti evreii umblă
astăzi să cumpere firme româneşti. Evreii caută mai .ales invalizi şi cu cât
găseşte pe unul mutilat mai mult, cu atât caută să-l folosească mai bine
pentru interesele lui. Sunt invalizi plătiţi cu sute de mii pe lună ca să
servească drept coadă de topor evreilor. Acesta este neamul românesc,
te apucă disperarea. Acum toti evreii umblă după orbi de război. Fiecare
fabricant evreu are nevoie de un orb de război ca să-l întrebuinţeze şi
să-l trimită înainte.
AS. 3 . ::: o nd 1 03 . microfi ime. ro!a 1_ 1 06

511
https://biblioteca-digitala.ro

167
1943, aprilie 2 2

Extras din _Procesul verbal al şedintei Comisiunii
Interministeriale Speciale pentru organizarea
regimului evreilor. S-au luat măsuri in legătură cu
regimul evreilor din Transnistria.
[. . ]
.

Înainte de a se suspenda şedinta, dl. general Vasiliu face cunoscut
Comisiunii o serie de măsuri în legătură cu problema evreiască care i-au fost
comunicate de dl. mareşal şi anume:
a) Să se ia măsuri ca nici un evreu trimis în Transnistria să nu mai aibă
voie să se înapoieze de acolo; în schimb, toti au fost libera� din lagăre şi au
căpătat libertatea să se stabilească oriunde vor voi în Transnistria - oraş sau sat.
b) S-a ordonat să se facă o statistică asupra evreilor care se ocupă cu
industria lemnului şi cu comertul vinului, urmând ca apoi pe baza datelor aflate dl.
mareşal să avizeze la măsurile ce vor trebui să se ia.
c) În fine, să se restrângă uşurinta eliberării permiselor de deplasarea
evreilor dintr-o localitate într-alta1 •
A. S . � . 1 . . Fond Penale. dosar 400 1 0/59. fi la 40
' Într-o adresă a Comisiunii Interministeriale Speciale pentru organizarea regimului evreilor, adresată lui
Radu Lecca, împuternicitul guvernului pentru problemele evreieşti, la 6 mai 1943, se arată că în şedinta
din 22 aprilie 1 943 a Comisiunii Interministeriale, s-a mai hotărât ca să nu se mai acorde noi autorizatii
de lucru evreilor în câmpul muncii şi al economiei decât ele Marele Stat Major. Toate cererile urmează să
fie soluţionate de Marele Stat Major, după ce va obtine un aviz prealabil de la ministerul interesat. Cererile
pentru repartizări de evrei la instituţii cu bugete de stat se I/Or primi şi soluţiona direct ele către Marele Stat
Major, fără a se mai obtine vreun aviz prealabil. (J. Ancel, op. dt., voi. Vil, pag. 274).
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168
1943, mai 13

Şedinta Consiliului de Miniştri cu guvernatorii.
Mareşalul Antonescu, conducătorul statului, dă
ordin să fie inlăturati toti intermediarii evrei din
domeniul comerţului cu lemne, vinuri ş.a.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Voi veni şi la chestiunea
preturilor. V-am spus şi altădată şi vă spun şi acum: este un decalaj
extraordinar între preturile prcxiuselor la producători şi preturile de
vânzare în detaliu ale aceloraşi prcxiuse, la clienti. Aceasta se întâmplă
mai ales din cauza intermediarilor evrei. lată, de exemplu, la Bacău este
un evreu Haimovici, care lucrează şi cu domnul Stelian Popescu la
Drajna şi care influentează foarte mult asupra comertului de lemne din
regiune.
Intermediarii evrei au rămas şi la vii şi la păduri. Trebuiesc scoşi
de acolo . . . Trebuie să-i excludem, indiferent cine moare. Să moară toti,
dar să fie salvate interesele natiei româneşti. Răspund eu în fata istoriei
şi în fata Americii . . .
A.S . 3 =ond i 03. microfi1me. roia ' 509
. .

169
1943, iunie 13

I nformare prezentată de dr. C. Dănulescu, ministru
subsecretar de stat la Departamentul Muncii, privind
problema românizării personalului din intrepnnderi' .
Dl. dr. C. Dănulescu, ministru subsecretar de stat la Departamentul Muncii, a
făcut următoarele precizări cu privire la problema românizării personalului din
întreprinderi:
Una dintre cele mai importante probleme încredintate Ministerului Muncii a
fost îrxiepărtarea elementului evreiesc din întrepriOOerile particulare .
ln primul rân::I, trebuie să amintim că îmuşi decretul-lege pentru românizarea
personalului a fost una din cauzele greutătilor întâmpinate, deoarece această lege nu
prevedea posibilităti practice de sanctionare a firmelor care se împotriveau şi întârziau
opera de românizare.
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A doua greutate întâmpinată în acţiunea noastră a fost starea de război în
care ne aflam. Miile de tineri pe care ne-am fi putut bizui şi care l.D1llaU să ia locurile
evreilor au trebuit să se prezinte la datorie. Mulţi tineri dublau salariatii evrei şi în locul
acestor tineri mobilizaţi nu puteau fi numiti alti dublanţi. Evreii aflaţi în această situaţie,
oarecum fa\/Orabilă, la rârxl.ul lor nu puteau fi concediaţi până la reînapoierea celor
mobilizaţi, pentru că noi am avut şi răspurxlerea potenţialului de lucru şi am fost nevoiţi
să avem în vedere necesităţile economice create de starea de războL
În vederea înlocuirii elementelor evreieşti de specialitate, Subsecretariatul d,;;
Stat al Muncii are în programul său preocupări comtante pentru formarea elementelor
româneşti. În acest scop, ne-am consfătuit a..i marii irxlustriaşi şi comercianţi din
Capitală, ajungârxl.u-se la concluzia că este necesară înfiintarea unor rursuri de
specializare şi iniţiere, este nevoie de majorarea numărului căminelor de ucenici şi
înfiintarea de şcoli de scurtă durată pentru specializarea elementelor româneşti dornice
să intre în viata economică.
Ce s-a r@lirat:
Realiz.ările noastre pe acest teren sunt concludente în ceea ce priveşte eoolutia
românizării . Astfel, la promulgarea decretului-lege al românizării personalului din
întreprirxlerile particulare, la 16 noiembrie 1940, după un recensământ făcut de
Oficiul Central de Românizare, s-a constatat că la această dată existau în tară un
număr de 8 126 firme care aveau un număr de 28 225 salariaţi evrei, fată de
210 472 salariaţi creştini, deci un total general de 238 697 salariaţi. Din acest număr
1 1,83% erau evrei şi 88, 17% salariaţi creştini. Din aceştia 135 168 de salariaţi
funcţionau în Capitală, 1 17 262 fiind creştini, iar 17 906 evrei. În provincie erau
93 210 salariaţi creştini şi 10 319 salariaţi evrei.
La data de 1 martie 1943, după un an şi opt luni de activitate avem
următoarea situaţie.
Pe întreaga tară avem un număr de 4 301 firme care mai au salariaţi evrei.
Am reuşit să românizăm deci complet personalul la 3 702 firme. La această dată, în
4 301 firme avem un total de 220 522 salariaţi creştini, deci un procent de 97 ,50% şi
un număr de 6 506 salariaţi evrei, deci un procent de 2,50%, micşorârou-se deci
numărul salariatilor evrei cu 16 631 fată de cât am avut la data de 1 august 1941. În
Capitală avem 142 708 salariaţi creştini şi 3 018 salariaţi evrei, iar în provincie 3 488
salariaţi evrei şi 7 1 308 salariaţi creştini. Repartizaţi pe categorii la data de 1 martie
1943 avem: functionari creştini: 46 635, deci un procent de 75, 9%, functionari evrei
5 199, deci un procent de 2,35% şi muncitori evrei 1 307, deci un procent de 0,59%.
De la preluarea acestui departament, am făcut următoarele plasări: 1 1 461
refugiaţi din Ardealul ocupat vremelnic, repartizaţi astfel: funcţionari 2 915, muncitori
calificaţi 1 715 şi muncitori necalificaţi 6 831 .
Am fi dorit ca dublanţi şi înlocuitori români ai evreilor să rămână la posturi cu
conştiinţa că odată cu consolrlarea unei situatii profesionale personale, răspund şi unei
chemări istorice româneşti de a înlocui pe evrei.
Suntem hotărâţi să-i sanctionăm pe acei care nu au înţeles misiunea lor,
denuntârxl.u-i totodată opiniei publice.
Domnul mareşal Ion Antonescu, luând cunoştinţă de raportul domnului dr. C.
Dănulescu, ministru subsecretar de stat la Departamentul Muncii, a bineoott să pună
următoarea rezoluţie: ,foatB bine. Să se contifXJS ocţfuneo. Oriccre a fi �le
circumsl:DlţB/or actuale s6 se mecrgCS p&til Io rom&iiz.aeo t:ot:olă. Terminaeo rozboiu/ui
trebuie s6 ne gCiseasc:ă cu � tnfăptuitll. Ministerul NkJncii trebuie s6 focă toate
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eforttxile Tn oceaste privinţă, găsind modalitatea ceo moi eficoce. Fn
Tn găsireo �lttiţjt'.
Curentul. 1 3 iunie 1 943. oag. 5

tootD

lot:ltvdineo

1 Raportul se include în volumul de fată întrucât prezintă o sinteză a punctelor de vedere expuse de
mareşalul Ion Antonescu şi de Mihai Antonescu în şedinţele Consiliului de Miniştri, cu privire la
românizarea personalului angajat în institutll şi întreprinderi.

1 70
1943, iulie 9

Şedinta Consiliului de ordine internă. Extras
din rezumatul şedintei privind unele măsuri
in legătură cu evreii.
Participă domnii : general Popescu D., ministrul afacerilor interne; general
Vasiliu C . , subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne; Petre Strihan,
subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne; general Pălăngeanu, prefectul
Politiei Capitalei; general Diaconescu, directorul general al Politiei; Eugen
Cristescu, şeful Serviciului Sp. de Informaţii.
[„.)
3. Nu se ia încă în considerare cererea de românizare a întreprinderilor
armeneşti, până ce nu se va termina cu aceea a celor evreieşti. [ . . . )
13. Ministerul de Interne să întocmească un studiu privitor la plasarea
evreilor excluşi din târgurile din Moldova. Vor rămâne numai meseriaşii necesari
fiecărui târg, până ce se fac meseriaşi români în şcolile actual create. Mai întâi se
vor completa locurile libere din oraşele ce mai pot primi evrei. Numai cei ce nu pot
fi astfel cazaţi vor fi puşi în localităţi cu populaţie exclusiv evreiască1 •
A. S . R . i . ;::: o nd Penale. dosar 400 1 0/89. fi lele 6 4 . 6 7
.

1 La 2 aprilie 1943 s-a transmis ordinul P.C.M. nr . 303510 către Ministerul de Interne, cu unnătorul
continut: .Dl. moreşo/ v6 roagCI se! binevoiţi o dispune co top evreii cere locuiesc fn prezent În t:&gvrile din

Moldova sCI fie evocuoţl în capitolele judeţelor respecttve

sau

unde doresc În alte capitale de judeţe.
au posibilittlţi de cozae.
Evocuaeo lor se va face dupCI ce toate pregc5tlrlle vor ft termlnote, trecerea fonduri/or de comerţ.
lnvet1ttre. fnt:reprtnderl comerciale, ate//ere, Io rom6ni din /ocdltilţlle ce se evocueazd pentnJ o nu se
dezorganiza viaţa econom/cd locolc5; vinderea surplusu/ul de gospodi71e de a:re dispune; stoblllreo de
cc5tre prefecturi o modolltilţllor de tmnsportvl evreilor: pret. ltlnera, dato plecl!rll etr. Casele ş/ fcmilllle fn
cae aceşti evocuaff vcr Intra. Termenul maxim penl11J ezecvl:lreo acestei dispoziţii este de 3 luni de Io
daeo ordlnuluf. (A.S.R.I., Fond Penale, dosar 4001 0, voi. 38, fila 38).
Cozaea acesl:cro se va face tot la familiile evreieşti din aceste Judeţe, unde

515
https://biblioteca-digitala.ro

La 15 aprilie se dă W1 nou ordin în acest sens, indicând� ca aceste evacuări să se efectueze .cu
omenie şi pvn&dv-se la dispoziţia evocuoţflor RW1 poslbillttll;f mljloace de t:ronspate (loc. cit. , voi. 59,
fila 54); la 28 mai 1943, într-un nou ordin, se specifică : .nu sunt supuşi �I evreii sau evre/cele
supvş/ altor sl:ot8 ş/ evre/cele cc!isiStcrlte cu ae.ştlnf (loc. cit.); printr-o circulară din 19 iulie 1943,
Ministerul de Interne comunică: ,.Maeşolu/ lrltonescu o cpobot co evreii din t&gurlle moldcNeneştl ş/
oraşe nereş«J/nţtf sa nu fle 8VOCUQţt deocDmdata-. (E.R. 1 940-1 944, voi. I, pag. 338). Amânarea s-a
obtinut în urma intervenţiei dr.-ului W. Filderman şi contra unei importante sume de bani depuse de evrei.
S-a convenit amânarea evacuării până în primăvara anului 1944. (J. Ancel, op. cit., voi. N,
561).

pag. 558-

171
1943, septembrie 22

Şedinta Consiliului Interministerial. La ordinea
de zi „interzicerea comerţului evreiesc
cu ţăranii din Moldova" .
Şedinţa se deschide la ora 17, sub preşedinţia domnului ministru general
Dobre, asistat de domnii miniştri: general Şova , general Arbore, Dragoş, Enescu,
Marian, Neagu, Vulcănescu, Strihan, Ghiolu, Romaşcanu, precum şi de domnii
Minescu, Cioroianu, V. Bădulescu, ing. Dumitrescu, Maniare, Bw-adescu, Duma,
Răsmerită. Secretar general: P. Voiculeţ. Secretar de şedinţă: ing. Carol Ionescu.
[ . .]
Punctul 1 7 : Interzicerea comerţului evreiesc cu ţăranii din Moldova.
DL min. Ghiolu1: Aceasta este o chestuine mai veche, pusă de domnul mareşal la
Ministerul de Interne2 • S-a întrunit în această chestiune o comisiune, care
a făcut chiar anumite propuneri. Era vorba să se suprime magazinele
evreieşti etc. Ei bine, măsurile propuse pentru împiedicarea vânzărilor
direct de către ţărani evreilor sunt acceptabile; măsura cu cumpărările
numai după ora 1 O trebuie pusă în concorcianţă cu alte măsuri locale
luate de prefecţi.
DL preşedinte: Chestiunea aceasta trebuie dată domnului ministru Strihan3•
DL min. Ghiolu: În ceea ce priveşte desfiinţarea magazinelor evreieşti. . .
DL min. Dragoş: Acestea nu se i>ot suprima atât timp cât nu avem ce pune în loc.
A. S . B . , Fond P . C . \11 . Cabinet dosar 3 48/43, fi ieie : 88, 205
.

1 Stavri Ghiolu, subsecretar d e stat la Ministerul Industriei, Comertului şi Minelor.

2 Conducătorul statului a fost sesizat de autorită\j(e locale din Bacău că evreii de acolo desfăşoară
propagandă antirăzboinică printre ţărani. Pornindu-se de la această informaţie, Cabinetul Militar Biroul 2
a transmis la 19 februarie 1 942 următoarea adresă Ministerului Afacerilor Interne:
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Cu onoae � bimltBm olOb.watc nottl lnl"ormatlvO. rafarlt:oare Io octlvltamo -.Ilar din BocOu.
Donwiul mcnsşal Anl:Dnescu, conduc&orvt st:ab.llul, o hot&6I: co sl!ltllnl l 50 Re Oţrltl cu
�lre de o mal lntro tn cosele -.Ieşti. cu ollmenta sau pentru orice oltll motiva.
Pentru �t:cno ocastel hot&trl , � propunem co prin �le de Judeţ 50 se dea
ordonontD ccn 50 obllge populotlo - şi tn spedol -.li - de o se oprovlzlono numai de Io pi$ şi
magazine, lnterzlctind tn moci riguros accesul t&anllor tn loculllCllle -.Ieşti.
TotDdab!i. chla tn ocest:a � şi magazine 50 Re SUFJRM91eot tndeoproope contactul -.11a
cu t&anll. 5FI"' o se t�lco orice propC1gC1ndO di:lun6tocn lntarwlor statului. (A.S.B„ Fon:I P.C.M.
Cabinet, dosar 1 07/4 1).
La 27 februmie 1 942 s-a turegistrat unnitorul referat la Cabinetul Milbr Biroul 2, Yentt din partea
Ministerului de lnt:eme:
Pentru � ruolutlel dolmulul mcnşol AntDn85CU pus0 pe nota lnfamc:ltMi CI
Mlnlstmrulul Economiei NoClonole şi prin an apobO prapun990 ocestulo ca sl!ltllnll 50 Re Oţrltl de CI mol
Intra tn cosele -.le$tl cu ollments sau pentru orice motlvll, deocnce S-G' R constat c:6 -.11 din 8odlu
fncecn6 50 de161� dltr9 t&anll cu an vin tn contact legilturlle nomn cu G.monla. socotim dl
slngwo cole da cxlJcer8 Io tndepllnn a fi co pr9'9ctul �I Bodlu. sau � toţi prefecţii de
.fudete, 50 dea o � prin a:n 50 opnlCl5dl pe sOtllnl de CI mol Intra tn cosele -.Ieşti şi pe -.1
de o mol tngl!ldul lntnno sOtllnllor tn loculllCllle la, � şi sonctlunl I� celor ce a dllco
oceost6 crdo11C1n'1CI. �li 56 Re obllgotl 56-$1 roco tDot11 �le numai din pi@ şi pr611dl l.
er.dem 1Dtu$1 dl oceost6 rnOu6 n-a do rezultatll practice deocilece. pe de o patm. e foortJs
!J8U 50 se controleze apllccno el pe tlnn. Iar pe de � pam, prapogo11do ewellor se pocita ascita şi
pe stradel sau tn �li. unde s- t� 56 se t� cu t&anll. A- fi pocita mol nimerit 56 se
lATnOrao5di şi 50 se prinde! aceşti -.1 a:n rac propC1gC1ndO t� l11tmrasela stotulul şi 50 Re
pedepsit! ca ab:nl, publlctindu-se pedeapso şi motlwl el, sprg a wvt co � pentru celloltl. Aceastc
cu at6t mol mult cu dit pentru un caz tn� Io 8odlu nu se poobl lua o rnOu6 gensa!O.
Pe referat s-a pus unn!toarea rezolutie: Totuş/ sd se comunice Io M.I. Mlisura pool:J8 Oll'8CI un efect moroi
I� Sd nv se cem1 fnsd dec6t - ce ests �/. (A.S.B., Fond P.C.M. Cabinet, dosar
107/41 , fila 219).
' Petre C. Strihan, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

1 72
1943, septembrie 29

Şedinta Consiliului Interministerial. Bunurile rămase
de la evreii deportati in Transnistria urmează a fi
comercializate. Există pericolul degradării lor totale.
Şedinta se deschkie la ora 17, sub preşedinţia domnului rninmru general
Dobre, preşedinte, asistat de domnii miniştri: general Şova , T. Dragoş, Marian,
Ghiolu, general I. Arbore, Sbihan, Buşilă, Neagu, Enescu, Vulcănescu,
Romaşcanu, precum şi de domnii Minescu, colonel Cioroianu, Romniceanu,
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Tatos, Miclescu, Pavel, Andonie. Secretar general: domnul Pompiliu Voiculeţ.
Secretar de şedintă: domnul Carol Ionescu.
(. . . ]
Punctul 2. Conservarea bunurilor rămase de la evreii evacuaţi şi de la
germanii repatriati din Basarabia.
Dl. preşedinte: Iată aici rezolutia domnului vicepreşedinte al consiliului: Va trece în
Delegatia Economică, pentru a se stabili fondurile şi studia posibilitătile . . .
Apoi îmi va fi prezentată lucrarea din nou".
Este vorba de găsirea fondurilor necesare.
Dl. min Dragoş: Bunurile acestea sunt într-adevăr într-o stare lamentabilă.
Dl. min Neagu: Trebuiesc comercializate aceste bunuri, adică o parte din ele
vândute spre a ne procura în felul acesta fondurile necesare pentru
întreţinerea celorlalte.
Dl. general Arbore: Eu am umblat pe acolo, le-am văzut şi vă pot asigura că dacă
le lăsaţi aşa, până la sfârşitul războiului se prăpădesc de tot. Şi dacă
aCl.DTI repararea lor reclamă 2 miliarde, la sfârşitul războiului repunerea
lor în stare de a fi folosite va reclama 1 O miliarde. lată pentru ce cred că
ar fi cazul să se ia urgente măsuri.
Dl. min Neagu: Eu înteleg necesitatea, dar nu am posibilitatea să mai mă gândesc
măcar să mai înscriu vreun credit nou. De aceea trebuie să se recurgă la
o formulă ad-hoc, numai dacă este posibil cu privire la aceste bunuri.
A. S . 8 „ Fond P.C . M . Cabinet. dosar 348/ 1 943. fi lele 1 29. 1 4 6- ! 4 7
•

.

.

.

1 73
1943, octombrie 6

Şedinta Consiliului Interministerial. în legătură cu
problema evreiască, se discută aplicarea unei taxe
speciale p e pâinea cumpărată de evrei, expedierea de
bani ş1 colete evreilor deportaţi în Transnistria şi
acordarea de credite pentru arendaşii bunurilor evreieşti .
Şedinta se deschide la ora 17, sub preşedinţia domnului ministru general
Dobre, preşedinte, asistat de domnii miniştri general Şova, general Arbore.
Enescu, Ghiolu, Strihan, Neagu, Vulcănescu, Marian. precum si de domnii:
general Răşcanu, col. Cioroianu, prof. Cantuniari, Miclescu, Romanescu,
Munteanu, Diaconescu. Secretar general: domnul Pompiliu Voiculet. Secretar de
şedinţă: domnul ing. Carol Ionescu.
[. . . )
Punctul 9: preţul pâinii pentru evrei.
De ce veniţi mereu cu chestiuni tranşate?
Dl. general Arbore: Este numai o notă informativă a mea.
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Dl. preşedinte: Rămânem la măsura luată.
Dl. general Arbore: Desigur, măsura care se şi aplică.Plecare evreu plăteşte câte
10 lei pe zi de cap. V-am creat un venit de 20 OOO OOO lei de la pâine1 •
Punctul 1 O : Expedierea de colete şi bani pentru evreii din Transnistria.
Dl. preşedinte: Ce este această actiune?
Dl. Carol Ionescu: De la Directia Mişcării Forx:iurilor: ,.Avem onoare a vă trimite în
copie . . 9
Se cere să se dea dispoziţiuni oficiilor poştale să primească spre
expediere colete şi bani pen� evreii din Transpistria, adică din
detaşamentele de lucru de acolo. In concluzie spun: .In conformitate cu
dispoziţiunile ministerului de mai sus, vă rog să binevoiţi - spune Poşta avârx:i în vedere că ni s-au dat dispoziţiuni să primim colete, întrucât
expedierea de colete poştale externe implică anumite fonnalităti vamale,
iar plata mandatelor operatiuni valutare pentu transfonnarea leilor în
mărci, vă rugăm să binevoiţi a stabili conditiunile în care se fac aceste
operatiuni".
Dl. Mircea Vulcănescu: La curs oficial de 60 lei.
Dl. general Arbore: Eu mă întreb numai dacă este oportun să facem asemenea
expediţii de obiecte de îmbăcăminte.
Dl. Mircea Vulcănescu: Au să înceapă să ascurx:iă în colete bijuterii, obiecte mici
de valoare mare etc.
Dl. preşedinte: Eu cred că dacă este vorba să dăm aprobare - şi cred că trebuie să
o dăm, căci dl. Alexianu a insistat, arătârx:i că sunt complet goi - trebuie
să lucrăm în cadrul oficial. adică să propunem măsuri şi o organizare de
stat.
Dl. general Arbore: N-aş avea nimic de zis dacă Centrala Evreilor s-ar mai duce să
mai stoarcă ceva de la fiecare evreu, care mai are sigur cel putin patru
perechi de încălţăminte.
Dl. preşedinte: Dar să nu se trimită de fiecare evreu de aci individual, ci printr-un
organ de stat. Banii pot să-i trimită prin mandat poştal, urmârx:i să fie
schimbaţi apoi la curs oficial.
Dl. min. Ghiolu: Să se poată trimite şi individual, însă numai prin Centrala
Evreilor, urx:ie să existe un control, fixârx:iu-se ceea ce se poate trimite.
Marele Stat Major este de părere că li se pot trimite pachete conţinând
îmbrăcăminte şi medicamente, precum şi bani, până la suma de 3 OOO
lei lunar.
Dl. preşedinte: Suntem de acord, însă totul să se facă sub un control de stat.
Dl. min. Enescu: Iar expedierea să se facă tot prin Centrala Evreilor, care este
minunat organizată. Adică, singurul trimiţător să fie Centrala. Cu
sistemul acesta si controlul la care vă gândiţi dvs. este dublu: la ei si la
Postă2.
I .J
Punctul 26: Avizul Consiliului de Coordonare al Institutelor de Credit
Agricol, privind creditele pentru arendaşii bunurilor evreieşti.
Dl. preşedinte: Stint o serie de măsuri de luat.
Dl. P. Voiculet: Sunt o serie de măsuri: întâi măsuri cu caracter administrativ. . .
(citeşte}
.

. .
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Dl. preşedinte: Facem copii de pe ele şi le trimitem cu adresă la Banca Naţională,
la l.N.C.0.0.P. şi la Finante.
Dl. min. Marian: arerxlarea acestor bunuri s-a făcut cu foarte mare Upsă de
discernământ şi din această cauză sunt foarte periclitate.
Dl. preşedinte: Trebuie să facem o notă mai amplă · pentru domnul mareşal, să
cerem şi părerea Băncii Naţionale.
Dl. general Arbore: Românizarea a dat morile evreieşti în mâna unor oameni care
nu au nici o garantie, nici un ban şi care nu pot să garanteze hrana
populatiei. De exemplu: la Focşani s-a dat unuia care a frustrat
Transnistria prin Oficiul Economic cu 7 1 de milioane. Statul este păgubit
cu această sumă, iar oraşul Focşani se găseşte de la zi la zi că nu are
făină.
Acelaşi lucru cu Fălciu.
Am cerut Românizării să aprobe să le rechizitionez şi să le trec
Federalei, care cumpără şi dă făină.
Dl. preşedinte: Se aprobă.
A.S . B . Fond P.C . M . Cabinet, dosar 348/43
.

1 ln mai 1942, pentru aprovizionarea populaţiei evreieşti s-a intnxlus sistemul de cartele barate. Pe baza
lor, în cazul zahărului, spre pildă, populaţia creştină avea dreptul la 600 de grame de zahăr pe lună de
·persoană, iar cea evreiască la 200 de grame pe lună de persoană (Tmpu/, 25 mai 1942). S-a redus şi
dreptul la raţia de pâine, evreii fiind obligati totodată s-o plătească mai scump. Conform unui comunicat
apărut în Tmpu/ din 1 9 august 1942, evreii urmau să plătească pâinea 30 de lei raţia. Motivaţia acestei
majorări era în faptul cA statul bonifica morarilor deficitul de 56 087 de lei de vagon de grâu pe care
aceştia ii aveau din cauza pretului pâinii fixat pentru populaţia creştină, care plătea 14 lei bucata de pâine.
(M.O.P.I. nr. 198 din 29 august 1942). Acest. sistem s-a permanentizat. Astfel, conform unei adrese
trimise la 18 septembrie 1943 de ministrul subsecretar de stat al aprovizionării, Centralei Evreilor ii
rewnea următoarea sarcină în legătură cu taxa pe care evreii aveau s-o plătească pentru pâine: .Urmcre
confertntel de azi 1 7 septembrie 1 943. fn prezenta ÎIT'ţ)Uternlcltulul Guvernului. dl. conslller Radu D. lecca,
s-<1 hot&&: ca începOnd de duminico 1 9 septembrie a.c Cenb'ala Evellor din RomOnlo 50 colecteze $1 sc5
depunO pentru t:ootO populoţlo evreloscc5 din Bucure$tl, Io Admlnlstrotlo flnanclai!I, tmo de 1 0 lei de raţia
de p61ne ce se consumc5 de evrei fn Capltnlc5.
Num&ul ratlllor consumate se flxeozc5 în Capltalc5 Io 75% fot6 de 98 04a evrei, dupc5
recensc5tntritul dvs. $1 oceostti proporţie se va pmtra $1 în provincie.
Aceost:O depunera se va face sc5pt:O!r6iol anticipat. astfel pentru � 1 9-25 septembrie,
sumo respectlvO se va depune în ziuo de � 1 8 septembri e 1 943.
Restul de 25% s-<1 considerat o fi populotlo ce nu consumc5 p61ne (copil minori $1 populoţlo
nevol0$0).
Veţi lua mOsurl co toate depunerile de sume din provincie sc5 VO fle comunicate luna, pentru co,
centralizate de dvs., SO ne fle transmise.
La lntrcreo în vlgocre o acestul sistem, bonurile baote vor fi valabile pentru oceeaş;I cantitate
de p61ne şi cu ocelo$1 preţ co $1 bonurile nebaote". (Arh. F.C.E.R., Fond C.E.R. 122;Vl/l 944, fila 12).
Acest sistem de încasare impus Centralei pare să fi fost o sarcină de care nu s-a putut achita.
Astfel, într-o adresă din 20 septembrie 1943 c:Atre Comisarul general, Radu Lecca, preşedintele Gingold
scria printre altele: .Vc5 rugc5m 50 binevoit! o vedea co Centralo Evreilor din Romtw'llo este în
l�lblllt:cteo de o e:mcub:I oceostc5 operaţiune de încoscn, neav&1d nici mljloe
oc de control $1 nici de
constltwlgere foţO de populotluneo evreloscc5. Pe de olt:O pate, sumo de aproape 5 IXX) IXX) sapl:OfnOlIOI.
.•
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deci 20 OOO OOO luna, rep'eZlnt:O aproape în întregime bugetul Centralei pe anul în curs, din ccn, pracum
ştltl prao bine, trebuie sO acoperim chelbJlell în legOti.Jro cu asistente pauperilor, înb'eţlnereo
detaşamentelor de muncO şi altele. Da chla pentru încascna acestor prevederi bugetxn. Centrala
Evreilor din Rom6nla se lupb!i cu dlftcult:Otf foate mal . fM.w1d în vedeze cele erpuse. vă rugăm să binevoiţi

a interveni ca suprataxa de 10 lei de fiecare ratie de pOlne sO fle încasal:O direct de cOtre stat. Cu aceastO
ocaziune ne permitem a � a6ta co astOzl p-eţul vagonului de g6u se acoperO corrpet şi stabJI nu mal
conb1bule cu vreo sumO pentru asigurarea mentlnsil preţului stabilit pentru vagonul de g6u. astfel înc&:
mentt� supropreţulul stabilit anul trecut pentru evrei nu-şi mal ere aceeaşi justlflccn" (J. Ancel, op.
dt., voi. VII , documentul 341 , pag 486). Ulterior s-a aprobat ca banii pentru ratia de pâine să fie
acoperiti din fondul strâns din taxele pentru scutirea de la munca obligatorie. în acelaşi timp, s-a acceptat
eliberarea cartelelor nebarate pentru evreii exceptati (mutilati de război, văduve şi orfani de război, evrei
decorati ş.a.). (J. Ancel, loc. dt., pag 301 ; wzi şi Activitatea C.E.R., pag 179-180).
2 Caiform acestei hotărâri a Comisiei lntenninister,ia la 15 octombrie 1943 Ministerul Economiei
Nationale comunica următoarele secretarului general al Preşedintiei Consiliului de Miniştri: ,,Mlnls#Jelv/
€c0nom/el Noţionale o primit dispoziţiuni de o oaJn:fo outortzafle de lrtmll:Bre o efectelor colectole de
a5ITe C.€.R. tn ll9det8o ojutoriit#/ tMellor din TllYISl>lstrlo ş/ o comun/cot Centrale/ Evreilor din Rom6nla
ocest luau". (J. Ancel, op. dt., voi. VII, documentul 375, pag . 523).
Conform unei decizii din 16 octombrie 1943, a luat fiintă pe lângă C.E.R Comitetul de initiativă
pentru sprijinirea operelor de asistentă", care avea ca sarcină colectarea de fonduri pentru echiparea
detaşamentelor de muncă şi ajutorarea evreilor evacuati (J. Ancel, op. dt., pag. 527). Dintr-o notă din 1 9
noiembrie 1943, semnată de secretarul comisiunii de ajutorare, rezultă că s-au trimis un număr de 19
ajutoare colective, însumând 79 462 OOO de lei , care au fost repartizati între toate comitetele evreieşti din
Transnistria . Tot prin Centrală s-au efectuat 60 de remiteri din partea rudelor, însumând 8 1 669 800 de
lei. Începând din aprilie 1943, guvernul cMI al Transnistriei a convenit să livreze comitetelor evreieşti de
acolo alimente la pretul oficial. Aceste alimente au fost achitate tot din fondurile Centralei. S-au livrat
medicamente în valoare de peste 14 milioane lei (pret de cumpărare). S-au trimis un număr de 653 de
lăzi cu efecte uzate. S-au trimis, de asemenea, ajutoare în articole de menaj şi librărie; ajutoare în sare;
ajutoare în cărbuni; în geamuri, cherestea, scule meşteşugăreşti ş.a. (M. Carp, Cartea Neagră, voi. m,
documentul 2 1 8). Toate aceste ajutoare au fost însă total insuficiente pentru situatia de mizerie în care se
găseau deportatii în Transnistria. În legătura cu mizeria în care evreii au trăit în Transnistria, wzi
documentul 181 din volumul de fată.
.

.

.

.
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1 74
1943, noiembrie 3

Şedinţa Consiliului de Miniştri economic. Mareşalul
Ion Antonescu, conducătorul statului, face un aspru
rechizitoriu la adresa autoritătilor locale din Galap,
care au afişat Ordonanta privind scumpirea costului
pâinii �ntru evrei. Pentru �ăstrarea prestigiului
Romaniei, astfel de măsuri trebuiesc aplicate
„fără legi şi fără gălăgie" .
DL mareşal Ion Antonescu , conducătorul statului: . . . Domnule general Arbore, am
văzut că s-a afişat la Galati o ordonanţă, nu ştiu dacă este dată de
dwnneata sau de altcineva, în care se pare că evreii nu au dreptul la
pâine decât dacă fac cutare lucru.
Dl. general I. Arbore, subsecretar de stat al aprovizionării : A fost vorba să depună
cei 10 lei pentru ratia de pâine.
DL mareşal Ion Antonescu , conducătorul statului: S-a afişat această ordonanţă?
DL general I. Arbore, subsecretar de stat al aprovizionării: Este locală.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cu lucruri locale se fac
generalităţi. Vine un străin şi ia această Ordonanţă, se duce cu ea
tocmai la Geneva şi de acolo ajunge imediat la Londra şi Washington.
Vă daţi seama cât rău se poate face în contra ţării, numai cu lucruri de
acestea mici. Putem face orice, dar să nu legiferăm. Această Ordonanţă
se va lua într-o zi de către un x şi se va trimite imediat acolo unde v-am
spus. Ştiţi ce consecinţe pot aduce asemenea lucruri pentru neamul
românesc?
Dl. general I. Arbore, subsecretar de stat al aprovizionării: Este locală, domnule
mareşal.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dar nu trebuie tolerată.
Dl. general I. Arbore, subsecretar de stat al aprovizionării: N-am ştiut.
Dl. mareşal Ion Antonescu , conducătorul statului: Nu faceţi lucruri de acestea care
au consecinte mari pentru neamul românesc.
Nimeni altul decât prostul nu omoară şi nu jefuieşte cu formă.
Mai mult decât atât nu pot spune acum în legătură cu această chestiune
a taxei de 1 O lei.
Trebuie să ştiţi că anul trecut si:tuatiunea era alta. Atunci fabricam
un singur fel de pâine. Astăzi, pâinea albă este la discreţia oricui. Evreii
nu mai cumpără astăzi pâine neagră. Iau numai pâine albă. Eu prefer ca
românul să mănânce numai pâine neagră, pentru că este mai gustoasă
şi mai sănătoasă, dar tăranul poate să spună: .uită-te, jidanul mănâncă
pâine albă în reghnul mareşalului Antonescu".
Dl. general I. Arbore, subsecretar de stat al aprovizionării : La început s-a dat voie
să se ia de către evrei pâine cu cartelă şi să se plătească zece lei. Prima
săptămână la Bucureşti s-au strâns 85 de mii de bonuri barate. A doua
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Dl.
Dl.

Dl.

săptămână s-a scăzut la 65 de mii , ca să ajungă în urmă la cinci mii de
bont.ni. Cercetând, ce am constatat? Brutarii îşi puteau procura bonuri
nebarate şi încasau ei această swnă, încât rkiicau pâinea cu 20 lei câştig
în plus. Căutând să ajungem la o măsură ca să nu fie speculaţi evreii în
favoarea brutarilor, am chemat Centrala Evreilor din România şi am
spus să depună o taxă forfetară şi să se ridice pâinea de către evrei în
aceeaşi condiţiune. Trebuie ţinut seama că o mare parte din ei nu
puteau plăti. Am convenit şi au depus taxa. În acest timp am ajuns din
nou la 85 OOO pâini luate de ei, ceea ce înseamnă că aceasta era cifra
cea reală. La un moment dat evreii au spus: nu mai avem bani şi nu mai
putem plăti.
V-am raportat şi dvs. mi-aţi dat ordin să-i sforţăm.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dar nu cu circulare.
general I. Arbore, subsecretar de stat al aprovizionării: N-am dat eu circulare.
M-a întrebat un prefect şi i-am răspuns ca să le dea pâine. Aci la
Bucureşti, evreii au spus că nu mai pot plăti, dar că ei nu mănâncă
pâine albă, ci tot pâine neagră . Deci este un sistem la adăpostul căruia
s-au pus evreii de a nu plăti această taxă .
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Este normal, şi noi am face la
fel.
[ . . ] fiecare acţiune are consecinţe şi pe plan politic intern, şi pe
plan politic extern. Trebuie să strângem şurubul fără legi şi fără gălăgie.
Se poate face mult fără să dai ordine. Nu se poate ca un prefect să dea
asemenea ordine. . . Dacă fiecare ia astfel de măsuri, creăm dificultăţi
pentru neamul nostru . . . S-a luat o măsură principială, aplicarea unei
taxe de 10 lei la evrei. Am luat-o anul trecut şi am aplicat-o fiindcă avem
grâu puţin. Şi atunci cu ceea ce luam de la evrei acopeream deficitul
rezultat din faptul că dădusem pâine mai ieftină celorlalţi. Şi era
explicabilă măsura aceasta, pentru că s-ar putea spune că evreii au
impus guvernul la o atare măsură. N-aş vrea să renunţ la partea aceasta
în situaţia de astăzi, pentru că neamul românesc muncea pe front pe
când evreul stătea în Bucureşti. . . Acum nu renunţ la această măsură ,
dar trebuie găsită o formulă care să nu lezeze interesele neamului
românesc şi să obligăm pe evrei să plătească această sumă . Este
chestiune de prestigiu. Dacă reduc această taxă , însemnează că am fost
învinS de evrei şi atunci ei se obrăznicesc şi mai mult . . .
Costin Stoicescu, delegatul Băncii Naţionale Române: Evreii sunt foarte
orgolioşi şi dacă li se arată că fac prin aceasta o operă bună, dau banii,
dacă li se forţează mâna, nu.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dacă evreii simt un pericol
deasupra capului lor, atunci dau orice, numai viata nu. Dau şi neveste şi
haine şi tot. . .
.

Dl.

Dl.

A. S . 3 ;:ond
. .

P. C . M .

Cabinet. dosar 3 5 1 ; : 943. fi ie l e 60-64
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1 75
1943, noiembrie 16
Şedlnta Consiliului de Mlnişbi general şi cu
g1.1vematorll . Mareşalul Ion Alttonescul
conduCătorul statulut arată că nu a ştirbit niciodată
dreJ?turlle minoritarilor de pe teritoriul României.
Dar Clacă va câştiga războiull va elimina minoritarii
din mijlocul elementului românesc.
[. „ ]

Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dv. nu veti găsi în toată
activitatea mea acte în legătură cu ştirbirea drepturilor populatiilor de pe
teritoriul Ţării Româneşti şi nici teromte de vrajbă intre aceste mase
Incontestabil că dacă pot să fac însă un grup româiiesc omogen, o voi
face, însă cu mijloace civilizate. Dacă circum.stantele îmi vor ajuta să
câştigăm războiul, atunci fiti sigur că nu este altă solutie decât
deplasarea maselor minoritare printr-o reformă pe care va trebui s-o
facem şi prin eliminarea acestor mase minoritare din mijlocul elementului
românesc. Dar până atunci ce facem cu elementul ucrainean, polonez
etc.? Până atunci trebuie să-i tratăm absolut la drepturi egale.
[ ]
Dacă un om îşi apără naţionalitatea, şi şi-o apără în cadrul legal,
acela nu poate să găsească la mine decât stimă; n strâng mâna, pentru
că este un om de caracter, un om de voinţă, care îşi manifestă
personalitatea lui, naţionalitatea lui, şi acesta nu este un lucru
co00amnabil, pentru că atunci trebuie să ne condamnăm pe noi înşine.
A.S . B Fond 1 03 . microfilme. rola 1 5 1 O
. . .

.

. . .

. .
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1 76
1943, noiembrie 17

Şedinta Consiliului de Miniştri cu guvernatorii. La
ordinea de zi, problema repatnerii evreilor
deportaţi in Transnistria. Mareşalul Ion Antonescu,
conducătorul statului, aprobă repatrierea celor din
Dorohoi şi a celor din Vechiul Regat, deportati din
greşeală. Evreii din Basarabia şi Bucovina n-au voie
să plece dincolo de Vljnita.
Şedinţa se deschide la ora 17, sub preşedintia domnului mareşal Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Participă domnii: prof. I. Petrovici, ministrul culturii naţionale şi al cultelor;
general D. Popescu, ministrul afacerilor interne; prof. dr. P. Tomescu, ministrul
muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale; I. Marinescu, ministrul justiţiei; Atta
Constantinescu, ministrul lucrărilor publice şi al comunicatillor; general C. Pantazi,
ministrul apărării naţionale; general Gh. Dobre, ministrul înzestrării armatei şi
producţiei de război şi ministru ad-interim al economiei naţionale; I. Marian,
ministrul agriculturii şi domeniilor; Al. Neagu, ministrul finantelor; general Gh.
Jienescu, subsecretar de stat al Aerului; Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la
Ministerul Fmantelor; I. D. Enescu, subsecretar de stat al Aprovizionării Armatei şi
Populatiei Civile; prof. I. C. Petrescu, subsecretar de stat al Şcoalei; Ovidiu
Vlădescu, subsecretar de stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului; prof. Al.
Marcu, subsecretar de stat la Ministerul Propagandei; general C. Vasiliu,
subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne; Petre Strihan, subsecretar de
stat la Ministerul Afacerilor Interne; ing. Stavri Ghiolu, subsecretar de stat al
Industriei, Comertului şi Minelor; general N. Şova, subsecretar de stat al Marinei;
general Olimpiu Statrat, guvernatorul Basarabiei; general Corneliu Dragalina,
guvernatorul Bucovinei; M. Gr. Romaşcanu, comisarul general al preturilor; Gh.
Minescu, directorul general al I.N.C.0.0.P.-ului; prof. V. Bădulescu, administrator
delegat la B.N.R. ; I. Al. Rădulescu, secretarul general al Preşedinţiei Consiliului de
Miniştri; colonel Radu Davidescu, şeful Cabinetului Militar.
Dl. mareşal Jon Antonescu, conducătorul statului: Domnilor, vom continua ceea ce
am început să discutăm ieri.
Reluăm chestiunea evacuării din Transnistria. Vorbesc cu dvs. ,
domnii guvernatori din Basarabia şi Bucovina, şi cu ministrul de interne.
dl. general Vasiliu.
Problema are trei aspecte: întâi evacuarea personalului şi a
populatiei, al doilea evacuarea animalelor şi al treilea evacuarea
materialelor.
La evacuarea populatiei vi se pun mai multe probleme. Este întâi
problema românilor noştri transnistrieni şi de dincolo de Bug; şi acum
văd că au apăiut şi moldoveni din zona Kievului care rătăcesc prin
Ucraina, cu vite, cu cănite, cu tot.
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A fost întrebat dl. Alexianu dacă îi primeşte. Dl. Alexianu trebuie
să-i primească; vorbesc cu secretarul general al Preşedinţiei.
Toti moldovenii care vin să se stabilească în Transnistria trebuie
să fie primiţi deocamdată în Transnistria. Nu putem refuza să-i primim,
cel puţin pentru ca să schimbăm aspectu) etnic al Transnistriei, cu toate
că atunci când am trimis după ei s-au ţinut ascunşi, nu s-au declarat la
organele noastre de statistică, care au cutreierat toată regiunea aceasta.
Prin urmare, aceşti moldoveni transnistrieni şi de dincolo de Bug
trebuie să-i primim în Transnistria. Aceasta este o primă etapă. Trebuie
să vedem ce putem primi. din aceşti moldoveni ai noştri ca să umplem
regiunile depopulate în Basarabia, prin faptul că le-a evacuat populaţia
germană şi alţii.
.
Aş vrea să ştiu şi în Bucovina, în afară de Vijnita, pe care o
rezervăm pentru evrei, ce am putea să aducem şi în Bucovina de Nord.
[ . . .]
Trec la chestiunea evreiască.
Avem în Transnistria, după ultima statistică, cincizeci şi ceva mii
evrei.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Plus Dorohoiul
10 OOO, fac 60 OOO'.
.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Eu cred că sunt 70-80 0002•
Dacă însă sunt numai atâţia, înseamnă că mor într-un ritm prea
accentuat.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: A fost o
oarecare greşeală. Ne-am pomenit cu colonelul Rădulescu, care a făcut
un recensământ. Acum sunt exact 6 1 OOO.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Aceşti evrei transnistrieni sunt
grupaţi la Vapniarca.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: De la Vapniarca
au fost mutaţi la Grossulovo, care este lângă Ttraspol.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Vasăzică, sunt salvaţi!
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: La Vapniarca
sunt numai comunişti. Sunt 435 evrei de la Târgu-Jiu.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Tot ce este evreu comunist nu
aduc în ţară.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Restul sunt
rămaşi pe loc.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Şi cei din lagărul de la Tiraspol,
dacă sunt comunişti, nu ajung în ţară.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Mai avem un
lagăr la Slivina, lângă Oceacov. Sunt infractori cu de la 15 trimiteri în
sus, la Parchet, condamnaţi etc.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu ne interesează nici aceşti
comunişti şi nici aceşti infractori. Vorbesc de ceilalţi evrei, pe care i-am
evacuat cu forţa din Dorohoi.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Aţi hotărât dvs. ,
într-un Consiliu de ordine, ordinea de preferinţă în care vor fi aduşi,
începând cu orfanii , care sunt vreo 5 0003.
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Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Noi vrem să facem un mare
sanatoriu la Vijnita. Acolo a fost un centru mare evreiesc, care a fost
părăsit de atâta vreme4•
Tot acolo vom aduce multi dintre evreii aceştia. De aceea, în ce
priveşte pe cei care sunt expuşi ca să fie omorâţi de germani, trebuie să
luaţi toate măsurile şi să preveniţi pe germani că nu tolerez lucrul acesta,
căci în ultimă instantă eu voi purta ponosul acestor asasinate oribile. Şi
decât să se întâmple aceasta, mai bine îi scoatem de acolo şi îi aducem
în regiunea aceasta. Acolo să organizezi o sigwantă a lor, într-un lagăr,
ca să nu poată umple din nou Bucovina. Să organizezi acolo pentru
lucru. Le plătim. Însă până să se organizeze, sunt hrăniţi de comunitatea
evreiască.
Am vorbit chiar astăzi cu dl. Leon şi i-am spus să-i cheme pe cei
de la Comunitatea Evreiască - spune că are deja 160 milioane stânşi - să
le facă rost de îmbrăcăminte, de mâncare. În acelaşi timp să comunice
în străinătate ca să trimită alimente şi de acolo - ca şi pentru prizonierii
americani - din Elveţia, şi haine, pentru că din stofa destinată soldatului,
muncitorului şi funcţionarului român, eu nu dau ca să îmbrac şi pe evrei.
Mi-e milă şi de evrei, dar mi-e mult mai milă de români.
Deci sunt hrăniţi cu banii lor. Nu contribuim cu nimic . Au deja
160 milioane. Îi îngrămădim pe toti acolo. Dacă nenorocirea face să ne
ducem mai departe de Vijniţa, ei rămân acolo. De la Vijnita nu mai fac
nici un pas în interiorul tării.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Nu încap toţi
acolo.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Acolo au fost 20-50 OOO evrei5.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Au fost 5 OOO în
oraş. Este un orăşel mic .
Îi trimitem numai în oraşele de unde au plecat, în Bucovina şi
Basarabia.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cum?
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Ei trebuie să
meargă la locul de unde au plecat.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu numai cei care sunt din
Vechiul Regat?
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Afară de aceia.
Dar majoritatea sunt din Bucovina şi Basarabia.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Şi-i aduci tot în oraşele lor de
origine?
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: În alte părţi nu
putem să-i ducem, pentru că n-avem capacitate de cazare.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să-i ducem la Vijnita. În ce
conditiuni? l-am spus şi lui Lecca să le trimită hrană. Orezeanu mi-a spus
că le va pune la dispoziţie vagoane, ca să-i trimită acolo.
Mi s-a spus că cei de la Golta ar fi fost omorâţi6•
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Nu este
adevărat, domnule mareşal.
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Dl. mareşal Jon Antonescu, conducătorul statului: În orişice caz, să-i previi pe
germani că nu tolerez asemenea asasinate.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Au fost luate de
germani şi duse peste Bug numai câteva detaşamente de evrei.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Vă rog să atrageti atentia
Serviciului Secret German că nu tolerez să-i omoare.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Dv. vreţi să-i
trimiteţi pe toti 60 OOO evrei la Vjnita?
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Nu se poate, pentru că nu încap
toti acolo.
Cei din sate rămân pe loc până se stabilizează frontul.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Trebuie
descongestionat judeţul Moghilău, care are 39 OOO de evrei; vine apoi
Balta cu 12 OOO; Tulcinul şi lampolul au mai puţin.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Descongestionează Moghilăul şi
du-i pe evrei la Vijnita.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Cei plecaţi de la
Dorohoi se vor întoarce la loc.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Cei proveniti din Vechiul Regat
care din greşeală au fost luaţi vor fi readuşi la locurile lor.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: S-a considerat
Dorohoiul ca făcând parte din Bucovina7•
Dl. general Corneliu Dagalina, guvernatorul Bucovinei: Toate magazinele evreieşti
din Dorohoi sunt închise.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: N-ai să le mai dai acum
autorizatii. să-şi redeschidă magazinele. La Vijnita vor face comert între
ei.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Evreii diin
Moghilău vor merge la Vijnita; ceilalţi vor rămâne pe loc. Vom scoate
numai intelectuali şi meseriaşi calificaţi.
Dl. general Corneliu Dragalina, guvernatorul Bucovinei: Se observă o tendinţă a
evreilor din Bucovina să vină clandestin la Bucureşti. Mai întâi cer o
autorizaţie de călătorie pe 30 zile, apoi cer ca această autorizaţie să le
fie prelungită. Eu îi împiedic pe cât posibil.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să-i împiedici total.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Noi am urmărit
toate autorizaţiile date şi imediat ce s-a împlinit termenul i-am trimis
înapoi.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Dar cum circulă evreii? Era
vorba să nu se circule.
Dl. general Corneliu Dragalina, guvernatorul Bucovinei: Au nevoie de operatii, de
medici.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Da, cum îi trimiţi în lagăr, au
nevoie de doctori şi de dentişti.
Domnul Tătărescu are acum hernie strangulată; când făcea ce
făcea, n-avea nimic.
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Domnilor, am stabilit mcxialitătile de evacuare pentru toate
categoriile de oameni. Am terminat cu capitolul acesta8 . [ ]
A.S . B . Fond P.C . M . Cabinet. dosar 3 53/ 1 943. filele 3 85-3 8 7 . 398-404
• . .

.

1 Conform unui referat întocmit la Ministerul de Interne, la începutul lunii noiembrie 1943, la 1
septembrie, din 1 10 033 de evrei deportati în Transnistria din Basarabia, BucOllina şi judeţul Dorohoi,
mai erau în viată 50 741 de evrei. La care se mai adaugă: 554 de evrei comunişti trimişi în lagărul
Vapniarca din cei aflati în libertate în tara. 1a data evacuării 1or în Transnistria ; 407 evrei trimişi tn lagărul
Vapniarca din lagărul Tg.-Jiu; 85 de evrei comunişti deportati la Vapniarca din închisori; 16 evrei rămaşi
în viată din cei 562 deportati pe motivul că au cerut repatrierea în Uniunea ScMetică (M. Carp , C.N„ voi.
III, documentul 248).
2 Cifra de 70-80 000 de evrei ii include şi pe cei localnici, adică evreii transnistrieni; în jur de 20 OOO au
supravietuit tuturor vDsitudinilor. (Dintr-o informare adresată de R. Lecca mareşalului I. Antonescu. Vezi
documentul integral la nota 8).
' În Consiliul de ordine din 12 noiembrie 1943 s-au luat următoarele hotărâri referitor la situatia evreilor
din Transnistria:
I. Se vo examina situaţia flecc!i'ula dintre evocuatt l din Bucovina şi Basaabl a în anul 1 940- 1 941
şi vor fi aduşi în oraşul de reşedlntl!i al Judetulul din care au fOcut porte la evocuore. Se va începe cu:
a) evreii originari din Moldava, Muntenia, Oltenia, Banat şi fTdeal care accidental sau
temporar se aflau în Basaabla sau Bucovina fn momentul deport&-11:
b) pensloncrtl statului rom&!, lnvallzl. vOdwe şi orfani din rOzbolele trecute ale Aon&iei:
c) profgslonlştl necesari fn tati:
d) afonii de totO şi de mamO rOmaşl în Transnistria p&io la v&sta de 1 2 ani:
e) evreii din Judetul Dorohoi;
f) evreii trimişi din greşealO pentru activitate polltlco:
g) evreii trimişi pentru schimbarea rellglel;
h) r0m6n în Transnistria: evreii Internaţi în lagăul Coromslovo sau eventual evreii lnrractorl din
logc!i'ul Sllvina:
I) se readuc cel rOmaşl în vi� dintre evreii deportaţi pentru co au cerut repatrierea în U.A.S.S.
(M. Carp, C.N„ vol. III, documentul 249).
' Situată în judetul Cemăuti, Vijnita a devenit încă din secolul al XVIII-iea un renumit centru de cultură
iudaică.
; Conform recensământului general al populaţiei din decembrie 1930, în Vijnita trăiau 2 666 de evrei,
reprezentând 70,2% din întreaga populaţie. Vezi tn acest sens documentul 30, tabelul c, din volumul de
fată. Deportaţi în timpul regimului antonescian în totalitate în Transnistria , au supravieţuit aproximativ
800 de suflete.
Conform unei nottte găsite în arhiva personală a lui R. Lecca, în judeţul Go1ta [fransnistria) , la sfârşitul
anului 1 941 au fost exterminaţi în jur de 48 OOO de evrei (Martiriu/, pag . 186, documentul 87). Ordinul a
fost dat de prefectul Modest lsopescu.
; Conform decretului-lege 2506 din octombrie 1 94 1 , privitor la organizarea Basarabiei şi Bucovinei,
Bucovina includea judeţele Câmpulung, Cernăuţi, Hotin, Rădăuti, Storojinet, Suceava şi Dorohoi. În
virtutea acestei noi organizări administrative, evreii din Câmpulung, Rădăuti, Suceava şi Dorohoi au
împărtăşit soarta coreligionarilor lor din nordul Bucovinei, în toamna anului 1941 fiind şi ei deportaţi în
•

Transnistria .

8 În spiritul celor hotărâte în acest Consiliu, R. Lecca a îrurtânat, la 20 noiembrie 1 943, maresalului
Antonescu următorul proiect pentru repatrierea evreilor din Transnistria:
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.Co urmae Io hot&lreo domniei voastre de a readuce în ţorO pe evreii deportotl în
Transnistria. om onoaeo a VO supune urmOtoaele propuneri privind reollzaeo dlspozltlunllor domniei
voastre:
în ceea ce priveşte num&vl evrellor oftotl fn Transnistria şi care a urmo sO beneficieze de
dlspozltlo domniei voastre. nu posed dote precise. deocrece nlclodob!! nu om fost Informat de cOtre
guvem0m6nt sau Ministeru! de Interne despre clf'ro aocO a celor deportaţi , respectiv o acelora cere se
mol oflO în vlotO.
DupO dotele roate oprm:lmotlve culese de cOtre Centralo Evrellor din RomOnlo. s-a o/Io în
Transnistria între 75 000-80 OOO evrei.
DupO dotele hJrnlzote Cenb'olel Evreilor din AomOnio de cOtre Ministeru! de Interne. numă'ul
evrellor original din ţorO or fi de aproximativ SO OOO.
Dlferentc destul de more între cele douO clf're poate fi dotorltO prezentei în Transnistria o unul
numOr mare de evrei autohtoni.
lkmeozO deci. co o prlmO problemO de rezolvat, dlsalmlnaeo categorico intre evreii autohtoni
şi evreii origina-I din tao.
AceostO operotlune este foate dlflcll6. deoaece aproape totalitatea evrellor deportotl din tao
nu mol posedO acte de Identitate (actele de Identitate ou fost ridicate de outorltl:ltlle rom6neşti. c6nd
evreii au trecut Nlstrvl - n.n.), la pe de alto pate evreii tronsnlstrlenl pot fi foate uşor confundotl cu
evreii din Bosaoblo. ceea ce a avea co urmae Introducerea în ţorO o unor elemente cu tobJI lndezlroblle.
Pentrv remedierea acestei slb.Jotiuni şi pentru efectucreo unei trieri severe, propun co fn
centrele de trecere o evrellor în tao sO se Instituie c6t- o comisiune con-pusO din conducOtorll comitetelor
evreieşti din Transnistria. recomondotl de cOtre Centralo Evreilor din Aom6nlo, cere - pe o lor rOspundere so ateste Identitatea celor fOrO acte, cunosc6nd co. în cozul c6nd din vino lor un evreu care nu este
origina din taO o trecut l'rontlero, YOt: fi traşi Io rOspundere solida şi condamnat! Io pedeapso ccpltolO.
OdotO fOcutO aceostO distincţiune intre evreii original din tao şi evreii autohtoni, rOm6ne so
preclzOm dlferltele categorii de evrei deportat!, ordinea de preferinţo o readucerii lor, locolitOţlle în cere
urmeozO o fi reoduşl şi modul de executare o acestei lmlgrotlunl.
Printre evreii deportat! fn anul 1941 . din Bucovina şi Bosaoblo, apoi mol tlniu din judetul
Dorohoi, la în toamno anului 1 942 din Vechiul Regat, fTdeol şi Banat, se gOsesc urmOtoorele categorii:
1 ) Evrei evocuotl din Dorohoi, circo 5-6 OOO suflete.
li!) Evrei original din Vechlul Regat fTdeol şi Banat, în numOr de circo 1 OOO deportotl în
septembrie 1 942 co bOnultl de activitate politico lnterzlsO. La o revizuire fOcutO Tn logOrvl Vcpniaco, unde
fusesero lnternotl. o buno pate din el ou fost gOsltl fOro nici o vino şi IOSOl;I liberi în ghetourile
tronsnlstrlene. (...)
4) Evrei originari din Bucovina de Nord. circo 25 OOO . cere ou fost evocuotl dupO Izgonireo
bolşevlcllor.
5) Evrei original din Bucovina de Sud, circo 1 2 OOO cere n-au fost sub ocupotle ţlolşevlcO, da
ou fost evacuaţi odotO cu cel din Bucovina de Nord.
6) Deportat! original din Bosaobio, dintre care n-au rOmos dec6t vreo 7-a OOO suflete şi în
.

,

sfâşit:

7) Orfani de ambii pOrlnţi sau de un pOrinte. o ccror cif'rO se ridlcO, dupO dotele aproximative
pe cere le posedOm, Io circo 5 OOO.
Pentrv acesta categorii propunem urmotoarele modolltOţl de readucere:
1 ) Evreii 8YOCIJQţl din judeţul Dorohoi, sO fle reoduşl în oraşul Dorohoi.
li!) Evreii originari din Vechiul Regat,· Ardeal şi Banat care în momenbJI deport&llor se aflau în
Bucovina şi Boson:iblo. TnsO aveau domlclllul legal în oltO pate o tOrll sO fle retrlmlşl în locolitOţlle lor de
domlclllu. Ier evreii ortglnorl din Vechlul Regat. Ardeal şi Banat cere fşl aveau domlclllul legal în Bucovina
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$1 Basaobio în tl�I deport6-ilor sO fle reodu$1 în copltclele judeţelor din core ou fost evacuaţi. urm6nd
co de ocolo sO le foco formele de plecare. fie în locollt:6ţile de origine, fle în alta locollt:6ţi din torO. unde
ou rude.

3) Evreii deportaţi in septembrie 1 942 care Io rwlzulreo f'OcutO Io Vopnlorco ou fost gOsltl

nevinovaţi sO fle retrimi$1 în locolltOţtle de domlclllu, ceiloltl.
sO fle odu$1 într-un

cu

octlvl tate polltlcO

subllerslvO conftrmotO,

log&' de lntemoţi polltlcl. � de �Io voost:rO.

4) Evreii evacuaţi din Bucovina de Nord urrneozc1 o ft reodu$1 în cel putln 7-8 locolll:Oţl din
judetele CernOutl $1 Storojlneţ. socotind co în tirgu$ocnle din aceste judete pot fi
c6te 4 OOO de evrei.
5) În ceea ce prlve$ta pe evreii evacuaţi din Bucovina de Sud. care

n-ou

p1asot1

aproximativ

fost deci sub ocupaţie

bol$eYICO. propunem fte reoducereo în copltolele judetelor din care ou fost evocuoţl, fte reportlzoreo,
împreunO cu cel din Bucovina de Nord. în locolll:Oţlle destinate lor din judetele CemOutl $1 Storojlnet.

6) Evreii deportaţi din Bosoroblo pot ft plosoţl în unul sau douO jlJdete din Basaoblo de Nord

(Hotln, BOiti sau Soroco).
7) În ceea ce prlv8$te pe orfani, în numOr de aproximativ 5 OOO, sunt de pfr8re o se accepta

propunerea Centralei Evreilor din Aom6nlo de o plaso orfanii

p6nO Io 1 2 ani Io diferite fomilll evrelfl$tl din

torO. iar cel între 1 2- 1 8 ani. precum $i cel bolnavi. Infirmi sO fie plasoţl în orfelinate evrel8$tl din torO .
În oforO de cotegorllle enumerate mol sus trebuie sO remarc prezento unui numOr de

aproximativ 2 500 evrei în delxl$0mente de munco germane pe molul tronsnlstrton ol Bugului. precum $1 un
numOr, necunoscut de noi, de evrei P!J$I Io dispozltlo outorll:Oţilor germane de cOtre prefecţii de judete $i
ofloti în tabere de munco dincolo de Bug.

Cum printre OC8$tiO se oflO desigur $1 evrei core lntrO într-una din cotegorllle de mol sus,

urmeozO o se dispune ellberoreo lor de cOtre outorltOţtle germane.
În ceea ce prlve$te punerea in practico o hol:Orerii domniei voastre, om onoare o propune
urmOtoorele:
o) Fixarea o trei puncte de trecere din Transnistria in torO. $1 anume:

1 ) MoghilOu-Otocl, pentru evreii oftaţi în judetele MoghilOu, Tulcln $i Jugastru.
2) Rezlno-Orhei. pentru evreii oflotl în jLJdetele Albnlto. Bolto $1 Golto.
3) Tirospol-Tlghlna, pentru evreii oflotl fn judeţele Anonlev, Berezovco. DubOsorl, Oceocov $i

Tlrospoi.

b) Deplosoreo din locollt:Otile în care se ollO evreii spre punctele de trecere sO se foco in
convoaie, pe jos,

cu

cOruto sau cu orice oit mljloc de locomoţlune pe core guvern0m6ntul sau Inspectoratul

Jandarmeriei i1 poate pune Io dispozltle. sub escort:O de jondormi.

GuvemOm&tul Transnistriei sO dea dlspozltll prefecturi lor co, prin Intermediul Comitetelor

locale evrelfl$tl. so distribuie oomenllor hrano pentru dvm. um&d co controvolooreo în lei sO fle ochitotO
prin Banco NotlonolO o Aom6niel de cOtre Centralo Evreilor din Rom&!lo.
c) Deporozltoreo evreilor care trec Frontiero urmeazO o se face Io punctul de trecere $1 in acest
scop Ministeru! SOnOl:Oţll, în colaborare cu Societatea NoţionolO de Cruce Ao$1e $1 cu Centralo Evreilor din
Aom6nlo. va fixo posturi de deparazitare cu o capacitate suflclentO pentru o nu înt:âzlo operot1unlle de
1recere.
d) DupO deparazitare. evreii urmeozO o fi echipaţi de cOtre delegoti ol Centralei Evreilor din
Rom6nlo, core se vor afla in permanento Io cele 3 puncte de trecere. av6nd asupra lor un stoc de efecte de
imbrOc:Omlnta. lenjerle. TncOlţOmlnta şi ollmenta.
e) De Io Orhel, Tighina $1 Otocl, evreii vor pleca cu trenul, in care scop urmeozO o
dlspozltlunl (Oiior Ferote Rom&1e sO punO Io dlspozltte vagoanele necesare.
Fiecare evreu îmbarcat fn tren va

destinaţie.

avea

se do

asupra lui o foale de dvm cu lndlcoreo locollt:6ţil de
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At:e detalll urmeazO a fi stcblllt:e dupO hotOrerea domniei YOOSll'e în ceea ce priveşte
propunerile de mal sus.
Prtmltl, VO rog. damnule mc:nşal, aslgun:na profundului meu respect şi devotament". (J. Ancel,
op. cit., vol. Vll, pag. 547-554).

177
1944, ianuarie 12

Şedinta Consiliului de Miniştri economic. Extrase din
stenogramă privind indicafille date de mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, pentru utilizarea
diferitelor taxe plătite de locuitorii evrei. Să nu se
treacă în acte că evreii vin „în ajutorul statului" .
[. . ]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: In primul rând este cotizaţia
evreilor, pentru ca să acoperim diferenta de pret şi în al doilea rând este
vorba de regimul pâinii. Prima problemă, cotizaţia evreilor. Aceasta ei
trebuie s-o plătească, dar trebuie să găsim o formă etică şi s-o luăm ca o
contribuţie socială în folosul săracilor. Să nu se treacă în acte şi în
tratativele care au loc în această privintă că evreii plătesc această sumă
ca să vină în ajutorul statului. Dacă este să prezentăm problema ca o
chestiune de ordin social, atwlci trebuie să argumentăm că întrucât
evreii fac afaceri în Ţara Românească , ei sunt datori să contribuie la
rezolvarea problemelor sociale, aşa cum contribuie şi oamenii de afaceri
români. Aceasta ca să nu fim judecaţi rău în forurile internaţionale unde
evreii vor avea un cuvânt greu de spus, să nu fim acuzaţi că le-am impus
sarcini neobişnuite, ci le-am impus aceasta ca o contribuţie pentru
operele sociale, chiar dacă Ministerul de Hnante dă acestor sume
destinaţia pe care crede de cuviinţă să le-o dea. Cui dau eu pâine
ieftină? Săracului. Principiul este: trebuie să vindem grâul scump, dar să
vindem pâinea ieftin.
Deci pentru chestiunea evreiască veti găsi forma sub care veti lua
contribuţia cuvenită acestei sume.
Dl. Al. Neagu, ministrul finantelor: Toate aceste contribuţii evreieşti trebuie să le
îndreptăm către operele de asistentă socială şi putem să luăm din ele la
bugetul viitor. De trei luni mă gândesc la acest sistem. Să nu mai
încasăm la bugetul statului bani de la evrei. De pildă, s-au făcut la un
moment dat biserici cu bani de la evrei. I-am restituit domnului Lecca
banii. Asistenta socială însă are un alt aspect. Să se verse aici cota
cuvenită. Vă voi face chiar o notă în această privintă .
.
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Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: De asemeni, din acte să rezulte
că sumele vărsate de evrei nu merg la acoperirea nevoilor bugetare, ci
pentru nevoile de ordin socia11 .
Dl. Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Fmantelor: La Centrala
Evreilor se arată într-un raport că mai mult de 50% merge pentru
operele sociale pentru evrei2 . [ . . . ]
A. S . 3 . , Fond 1 03 . microfilm, rola 1 509
1 Pe baza celor expuse de mareşalul Antonescu în şedinţă , s-a transmis Subsecretariatului de Stat al
Aprovizionării următorul ordin în rezolutie al conducătorului statului:
.� nu se treoc:O în octe şi în trototlvele cae ou loc în aceostO prMnţO co evreii plOtesc aceastO
sumO co sO vtnO în ajutorul stctulul.

le-om lfTl>US aceasta co o contribuţie pentru operele sodale.
Deci, pentru chestiunea f!M81osco veţi gOsl rormo sub cae vetl lua conb'lbutfo, la Ministeru! de
finanţe îl va do destlnotfo cuvenltti acestei sume.
De asemeni. din acte sO rezulte co sumele vOrsote de evrei nu merg Io acoperirea nevollo
bugetae. ci pentru nevolle de ordin soclol.
Aeglmul p61nli
Putem Io un moment dat sO începem sO nu dOm obllgotorlu dec61: p61ne olbO, odlcO toţi evreii
sO nu mol pootO cumpOro dece.t p61ne olbO. De asemeni. putsm sO dOm pentru tootO lumeo p61ne olbO.
pentru ce.tva timp. la din dlferento de preţ sO restituim functlonallor înb'-o formO sou alta ceea ce ou dat
moi mult.
Pentru funcţional. militai şi muncitori. sO li se dea co-tele pentru p61ne neog-0. Vorbesc de
muncitorii din fabrici, nu muncitorii llberl.
Da de ce nu dotl tOrtltele Io crescOtorlile de vaci şi de ce nu le dotf pentru vitele domnului
Alexianu? Vo rog azi dupO mosti sO ajungeţi Io o solutle, tlnOnd seama co preţul p61nll nu se sporeşte.
Deci, rOmllne preţul actual ol p61nll, nu se schlmbO regimul mor61tulul şi, în ol treilea r6nd. docO
nu se termlnO b'ototlvele cu Germania şi stocurile de fOlnO olbO şi 'tomte devin prea mal şi ne copleşesc
sO dea Durmezeu sO fle totdeauna aşa - atunci dol numai p61ne olbO pentru 1 ().20 de zile". (A.S.B., Fond
·

P.C.M. Cabinet, dosar 172/1940, filele 819, 820).
Contributiile erau plătite către Centrala Evreilor de către:
.o) ComunltOtfle evreieşti de orice rit sou gupăl de asemenea comunlt:Ol;I.
b) Asoclotlunl şi lnstttutlunl evn1leştl precum: ombulotorli, osoclotfuni de cult sau rellgloose,
aziluri. bOI. blbllote<I sau cose de citire, cOmlne, cantine, cose de rugOclune (fle constituim în socletoti,
fie patlculcns). opaţtnOnd roblnllor sau l'lohomllor. dlspensae, efori I şcolcn , întreprlnder1 t:eob'ole,
muzicale, orttsttce. lnstltutll şi organizaţii de îndrumae şi reeducae profeslonolO, motemlt:Ol;I, orfellnots,
publlcotfl (revlsl:B şi ziare), şcoli, cursuri şi lnstttutll de culturO teoretico sau procttco de orice god sau
categorie. slnogogl constituite sau nu în soclet:Ol;I, osoclotll sau fundotfl, soclet:Ol;l de oju� reciproc.
societOţl sau fundaţiuni de binefacere, socletOtl. osocloţlunl sau cercuri culturale. socletotl sportive,
2

societoţl de emigrae, spltole evreieşti. te�e. Enumeraeo lor nu este llmltotlVO.
c) Persoane fizice toţi evreii consideraţi co otae de legile rom6neştl în vlgoae. bOrboţli
mojorl precum $1 femeile capi de ramme sau av6nd o profesiune lndependenl:O, cu domlclllul în cuprinsu!
Rom6nlel.
·

533
https://biblioteca-digitala.ro

Clasele de contribuţiuni anuale pentru comunitOti. Instituţiuni ,ol asoclatlunl sunt:
clasa 6-a, lei 5 OOO
clasa 1 -a, lei SO OOO
dasa 7-a, lei 4 OOO
dasa 2-a, lei 40 OOO
clasa �. lei 30 OOO
clasa 8-a. lei 3 OOO
clasa 9-a. lei 2 OOO
clasa 4-a. lei 20 OOO
clasa 1 O-a, lei 1 OOO
clasa 5-a. lei 1 O OOO
Evreii persoane fizice, 0$0 cum sunt definiţi mal sus, se VOI l�ne la clasele de contribuţii
anuale dupO cum urmeazO:
clasa 1 6-a. lei 3 6CX)
clasa 1 1 -a, lei 1 O OOO
clasa 6-a. lei 30 OOO
clasa 1 -a. lei 100 OOO
clasa 1 7-a, lei 3 OOO
clasa 1 2-a. lei 7 200
clasa 7-a, lei 24 OOO
clasa 2-a. lei 80 OOO
dasa 1 8-a, lei 2 OOO
clasa 1 �. lei 6 000
dasa 8-a. lei 20 OOO
clasa �. lei 60 OOO
clasa 1 4-a, lei 5 OOO
clasa 1 9-a. lei 1 OOO
clasa 9-a, lei 1 5 OOO
clasa 4-a, lei SO OOO
clasa 20-a. lei
500
clasa 1 5-a, lei 4 OOO
clasa 1 O-a, lei 1 O OOO
clasa 5-a, lei 40 OOO
l�nerl exceptlonole
Secţiunea flnanclaO este în drept a Impune la contribuţiuni superloae celor de mal sus
comunltotlle, asoclaţlunlle ,ol lnstltuţlunlle ,ol persoanele fizice cae dupO aprecierea sa sunt în mOsurO sO
contribuie cu sume mal mal". (Activitatea C.E.R. , pag. 163-166).

1 78
1944, ianuarie 2 1

Şedinta Consiliului de ordine internă. Extras din
rezumatul discutiilor referitoare la problema
repatrierii evreilor din Transnistria.
Participă domnii: pxofesor Mihai Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului
de Miniştri; general Popescu D., ministrul afacerilor interne; general Vasiliu C. ,
subsecretar de stat al Politiei şi Siguranţei; general Pălăngeanu N., prefectul
Poliţiei Capitalei; general Diaconescu, directorul general al Politiei; general
Tobescu, subinspector general al Jandarmeriei; Eugen Cristescu, şeful Serviciului
Special de Informaţii.
[. ]
7. Evacuări.
Nu se poate face evacuarea populaţiei. Să nu se agite astfel de idei. Să se
cerceteze şi interzică ordinele care permit încolţirea unei astfel de idei. Plecarea
masivă a populaţiei în caz de retragere a armatelor ar produce greutăţi de tot felul
şi complicaţiuni de ordin politic prin goliri de teritorii de populaţia românească.
Măsura aceasta se aplică nu numai în Transnistria, dar şi în Basarabia, Bucovina şi
Moldova.
Cu atât mai mult nu se admite evacuarea evreilor din Transnistria, în afară
de cazurile aprobate pentru judeţul Dorohoi1 •
. .
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Evreii din Bucovina care au venit în Bucureşti să fie obligati sau a-şi căuta
în provincie, sau să se ducă înapoi în Bucovina. La Bucureşti nu li se
va permite instalarea.
8. Cetăţeni de naţionalitate străină.
Evreii care slDlt veniţi din Spania vor fi tratati ca cetăţeni spanioli. Evreii
români care pentru a se eschiva de la obligatiuni s-au făcut evrei chilieni, spanioli,
elveţieni etc. nu pot fi trataţi ca atare. Să fie sau trataţi ca evreii români, sau
expulzaţi. Nu li se va permite să facă comert şi să se bucure de drepturile acordate
de legile noastre românilor de baştină . Se va face un control sever al tuturor
străinilor de pe teritoriu, fără distincţiune şi fără acte de slăbiciune, aşa cum în
toate ţările se face cu cetăţenii români.
A. S. R . 1 . Fond Penale. dosar 400 1 O. voi . 73. fi ieie � 88. 1 90- ·: 9 i
lD1 adăpost

.

1

La 8 decembrie 1943 s·a dat ordinul de repatriere a evreilor deportaţi în Transnistria, originari din

iudetul Dorohoi, a 2 1 8 fost internaţi la Vapniarca şi a celor 16 supravietuitorl din lotul de 568 de

deportaţi în toamna anului 1942 pe motiv c.ă au cerut repatrierea în U.R.S.S. (M. Carp C.N. , llOI. III,
pag . 410). Până la data de 2 februarie 1 944 au ajuns în tară 6 300 de dorohoieni şi 700 de deportaţi
aşa zis politici. În Transnistria, la data respectivă , se mai aflau aproape 50 OOO de evrei. (Conform
scrisorii adresate de arhitectul H. Oejan mareşalului Ion Antonescu la data de 2 februarie 1944. M. Carp
C.N. , documentul 254).
,

,

1 79
1944, ianuarie 24

Sinteză elaborată la Preşedinţia Consiliului de
Miniştri, din ordinul mareşalului Ion Antonescu,
privind declaraţiile şi intervenţiile unor personalităţi
politice in favoarea evreilor' .
NOTĂ
Domnul mareşal Antonescu a dispus să i se prezinte o notă cu privire la
intervenirile făcute de domnii Filderman, Lupu, Maniu etc. în favoarea evreilor din
Bucovina, interveniri care au dus la oprirea evacuărilor totale.
1 . Cauzele deportărilor.
Deportarea în masă a evreilor din Bucovina în Transnistria a început în
august 194 1 . A urmat deportarea celor din Chişinău şi Basarabia. Mai târziu,
măsura deportării s-a extins şi la evreii din Ardeal şi Banat, în proporţie însă mult
mai mică, deportarea făcându-se pentru motive precise.
Astfel, pe când deportarea evreilor din Bucovina şi Basarabia s-a făcut
pentru a da o satisfacţie simtului de onoare al poporului român, ultragiat prin:
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a) atitudinea evreilor faţă de armata română la retragerea acesteia din
teritoriile cedate în iunie 1 940;
b) atitudinea lor faţă de populatia română în timpul ocupatiei U.R.S.S.2;
celelalte deportări de evrei din Vechiul Regat, Ardeal şi Banat s-au făcut pe baza
dispozitiilor domnului mareşal Antonescu, care a cx:lonat la 1 7 iulie 1942 ca toti
evreii găsi:ti că au înfrânt legile şi dispoziţiunile actuale privitoare la preturi şi
restrictiuni în vânzarea anumitor prcx:luse (cum sunt evreii de la Galati cu ata, evreii
din Bucureşti cu încălţămintea şi alţii cu greşeli similare) să fie deportati pe Bug.
Această măsură, ca şi altele ordonate de domnul mareşal cu privire la
trimiterea evreilor pe Bug - evreii comunişti, evreii trecuti la altă religie, evreii care
se sustrag de la munca obligatorie - au awt ca scop combaterea nerespectării
legilor şi degajarea centrelor aglomerate de elementele iudaice parazitare care
trăiesc din înfrângerea legilor de economie şi ordine internă3•
De asemenea, Consiliul Interministerial din 22 octombrie 1942, luând în
discuţiune chestiunea deportărilor de evrei în Transnistria, a hotărât că acestea se
vor face numai după cercetarea şi stabilirea certă a vinovătiei.
2. Demersuri şi intervenţii în favoarea evreilor.
Demersurile şi intervenţiile făcute în favoarea evreilor s-au făcut de:
a) coreligionarii lor;
b) oameni şi cercwi politice româneşti;
c) persoane străine.
Ele au awt ca scop:
a) oprirea deportărilor;
b) deportarea pentru anumite vini;
c) ameliorarea situatiei celor deportaţi;
d) readucerea în ţară a celor deportaţi.
A. Demersurile coreligionarilor.
1 . Dr. W. Hlderman. Printre cei dintâi coreligionari care au intervenit în
favoarea evreilor, cu scopul de a opri deportarea acestora, cea mai îndrăzneată a
fost a doctorului W. filderman, avocat din Bucureşti, fost preşedinte al Uniunii
Comunităţilor Evreieşti, în prezent dizolvată4 •
Primul demers îl face în scris la domnul mareşal Antonescu în ziua de 1 1
octombrie 194 1 , protestând în termeni dramatici împotriva deportării a 1 500
evrei din Chişinău în ziua de 8 octombrie 194 1 , care n-au altă vină, scria el, decât
aceea de a fi evrei5•
În aceeaşi zi, printr-o cerere scrisă, a solicitat domnului mareşal o
audientă, .într-o chestiune de cea mai mare gravitate şi omenie".
Revine apoi după o săptămână, la 1 9 octombrie 1 94 1 , cu o nouă cerere
amplă şi motivată jwidic, pe temeiul legii nr. 793 din 3 septembrie 194 1 ,
privitoare la reglementarea cetăţeniei locuitorilor din Basarabia şi Bucovina,
solicitând aplicarea acestei legi şi evreilor în acord cu aprobarea dată de domnul
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, ca intelectualii, meseriaşii, comerciantii,
industriaşii şi proprietarii necesari economiei nationale să nu fie deportati.
Totcx:lată a cerut să se publice de urgentă statutul făgăduit evreilor.
Răspunsul dat de domnul mareşal Antonescu acestor demersuri a fost
publicat în ziare la 26 octombrie 1 94 1 . El fost primit cu caldă aprobare de
conştiinţa publică românească6•
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Ulterior, dr. W. Ftlderman a fost şi el internat în Transnistria , pentru
atitudinea sa ireverenţioasă 7•
2. Dr. Al. Şafran, Şef Rabin al Comunităţii Evreieşti din Bucureşti, a
intervenit printr-o cerere scrisă la domnul mareşal Antonescu, în aceeaşi zi cu
Ftlderman, 1 1 octombrie 194 1 , exprimându-se astfel: ,,să fie lăsaţi la vetrele lor
toţi evreii nevinovaţi, loviţi de aspra măsură a dezrădăcinării lor de la locurile de
baştină".
3. Din buletinul Serviciului Special de Informaţii se poate vedea că
demersuri, conciliabule, memorii etc. făcute de coreligionarii evreilor deportaţi s-au
agitat în tot timpul în favoarea lor, fie pentru a opri sau amâna noi deportări, fie
pentru a le ameliora situaţia sau a-i readuce în tară. Astfel, baronul evreu Neuman
din Arad a fost la Bucureşti pe la 20 august 1942 pentru a face demersuri în
legătură cu deportările din Ardeal şi Banat; va încerca să obţină ca aceste
deportări să înceapă în primăvara viitoare, când condiţiile de transport vor fi mai
bune8•
Princz Alexandru, delegatul Comunităţii Evreieşti din Turda, reîntors din
Capitală, la 8 septembrie 1 942 a comunicat că Centrala Evreilor din Bucureşti a
făcut demersuri pe lângă autorităţile de resort pentru soluţionarea problemei
evreieşti. Intenţionează să facă o colectă mare pentru a determina o revenire.
Baronul Neuman dir Arad tine la dispoziţie, în acest scop, 50 milioane lei.
Spitalul Caritas din Bucureşti a intervenit la Centrala Evreilor ca să ceară
Marelui Stat Major să aducă din Transnistria medicii evrei ce sunt indispensabili
spitalului.
Pe la 3 1 octombrie 1942, se vorbea că Centrala Evreilor a primit mai
multe memorii de la familiile celor deportaţi, prin care solicitau autoritătilor de
resort readucerea în tară, în cazul că se va stabili nevinovăţia acestora.
Tot astfel, pe la 12 decembrie 1942, se vorbea în cercurile apropiate ale
Centralei Evreilor de zvonul că forurile superioare ar reflecta la revizuirea dosarelor
evreilor din Ardeal şi Vechiul Regat, deportaţi în Transnistria, pentru că au fost
găsiţi în regulă cu munca obligatorie.
� B. Demersuri ale oamenilor şi cercurilor politice româneşti.
Două cercuri politice interne au reacţionat şi au căutat să intervină în
favoarea evreilor deportaţi: liberalii şi naţional-ţărăniştii. Separat sau în colaborare,
prin şefii lor de partid sau prin personalităţi proeminente ale partidului, aceste
cercuri - de acord asupra problemei evreieşti în România - au intervenit, prin
memorii asupra politicii generale a guvernului sau prin audiente speciale, să
oprească deportările de evrei în Transnistria în totalitatea lor sau cel puţin să le
reducă în proporţia lor, la anumite regiuni sau persoane vinovate.
Din rapoartele Serviciului Secret de lnformaţiuni, se poate vedea că
chestiunea evreiască a preocupat aceste cercuri şi a făcut obiectul demersurilor lor
în mai multe rânduri.
Astfel, de la naţional-ţărănişti:
- domnul Maniu comunică partizanilor săi, în jurul datei de 8 septembrie
1 942 că deşi i s-a făgăduit că nu vor fi deportaţi decât evrei din Vechiul Regat deşi e o teorie primejdioasă, deoarece şi Ardealul e în România - totuşi, pentru
diferite pretexte, s-au ridicat nişte evrei din Ardeal.
La 12 septembrie 1942, declară că problema evreiască capătă o gravitate
foarte mare din punct de vedere internaţional, în urma mesajului preşedintelui

537
https://biblioteca-digitala.ro

Roosevelt şi a declaraţiei lui Churchill care anuntă .sanctiuni9 pe care nu le-a mai
cunoscut istoria pentru cei care deportează pe evrei9•
La 16 septembrie 1942 a mai declarat: .am spus şi o repet mereu: vom
plăti scump maltratările împotriva evreilor. Mi se aduce la cunoştintă, de exemplu,
că din Arad şi Tunişoara s-au ridicat şi familii evreieşti însemnate şi înstărite. De · ce
familii înstărite? Nu înteleg".
De asemenea, la 17 septembrie 1942 a declarat unui emisar al unor
cercuri evreieşti alarmate de ultimele ridicări de evrei pentru a fi deportati în
Transnistria, care se prezentase pentru a-i cere lămuriri cu privire la ultimul
demers al acestuia în chestiunea deportărilor, că .respectarea ordinului de a se
executa deportări n surprinde, deoarece a primit asigurarea «dintr-un loc
competent» că deportările nu vor privi în nici un caz pe evreii din Vechiul Regat.
Dacă totuşi este adevărat, este o dovadă că măsurile luate sunt initiate de foruri
externe".
- Ghită Pop a făcut declaratii unui emisar al cercurilor evreieşti în legătură
cu recentele deportări de evrei, la 16 septembrie 1942, arătând că Partidul
National-Ţărănesc este împotriva acestei măsuri, iar Maniu a făcut interventii, fie
direct, fie prin domnii dr. Lupu sau Gh. Brătianu, relevând urmările ce le pot avea
pentru tară aceste deportări, acum sau în viitor. Convingerea domnului Maniu este
că la conducerea tării se află un om drept şi bun român, care nu se gândeşte la
evacuarea în masă , ci în cazuri speciale, dar că sugestiuni externe caută să creeze
tării noastre o situatie dificilă, în viitor, fată de lumea democrată. Nu este exclus �
legionarii fugiti să aibă un rol în această chestiune, făcând sugestiuni lwnii străine.
- Dr. N. Lupu a fost vizitat în Capitală, în ziua de 28 septembrie 1942 de
unii amici politici şi a declarat că este profund afectat de ştirile ce i s-au adus la
cunoştinţă cu privire la ultimele deportări de evrei din Bucureşti şi din tară, de care
domnul mareşal probabil nu ştie. Dr. Lupu a făcut cunoscut că va depune toate
eforturile spre a fi primit de domnul mareşal Antonescu şi a face un demers
pentru încetarea deportărilor şi examinarea condiţiunilor în care s-au executat
până acum deportările din Bucureşti şi Vechiul Regat.
- La 1 4 septembrie 1942, Ion Mihalache a dezaprobat măsurile de
deportare luate împotriva evreilor, pe considerentul că după infonnatiunile sale,
aceste măsuri au fost luate la sugestia unor cercuri externe, fiind .streine de
traditiile de on:ienie ale poporului nostru".
Din cercurile liberalilor.
- Constantin I. C. Brătianu, cu prilejul unui Consiliu de Administratie la
Banca Românească, de la 23 septembrie 1942, a arătat amicilor săi politici că
este inexactă versiunea răspândită de manişti că n-ar vrea să ia atitudine împotriva
deportărilor şi a regimului aplicat evreilor şi că într-un memoriu trecut a pus
domnului mareşal Antonescu problema evreiască sub aspect umanitar, economic,
din punct de vedere al ordinii publice si sociale, cât si din punctul de vedere al
politicii externe.
,,Acest memoriu - a adăugat Dinu Brătianu - n-a avut efect. De altfel am
impresia că se fac tot felul de lucruri, fără ca mareşalul să aibă cunoştinţă".
- La 25 septembrie 1942 a declarat:
.Deportarea evreilor continuă sub diferite pretexte ce găsesc noi vinovaţi,
care sunt expediaţi. Aceste orori, care constituie o palmă pe obrazul tării , sunt cu
atât mai revoltătoare cu cât, fără nici o vină, sunt trimişi la moarte bătrâni, femei
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şi copti. Am unele informaţii că măsurile acestea provin din sugestiuni externe,
fiindcă vor să elimine orice concurentă evreiască din România, îndeosebi din
Ardeal şi Banat. Am spus-o şi o repet pe cât de paradoxal poate părea:
chestiunea evreiască este o chestiune românească şi încă din cele mai
important�·.
- Intr-un alt conciliabul de la Banca Românească din 7 octombrie 1 942,
vorbind de chestiunea evreiască , Dinu Brătianu a arătat că Maniu a rămas cu
impresiunea că a reuşit să fumizeze argumente care să facă pe domnul mareşal
Antonescu să reflecteze şi mai atent asupra măsurilor pe care le poate avea
deportarea:
.Am awt în proiect un nou memoriu în chestia evreiască, dar fată de
atitudinea domnului mareşal Antonescu exprimată prin rezoluţia pusă pe memoriul
anterior, îmi este imposibil să mai fac vreun demers. lnterventiunile mele n-au awt
nici o urmare, eu mi-am făcut datoria, iar viitorul va decide cine a awt dreptate•10 •

C. Persoane străine.
din iulie 1942 se discuta în cercurile evreilor ştirea că în unna
ordinelor date de Nuntiul Papal, monseniorul Andrea Cassulo, la parohiile catolice
din tară se oficia7.ă, în fiecare miercuri, o slujbă specială pentru evreti deportati în

încă

Transnistria.
La aceste servicii religioase au fost invitati să ia parte toti evreti, indiferent
dacă sunt botezati sau nu.
Rapoarte detailate privind măsurile guvernului şi starea acestor evrei au
fost trimise la Roma.
La 13 octombrie 1942, sistarea evacuărilor este pusă în legătură cu vizita
la Roma a monseniorului Andrea Cassulo, care a fost precedată de chemarea la
Vatican a secretarului arhiepiscopului din Bucureşti.
Aceste vizite au fost puse apoi în legătură cu vizita lui Miron Taylor,
trimisul special al preşedintelui Roosevelt , care a avut o misiune specială la
Vatican11•
Tot Andrea Cassulo, se spunea, la 16 februarie 1943, că ar fi intervenit
ca să nu se mai realizeze proiectul în baza căruia evreti botezati ar fi fost evacuati
în Transnistria, unde ar fi urmat să ocupe eventual chiar functii publice.
La 13 mai 1943, se afirma în cercurile evreieşti din Capitală că vizita
monseniorului Andrea Cassulo în Bucovina şi Transnistria ar fi avut ca scop
suplimentar facerea unei anchete asupra populatiei evreieşti spre a putea da astfel
Secretarului de Stat al Vaticanului informaţii precise privind situatia evreilor din
Răsăritul Europei.
Cercurile apropiate Legatiei Franceze şi Elvetiene colportează zvonul că
Andrea Cassulo a distribuit personal evreilor din Transnistria diferite ajutoare în
bani.
D. Demers comun pentru Hlderman.
Pe la începutul lunii iunie 1943, dr. Lupu agita printre national-tărănişti,
ideea unui demers comun cu liberalti spre a se solicita un act de clementă pentru
Fdclerman, în sensul comutării pedepsei într-o măsură temporară . La acest punct
de vedere au aderat Maniu şi Mihai Popovici, iar de la liberali, dr. Angelescu s-a
pronunţat pentru tm demers comun al celor două grupuri în favoarea lui
12
Fdclerman •
E. Noi propuneri de readucere a evreilor din Transnistria.
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Apropiindu-se frontul în Est, temându-se de unele măsuri represive ce ar
�utea fi luate de aliaţii noştri contra evreilor deportaţi, cercurile conducătoare
evreieşti .s-au gândit să formuleze unele doleanţe în legătură cu situaţia acestora.
ln acest scop, dr. W. Fdderman, în acord eu Centrala Evreilor, a întocmit
un memoriu în care arată că sunt anumite categorii de evrei care au fost deportaţi
;Jeste intentiunile guvernului şi care prin urmare, ar putea fi readuşi în tară ,
precum şi faptul că, din cei deportaţi mai supravietuind cca 70 OOO evrei, cei
rămaşi ar putea fi iertati, mai cu seamă că majoritatea sunt femei şi copii13•

A.S . B„ Fond P.C . M . Cabinet. dosar 1 63/40. filele 8 7-93 .

Documentul pune în evidentă contributia probabilă a W10T �ti la hotărârea Consiliului de
Miniştri din 13 octombrie 1 942, de suspendare a deportălilor. Vezi în acest sens documentul 146 din
>'Olumul de fată.
2 Din numeroasele stenograme cuprinse în volumul de fată rezultă că adevăratul mobil de deportare a
2V!'eilor a fost de purificare etnică, pe care mareşalul Ion Antonescu a considerat-o ca fiind misiunea sa
;Jrincipală pentru salvarea destinului istoric al României. Documentele epocii confirmă că în dezordinile
provocate cu prilejul retragerii trupelor române din Basarabia şi Bucovina în vara anului 1940, au fost
implicate diferite elemente din aceste provincii istorice, inclusiv moldoveni, fată de care însă conducătorul
statului, conform propriei afirmaţii, în Consiliul de Miniştri din 16 noiembrie 1943 .a aplicat dementa, ca
şi fn cazul legionarilor" (A.S.B„ Fond P.C.M. Cabinet, dosar 353, fila 351).
' Pedeapsa de deportare în Transnistria ca măsură administrativă şi nu prin condamnare judiciară în
cazurile mai sus mentionate s-a aplicat numai evreilor. Au fost şi comunişti creştini, printre care şi români
etnici; ei au fost intemati în lagărul de la Târgu-Jiu, unde a fost un alt regim decât în Transnistria. Nici un
speculant sau infractor de drept comun creştin nu a fost deportat în Transnistria.
' Federaţia Uniunilor Comunitătilor Evreieşti din România a fost dizolvată conform dl!CTetului-lege nr.
3415 din 16 decembrie 1941 (E.R. 1 940-1 944, 'JOI. I, documentul 53).
' Vezi scrisoarea în Martiriul evreilor din România. 1 940-1 944, documentul 78.
' Vezi scrisoarea în Martiriul evreilor din România. 1 940-1 944, documentul 80.
Dr. W. Filderman a fost deportat în Transnistria, din ordinul maresalului Ion Antonescu, la 31 mai
1943, din cauza unei scrisori adresate conducătorului statului în care a arătat că evreii nu vor fi în stare să
plătească contributia exceptională de 4 miliarde de lei la care au fost impuşi în martie 1 943.
• In legătură cu planul de deportare a evreilor din Transilvania şi Banat şi neaplicarea până la urmă a
planului, vezi documentele 145 şi 146 din volumul de faţă.
' La intervenţia insistentă a conducerii evreimii americane, guvernele ţărilor aliate au emis o Declaraţie
Comună, la 17 decembrie 1942, intitulată .Cu privire /a politica germană de eicterminare a rasei
evreieşti. Pentru prima dată s-a formulat o amenintare categorică la adresa tuturor factolilor responsabili
de pol1tic.a de distrugere şi exterminare a evreilor europeni.
10
Mareşalul Antonescu a fost categoric iritat de intervenţiile lui Iuliu Maniu în favoarea evreilor. Este
concludentă în acest sens şi următoarea rezolutie pe care o punea la 1 O august 1 942 pe un raport
statistic privind populaţia evreiască în marile orase din tară: Voi trece peste toţi şi peste orice grevtote
salo more:şalul pent:11.1 a purifica toto/ naţia de oceostt5 neghin6. Voi Tnfiero la timp pe toţi acei care oo
venit - vltlmvl dl. Monlv - ş/ I/Ol' veni � mc5 frnpledlce a rlispunde dorinţei mojorft6ţti imense a acestei
noetl". (J. Ancel, op. cit„ voi. X, pag 215).
11
Miron Taylor a fost la Vatican în septembrie 1 942, cu misiunea de a sensibiliza Sfântul Scaun în
problema actlunii criminale de distrugere fizică a evreilor, practicată de Germania nazistă. (R. Hilberg, op.
cit„ llOI. III, pag 1 1 18).
12
Dr. W. Alderman a căpătat permisii-mea de a reveni din Transnistria în august 1943.
·
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13

Mareşalul Antonescu a pus următoarea rezolutle în legătură cu materialul tntcx:mit: .Nu esm complet
dosaul. Au fost ş/ alm lntenlenfll prin emisa# şi Ol.ldlenţe. Totuşi, clctele sunt sufldenhl. � se treoca o
copie Io dosaul meu (Cabinetul rnlllmr)" .
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Consiliul de M iniştri cu guvernatorii. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, nu aprobă
repatrierea evreilor deportati in Transnistria.

�-J
Dl. mare.şal Ion Antonescu, conducătorul statului: . . . ln privinţa evacuării: în ce priveşte
minoritarii şi evreii n-am putut să controlez. Dumneata vei spune1 dacă este
exact că ti-ai luat angajamentul să evacuezi 5 OOO evrei în Vechiul Regat2•
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Coi-m.dui: Pot să spun eu că nu. Domnul
acela a comunicat într-o sc:r5oare că este informat că domnul guvernator ar
putea con.9nti.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Domnule general Dragalina,
indiferent ce ai vorbit dumneata cu acesta , eu nu pot să accept să primesc
nici un evreu, de nicăieri de pe pământ, în Ţara Românească , atunci cârxl
nu pot să primesc români. Evaruăm numai români şi numai în baza
prirripiilor pu;e adineauri. Dacă ar rămâne încă loc, m-aş gârrli şi la aceştia,
nu să-i fixez definitiv, dar să fie trecuti într-un timp foarte scurt în afara
granitelor noastre. Dar să admitem toti evreii din Transnistria, după cum
Comunitatea Evreiască a avut irxJrăznea1a s-o ceară3, cârxl eu nu pot aduce
din Transnistria pe transnStrieni, ar însemna că nu poate să existe o crimă
mai mare fată de istoria neamului. Dacă nu pot aduce pe transnistrieni, nu
pot aduce nici un evreu, căci am produce haos, ru atât mai muh nu pot să
aduc evrei sau ucraineni, fiirxică ceea ce am spus pentru evrei este şi pentru
ucraineni . N-are ce căuta în Ţara Românească nici un ucrainean din
Bucovina. Nu evacuăm decât români . . .
Dl. general Corneliu Dragalina, guvernatorul Bucovinei: Evreii, bineînţeles vor toti să
vină. Au. :tdJTlă, poate nu atât de invazia rusă cât de regimul tranzitoriu
german. In privinta celor 5 OOO n-am făart nici o promisiune, dar în adevăr
am primit pe şeful lor la mine, care a spus: un minimum şi cifra coinckle,
circa 5 OOO - reprezentând pe foştii ofiţeri, foştii magistraţi, foştii functionari
de politie şi cei care au avut prea mare legătură ru statul român, deci care ar
putea trage consednte, ar putea fi evacuati. E au rationamentul aşa: numai
cei din Transnistria pot fi agreati de ruşi. Ceilalti, care au rămas sub aripa
•

-
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românească, însemnează că au fost favorabili regimului românesc . Dar
promisiune nici nu puteam da.
Dl. prof. Mihai Antonesru, vicepreşedintele Consiliului: Nici nu a afirmat că aţi făcut
pronmiune. Aducea la cunoştinţă că s-a discutat chestiunea.
Dl. mareşal Ion Antonescu, coroucătorul statului: Vasăzică, nici ucraineni, nici evret.
Dl. general Corneliu Dragalina, guvernatorul Bucovinei: Am înţeles.
[„ .]
Dl. mareşal Ion Antonescu , coroucătorul statului: Să nu ne bazăm viata neamului
românesc pe pleb&itul neamului ucrainean şi evreiesc.
A S . R . 1 „ Fond Penale. dosar 400 1 017 1 . fi lele 386- 390
l

Generalul Corneliu Dragalina, guvernatorul BucOllinei.
Referirea se face la repatrierea evreilor deportati în TransniStna.
' Comunitatea Evreilor a cerut dreptul de repatriere pentru evreii cetăteni români deportati de autorităţile
antonesciene în Transnistria .
• Totuşi, anumite concesii s-au făcut în privinta repatrierilor. Astfel, la 20 decembrie 1 943 a sosit primul
lot de repatriati, de circa 1 500, originari din Dorohoi. Tot atunci au venit şi alti 70 de deportati, printre
care cei 16 supravieţuitori din lotul evreilor deportati pe motiwl că au cerut trecerea în U.R.S.S. La 6
martie 1 944 au ajuns în tară , din totalul orfanilor, 1846, orfani de ambii părinti şi până la vârsta de 1 5
ani . La mijlocul lunii martie, în conditiile declanşării ofensivei sovietice, comisii de evrei din Bucuresti au
plecat spre Transnistria pentru organizarea readucerii supravieţuitorilor. Au mai fost atunci re.aduşi în mod
organizat 2 518 deportati; cei mal multi au fost liberi să se întoarcă la căminele lor, afară de 563 de foşti
intemati la Vapniarca, care au fost duşi sub escortă la Tg.-Jiu. (Conform M. Carp, C.N„ voi. 111, pag.
412).
2
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Raport despre situatia evreilor aflati
in ghetourile din Transnistria.
1. Număr: în toată Transnistria sunt internaţi circa 75 OOO evrei (bărbaţi, femei şi
copii).
Aceştia trăiesc în lagăre răspândite în toate judeţele Transnistriei. Cei mai
numeroşi sunt în judeţul Moghilău, aproximativ 45 OOO. Numai în oraşul Moghilău
trăiesc 1 1 OOO , aşezaţi în partea de nord a oraşului şi locuiesc în casele părăsite de
ucraineni, restul trăiesc răspârxiiti prin sate, fiirxi întrebuinţaţi de către organele
adrnirmtrative la munca câmpului şi de către autoritătile militare pentru nevoUe lor
Cl.D'ente.
Al doUea mare ghetou se află la Berşad, urx:le sunt circa 8 OOO evrei.
Urmează apoi oraşul Balta cu 2 700, Jmerinka cu 2 187, Râbnita cu 1 467,
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Vapniarca cu 1 200, oraşul Tulcin ru 457, Peciora şi Cariera de Piatră de la Ladigeni
cu circa 5-800 suflete.
2. Organi7.are: Fiecare ghetou este corxius de un comitet de 6 evrei, aleşi dintre
intelectualii internaţi.
Aceştia au atnbutiunea să se îngrijească de procurarea alimentelor,
repartizarea bratelor de muncă, prea.ro şi de distribuirea ajutoarelor primite de la
comunitate. Comitetele depun o intensă activitate pentru a veni cât mai mult în ajutorul
copiilor şi celor mai �3. Higienă: Cea mai mare parte dintre evrei locuiesc în casele mici şi murdare ale
ucrainenilor, aproximativ între 15-35 într-o cameră complet neaemttă ; dorm pe
scânduri, neavârxl paturi, saltele, cearşafuri şi aşternuturi şi se învelesc ru hainele de pe
ei.
În majoritate, ghetourile nu au closete şi la Moghilău fecalele sunt răspândite
la fiecare pas, nu au băi şi nici spălătorii, ru exceptia câtorva. Pentru aceste locuinte,
evreii plăteau chirii ucrainenilor în haine, bijuterii sau încăltăminte. Dacă locuiesc în
casele apartinârx:I autoritătilor locale, plătesc de asemeni chirie.
Numai o mică parte dintre evrei au pături şi saltele, bineînţeles că aceştia sunt
cei mai bogaţi.
4. Sănătate: Pe lâr'.9ă fiecare ghetou, comitetele de corxiuc:ere au înfiintat câte un
dispensar urxie Stmt internaţi cei ce s-au îmbolnăvit de foame sau mizerie. Aceştia nu
au medicamente, nu au aparate chirurgicale şi am aflat că rostul acestor dispensare
este de a izola pe bolnavi de cei sănătoşi, spre a nu se produce epkiemii.
În ultimul timp, Comunitatea Evreilor din ţară le-a trim5 medicamerrte, dar
acestea sunt complet imuficiente, neajungârrl doar decât la câteva ghetouri.
În lagărul de la Moghilev sunt internati circa 3 OOO de copii bolnavi; mi-a lăsat
o impresie detestabilă. Pe scârxluri, acoperiţi cu saltele, copiii, adevărate cadavre, îşi
aşteaptă ceasul morţii din clipă în clipă. Este ceva groaznic de văzut.
În lagărul de la Vapniarca s-a produs o gravă intoxicaţie în unna hrănirii,
aproximativ 6 luni, cu un soi de mazăre furajeră care produce ologeală. Mai întâi apar
pe degetele picioarelor nişte puncte negre roşiatice, cu grave dureri musculare şi
urinare, în t.mnă picioarele se mumifică. Aceste simptome mi s-au comunicat de
doctorul di5pensarului că se găsesc la aproape jumătate din cei internaţi.
De asemenea, sunt frecvente cazuri de tuberculor.ă pectorală. Aceştia, cu
toate că sunt separaţi, nu primesc nici o îngrijire medicală întrucât lipsesc cu
desăvârşire medicamentele.
5. Îmbrăcăminte: 90% din cei internaţi Stmt îmbrăcati în zdrente, producârxi o impresie
oribilă. Hainele ce le-au avut le-au dat localnicilor în schimbul alimentelor sau chiriei,
sau le-au vârxlut spre a-şi procura alimente.
De asemenea, n-au lenjerie, toţi fiind îmbrăcati în zdrente, iar prin camere
sunt agăţate spre uscare aceste zdrenţe, prcxiucârxi astfel o impresie cât se poate de
urâtă.
Numai 10% dintre cei internaţi au îmbrăcăminte acceptabilă, aceştia fiind şi cei
mai bogaţi.
6. Hrana: Aceasta este cu desăvârşire in.suficientă şi de cea mai proastă calitate. Cu
ajutoarele primite de la Comunitate sunt hrăniti copiii orfani şi o parte din cei ce nu mai
au ce virxle . Pentru restul, fiecare trebuie să-şi procure singuri alinente de urxie şi cum
ştie. Vârxl zilnic locruri pe nimic, pentru � procura o bucată de pâine.
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Am văzut pe străzile ghetoului din Moghilev lemei şi copii leşinati de foame,
ntrucât alimentele de la bucătăria comună sunt cu totul insuficiente. Se dă tm singur fel
je mâncare. Autorităţile nu le vin cu nimic în ajutor, întrucât acestea trebuie să
>atisfacă mai întâi nevoile urgente ale annatei.
Preţul alimentelor în Tran.snistria a crescut exhaordinar de mult.
Am fost infonnat că evreilor li se aduc, prin contrabandă, foarte multe mărci,
producâ.00 o mare devalorizare a mărcii. Astfel, la Tiraspol, marca se virx:le între 9-14
'.ei în bursa neagră; la Odessa între 14-16 lei; la Moghilev între 16-20 lei. În acelaşi
timp, evreilor nu li se admite să primească alimente din tară, statiile de C.F.R. refuz.ârxi
primirea coletelor, cu excepţia statiei Tnnişoara.
Zilnic, sute şi mii de bărbaţi, femei sau copii � prin ghetoul din Moghilău,
::erşirrl.
7. Tratamentul autorităţilor: În prezent am fost .informat că se fac mari eforturi din
partea autorităţilor să le vină în ajutor, căutârd să-i pună la mtmCă, spre a-şi câştiga
existenta. Plata de multe ori este în natură. Autoritătile de asemenea fac eforturi să le
înfiinteze ateliere de cizmărie, croitorie, tinichigerie etc. , dar lipsesc uneltele şi maşinile
necesare.
lagărul care s-a bucurat cel mai mult de sprijinul autoritătilor este cel de la
Odessa, urxie lucrează circa 60 de persoane pentru nevoile functionarilor
Guvernământului şi ale militarilor.
De fapt, acesta este singurul lagăr urxie fiecare îşi câştigă existenta pentru el şi
familia lui.
Toti evreii sunt dornici să muncească, dar nu au urxie şi mă întreb de ce
autorităţile nu-i întrebuinţează la munca câmpului şi-i tin să vegeteze în ghetouri.
8. Ajutoare de la comtmitate: În ultimul timp, comunitătile evreieşti din tară le-au venit
foarte mult în ajutor. Le-au trimis bani, îmbrăcăminte, medicamente, dar acestea nu
pot satisface nici pe sfert necesitătile celor 75 OOO evrei.
Îmbrăcămintea primită se repartizează mai mult copiilor şi celor mai săraci.
Banii primiti sunt întrebuintati pentru procurarea alimentelor necesare copiilor
şi bolnavilor.
Medicamentele stmt cu totul inexistente în unele lagăre, iar la altele
insuficiente. De exemplu, la Vapniarca nu se găsesc medicamente pentru dezintoxicaţie
şi pentru tuberculoză. La fel şi la Moghilău şi în alte părti.
Comunităţile din tară au dat distx>zititmi exprese să se acorde cea mai mare
atenţie copiilor.
9. Mijloace de existentă: La evacuare, evreii au luat cu ei bani, bijuterii şi îmbrăcăminte.
O parte din acestea le-au pierdut pe drum, iar restul le-au dat în schimbul locuintei şi
alimentelor, sau le-au vârxlut pe preturi derizorii.
Am aflat că pentru a fi găzduit o noapte de ucraineni, au dat în schimb o
pereche de ghete sau îmbrăcăminte.
Numai o mică parte din ei găsesc de lucru şi pentru munca efectuată prime.se
de cele mai multe ori alimente. Restul circulă fără nici tm rost în ghetouri. Cerşetoria
este la ordinea zilei şi foarte putini se ocupă cu comertul ambulant de alimente.
La Moghilev, autoritătile au luat măsuri să li se închklă prăvăliile şi să li se
înfiinteze o cooperativă centrală de aprovizionare .
ln general, în ultimul timp, autoritătile se străduie.se să le îmbunătătească
situaţia. Aceasta se poate face foarte greu, pentru faptul că alimentele sunt rare, mai
întâi trebuirxi să fie satisfăa.rte nevoile annatei.
A
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10. Corx:luziuni: În ghetouri am găsit mari mutilaţi de război, invalizi, văduve şi orfani,
fără nici un sprijin.
De asemenea, am constatat că la evacuare, bă.rbatii fiirxi la muncă obligatorie,
nu au fost OOicati decât femeile şi copiii, astăzi bărbatii trăirrl hberi în ţară, neputârxiu-le
veni cu nimic în ajutor.
Le este ru desăvârşire interz5ă corespondenţa .
Ni s-a comlri::at că au primit dispozitiuni ca corespon:lenta să se facă colectiv
pe ghetou, dar �au primit nici un răspuns.
De asemenea, o parte din familie se găseşte internată într-un lagăr, iar tatăl şi
un copil în ah lagăr.
Nu s-a fărut trierea la multi dintre ei cârd a fost comisia la fata locului, aceştia
fiirxi mutati de la un lagăr la altul.
Foarte multi mi-au comLri::at că au fost OOicati de autoritătile din ţară fără
cercetări şi trimişi direct în lagăre, fără ca aceştia să fi avut vreo activitate subversivă.
Autoritătile adminimative depta'l mari eforturi penbu a stârpi contrabarrla .
JaOOanneria îşi pierde în majoritate timpul cu supravegherea lor.
Mă întreb, cum se poate gârxli cineva că aceşti oameni trebuie să se
alimente?.e siqJuri, cârd nu au urxle munci ca să câştige, cârd nu pot. primi nimic de la
rude şi cârd ajutorul comunttătii este cu desăvârşire insuficient. In lagăre sunt o
multime de copii orfani, ai căror părinti au murit de tifos exantematic în ghetou şi
circulă prin ghetouri cerşird.
Au nevoie urgentă de hrană , medicamente, îmbrăcăminte, lenjerie,
încăltăminte, paie, unelte, aşternuturi şi locuinţe mai omeneşti.
ss/l. Stăncu1escu
Ml. M .A. r Probi . 33. voi . 2 1 . oag. 294-298
..

1 82
1944, februarie 25
Şedinta Consiliului de ordine internă. S-a cerut să
fie anchetat cazul evreului care a murit în timpul
anchetei la biroul statistic.
Participă domnii: profesor Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului
de Miniştri; general Popescu D . , ministrul afacerilor interne; general Vasiliu C. ,
subsecretar de stat al Sigurantei Statului; general Pălăngeanu N . , prefectul Politiei
Capitalei; general Diaconescu, directorul general al Politiei; general Arhip, subşeful
Marelui Stat Major; general Tobescu, subinspector general al Jandarmeriei;
director general Eugen Cristescu, şeful Serviciului Special de Informatii.
I. Cazul de la biroul statistic.
Se va face anchetă juridică a cazului cu evreul ce a murit în timpul
cercetărilor, pentru a se stabili cauzele mortii. Oricare i-ar fi fost vina , evreul nu
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trebuia să fie cercetat decât de organele legale şi cu respectarea regulilor de
procedură judiciară 1 •
Birourile statistice militare vor rămâne simple organe de informaţii; îndată
ce fac o pepistare, trec cercetarea organelor cu drept de instrumentare.
In cursul săptămânii viitoare se vor întruni de către Ministerul Justitiei
reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului de Război, Prefecturii
Politiei Capitalei, Marelui Stat Major şi Serviciului Special de lnformaţii, pentru a
se stabili cu precizie şi siguranţă şi dreptul ce au de a cerceta, de a aresta, de a
ancheta, pentru a se evita pe viitor orice abuzuri sau greşeli.
Arh. S. R. I . . Fond Penale. dosar 400 1 O. voi . 73. fila 7 9
' La 9 februarie 1944, organele Serviciului Secret al Armatei au arestat 3 0 de militanti antifascişti. După
24 de ore de .instructie" , au fost duşi la spital muncitorii Constantin Trandafirescu şi Ioan l..ateş, studentii
Dan 1...ovici
.az.ar
şi Gabriela Hanan. Lui Dan � medicii nu l-au mai putut ajuta cu nimic. După
câteva ore a murit. La ordinul mareşalului Antonescu, s-a făcut o anchetă asupra acestui caz. Cadavrul a
fost exhumat, constatându-$e că de fapt a fost vorba despre un asasinat. (Conform O. Maticescu,
Apărarea patriotică, pag . 62).

183
1 944, martie 8

Şedinta Consiliului de Miniştri. Se discută
repartizarea În folosul statului a contribuţiilor
Încasate de la evrei.
Şedinta se deschide la ora 1 1 , sub preşedinţia domnului mareşal Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Participă domnii: prof. I. Petrovici, ministrul culturii naţionale; general D.
Popescu, ministrul afacerilor interne; dr. Petre Tomescu, ministrul muncii ,
sănătăţii şi ocrotirilor sociale; I. Marinescu, ministrul justiţiei; general C. Pantazi,
ministru de război; general Gh. Dobre, ministrul înzestrării armatei; Al. Neagu,
ministrul finanţelor; I. Marian, ministrul agriculturii şi domeniilor; Atta
Constantinescu, ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor; I. C. Enescu,
subsecretar de stat al Aerului; Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul
Finanţelor; prof. I. C. Petrescu, subsecretar de stat al Şcoalelor; general C. Vasiliu,
subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne; Petre Strihan, subsecretar de
stat la Ministerul Afacerilor Interne; ing. Stavri Ghiolu, subsecretar de stat al
Industriei, Comerţului şi Minelor; general N. Şova, subsecretar de stat al Marinei;
general I. Arbore, subsecretar de stat al Aprovizionării; Ovidiu Vlădescu,
subsecretar de stat al Românizării; C. Stoicescu, administrator delegat la B.N.R.;
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Gh. Minescu, directorul general al l.N.C.0.0.P.-ului; M. Gr. Roma.şcanu, comisar
general al preturilor.
[. . . ]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: [. . . ]
Chestiunea creditelor trebuie rezolvată imediat, nu vreau să se
mai repete greşelile care s-au făcut în alte ocazii şi să nu ni se spună că
s-a dat moneda peste cap, căci ce folos dacă va fi aur în Banca
Naţională şi hârtie şi nu \IOITl avea hrana necesară , să nu vină alţii să ne
dea peste cap cu tot aurul din Banca Naţională.
Eu am scos bani din alte părti, deşi am fost criticat, tocmai pentru
ca să nu fac apel la Banca Natională, bani pe care i-am fi întrebuinţat
pentru valorificarea cerealelor, care au servit la finanţarea operelor
sociale şi la o serie întreagă de alte lucrări importante. Aceşti bani,
desigur, se vor da înapoi.
Acum avem peste un miliard, aproape două miliarde, strânşi de la
evrei. Mi s-a adus la cunoştinţă că Rogifer-ul1 se găseşte în oarecare
dificultăţi, că nu poate continua fabricatia din · cauză că nu-şi poate
procura materia primă. Noi nu putem să întârziem fabricaţia şi atunci
am întrebat pe dl. colonel Davidescu de ce sumă are nevoie Rogifer-ul
pentru a vedea care este soluţiunea şi de unde să scoatem aceşti bani .
Mi s-a spus că are nevoie de 3 până la 500 milioane , pe care trebuie
să-l avansăm cu titlu de împrumut şi îndată ce finantele vor fi în măsură
să restituie banii, se vor restitui.
Contăm pe suma de aproape două miliarde lei, bani strânşi de la
evrei, dintre care un miliard este suma strânsă pentru ajutorarea
evreilor2 . Voi lua şi din această sumă, dacă va fi nevoie, pentru ca să
finanţăm această operaţiune, de o aşa mare importantă; nu putem să
fim surprinşi de evenimente, chiar dacă va fi nevoie ca aceste cereale să
le ducem înapoi. Mai bine să fie nevoie să le ducem înapoi decât să
rămânem fără ele. [ . . . ]
Voi lua bani din a<:est fond, de la evrei, şi voi da suma necesară
Rogifer-ului, pentru ca să cumpere materie primă şi să treacă imediat la
fabricaţie. Nu admit întârzieri în fabricaţie .
.Dreptul evreilor asimilaţi cu românii de a folosi aparate de rad.io
recepţie•3 .
Cine a pus această chestiune la ordinea zilei?
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne: A fost o
simplă întrebare din partea noastră .
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Tuturor celor asimilaţi cu
românii le dăm acest drept. Mergem mai departe: acelaşi drept n dăm şi
evreilor botezaţi sau însuraţi cu creştine, ca şi creştinilor însuraţi cu
evreice.
Dl. general C. Pantazi, ministru de război: În această privinţă, domnule mareşal,
dv. ştiţi că noi am luat în armată o dispozitiune foarte severă: am scos
din armată pe toţi ofiterii însuraţi cu evreice.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: A fost foarte bine aşa
Dl. general C. Panta.zi, ministru de război: Noi rămânem pe aceeaşi linie .
.
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Dl. mareşal Ion Antonescu , conducătorul statului: Nu e nici o legătură între
aparatele de radio şi evreice. [. . . ]
Situaţia scontului B.N.R. pe luna ianuarie
Dl. mareşal Ion Antonescu , conducătorul statului: lată care este situaţia scontului
Băncii Naţionale pe luna ianuarie 1944, pe profesiuni:
Meseriaşi . .
... . . .
.
. . ...
. 374 082 1 50
Industrii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 839 131 373
Agricultură . . .
.
.. ... .. ... .
. 2 9 1 1 642 416
Comert .
.. .... ........
.
3 548 1 1 1 517
Diverşi
. . . . ...
.
. . . . 121 947 OOO
Total
14 794 9 14 456
Iar pe nationalităti avem următoarele date cu privire la distribuirea
scontului B.N.R. :
Nationalităti:
..
. .
. .
. . 1 1 974 755 478
Români .
Germani. . . .
. . .
..
. 2 053 436 454
Unguri . .
. .
.
1 13 687 OOO
Evrei.
130 879 OOO
Armeni .
.
.
. ..
1 7 194 OOO
Diverşi.
. .
. . ..
.
.
.
305 965 750
14 595 9 1 7 682
Total
De ce aţi dat atât de mult la evrei? Armenii au luat numai 1 7
milioane, ei care au atâtea afaceri în tara noastră. Refuz să cred că
armenii au luat numai atâta.
Dl. Costin Stoicescu, administrator delegat la B.N.R. : Sunt camuflati.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Sunt camuflaţi şi în
societăti anonime româneşti.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Am discutat proportionalitatea
care trebuie să existe între profesiuni în ceea ce priveşte acordarea
scontului B.N.R. , însă văd că industria a luat 7 939 1 3 1 375 lei. [ ]
A. S. B . Fond P.C . M . Cabinet. dosar 220/ 1 944. fi la 2 50. 28 i . 282. 338. 339
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Rogifer-ul, o societate mixtă româno-genană
n
pentru controlare.a prcxluctiei, a transporturilor si
exportului în domeniul metalurgiei.
2 Mareşalul Ion Antonescu a consimtit ca 50% din contribuţiile impuse evreilor înstăriti şi din taxele pentru
cametele de scutire de muncă obligatorie să fie folosit în scopuri de asistentă pentru ajutorare.a evreilor
săraci şi a celor atlati în detaşamentele de muncă obligatorie.
3 Conform decretului-lege nr. 1893 din 7 iulie 1 943, pe baza unui Jurnal special al Consiliului de Miniştri,
evreii cu merite deosebite fată de statul român intrau în categoria celor asimilati parţial sau întru totul cu
românii, beneficiind de dreptul de ave.a bunwile imobiliare urbane, fiind scutiti si de anumite măsuri
discriminatorii impuse popultiei evreieşti în general. (Vezi în acest sens E.R. 1 940-1 944, voi. I,
documentul 77).
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1 84
1 944, aprilie 3

Şedinta Consiliului de Miniştri pentru evacuări şi
apărare civilă. Se hotărăşte utilizarea medicilor
evrei in echipele de apărare pasivă.
[. . .)
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: [ . . ]
.Interzicerea evacuării medicilor evrei din oraşele din Moldova, ei
fiind absolut necesari încadrării formatiunilor sanitare de apărare pasivă
pentru populaţia ce rămâne".
Dl. general G. Marinescu: Sunt oraşe unde, după ce pleacă spitalele şi se
evacuează şi ceilalti medici, nu mai rămân decât câte doi, trei medici .
Aceste oraşe, până când va veni inamicul, vor rămâne într-un regim fără
nici o îngrijire. Atunci cel Putin pe aceşti medici evrei să-i lăsăm să stea
acolo.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Ati mai luat dv. o măsură
la Bucureşti: ati creat echipe de apărare pasivă formate din evrei.
Domnul von Killinger mi-a atras atenţia că s-a lăsat soarta germanilor în
caz de bombardament pe ajutorul evreilor. Şi domnia sa era destul de
preocupat de această grijă pe care o aveti dv. şi propune ca evreii să fie
înlocuiţi - cu autorizarea dv. - cu alte elemente.
l-am răspuns că nu cunosc problema şi că în orice caz mă voi
interesa.
Dl. general G. Marinescu: La Bucureşti sunt suburbii unde nu există medici.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Eu nu vorbesc numai de
medici, ci de activitatea de sprijin imediat în caz de bombardament
pentru muncitori, pentru lucrători şi pentru ceilalti.
Dl. general G. Marinescu: Măsura priveşte numai pe medici. În suburbiile unde nu
există medici, am pus să facă de serviciu în fiecare seară medici evrei.
Le vine rândul la câte 4-5 seri odată. Măsura este luată pentru ca în caz
de bombardament să fie acolo un medic care să îngrijească de răniti.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: lată-i introduşi şi pe dânşii
în apărarea pasivă, aşa cum au fost introduşi ambasadorii , punându-i
lângă aeroport.
Dl. general G. Marinescu: Eu nu i-am pus acolo - dar aceşti medici evrei sunt
necesari fiindcă n-avem suficienţi medici români.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Cunoaştem problema
medicilor pentru că am discutat-o în Consiliul de Miniştri. 2 OOO de
medici au ieşit din functiunile publice.
Dl. dr. P. Tomescu, ministrul sănătătii : Au ieşit din funcţiuni publice, dar au rămas
în circuitul public. În ceea ce priveşte evacuarea medicilor evrei, ei nici
nu doresc să se evacueze. În oraşele din nordul Moldovei am luat măsuri:
le dăm în primire spitalele lor.
.
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general G. Marinescu: Eu am fost şi la Galaţi şi la Tecuci.
dr. P. Tomescu, ministrul sănătăţii: Eu vorbesc de nordul Moldovei.
general G. Marinescu: Câţiva din medicii evrei au rămas.
dr. P. Tomescu, ministrul sănătăţii: Noi nu-i invităm şi nici ei nu vor să plece.
Problema este rezolvată.
A.S . B . rond P.C.M . dosar 1 0 1 / 1 944. fi lele 3 5-3 7
Dl.
Dl.
Dl.
Dl.

.

.

1 85
1944 , aprilie 14

Şedinta Consiliului de Miniştri. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, dă dispozitii ca
toti evreii care s-au intors clandestin din
Transnistria să fle predati germanilor.
[. ]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: În ceea ce priveşte refugiaţii,
general Vasiliu, te rog să iei notă că nu este permis să aducem refugiaţi
din tară şi să umplem Capitala cu ei. Am auzit că sunt peste 20 00030 OOO de evrei care au venit din Moldova.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Avem cel mult
6 OOO.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să urmăreşti lucrurile de la
origine, să constaţi că ei au plecat din localitatea în care locuiesc şi să
cercetezi unde s-au stabilit. Unii au încercat să plece în Germania. Sunt
sigur că germanii pe drum i-au jefuit şi ucis.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Noi îi urmărim
în toată tara. Împreună cu domnul general Popescu facem o statistică.
Au scăpat multi din Transnistria la noi. Sunt 20 OOO care au venit.
Acum fac socoteala pe categorii şi îi vom da germanilor.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Sunt 20 OOO de jidani care au
venit?
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Nu, domnule
mareşal, sunt transnistrieni.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Tot ce s-a strecurat clandestin îi
dati pe mâna germanilor.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Am luat
înţelegere cu germanii şi după ce se va linişti frontul îi dăm.
A.S . B . Fond 1 03 . microfi lm. rola 1 5 1 1
. .

.
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186
1944, aprilie 22

Şedinta Consiliului de Miniştri. Mareşalul lon
Antonescu, conducătorul statului, dă noi ordine cu
privire la ghetoizarea evreilor din Moldova.
Şedinta se deschide la ora 17, 15, sub preşedinţia domnului mareşal Ion
Antonescu, conducătorul statului.
Participă domnii: prof. Mihai Antonescu , vicepreşedintele Consiliului de
Miniştri; prof. I. Petrovici, ministrul culturii nationale; general D. Popescu, ministrul
afacerilor interne; dr. P. Tomescu, ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale;
I. Marinescu, ministrul justitiei; general C. Pantazi, ministru de război; general Gh.
Dobre, ministrul înzestrării armatei; Atta Constantinescu, ministrul lucrărilor
publice şi comunicatiilor; Gheron Netta, ministrul finanţelor; O. Vlădescu,
subsecretar de stat al Aerului; Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat al
aprovizionării; prof. I. C. Petrescu, subsecretar de stat al Şcoalelor; prof. Al.
Marcu, subsecretar de stat la Ministerul Propagandei Nationale; general C. Vasiliu,
subsecretar de stat la Ministerul de Interne; Petre Strihan, subsecretar de stat la
Ministerul Afacerilor Interne; ing. Stavri Ghiolu, subsecretar de stat al Industriei,
Comerţului şi Minelor; general N. Şova, subsecretar de stat al Marinei; C.
Anghelescu, guvernatorul Băncii Naţionale; general T. Orezeanu, directorul
general al Căilor Ferate Române; Traian Buradescu, directorul Mişcării C.F.R. ;
colonel R. Davidescu, şeful Cabinetului Militar al conducătorului statului.
[. . .]
Dl. mareşal Jon Antonescu, conducătorul statului: [ . ]
Vin la chestiunea evreiască. Comandanţii nemţi au spus că este
imposibil să se pennită amestecul cu evreii prin toate părtile. Desigur că
este o chestiune foarte delicată. Eu le-am spus evreilor de la început:
atâta vreme cât n-am ţara invadată, eu vă apăr. În ziua când tara mea
va fi invadată, eu nu mai răspund de viata dvs. Şi a sosit , din nenorocire,
acel moment. Am dorit totuşi să-i apăr, dar să-i şi folosesc .
Sunt mai multe probleme, mai multe soluţii. Îmi bat capul care
din ele s-o adoptăm, căci Bacăul este un oraş evreiesc, Romanul de
asemenea. Pe cei de la Piatra-Neamţ i-am dus la Buhuşi şi am făcut un
centru evre�. La Roman şi la Bacău forfotesc în toate părtile. Am
observat evrei cu ochelari pe nas, care fac pe indiferenţii pe stradă şi
care desigur îşi notează în minte tot ce văd şi apoi notează pe hârtie. Şi
desigur că printre aceştia sunt multi în serviciul inamicului şi au aparate
de transmisiune cu care informează pe englezi şi ruşi.
S-au găsit apoi multi evrei, luaţi de la Bacău, care s-au întors
înapoi şi pe care am pus să-i împuşte. I-am trimis în Ucraina şi astăzi au
apărut în Bacău. Dacă erau comunişti, trebuiau. să rămână acolo. Ne
făceau şi acolo un rău pentru că la Botoşani, la Dorohoi şi în toate
părţile sunt numai primari evrei1 • Şi vor plăti nenorociţii aceştia foarte
. .
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scump. Apoi, toate călăuzele care duc pe ruşi prin munti sunt evrei din
Târgu-Neamţ şi din toată regiunea . Ca să vedeti ce rasă păcătoasă şi
cum se omoară singură această rasă. Ne-am purtat cum ne-am purtat
cu ei; le-am salvat viata. Am tras în români ca să-i salvez de la moarte
când erau legionarii2 şi vedeţi cu ce monedă ne plătesc. Se omoară
singuri; n-am ce să le fac.
Dumneata, domnule general Vasiliu, ai să chemi pe şeful
Comunităţii şi să-i spui exact ceea ce am spus eu: se omoară singură,
această rasă.
La Roman, un nenorocit de copil a găsit o scândurică. A pus
mâna pe ea. Era o maşină infernală, a explodat şi l-a omorât pe loc.
Aceasta nu a căzut din avion, pentru că nu acesta este sistemul. A fost
pusă de cineva şi desigur n-a fost pusă de un soldat român sau de un
soldat german. Poate a pus-o un nemernic de român, dar prezumţia
este că a pus-o un evreu de acolo. Am pus să cerceteze, dar se umblă
cu mănuşi. Poate este bine, poate este rău; vom vedea mai târziu. Dar
faptul este acesta.
Dar mai grav este că ei s-au amestecat peste tot. Stau unde sunt
ateliere de reparaţii de tancuri, de automobile. Avem sute de ateliere.
Dacă vă veti duce, veţi vedea în ce uzină enormă s-a transformat
regiunea aceasta, Bacău, Roman, Vaslui, şi cum la fiecare casă este o
uzină , pentru că tancurile au mare nevoie de reparaţii, ca şi camioanele
şi toată aparatura aceasta de război.
Toate acestea stau în mijlocul acestor evrei. Nu putem merge
aşa . Ne-au rugat şi germanii şi trebuie să găsim o soluţie. Care este acea
soluţie? De aceea vreau să ne consfătuim acum, să vedem care este
soluţia cea mai umană şi cu cele mai mici consecinţe politice pentru noi.
Nu că ne bombardează, căci toti au spus şi evreii spuneau: pe români
nu-i bombardează, fiindcă s-au purtat bine cu evreii. Ati văzut cum a fost
recompensată purtarea bună cu evreii şi va mai fi.
O soluţie este să-i luăm din aceste oraşe şi să-i ducem în anumite
târguri, dacă sunt multi. Să-i aşezăm ca la Buhuşi, în unul, două târguri,
să scoatem toti românii de acolo şi să-i lăsăm să trăiască între ei. Noi
să-i alimentăm numai. Ducem prin serviciul de aprovizionare şi ei
plătesc. Muncesc între ei, fac croitorie, tâmplărie etc. Aceasta este o
soluţie.
A doua soluţie este să-i strângem în ghetou, în fiecare oraş. să
spunem: aceasta este partea unde staţi; nu mai ieşiti de aici. Vă aducem
mâncare aici, faceţi ce vreţi; nu vă omorâm, nu vă facem nimic .
A treia soluţie este să-i luăm de acolo şi să-i aducem către tară.
Dar este cea mai periculoasă şi mai catastrofală peentru neamul
românesc. Nu pot să-i aduc. Au scăpat multi şi nu pot să-i aduc şi pe
ceilalţi, căci am credinţa că m-ar lua lumea cu pietre.
Una din aceste soluţii trebuie aplicată. În paralel, ca să uşurăm
problema, cum noi avem oameni mobilizaţi până la 55 ani - şi aceasta
este o chestiune pe care trebuie s-o organizeze Ministerul de Interne, şi
celelalte departamente interesate - toţi aceştia, care sunt tineri, dar nu
cei bogaţi, nu pe dentist, nu pe medic, nici pe profesor sau inginer, căci
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aceştia nu sunt comunişti, pot fi numai câţiva, îi luăm şi îi punem să stea
în corturi sau bordeie, cum am făcut şi pentru naţiunea românească, dar
le facem tipuri rnai ieftine şi îi punem să lucreze la Calea Ferată, la
şosele, împreună cu prizonierii şi cu premilitarii .
Una din aceste solutii dvs. trebuie s-o adoptaţi şi s-o aplicăm
imediat, căci altfel se răspândesc în întreaga tară. După ce trec
ucrainenii, cordoanele de jandanni, dumneata, domnule general Vasiliu,
le foloseşti ca să nu mai treacă nimeni.
Câţi au trecut în secuime?
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Interne: Maximum 7 OOO .
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Vasăzică, grosul este la noi.
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Interne: Capul este la ieşirea de la noi
şi coada dincolo.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: De îndată ce aceşti 105 OOO vor
trece, cordonul acesta dumneata îl laşi acolo şi trecem la solutia aceasta.
În cât timp crezi că se scurg aceştia?
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Interne: În două săptămâni.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Este prea târziu.
Vă dau un exemplu. În ziua de Paşti trebuia să mă duc la Bacău,
unde îmi dădusem întâlnire cu comandantul armatei de acolo. În ziua de
Paşti, când trebuia să mă duc, au bombardat comandamentul. Au murit
doi ofiţeri şi nu ştiu câţi soldaţi. Ca să-i vedeţi cum sunt organizaţi. Putin
îmi pasă, fiindcă voi muri odată. Dacă este un lucru de care nu mi-a fc1st
frică în viată, este moartea. dar murim stupid, datorită acestora.
Te anuntasem pe dumneata că mă duc la Mitropolia din laşi la
Paşte. Au bombardat Mitropolia din laşi şi numai atunci. Ca să vedeţi ce
diabolici sunt. Este poate o coincidentă, dar este prea curios.
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Interne: S-au lansat câţiva paraşutişti
în zona aceasta. Cred că de aici este legătura.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Aceştia s-au lansat alaltăieri.
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Interne: Dar sunt alţii mai vechi care
au aparate de transmisiune.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Crezi dumneata că evreii nu au
aparate?
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Interne: Nu este nevoie să aibă ei,
căci vin ruşii.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Tot îi protejezi; nu răspunzi la
întrebare.
Crezi că nu se găsesc evrei care au aparate?
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Interne: Sigur că probabil trebuie să
aibă.
mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Este şi probabil, şi sigur.
Să nu-i mai protejăm, căci ei ne vor spânzura pe toţi de limbă.
general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Interne: Noi am tinut cât am putut.
N-am fost largi cu ei. Cred însă că soluţia cea mai uşoară, pentru
moment, o formează gheto-urile închise. Transplantarea lor într-o
regiune întinsă este şi grea şi durează, pe când închiderea lor într-un loc
este şi mai uşoară.
·
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Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Şi să fie scoşi pentru muncă,
căci este imposibil ca atâta timp cât soldatul român, ţăran, intelectual şi
burghez, este pe câmpul de luptă, aceştia să nl,! muncească.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Interne: In Bacău sunt enorm de
multi: 22 0003, din cauză că i-am adus pe cei care au fost la Moineşti, la
Târgu-Ocna, şi s-au dublat. Tot aşa este şi la Piatra-Neamţ şi la Roman.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Să-i scoatem de acolo şi să-i
punem să lucreze pe linia Focşani-Nămoloasa-Galaţi, unde se lucrează
ca să se întărească linia Apoi, pe linia Adjud-Bârlad, unde se face o linie
de rezistentă. O alta este la nord de Roman, care pleacă de la Piatra
Neamţ, trece pe Valea Tarcăului, nord Roman, şi apoi spre Vaslui.
Sunt patru linii de rezistentă succesive. Nu sunt hotărât, chiar
dacă aduc ruşii un milion de tancllli,. să cedez în 24 ore şi să vină la
Bucureşti. Vom lupta. Însă prudenta şi datoria îmi impun să organizez
toată ţara în condiţii optime pentru luptă.
Îmi trebuie mână de lucru şi Serviciul Tehnic de la Lucr�rile
Publice; îmi trebuiesc sape, târnăcoape etc. - toate trebuiesc strânse şi
aduse acolo -, precum şi caterpilare, ca să facem şanţuri anticar.
Deci chestiunea evreiască trebuie să fie soluţionată până luni. Vei
mai discuta dumneata, domnule general Vasiliu, şi cu dl. Mihai
Antonescu, şi veţi vedea care soluţie vă convine, pentru că este şi o
chestiune politică. Eu accept oricare din aceste trei soluţii, dar nu accept
ca mai târziu de luni sau marţi să nu se ia nici o hotărâre.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Cred că este şi o problemă
de urgentă.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: ln loc să punem pe premilitarii
noştri de 16- 18 ani să lucreze şi evreii să se plimbe, îi punem pe ei.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Interne: Vom aranja chestiunea
batalioanelor de lucru cu Marele Stat Major.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Domnule mareşal, cu
obiectivitatea de totdeauna, trebuie să spun că la Bucureşti echipele de
lucru pentru dărâmări de la Apărarea Pasivă au dat rezultate excelente.
Azi dimineaţă, mergând la Apărarea Pasivă, am găsit pe câţiva şi
le-am exprimat mulţumiri că au lucrat peste tot cu foarte mult
devotament şi expunându-se, aşa încât au făcut servicii reale.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: N-am văzut evreu să se expună.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: La Athenee-Palace, cei
care au intrat în incendiu şi au aruncat lucrurile afară erau evrei din
echipă.
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: Făceau o afacere şi acolo.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Se poate. [ . . . ]
Dl. mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului: [ . . ] Ca să vedeti care este starea
de spirit de pe front, este destul să vă spun că un general care se găsea
la Bacău mi-a spus: domnule mareşal, de la soldat şi până la general,
armata trece la răboj tot ceea ce se petrece în Ţara Românească acum.
Dv. nu ştiţi ce se întâmplă: pe când soldatul român, cu raniţa în spate şi a făcut gestul omului cu povara în spate - trece spre Moldova,
camionetele sanitare ale domnului doctor Costinescu, cu doamne văpsite
.
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şi sulemenite, au venit în Moldova ca să ridice pe copili de jidani şi să-i
salveze4 •
Pe când soldatul român merge spre front, domnul doctor
Costinescu trimite camionetele Crucii Roşii cu doamne din protipendada
Capitalei ca să ia pe copili de jidani şi să-i pună la adăpost. Armata ştie
aceasta şi va veni ziua răfuielii.
Când am venit şi am spus lucrul acesta domrlului general Vasiliu,
domnia sa mi-a răspuns: da, domnule mareşal, este adevărat, dar nu
v-am spus. A!;a s-au petrecut lucrurile şi în Transnistria . Şi acolo Crucea
Roşie venea şi se interesa de jidani, dar n-a întrebat niciodată: cum stă
soldatul român, are hrană suficientă etc. ? 5De jidani însă se interesează
unde sunt camionetele sanitare ale Crucii Roşii Româneşti.
Sunt lucruri care într-o zi vor ieşi la iveală în fata naţiei româneşti,
dar atunci nu va fi socotit răspunzător domnul doctor Costinescu , ci eu,
pentru că nu se va presupune că eu n-am ştiut de acest lucru. De la
generalul acesta am aflat că faptul s-a petrecut în Moldova, iar de la
domnul general Vasiliu am ştiut că acelaşi fapt s-a petrecut şi în
Transnistria.
A.S . B. , Fond P.C . M . Cabinet dosar 220/ 1 944. filele 480. 48 1 , 50 1 -507 . 524
' În momentul intrării trupelor SO\IÎetiCe în aceste localităţi, administraţia românească a părăsit oraşele
respective. În conditiile acestui vid de putere locală, Comunitatea Evreiască şi-a asumat anumite funcţii de

menţinere a ordinii pe plan local.
2 Mareşalul Antonescu, conducătorul statului, a dat ordin la 21 ianuarie 1941 să se tragă în legionari nu
pentru salvarea evreilor, ci pentru salvarea puterii în favoarea sa, fapt mărturisit în apelurile sale lansate în
acea epocă: .Copili mei, pe cae /-am luat a/6turl de mine /o conducerea CtJrll, fHXI gmlt olt!5 mt'ltvrle de

recunoşt/nţr5 pentru mine şi pentru CO-O cae crezuse Fn puterea Idealuri/or lor, dec6t sd-mi trlmlt!5 g/oalţ8
şi si5 11TeO rdstunaea stotulur ianuarie 1941 (Pe marginea prăpastiei, voi. 2, pag . 169).
3 În 1 942, la Bacău se aflau 13 038 de lcx:uitori evrei, 33,8% din totalul locuitorilor. (Vezi în acest sens
-

dcx:umentul 30, tabelul c din volumul de fată). Numărul locuitorilor evrei a crescut simtitor în capitalele de
judete, datorită ordinului de evacuare dat de conducătorul statului, conform căruia evreii locuitori în
comunele rurale şi semiurbane au fost concentraţi în capitalele de judete (iunie 1941).
' Copiii la care se referă expunerea mareşalului erau orfanii care şi-au pierdut ambii părinti în deportarea
în Transnistria. Pentru repatrierea din Transnistria a acestor copii, organizaţii evreieşti din România şi de
peste hotare au dezlănţuit o campanie de natură umanitară, acţiune în care a fost antrenată şi Crucea
Roşie din România. În vederea obţinerii unui sprijin din partea autorităţilor româneşti, Crucea Roşie
Internaţională s-a adresat guvernului român. Este relevantă în acest sens şi nota transmisă de Ch. Kolb
profesorului Mihai Antonescu, la 4 februarie 1944, în care delegatul Crucii Roşii Internaţionale a pus în
următorii termeni problema salvării vieţii acestor copii:
.Hoto.-frea de a se oduce înapoi orfanii evrei ce se aflO în Tansnlstrla a fost luatO pe la sffrşltul
lunll noiembrie. Repotrlea trebuia sO albO loc de îndatO ce deportaţii origina! din Dorohoi CJ\leOU sO fle
transferaţi la casele Iar, ceea ce s-o fOcut la sftrşltul lui decembrie 1 943.
Ml-om permis sO mO odrasez Excelenţei Voastns prin salsocna mea din 1 3 !anuale şi G. 3 1 8
din 21 trecu t Tn � cu acest subiect. I er la 29 lanucrle (G. 359) am avu t plOcerea sO prezint
domnului Preşedinta cele mal sincere mulţumlrl pentru ordinele data cu scopul occelerOrll şi uşurarll
reîntacrcertl ocestcr copil.
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Conrcrm lnformoţlllor ce ml-au parvenit. o fost b'lmlsc!i în Transnistria o comisie ccn sc!i constote
număul cort ol orfanilor şi verstc lor, şi anume � Io 1 2 ani şi de Io 1 2 Io 1 8 ani. la Tntoacereo
acestei comisii trebuia sc!i fle elobaot un pion de dispoziţii definitive.
Îmi permit sc!i raoflrm 1:9merlle mele. pe ccn ml le-om aprlmot verbal în foto Excelente! Voastre
Io 1 at., co, Tn urmo ocestcr mOsurl administrative. repatrierea orfonllor va fi om6notO Io o dott! prea
îndep&t:otO şi co evenlmenl:llle ce a putea sc!i opaO între tll!l> a putea Oll80 urm61 dezostruoose pentru
aceşti copil nefericiţi. Ml-am permis sc!i cer domnului Preşedinte sO ordone sO se fad! obstractle de
mOsurtle blroaotlce şi sO se decldO odott! pentru totdeauna co toţi orfanii � Io vtrstD de 1 8 ani sc!i fle
b'lmlşl Imediat în Moldavo.
Îmi permit sc!i propun co oceostti mOsurO sO nu se opreoscO Io orfanii de ambii pO.'lnţl, ci sc!i fiţi
de acord de asemeni cu revenirea tuturor coplllor orfani de t:otO sau de momO şi chla o acelora ol cOror
pălntl se ollO Tn Tronsnlsb'lo. da a dori prin oceastO repatriere 50-şl salveze copili.
fim Intrat în legOb.A'O cu dl. dr. Costlnescu, preşedintele Crucii Roşii Flom6ne. co oceostti
organizaţie sc!i se îngljeascO de repatriere pun&lcl Io dispoziţie persoane Tns&clnote cu oduncno şi
tronspomno. şi de Tntnlţlnereo repotrlott lor pe pcrcurs .
Nu mO îndoiesc cO orice problemO va putea fi rezolvotO f&O Incidente, cu condltlo sc!i se punO Io
dlspozltlo acestei repatrieri vagoane de ambulanto şi de pasageri. În orice coz, n rog pe domnul
Preşedinte sO nu conslmtO co sc!i se foloseoscO Tn acest scop vagoane de vite sau de mato.
La cererea e::rpresO o outcrltOtllor romtMle. Io tln��ll sOu , ou fost întocmite llste cu fomllllle
evreieşti din Regat clornlce sO prtmeoscO orfani, da. conrcrm unei hotOrt.irl o ministrului de Interne,
generalul Voslllu, copili vor trebui sO plece în Moldova şi sO fle încartiruit! şi hrOnltl prin gljo lnstltutlllor
evreieşti de binefacere de ocolo, în oşteptaeo poslbllltOtt lor de emlgae.
Nu pot dectit repeta rvgOmlnt:eo mea de o binevoi sO daţi ordine pentru co decizia guvernului
romfln de repob'lere o coplllor evrei din Tronsnlsb'lo sO fle execut:otO ctit mol curtlnd, pentru ccn vo
multumesc. domnule Preşedinte. din tot suRetul".
Prof. Mihai Antonescu a pus unnătoarea rezoluţie pe scrisoare: .domnului general Voslllu. rog t>ml referi
situaţia şi mCJsurtle luatrl. (Arh. M.A.E., probi. 33, vo1. 15, pag . 165).
Din instrucţiunJle pe care le-a transmis prof. Mihai Antonescu l.egatiei române din Ankara, la
14 martie 1 944, rezultă cA guvernul român a dorit să fie cunoscute de c:Atre organizatille evreieşti
intemationale. Consirntământul său la readucerea acestor copii în tară şi facilitarea emigrării lor în
Palestina: .Pentru copili din TraisnlslTia ş/ adulţi, autoriz&n emlgaeo. RceosM q:n>bcre pe cae v-0
corrwnlc este un �t. .. Rog comunicaţi toate cele de ma/ sus. Mihai Antonescu". (A.M.A.E.,
probi. 33, voi. 17, fila 174-175). Dintr-un raport al Inspectoratului General al Jandarmeriei c:Atre
Preşedintia Consiliului de Miniştri, din 18 martie 1 944, rezultă cA au fost readuşi în tară un număr de
1 975 de copil din Transnistria, fiind plasaţi la familii evreieşti din Bot0$ilfli, Fălticeni, Roman, laşi, Piatra
Neamt, Bacău, Vaslui, Bârlad, Huşi (A.B.A.R., Fond XXIV, dosar 3314).
' Mareşalul Antonescu a fost cel care a dat dispozit!i ca să fie solicitate forurile internaţionale pentru
sprijinirea evreilor, c:Aci statul român nu dispune de posibilităţi.
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1944 , mai 6

Şedinta Consiliului de Miniştri. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, dă noi dispozitii
privind folosirea evreilor la munca obligatorie.
[ ..]
Dl. mareşal Ion Antonescu, con:iucătorul statului: Deci, domnilor, o atib.dine foarte
corectă în re.latiunile noastre cu germanii: cârxl în 1940 ne-am îrxioit
spinarea în fata lor, acum fiindcă st.mi bătuti şi amenintati să fie distruşi, noi
să le dăm lovitura? Nu se poate domnilor. Eu n-am fost neamţofil. şi nu \IOi fi
în viata mea. I-am spus-o şi lui Hitler. Nu poţi pretirxle ca poporul românesc
să iubească pe poporul german Cârxi am pierdut toate teritoriile, datorită
actiunilor politice şi militare ale gennanilor, nu puteti să cereti poporului
român să vă iubească. Poporul român merge alături de poporul german din
interes şi câOO vei fi în măsură să-l ajuti ca să-şi câştige drepturile, atunci
acest popor român îti va fi recunoscător. Trebuie să avem o atittxline
corectă faţă de germani. [ ...]
În privinţa evreilor.
Pe jklanii din Moldova am spus ca să-i strâ� şi în casele lor să
faceti depozite. Oliar în casele româneşti se pot face aceste depozite. [...]
Eu ştiu un lucru pe care l-am văzut, că toţi evreii de la 15 ani nu fac
decât să vorbească şi să oitice. Străzile din Bacău, la.şi, Roman, Vaslui sunt
pline de evrei; iar românii lucreaz.ă şi la sapă şi la coasă şi la drumuri.
Am dat ordin de acum două săptămâni în această privinţă , până
cârxl am chemat pe cornarx:lantul de armată şi i-am spus să se facă acest
lucru, să nu se aştepte totul de la sătean, iar pe jdan să-l lăsăm să vorbească
şi să nu facă nimic. Eu nu sunt un mâncător de jDani, dar nu găsiţi dv. că
este o enormă nedreptate pentru neamul românesc ca evreul, care trăieşte
aici la adăpostul luptei, să facă rieg\Sorie, să trăiască cât se poate de bine1
iar românul să moară pe front şi să facă toate muncile în dosul frontull.D?
[.. ]
Dar în timpul acesta de ce n-am luat şi pe evrei la muncă?
Dl. Atta Constantinescu, ministrul lucrărilor publice: Aa.nn s-au luat.
Dl. mareşal Ion Antonescu, corx:lucătorul statului: Acum, dar nu există până în
momentul de fată un singur evreu. Premilitarii, ţăranii şi soldaţii trebuie să
facă totul.
,
Dl. Atta Con.5tantinescu, ministrul lucrărilor publice: Sunt pentru batalioane de evrei la
Focşani.
Dl. mareşal Ion Antonescu, corxiucătorul statului: Toti jklanii nu fac decât să mmere
tancurile pe străzi. Văd jDani cu ochelari pe nas, care se plimbă pe stradă şi
au aerul că nu fac nimic. Cred că acela este tipul clasic al irxlivifului care se
duce pe urmă şi iniţiaz.ă , plD'1e la curent pe inamic asupra situaţiei noastre.
A. S. R . 1 . Fond Penale. dosar 400 1 0/72. fi la 5 1 0
.

.
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1 Evreii au fost scoşi din armată prin lege în decembrie 1940; acesta este motivul pentru care nu au luptat
pe front. Dintr-o Informare a Centralei Evreilor din aprilie 1 944 rezultă că la data respectivă au fost
concentrati în deta$amenteJe de muncă obligatorie circa 50 OOO de evrei (J. Ancel, op. cit., voi. X, pag.
802).

188
1944, mai 23

Şedinta Consiliului de Miniştri. Mareşalul Ion
Antonescu, conducătorul statului, relatează despre
cazuri de devastare a unor bunuri rămase de fa
evrei, care trebuiau să intre în proprietatea statului.
[... ]
Dl. mareşal Ion Antonescu, corxiucătorul statului: . . .
Ca să vedeţi o chinezărie a administraţiei româneşti şi ca să constatati
cât este ea de înţeleaptă şi de patriotică, am să vă dau un caz: cârrl a fost
\KJtba ca să se românizeze întreprirrlerile evreieşti din Bucovina, s-a găsit un
foarte mare depozit de prodlS? farmaceutice la Câmpul�, care apartinea
unui evreu. Trei ani de zile a discutat C.N.R. ru guvernământul pentru ca
birocraţia românească să hotărască cxiată cum să-l distribuie. Era disrutie
dacă acest depozit să fie scos la licitaţie sau să fie împărtil:. N-a fost nici scos
la licitaţie, nici distnbutt, ci a rămas aşa. Acum au trecut trupele peste el şi
l-au devastat. �a salvat din el ce s-a putut salva.
lată am distruge administraţia românească avutul neamului
românesc, mai rău decât vandalii.
...Te rog să faci şi d-ta, domnule Vlădescu, o anchetă, ca să se aplice
sancţiuni acestor ticăloşi. Trei ani de zile s-au certat pentru forme în privinţa
acestui depozit care valora sute de milioane de lei. Acum totul s-a năruit; s-a
salvat numai ce s-a puhlt. [ . .]
Să vă mai spun şi o ahă chinezărie pe care tot neamul românesc o
plăteşte. La laşi au rămas depozite de mărfuri ale evreilor care au fugit în
tară, ru toate afirmatiunile contrarii ale domnului general Vasiliu. Germanii
au simţit şi au început să tragă din ele.
AS.R.i . . Fond Penale. dosar 400 1 0172. fila 5 1 2
.
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1 89
1944, mai 24

Notă elaborată la Preşedinţi.a Consiliului de Miniştri
asupra unui studiu al Marelui Stat Major. Se ropun
solutii la problemele ridicate de mareşalu Ion
Antonescu m Consiliul de Miniştri din 22 aprilie, în
legătură cu situatfa evreilor din Moldova.

r

În şedinţa Consiliului de Miniştri de sâmbătă 22 aprilie a.c., domnul mareşal a
hotărât ca Marele Stat Major, împreună cu domnul general C. Z. Vasiliu,
s1:1bsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, să studieze problema izolării
evreilor din Moldova în anumite localităţi, de unde să fie scoşi românii, sau
internări! lor în ghetouri, de unde să nu mai poată merge în alte localităţi.
ln urma acestei dispoziţii, Marele Stat Major înaintează un studiu cu
următorul cuprins:
Pentru a se putea realiza izolarea evreilor, este necesar ca şi ei să fie
identificaţi în orice moment de către toate autorităţile şi locuitorii tării, iar pentru
aceasta este necesară intrcxiucerea unui semn distinctiv vizibil, care să fie purtat
fără nici o excepţiune de către toţi locuitorii care au sânge eveiesc.
Pentru realizarea izolării evreilor, se pot lua în consideraţie următoarele
soluţii:
1 . Emigrarea evreilor.
2. Colonizarea lor într-o anumită regiune unde, izolati fiind, să-şi poată
câştiga existenta singuri.
3. Izolarea lor prin internare în ghetouri chiar în oraşele unde se găsesc în
prezent.
1) Soluţia emigrării tuturor evreilor este cea mai radicală şi singura care
asigură soluţionarea definitivă a problemei evreieşti1•
Dat fiind marele număr de locuitori evrei (circa 350 000) aflaţi în ţară,
este o soluţie care cere timp.
În prezent emigrarea se face într-un ritm prea lent.
2) Soluţia colonizării nu ar putea fi admisă decât cu o perioadă de tranziţie
până la punerea în practică a primei soluţii.
3) Rămâne ca singură soluţie imediată izolarea evreilor în zone anumite,
chiar în localităţile unde locuiesc în prezent (gheto-uri) .
Pentru aplicarea acestei soluţii trebuiesc luate măsuri în primul rând ca
activitatea economică şi industrială a regiunii să nu fie paralizată .
În acest scop, evreii care au camete de scutire şi care deci activează în
unele întreprinderi comerciale sau industriale nu trebuiesc intrcxiuşi în gheto-uri. ci
lăsaţi mai departe să activeze pe teren comercial şi industrial.
Restul evreilor, fără nici o excepţie de vârstă sau sex, urmează a fi
intrcxiuşi în regiunile de izolare. În cadrul acestor regiuni trebuiesc asigurate:
- cazarea;
- starea sanitară;
- activitatea economică ;
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- activitatea culturală şi religioasă .
Regiunea de izolare (ghetcrul) va trebui delimitată acolo unde evreii sunt în
majoritate, comtttuindu-se, pentru acei evrei ce trebuiesc aduşi din celelalte părt:i
ale oraşului, ba.răci tip militar.
Pentru satisfacerea celorlalte dezk:lerate arătate mai sus, Comisarul
General pentru Problemele Evreieşti va desemna, dintre posesorii de camete de
scutire, elementele necesare fiecărei ramuri de activitate.
în concluzie, pentru executarea ordinului transmis de către Preşedinţia
Consillh.alui de Miniştri cu nr. 306128, Marele Stat Major propune următoarele:
I. Crearea unui semn distinctiv vizibil care să fie purtat de toti evreii din
toată tara, fără exceptie de vârstă şi sex (steaua lui David).
O. Crearea de zone de izolare (ghettcruri) înconjurate cu sânnă ghimpată
în toate oraşele clin Moldova l.Dlde se găsesc evrei.
Aceste gheto-uri \IOT fi organizate acolo l.Dlde evreii locuiesc în majoritate,
iar pentru a se asigura gruparea lor să se construiască şi barăci tip militar, urxie să
fie cazati evreii clin restul oraşului.
Ca primă etapă de lucru se propune amenajarea acestor ghetcruri în
judetele Fălciu, Vaslui, Roman, Neamt, Bacău şi Covurlui.
m. Evreii care au camete de scutire să fie excluşi iOOMdual de la
internarea în gheto-uri.
N. întreaga operaţiune să fie încredintată spre executare Ministerului
Afacerilor Interne (lmpectoratul General al Jandarmeriei, în unire cu Comisariatul
General pentru Problemele Evreieşti).
V. Pentru a se asil3ura activitate în interiorul ghettcrurilor, în toate
ramurile (economică, comercială, culturală, sanitară şi religioasă) se vor delega, de
către Comisarul General pentru Problemele Evreieşti, elementele necesare dintre
evreii care în prezent au camete de scutire de muncă.
VI. Mentinerea dispoz:itjunilor în vigoare relative la executarea muncii
obligatorii şi pentru evreii clin ghetcruri, spre a fi întrebuintati în viitor în
detaşamentele de fortiftcatii, drumuri, căi ferate şi îndiguiri, precum şi la
autoritătile militare lDlde 51.D'lt strict indispensabili ca meseriaşi etc.
Din adresa Marelui Stat Major reiese că domnul general C. Z. Vasiliu,
subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, este de acord cu propunerile
făcute de Marele Stat Major, afară de:
- propunerea referitoare la portul semnului distinctiv de către toti evreii din
cuprinsul tării;
- aplicarea normelor propuse unnează a fi făcută de autoritătile militare
din zona de operatiuni prin pretoratele M.U. respective .
A.S . B Fond P . C . M . . dosar 1 2/ 1 944. filele 23 7-240
. .

: În legătura cu măsurile intTeprinse de guvern în vara anului 1944 pentru organizarea emigrărilor si
colaborarea dintre guvern şi organizaţiile evreieşti în această problemă, \leZi culegerea de documente:
Emigraţia popcrlatiei evreieşti din România fn ani 1 940-1 944 . ln lunile mal-august 1944 au plecat vasele:
318 pasageri; � flllnie) : 150 de pasageri; � (iulie) 735 de pasageri; �
(ai:ijusl) 308 pasageri; Melkure (august) 416 sa 379 de pasageri (scufundat de un submarin german);
BulbtJ (august) 410 pasageri (Conform Moshe Cannilly Weinberger, op. cit„ pag. 1 7"7) .
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1 90
1944, mai 29

Şed.iota Consiliului de Miniştri pentru evacuări şi
apărare. Extras din informarea generalului Iosif
Teodorescu, comandantul general al capitalei, cu
privire Ia munca evreilor încadrati în echipele de
salvare ale apărării pasive.
[ .]
Dl. general I. Teodorescu, comarx1antul general al Capitalei: În Bucureşti, se lucrea?.ă
zilnic cu 4 400 evrei, care sunt organizaţi şi încadraţi milităreşte. Avem 24
batalioane; fiecare batalion are patru companii; fiecare companie are 100
oameni. Aceşti oameni, fată de proportiile de1.astrului, desigur că sunt
insufk:ienti şi că ar trebui mult mai multi. Sunt peste 4 OOO de imobile
complet distruse şi 2 OOO şi ceva rn.mai în parte distruse
Vă rog să credeţi că jidanii aceştia , care înainte nu lucrau decât foarte
puţin, care n-au în obiceiul lor lucrul manual, n-au nici tm fel de înclinare. Ei
pot fi buni cornercianti etc„ dar nu pentru o mtmcă manuală . Totuşi, astăzi
lucrea?.ă într-tm ritm destul de accentuat, SLmt puşi sub supraveghere, sub
control şi astfel încadraţi încât să poată da maximum de rarxiament. [...]
A. S . 8 . , P.C. M . , dosar 64/ 1 944, fila 5 7
. .

...

191
1944, iunie 8

Şedinta Consiliului de Miniştri. Extras din
interventla profesorului Mihai Antonescu, vice-
preşedinte al Consiliului de Miniştri, cu privire la
acordarea de autorizatil pentru o anumită categorie
de evrei de a avea dreptul la detinerea aparatelor
de radio-receptfe. nEste o problemă de venituri
pentru Societatea de Radiodifuziunen .
[. . ]
Dl. G. Marinescu: S-a acordat dreptul de folosinţă a aparatelor de radio-recepţie la
trei categorii de evrei: celor asimilaţi cu românii, celor botezaţi şi celor
căsătoriţi cu români. Pentru categoria evreilor asimilaţi cu românii,
.
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organele de politie refuză să-i considere în categoria acelora care au
dreptul să folosească aparatele de radio-recepţie.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Dacă s-au
botezat sau s-au căsătorit cu români, li s-a schimbat calitatea? Aceasta
este chestiunea .
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Câti sunt aceştia?
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Botezati sunt
foarte multi; căsătoriţi mai putini.
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Societatea de Radio
difuziune, în momentul când s-au făcut sporurile de tarife a acceptat,
pentru crearea fondului Otsei ziariştilor, să contribuie cu 50 lei de
fiecare abonament. În afară de aceasta, Societatea de Radiodifuziune a
executat nenwnărate lucrări de interes militar şi chiar una din acestea
este la ordinea de zi a şedintei de astăzi.
Societatea de Radiodifuziune a luat asupra sa semnalizările în
legătură cu prealarmarea şi a făcut un program de investitii mai mare.
Societatea de Radiodifuziune a cerut să i se dea posibilitatea creării de
noi mijloace, de noi venituri pentru a putea face fată cheltuielilor,
aceasta prin sporirea nwnărului de abonamente. Mi se pare că evreii au
o taxă specială şi li s-a cerut chiar sporirea acestor taxe pentru evrei.
Aceasta nu este o problemă politică sau morală, este o problemă de
venituri pentru Societatea de Radiodifuziune. Rog pe domnul ministru
general Vasiliu să ne spună dacă crede că o asemenea măsură are o
înrâurire asupra ordinii publice sau nu.
Dl. general C. Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor: Deloc. Eu iau
măsuri de la caz la caz
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Atunci problema este
rezolvată. De asemenea se admite şi sporirea de tarife pentru evrei,
aceasta pentru a putea spori veniturile Societătii de Radiodifuziune.
A. S . � . i „ >=ond Penale. dosar 400 1 017 2 . fi lele 520-52 1
.

1 92
1944, iunie 22

Conferinta privitoare Ia emigrarea evreilor. Prof. Mihai
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, a
expus punctele de vedere ale guvernului in problema
organizării emigrării evreilor din România.
Iau parte domnii: prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de
Miniştri; Radu Lecca, Comisarul General pentru Problemele Evreieşti; dr.
Filderman; Zissu1; dr. Zimmer2•
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului: Am socotit că este potrivit
ca să fac această conferintă pentru ca să eliminăm orice fel de discuţiuni
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ulterioare care se pot ivi în legătură întâi cu plecarea vaselor care se
găsesc azi la Constanta, cu persoanele care pleacă , criteriile, taxele şi
sumele care se încasează pentru aceştia şi, în al doilea rând, cu
organizarea pentru viitor a emigraţiei în general şi a folosirii vaselor
noastre în special.
La ultima conferintă am spus că am acceptat în principiu
propunerea pe care aţi făcut-o dv. şi care de altfel coincide şi cu
preocuparea .guvernului ca să plece cu aceste vapoare de la Constanta
copii evrei aduşi din Transnistria, prin organizaţia Centralei Evreilor,
precum şi evreii refugiaţi din Ungaria sau din alte părti3 •
Dv. mi-aţi pus în scris , cxiată cu această propunere, că sumele ce
se vor aduna de la persoanele care pleacă în afară de aceştia vor fi
consemnate într-un cont la C.E.C., din care jumătate va servi pentru
asistenta socială depusă la Consiliul de Patronaj , iar cealaltă jumătate va
servi la asistenta socială evreiască prin Centrală.
Am acceptat în principiu acest lucru.
După aceea, dv. mi-aţi trimis o scrisoare în care rezumaţi
angajamentele luate cu prilejul discutiilor ce au avut loc o dată cu
aprobarea de principiu şi cu să spunem - conditiile şi normele stabilite
de mine pentru guvern o dată cu acceptarea de principiu.
Ridicârx:lu-se de dl. Lecca apoi problema ca plecarea evreilor din
România să nu constituie un drept de alegere exclusiv al dv. sau peste
dv. al unei organizaţii sioniste sau alta, care să aleagă nu din totalitatea
evreilor, ci nwnai anumiţi preferaţi sau anumite .tendinte şi, pe de altă
parte, să poată pleca şi evreii a căror conditiune socială ar face mai grea
plecarea prin propriile lor mijloace, dacă n-ar fi sprijiniti. Dv. ştiti că am
pus corx:litiunea ca listele de emigranţi evrei să fie propuse de dv. ,
principiul fiind însă că la întocmirea listelor veţi tine seama ca să
beneficieze de libertatea de emigrare pe care înţelege guvernul s-o
acorde totalităţii comunităţii evreieşti, adică expresiuni ale întregii
comunităţi evreieşti, oricare le-ar fi fost tendinţele şi chiar conditiunea
socială, pentru ca să existe o totală unitate şi să nu se nască nemulţumiri
în sânul chiar al comunităţii.
Am cerut mai mult decât atât, am cerut să se instituie o comisie
ca să se ocupe de alegerea acestor persoane.
Cu alte cuvinte, dv. personal, aşa cum v-am comunicat că a fost
hotărârea Consiliului Interministerial întrunit anterior, să păstraţi toate
legăturile cu organizaţia internaţională evreiască prin care se trimit
fonduriJe şi sprijinul pentru emigraţie.
ln tară, emigraţia să se facă cu criterii foarte obiective şi în care
ci intre acest caracter de generalitate şi unitate, pentru ca toti din
comunitatea evreiască să poată beneficia de emigratie. Şi atât pentru
alegerea lor şi pentru legătura cu ei în tară, cât şi pentru întocmirea
listelor şi apoi comunicarea lor fiind necesare anumite organe, am
discutat chiar constituirea unei comisiuni în acest sens.
Dv. mi-aţi spus că biroul de emigraţie pe care n instituiti dv. şi a
cărui primă misiune este de a avea legături cu organizatiile
-
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internaţionale, că acest birou să-şi constituie pe lângă el o sectiune care
să se ocupe de întocmirea acestor liste şi de legături.
Dl. Lecca a ridicat obiectiwlea că, pentru a exista certitudinea că
întreaga comunitate va fi reprezentată şi va participa la organizarea
emigrării şi la întocmirea listelor, este bine ca să se stabilească chiar
numele persoanelor care ar intra în acest organ.
A propus pe Rabinul-Şef Şafran şi apoi pe dr. Zinuner, propuneri
de persoanele care să compună acest organ de stabilirea listelor şi eu
v-am spus, vă rog să mi-l comunicati, fiindcă eu nu doresc să se nască în
sânul comunităţii nici un fel de nemultumiri, după cum este bine să fie o
reprezentare pentru compunerea acestui organ care face listele, ca să
vedem de la început orice neintelegere, fiindcă eu nu vreau să am
neînţelegeri şi apoi să mă ocup de ele.
.
După aceea a rămas stabilit că dv. îmi trimiteti o notă în care îmi
veti arăta cam care este aproximativ situaţia sumelor depuse şi a listelor
celor care pleacă.
Mi-ati făcut propunerea ca cu primul vapor să las să plece mai
mult din emigranţii anterior stabiliti.
Eu v-am rugat ca în orice caz să intre refugiaţii din Ungaria şi din
Transilvania de Nord, pentru ca să nu-i tin pe teritoriu cu conditiunea
tulbure şi periculoasă pentru dânşii. Ştiti bine ce greutăti au fost şi cum a
trebuit la un moment dat să intervin ca să opresc anumite transporturi,
chiar spre frontieră, pentru ca să destin emigraţiei pe cei care au fost
opriţi, în loc să fie întorşi în Ungaria.
Deci, considerăm absolut necesar să plece în orice caz aceştia.
Dv. mi-ati spus: da, vor pleca o mare parte chiar şi din copii.
l..ăsati însă ca în primul vapor să intre mai multi dintre aceştia şi în
vapoarele următoare să plece toti. Eu mă angajez la aceasta.
Mi-ati confirmat şi acest punct în scrisoarea dv. şi îmi trimiteţi
alăturat o scrisoare a Oratulw-4 .
Asupra primului punct, adică compunerea organului care va
stabili listele emigranţilor, nu mi-ati comunicat nimic precis. Mi-aţi spus
că veti îngriji ca emigraţia să cuprindă o reprezentare totală a tuturor
categoriilor sociale din colectivitatea evreiască, dar nu mi-ati dat nimic
altceva mai precis.
În ce priveşte chestiunea aceasta a plecării primului vapor, mi-ati
spus: vă rog să înlesniţi plecarea şi se vor depune cei 50% pentru
Consiliul de Patronaj. Nu mi-ati spus nimic de cei 50% pentru asistenta
evreiască, deşi în prima scrisoare pomeneaţi şi despre aceasta şi mi-ati
alăturat scrisoarea Oratului, care nu-mi vorbeşte de cei 50% pentru
asistenta socială română şi cei 50% pentru asistenta evreiască . În
schimb, Oratul îmi cere mie, Preşedintele de Consiliu, să comunic cu
sumele şi drepturile pentru Consiliul de Patronaj , ceea ce este lipsit de
sens şi împotriva oricărei discuţii.
Eu am obiceiul să vorbesc totdeauna foarte lămurit şi dv. ştiţi,
domnule Zissu, că atunci când am discutat altădată problema emigraţiei
evreieşti din România, eu v-am spus: totdeauna am sustinut libertatea de
emigraţie şi am acordat-o, ori de câte ori mi s-a cerut.
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O singură dată am dat dispoziţia să fie oprită eu însumi într-un
Consiliu de Miniştri, când Statul Major mi-a făcut o întâmpinare scrisă ,
după experienta vaporului .Struma", şi când, datorită aprobării dată de
noi, fuseseră omorâţi în acea torpilare multi evrei. Şi nu vreau să se
creadă că cu aprobarea guvernului român se organizează asemenea
transporturi care nu constituie o certitudine de emigraţie, ci de aventură
sau de moarte pentru cei care pleacă. Şi deci, în loc să fac bine statului
român, să-i fac rău.
Absolut în toate cazurile, afară de acest lucru, am fost pentru
libertatea de emigraţie.
Din primul ceas în care au fost delegaţi germani ai SS-ului pentru
organizaţia evreiască, care mi-au propus să ia dânşii în România
organizarea întregii probleme evreieşti, ca apoi să constituim un serviciu
public român care să se ocupe de aceasta, sau să ia statul organizarea
problemei evreieşti, am refuzat net.
Am spus de la început că sunt împotriva oricărei soluţiuni fizice şi
nu pentru că practic o doctrină personală, dar pentru că poporul român
este un popor tolerant şi aş lucra împotriva poporului român dacă aş
practica asemenea metode5.
În al doilea rând, pentru că noi respectăm viata şi legile vieţii .
Noi nu putem să facem şcoala crimei şi a altor acte violente,
pentru .că poporul acesta nu suportă asemenea metode.
ln ce priveşte comunitatea evreiască, pot s-o constat, dar nu pot
să mă amestec în organizarea ei. Pot să numesc un comisar al
guvernului care să se ocupe de problema evreiască şi care să facă
legătura cu comunitatea evreiască.
Cu acel prilej am insistat şi am spus: guvernul român este pentru
libertatea de emigraţie.
De atunci încoace, absolut în toate coeziunile au stat pe această
poziţiune şi nu există o singură cerere serioasă de emigrare care mi-a
fost făcută şi care să nu fi fost aprobată.
Când mi s-a făcut o interventiune din partea guvernului britanic,
prin Legaţia Elveţiei, întrebându-mă dacă în principiu suntem de acord,
am răspuns că da, că consider necesar acest lucru ca să se dea vizele de
intrare în Palestina.
Am awt uimirea să aud pe urmă că dl. Eden a declarat în
Camera Comunelor că guvernul român n-a permis emigrarea şi de
aceea nu s-a putut face, deşi eu am făcut o notă verbală, pe care
personal am remis-o domnului ministru de Veck6 , în care îi comunicam
răspunsul guvernului român precum că a fost întotdeauna pentru
emigraţie şi că nu are nimic de adăugat la punctul de vedere al său mai
vechi, dar că niciodată nu i s-au prezentat propuneri serioase de
emigraţie, pe care să le înlesnească chiar făcând eforturi în această
privinţă.
Mi s-a pus la un moment dat problema din partea Turciei, dacă
am închiria cele două motonave de la Istanbul pentru transporturile
evreieşti şi dacă am permite să se facă o mai largă emigratie pentru cei
de aci şi mai ales pentru cei din Transnistria.
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Era problema pavilionului şi se discuta ce fel de echipaj .
Am făcut demersuri şi am cerut guvemlui gennan acest lucru.
Acesta mi-a arătat că guvernul sovietic nu va da cu sigurantă acordul său
şi atunci este inutil să se mai c:liscute problema. Am continuat totuşi să
discut problema şi să văd modalitatea. Chestiunea a fost aba:-x:lonată.
Şi acum se discută de Crucea Roşie Internatională închirierea
motonavelor, fără să se ajungă la o soluţie.
După aceea, mi s-au comunicat nişte liste de emigranti şi mi s-a
vorbit de emigranţii din Transnistria.
Probabil s-a cerut şi guvernului german să-şi dea acordul său şi dl.
von Kill.inger a venit într-o zi şi mi-a citit o notă a domnului von
Ribbentrop, prin care acesta mă în.ştiinţa că guvernul german a primit
din partea guvernului britanic o comunicare asemănătoare cu a noastră
ca să înlesnească plecarea a 5 OOO de evrei şi îmi transmitea răspunsul
dat de guvernul german , care spunea că guvernul german nu are altă
obiectiune de făcut decât atâta: că transportul nu trebuie să fie făcut în
Palestina, pentru că poporul german întretine foarte bune legături cu
arabii.
Dl. von Killinger mi-a spus că dl. von Ribbentrop roagă ca şi
guvernul român să adopte aceeaşi solutie .
Atunci am spus: unde să fie duşi în altă parte?
Mi-a răspuns: în Anglia.
Am repUcat: dar aceasta nu este o problemă care mă priveşte pe
mine .
Pentru mine, problema esentială este să înlesnesc emigrarea din
România.
Dacă pleacă în Arabia şi dl. von Ribbentrop vrea să menajeze pe
arabi, rog să aibă tot atâtea menajamente pentru psihologia
românească.
Acesta a fost răspunsul meu.
Dl. von Kill.inger avea însărcinarea să comunice şi domnului
mareşal asupra acestui lucru.
Am pus atunci mâna pe telefon şi am infonnat sumar pe dl.
mareşal asupra acestui lucru.
Răspunsul dat de dl. mareşal a fost că nu mai are nimic de
adăugat la aceasta.
Este adevărat că după aceea dl. von Killinger, în afară de un
memoriu recent cu privire la anumite persoane din colectivitatea
evreiască, care plecând în străinătate purtau anumite informaţii, în afară
de aceasta, o singură dată mi-a vorbit, când, întrebându-mă dacă mai
menţinem acelaşi principiu al emigratiei, am spus că aceasta este politica
guvernului român, exprimând un punct de vedere naţional.
Dl. von Killinger a spus că va transmite acest lucru.
De atunci, domnule Zissu, mă adresez dv. în mod special. n-am
mai avut decât o telegramă pe care Congresul Sionist de la Rio de
Janeiro mi-a trimis-o, întrebându-mă dacă suntem pentru emigratie.
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Am răspuns: totdeauna guvernul român şi-a dat acordul.
Niciodată nu s-a făcut o organizatie mai masivă şi de o severitate
exceptională, fiindcă guvernul român ar fi sprijinit acest lucru.
Singurele cereri care au fost făcute ulterior au fost făcute de
Crucea Roşie, cu două vase bulgare şi alte două cereri făcute de Crucea
Roşie, cu două vase româneşti mici.
Existând o lege în vigoare, în confonnitatea căreia în timp de
război nu se poate înstrăina din pavilionul românesc nici o tonă decât
pentru nevoile războiului şi nu se pot face schimburi de pavilioane, am
avut un referat de la Marină , care era defavorabil în privinta înstrăinării
vaselor româneşti.
După aceea însă s-a pus problema dacă vasele româneşti n-ar
putea chiar ele să facă transportul, eventual luând un pavilion al Crucii
Roşii alături, ca să poată să aibă posibilitatea unei ocrotiri speciale în
Marea Neagră .
Şi acestea le-am rezolvat cu o aprobare de principiu, rămânând
să se facă propuneri concrete în această privintă.
A venit apoi chestiunea vaselor din Turcia care veneau să
transporte emigranţi.
Pentru aceste vase turceşti, dl. mareşal a dat aprobarea chiar
dânsul şi după aceea, într-o bună zi, tot dl. mareşal a revenit. Fusese
sesizat printr-un raport de dl. Lecca.
Dl. mareşal m-a rugat atunci să examinez problema.
Cea dintâi preocupare a mea, pe care mi-a mărturisit-o dl.
mareşal din primul ceas şi dl. Lecca pe urmă şi v-am mărturisit-o şi dv. ,
fiindcă n-am obiceiul să-mi ascund gândurile, a fost ca să nu pară cu
titlul că vrem să organizăm o emigraţie mai bună , fiindcă acesta era
motivul pentru care se făcuse oprirea, pentru împiedicarea excesului şi a
operatiunilor oneroase petrecute cu aceste transporturi, guvernul român
opreşte emigratia, tocmai în momentul când spune că voieşte s-o ajute.
Dl. mareşal Antonescu a spus atunci: foarte bine, voi însărcina pe
miniştrii de resort să se. întrunească împreună cu dl. Lecca, sub chiar
preşedinţia dumitale şi să tranşaţi problema cum credeţi, ceea ce am şi
făcut.
În conferlnta pe care am făcut-o m-am preocupat de această
problemă .
Am făcut această evocare, domnule Zissu, pentru că aş dori să
precizez de la început că, dacă s-a pus problema unor sume de bani
care să folosească cu prilejul plecării acestor vase nu este pentru că
guvernul român s-a abătut de la principiile sale anterioare asupra
libertătii de emigratie, nici că vrea să instituie taxe excesive cu caracter
prohibitiv sau îngreunător al emigratiei, fiindcă taxa de 40 OOO, lei care
a funcţionat din 1 94 1 şi până azi, veţi conveni şi dv. că în nici un caz nu
este o taxă prohibitivă , mai ales dacă tineti seama că într-un stat, chiar şi
pentru colectivitatea evreiască supusă tmui regim mai aspru în ultimii ani
şi unor greutăti de viată, chiar şi pentru aceste 40 OOO ca taxă de
emigratie, în momentul când mâna de lucru corespunzatoare
emigrantilor pleacă din economia românească, chiar şi cu această
,
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conditie redusă a muncii evreieşti în România din ultimii ani, nu
reprezintă totuşi o lipsă de justificare chiar socială şi economică .
Ce s-a petrecut însă?
Dl. Lecca a sesizat în scris pe dl. mareşal cu neregulile care au
fost să:Jârşite cu prilejul contractelor de transport încheiate de
întreprinzăt01i societăţilor de ransport care au adus cele 4 vapoare la
Constanta. Aceştia, pe lângă sumele încasate în devize de la Societătile
Internaţionale care au plătit transportul acestor vapoare şi pentru fiecare
persoană emigrată , sumă care mi se spune de dl. Lecca că ar fi fost de
600 dolari.
Dl. Zissu: 500 franci elveţieni de cap.
Dl. prof. Mihai Antonescu: Admit şi 600 de dolari şi 500 de franci elveţieni şi sunt
sigur că transportul nu costă mai mult de 500 franci elvetieni în nici un

caz

.

Dl. Zissu: Mult mai puţin.
Dl. prof. Mihai Anton�u: Alături de aceste sume pe care le percepeam de la
organizatiile internaţionale pentru cheltuielile de transport, mai adăugau
alte sume în afară de organizare etc., spunând că emigraţia din România
trebuie obţinută cu taxe mari.
Cel dintâi act, când domnul mareşal Antonescu mi-a comunicat
acest lucru, a fost de a adresa o scrisoare legaţiunilor noastre care se
ocupaseră cândva de această problemă, şi Nunţiului Papal şi domnilor
delegati ai Comitetului lntemational al Crucii Roşii, în care le atrăgeam
atenţia că niciodată guvernul român n-a creat nici un fel de greutate
emigraţiunii; că n-a instituit nici o taxă , nici prohibitivă, nici fiscală, nici
chiar economică pentru evreii care plecau; că sumele care au fost
încasate, fie pe plan internaţional, fie din România de la emigranţi, care
reprezentau contracte oneroase de transport, nu-şi puteau în nici un caz
găsi j ustificarea în greutăţile de a obtine aprobările sau taxele pe care
le-ar plăti aceste societăti pentru a ajunge la emigrare, întrucât guvernul
român n-a creat asemenea greutăţi şi de vreme ce aprobarea a fost
comunicată prin Consiliul de Miniştri şi prin organele departamentelor
întregii administratii româneşti, nimeni nu putea să ia o sumă de bani
pentru o aprobare dată de guvern şi alte taxe sau cheltuieli alături de
acelea care au fost instituite de guvernul româr. prin taxa de 40 OOO lei
de emigrant; că deci orice sumă încasată peste aceasta este o invenţie
sau încercări de a ofensa sau a păta administratia românească prin
atmosfera creată în jurul acestor emigrări; că guvernul român nu
întelege să tolereze acest lucru; că, pe de altă parte, guvernul nu lasă să
se facă speculatii care îngreunează emigraţia şi de la început compromit
conditiile ei morale şi atmosfera ce se creează în jurul emigratiei; dar că,
pe de altă parte, guvernul român va veghea şi va căuta ca prin propriile
lui mijloace să înlesnească emigrarea de acum înainte.
Ce s-a petrecut însă, domnule Zissu?
Aceste sume Încasate în dolari pentru transporturi cu contracte a
căror înjghebare era în România şi al căror loc de încheiere era în
România şi al căror început de executare era tot în România, legitimizau
dacă nu o vărsare la Banca Natională a devizelor încasate de aceste
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societăti, chiar şi pentru societăţile intemationale, pentru că legile
privitoare la devize se aplică oricărui subiect de drept, indiferent de
nationalitatea lui, ori de câte ori este vorba de acte, contracte şi
operaţiuni jwidice şi financiare care sunt în raport cu suveranitatea
românească, nu numai cu teritoriul român, deci chiar contractele
româneşti în străinătate sau în legătură cu teritoriul României sunt
supuse aceluiaşi regim.
Acestea fiind dispoziţiile legii, chiar dacă swnele n-ar fi fost
depuse în întregime la Banca Naţională, în orice caz, el trebuie să fie
controlat de Banca Naţională Română, după legea devizelor.
Pe de altă parte, swnele care au fost încasate din România, swne
în jurul cărora s-a făcut atâta zgomot, despre care s-a spus că sunt
justificate de formalitătile şi greutăţile pentru obţinerea aprobării de
emigraţie, atunci când aprobarea a fost constantă şi o serie de alte
lucruri legitimează de asemeni datoria guvernului român, pe bau legilor
de ordine publică, să vadă ce este în această operaţie, cu atât mai mult
cu cât este în joc prestigiul guvernului, fiindcă tin să fac această
declaraţie:
Orice swnă de bani ar fi fost încasată cu orice titlu, din tară şi din
străinătate şi nu nwnai pentru emigraţiuni, domnule Zissu, dar în orice
alte operaţiuni cu pretenţiunea de a îmblânzi sau obţine nu ştiu ce soluţie
a guvernului în chestiunile evreieşti, fie că este vorba de camete de
muncă, de taxe sau altele, oricwn ar fi asemenea aserţiuni, dacă cel care
le face nu-şi ia curajul ca să vină şi să depună guvernului român plângeri
despre persoanele care încasează asemenea swne în afară de cele
stabilite de guvern, se încasează swne în mod neregulat sau se plătesc
sume neregulate, deşi guvernul a refuzat de la început să se amestece în
afacerile Centralei sau în taxele şi operaţiunile Centralei, toate aceste
lucruri, dacă nu sunt arătate în scris şi individual, noi, guvernul, nu
putem decât să urmărim şi să vedem în jurul atmosferei lor ce se
creează şi să luăm măsuri de control.
Dar dacă nu se vine cu plângeri şi cu cereri formale, noi,
guvernul, nu putem să fim răspunzători de atmosfera care se face şi de
zvonurile care circulă, după cwn nu suntem în măsură să pedepsim
orice neregularităţi, ori de cine ar fi făcute, fiindcă cred că toti dintre dv.
îşi dau bine seama că mareşalul Antonescu şi cu mine nu o să putem
tolera şi în nici un caz nu o să putem întelege ca vreun membru al
guvernului sau functionar de stat, mai ales în regimul nostru, să
îndrăznească să pretindă că swnele care se iau în mod neregulat cu nu
ştiu ce justificare, pentru că noi ne chinuim zi şi noapte ca să pedepsim
toţi vinovatu şi pe cei căzuţi în neregulă ca să ţinem statul acesta pe linia
mare de onestitate şi moralitate în întrebuintarea banilor publici, sau în
satisfacerea interesului general şi nu o să avem cea mai vagă tolerantă
faţă de oricine ar fi pe pământul României care ar face neregularităţi.
Când am fost sesizat oficial de dl. Lecca de aceste încasări
subiective, după criterii speciale şi cu swne de bani reprezentând
contracte atât de oneroase, fără îndoială că trebuie să intervin în mod
normal şi să sesizăm Parchetul, care să cheme pe dl. Cochino şi ceilalţi
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şi să vadă dacă legea devizelor a fost respectată, dacă dreptul regalian al
statului român în materie de devize pentru contracte încheiate pe
teritoriul român sau cu început de executare pe teritoriul României a fost
respectat, precum şi dacă s-au respectat legile care sunt de ordine
publică privitoare la celelalte sume încasate, dacă zvonul care s-a făcut în
jurul justificării acestor sume fabuloase îşi poate găsi vreun continut,
dacă s-a comis vreo calomnie împotriva unui funcţionar public, oricare ar
fi fost el, sau dacă dimpotrivă, ar fi un funcţionar public care să fi făcut
abuz şi să se lămurească afacerea.
Bineînţeles că o asemenea sesizare a organelor Parchetului
împiedică transporturile.
Am spus să se găsească formula să se facă o propunere
oarecare, care să ne justifice pe noi, pe de o parte, de a nu mai sesiza
Parchetului eventualele prejudicii ale statului ar fi acoperite, iar pe de
altă parte ca, prin aceste sume care ar fi depuse într-un interes social să
se limiteze abuzurile făcute pe teritoriul nostru cu sume încasate în
România cu titlul de transporturi, taxe, dând guvernului poziţia morală
că nu tolerează abuzuri şi operaţiuni oneroase şi încă le mai sprijină.
N-am înţeles să institui taxe noi, n-am înteles să fac opeatiuni noi,
dar nici nu înţeleg ca mâine, poimâine, să fiu tras la răspundere că las
un transport cu un contract încheiat în devize în afară de România cu lei
încasaţi într-o atmosferă de turpitudine şi după celelalte teste, numai cu
ideea că sprijinim emigraţia.
lată dar, domnule Zissu, de ce nu pot să primesc ca eu să cer
Oratului o sumă de bani
Eu nu pot, domnule Zissu, pe de alta pade, ca, dacă într-adevăr
există contracte şi sume importante vărsate, să las pe dl. Cochino sau
alţii, profitând de împrejurarea că guvernul român tolerează emigraţia,
să se abată de la lege. Şi dacă dl. Cochino şi ceilalti înteleg ca realmente
să-şi ajute situaţia şi să beneficieze de politica guvernului care este
pentru libertatea de emigrare şi care, mai ales în aceste momente, vrea
să lase să plece copiii aduşi din Transnistria şi evreii care se găsesc într-o
situaţie neregulată ca refugiaţi pe teritoriul român, atunci fără îndoială se
găsesc mijloace ca să depuneţi o sumă de bani cu acest titlu, că nu s-a
comunicat guvernului în ce mod a fost respectată legea devizelor şi
pentru a nu se mai pierde vremea cu sesizarea instantei de instrucţie
asupra condiţiunii oneroase a titlurilor cu care au fost percepute şi
încasate diferite sume de bani din România, pentru a nu pune guvernul
în situaţia de a avea răspunderea faţă de aplicarea legilor de devize sau
de ordine publică.
Am primit principiul ca jumătate din sume să fie întrebuinţate
pentru asistenta socială română şi jumătate pentru asistenta evreiască,
pentru ca nu cwnva acest domn Cochino sau alţii, nemulţumiţi de faptul
că nu mai câştigă miliarde sau sumele propuse şi merg în străinătate să
azvârle asupra guvernului cine ştie ce umbră, că în momentul când eu
fac comunicări oficiale că sprijin emigraţia, eu o paralizez sau că cer
sume de bani cu titlu oneros, atunci când de 4 ani m-am străduit ca în
jurul guvernului să domnească cea mai curată atmosferă, fiindcă aceasta
.
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este datoria noastră şi fiindcă cine n-o face ar merita să fie pedepsit, nu
să-şi ferească locul şi pentru mânia, nu numai de cei din străinătate, că
n-am înţeles să se speculeze emigraţia.
Dl. Cochino poate să sustină că din moment ce se plăteşte o
sumă de bani şi s-au făcut contracte de transport cu unii evrei din
România, dacă vrem să se plătească o swnă de bani importantă, trebuie
să lăsăm să se execute contractul.
Dacă vrem ca să se încaseze o swnă de bani mai mare, să nu mai
plece copiii evrei şi să nu mai plece refugiaţii, ci să plece cei care au
făcut contracte şi de la care a încasat bani din România, pentru ca în
modul acesta să plătească cu banii din România.
Aceasta este propunerea.
Domnule Zissu, recunosc că în principiu Societatea Oratul,
Cochinoşii sau alţii care au făcut contracte şi au încasat pentru aceasta
swne de bani , pentru � să poată să plătească statului român swne mai
importante, logic ar fi să li se lase posibilitatea executării contractelor.
Decât Oratul, care a mai încasat pentru transporturi de persoane , deci
nu intuite personae, ci pe baza transportării unui număr de persoane, de
evrei, care ajungând la Constantinopole, societatea încasează în
momentul efectuării transportului atât de persoană.
Deci, din punct de vedere al contractelor sale ca organizaţie
internaţională, calitatea persoanelor pe care le transportă ca subiecte de
dreptwi, îi este indiferentă.
Dacă Oratul, pe lângă aceste contracte pentru care încasează un
pret, mai încasează un al doilea pret în tară, prin swnele pe care le ia
din România, atunci în nici un caz nu poate să ne pună condiţia ca toti
cei care pleacă să fie contractanţii şi cei care rămân să fie copiii din
Transnistria, refugiaţii din Ungaria şi din alte părţi.
Aceasta nu pot s-o admit şi acest lucru vi-l comunic.
Deci, alătwi de propunerile privitoare la swne care mi se fac, să
mi facă o notă precisă de nwnele persoanelor care îşi propun să plece
cu fiecare vapor, câti copii intră pentru fiecare vapor şi câti refugiaţi,
chiar dacă proportiile pot să fie diferite cu primul vapor, să fie mai multi
cu al doilea.
Programul însă trebuie să-i cuprindă pe toti, aşa cwn ne-am
înteles. Acest program să-l trimită cu preciziune, fiindcă nu pot să las să
plece primul vapor cu contractanţi, ca să-mi facă apoi teoria că nu mai
are bani şi pe urmă să-i dau eu banii ca să plece copiii şi refugiaţi:i.
Pentru viitor, domnule Zissu , doresc să evit asemene stări,
stabilind de la început, prin dv. , care sunt swnele pentru fiecare
transport care ar fi efectuat de noi sau alţii, în dolari sau franci elveţieni
sau în alte devize.
În momentul când ajunge transportul la Constantinopol, care sunt
swnele şi conclitiile în care noi ne putem asigura vapoarele care,
efectuând transportul - dacă sunt româneşti -, trebuie să fie asigurate, ca
şi echipajul.
Apoi, care sunt swnele pe care dv. vă propuneţi să le vărsaţi în
contul statului român din ceea ce încasaţi pentru aceste transportwi în
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dolari, franci elvetieni sau altele, şi apoi vom face calculul ce reprezintă
aceste swne.
Vom examina cât este costul transportului general reportat la
persoanele care intră în fiecare vapor, vom vedea dacă se acoperă
transportul cu devizele pe care le puteti obtine dv. prin organizaţia
intematională, dacă se acoperă integral transportul sau nu, dacă, în
afară de aceasta, noi mai percepem de la cel care pleacă sau de la cei
care sunt în stare să plătească din România alte swne în lei, pentru a
crea astfel posibilitatea de a pleca nu nwnai a celor bogati sau a celor
primiti şi recomandaţi şi ceruti de organizaţia intematională, dar şi a
celor de aci care, săraci şi având conditii mai grele de viată, n-ar putea
să-şi plătească singuri nici măcar această cotă.
Prin urmare, trebuie să mergem pe lucnui precise.
Şi atunci, dacă se plăteşte de · persoană de organizaţia sionistă,
cât pentru transportarea fiecărei persoane, dacă se plăteşte pentru un
transport global, care sunt diferentele. După aceea vom face calculul.
Iată care este aprobarea pe care o dă guvernul să se facă
transport:
Cu un vas se va plăti atâta, se vor transporta atâtea mii de
persoane, se va vărsa swna de atâta în devize, se vor percepe atâta în
lei, destinaţia în devize, destinaţia în lei a swnelor încasate.
Dl. Zissu: Dati-mi voie să vă răspund cât mai scurt cu putintă.
Recunosc că scrisoarea pe care v-am dat-o sâmbătă a dat naştere
la un malentendu.
Eu plecând de aici, am reţinut două lucruri esentiale.
Primul, acela că v-ati exprimat dorinta expresă ca în alcătuirea
listelor să nu pun sectarism. Ati spus: ati dori să plece evrei din toate
riturile.
Declar că eu nu fac deosebire de rituri, pleacă evrei nu numai de
toate riturile, dar de toate categoriile sociale.
Dl. prof. Mihai Antonescu: Ce a spus, domnule Lecca?
Dl. Zissu: Atunci nu a mai fost vorba de alcătuirea listelor, ci de administrarea
fondlDilor. Dacă aceasta s-ar fi pus cu coeziunea listelor, să-i fi răspuns
cwn răspund acum.
Raporturile mele cu sioniştii din Palestina sunt întemeiate pe un
mandat.
Acest mandat este precis, categoric şi limitat.
Atâta vreme cât din România nu vor putea emigra toti evreii, ci
nwnai o parte, noi, Flihrerul emigratiei palestiniene, care ne conducem
după anumite criterii după care promovăm colonizarea Palestinei şi
pregătirea statului evreu de mâine, care sunt categoriile de evrei care
trebuie să aibă precădere, fără să excludă o anumită categorie.
Eu am protestat la Istanbul şi am spus:
Desigur, dv. aveti dreptul de a hotărî pe cine primiti şi pe cine nu.
lnsă eu, care sunt în România, care sunt legat de colectivitatea evreiască
de aici, cu care sunt pus să respect şi dorintele şi ordinele guvernului
român, eu nu pot primi această limitare strictă.
•
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Mi s-au prescris, o dată cu sosirea vaporului .Kasbek",
următoarele cote:
- 200 copii orfani din Transnistria;
- 160 halutimi;
- 75 veterani sionişti.
Cu alte cuvinte, în această stabilire de cote, nu este nici un evreu
sionist, la care eu, deşi preşedintele organizaţiei sioniste din România,
am protestat vehement.
Am spus: respectând normele prescrise, vă rog să lăsaţi la
latitudinea mea ca eu să hotărăsc cine pleacă- şi să aveţi încredere în
mine.
La 28 mai mi se răspunde: regretăm foarte mult că nu putem
satisface cererea dv. ca alcătuirea categoriilor să fie lăsată la aprecierea
dv. exclusivă. Nu putem în chip absolut şi exclusiv decât să repetăm şi
să vă cerem respectarea categorică a punctului .de vedere al Filhrerului
locului de destinaţie (adică Palestina), pentru că numai în virtutea acestor
norme, care ni se prescriu nouă, vi le prescriem şi dv.
Continuarea raporturilor dintre noi este în functie exclusivă de
respectarea de către dv. a acestor norme.
Acesta a fost ordinul, la care am răspuns: îmi voi permite dreptul
să trimit şi nesionişti.
Tm acum să fac o precizare şi să vă atrag atentia că noi nu avem
întru nimic cu trecutul şi cu gestiunea acestuia.
prof. Mihai Antonescu: Ce numiti trecut?
Zissu: Tot ce s-a întâmplat până la vaporul .Kasbek", care trebuie să plece
acum. Pentru gestiunea trecutului, nu numai că nu răspund, dar aş
vedea cu simpatie faptul dacă guvernul ar lua cele mai drastice măsuri
împotriya potlogăriilor care s-au făcut.
Incepând cu vaporul .Kasbek", toti banii care vor intra vor fi
jumătate afectaţi fondurilor de asistentă ale Consiliului de Patronaj şi
jumătate vor merge la asistenta evreiască.
prof. Mihai Antonescu: Cât credeţi că reprezintă aceste fonduri?
Zissu: 88 de milioane.
prof. Mihai Antonescu: Când ar trebui să plece vaporul?7
Zissu: Trebuia să plece de alaltăieri.
Ftlderman: Vă rog să-mi daţi voie să ridic pe scurt problema.
Prima problemă: cine decide de oamenii care pleacă, tara de
unde pleacă sau tara unde se duc?
Desigur, decide tara de emigraţie, care este în drept să
stabilească şi categoriile. Interesele însă coincid, pentru că tara care
primeşte, Palestina, vrea în primul rând să se reconstruiască şi cer în
primul rând copii şi elemente constructive.
Acest lucru coincide perfect cu interesul statului român. care
urmăreşte românizarea.
Românizarea se face eliminând din progresul economic generaţia
viitoare, care vine pentru a ocupa locul celor care pleacă. Astfel se
creează neamului românesc noi conditiuni economice, prin acest gol
creat de generaţia tânără evreiască care se emigrează.
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Mase mari de oameni, emigratie masivă, nu se poate face, fiindcă
Palestina are o suprafată care nu depăşeşte cele 3 judete ale Olteniei.
Dacă se vor trimite mase mari de oameni nepregătiţi, evident se
vor face tulburări, care fatal vor împiedica emigrarea.
Deci este necesar ca emigrarea să înceapă cu tineretul, care este
pregătit să pună o piatră de muncă.
Bineînteles că deasupra acestor interese vin alte interese mai
mari, care sunt interesele tării din care se pleacă, adică România, care
spune: eu fac un gest uman de a primi evreii refugiaţi din Ungaria şi
Germania. Dar dacă tu, Palestina, vrei să-i tii până la toamnă, nu-i mai
primesc.
Eu înteleg că statul emigrant poate să stabilească anumite
categorii, fiindcă dacă este vorba de o emigrare masivă, aceştia vor
continua în conditiuni mai uşoare, fiindcă elementul tânăr care merge
acolo creează posibilităţi mai uşoare pentru ceilalţi.
Ştiu că mandatul este limitat şi am intervenit ca acest mandat să
fie lărgit, fiindcă am socotit că este un arbitru care nu poate fi dictat din
afară , ci trebuie lăsat conducerii evreieşti locale, ca să poată face fată
nevoilor.
A doua problemă: Cu ce vase emigrează?
S-a emigrat până acum cu vase rnici8. Dv. vreţi acum vase mari.
Eu sunt împotriva vaselor mari.
Sunt pentru vase mici, vase de lemn, care să meargă de-a lungul
coastelor şi care nu pot să atragă nici mine magnetice, nici să tenteze
pentru scufundare.
Apoi, nu ştiu dacă plecând de aici vase mari, cu mii de oameni,
guvernul turc ar avea posibilitatea să facă fată unor grupuri de mii de_
oameni care să fie transportaţi de la Istanbul la Haifa şi dacă aceştia nu
ar produce perturbări în Palestina.
A treia problemă : cine face emigrarea? O face statul protector
sau alt� organizatu?
In ce mă priveşte, sunt împotriva unei organizatu statale.
Dl. prof. Mihai Antonescu: Nici nu mă gândesc să dau răspunderea statului.
Statul nu poate să fie organizator.
Dl. Hlderman: Punctul meu de vedere este ca s-o facă societătile de transport care
au vase româneşti şi care sunt agreate. Acestea vor putea să bată
pavilionul Crucii Roşii Româneşti, care are şi un mandat de la Crucea
Roşie Internaţională . Cred că aceasta ar reprezenta toate motivele de
garanţie.
De aceea, eu v-aş ruga pentru 2-3 vase care să bată pavilionul
Crucii Roşii Române.
A patra problemă : cum se face transportul, cu plată sau gratuit?
Punctul meu de vedere a fost ca şi cel al dv. : gratuit pentru tot ce
este sărac, cu plată pentru cel care poate să plătească .
Această plată trebuie să fie pentru asistentă, fiindcă nu mai este
vorba de fonduri de speculă.
Opera de asistentă evreiască se va face printr-un comitet format
din mine , dl. Zissu, din 2 sionişti şi 2 nesionişti.
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Dl. prof. Mihai Antonescu: De acord, în afară de alcătuirea listelor.
Dl. Lecca: Dacă luati toti copiii de aici, suntem de acord.
Dl. Hldeman: Vin acum la problema Pandelis.
Socotesc că este absolut drept să se dea o sumă de bani, din care
jumătate să mergă la Consiliul de Patronaj , iar jumătate la asistenta
evreiască.
Dl. Lecca: Şi pentru trecut, şi pentru viitor.
Dl. Hlderman: Pentru trecut, dacă vasul .Kasbek" pleacă conform regulilor stabilite
de dv. - şi acuma , după câte ştiu, are un contract care expiră - i se va
face un proces de daune.
Rugămintea mea este de a da ordin să plece vasul .Kasbek•,
urmând ca în acest timp să ne lăsati să stabilim sumele de despăgubire.
9
Dl. prof. Mihai Antonescu: Atunci, eu mâine dau dispozitii ca,să plece .Kasbek• şi
cele 4 vapoare.
În cele 4 vapoare trebuie să plece copiii transnistrieni, refugiaţii
din Ungaria10•
Dl. Zissu: O dată cu plecarea ultimului vapor vor dispare toti copiii din Transnistria
şi refugiaţii.
Dl. prof. Mihai Antonescu: Atunci, pentru viitor, vă rog să vă întruniţi şi să-mi
faceti propuneri concrete.
Cred că cu ,,Alba-Iulia" nu este bine să organizaţi plecarea. Şi
atunci să vedem cu ce vase mai mari se poate pleca.
Dl. Zissu: Atunci listele le alcătuiesc eu, iar mânuirea fondurilor se va face de o
comisie asupra căreia m-am înteles cu dl. Fdderman .
Pleacă cu aceste vapoare toti copiii şi refugiaţii care sunt astăzi în
tară, sumele, începând cu .Kasbek". să fie întrebuintate în felul cum s-a
hotărât: jumătate merge la Consiliul de Patronaj , jumătate la asistenta
evreiască.
Dl. prof. Mihai Antonescu: Iar în unnă vom stabili, în raport cu situaţia posibilităţii,
fondurile care se vor pune la dispoziţie şi sumele care se vor încasa .
Dl. Zissu : Dacă în viitor se vor pune la dispoziţie vapoare româneşti, vor fi plătite
în devize, la fel cu .Kasbek•.
Arh . M .A. E . . probi. 33. vo! . 1 7 . fi lele 1 85. 1 87- 1 90. i 92. 1 93 . 1 98-203
' Al. Zissu, preşedintele organizaţiei sioniste din România.
2 Dr. M. Zimmer, conducătorul comisiunii autonome de ajutorare de pe lângă Centrala Evreilor din
România.
' Referirea se face, probabil, la Consfătuirea din 17 iunie 1944, ţinută la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
la care au participat Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, generalul Şova, ministru
subsecretar de stat al Marinei, Radu Le.cca, comisarul general pentru problemele evreieşti $i A. L. Zissu .
(Vezi volumul Errugnuea populaţjei evreieşti, documentul 62).
• Oficiul Român de Agenţie de Transporturi.
s Deportarea, aşa cum scria Traian Popouic:i, fostul primar al municipiului Cemăutl, în spowdania sa,
.având unic scop de a se dezbăra de ei . . . avea sub premisele In care s-a Inlăptuit unicul tel: distrugerea
lot'. (M. Carp, C.N., voi. m, doc. 100).
• Rene de Weck, ministrul Elwtiei la Bucureşti.
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7 Vaporul Kasbek" a plecat din portul Constanta spre Istanbul la 6 iulie 1944, cu 460 de emigranti evrei
maturi şi 279 de copil evrei. (Emigrarea populatiei evreieşti din România, documentul 71).
• În rursu1 lunilor martie şi aprilie au plecat vasele .Malita" şi Milka care au putut transporta în total 750
de emigranti (op. dt.' documentul 73).
.

.

9

"

,

În legătură cu plecarea vasului Kasbek" vezi nota 8.

10 La
3 august 1944 au

.

'

mai plecat 3 vapoare având 1 OOO de pasageri la bord, printre care se afla vasul
.Meftkure", scufundat de nazişti. Au supravieţuit doar 5 pasageri. Conform unei declaratu făcute de dr. V.I
Fddennan
3 OOO de

cu

prilejul unei convorbiri

cu

R. Lea:a, în perioada 1942-1944, au emigrat din România

persoane, din care au pierit în jur de 1 OOO. (Emigrarea populaţiei evreieşti din România,
documentul 2, pag. 242).

1 93
1944, august 18

Şedinta Consiliului de colaborare militară. Extras
din rezumatul stenogramei privind interzicerea
pentru evrei de a se evacua din oraşele aflate sub
bombardament şi in apropierea frontului.
[. ]
. .

5. Evacuarea evreilor din oraşele din apropierea frontului1 .
Nu se aprobă scoaterea lor şi instalarea la sate în alte regiuni. Vor rămâne
pe loc. Nu vor fi duşi în zona rurală şi nici nu se vor aglomera cu ei localităţi în
care avem strânşi evreii din Moldova2 •
A.S. R . 1 . Fond Penale. dosar 400 1 0/89. fi la 450
.

1 Extrasul a fost comunicat Ministerului d e Interne şi Subsecretariatului de Stat al Ordinii Publice.

2

Evreilor li s-a interzis evacuarea din Bucureşti şi din oraşele din apropierea frontului încă din mai 1 944.
Măsura a prCMX.at protestul unor personalităti din tarii şi străinătate. Includem în acest sens scrisoarea lui
Charles Kolb, deJegatul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii , adresat lui Mihai Antonescu,
vicepreşedintele Consiliului de Miniştri (9 mai 1944) şi memoriul lui Trtel Petrescu, purtătorul de cuvânt al
Partidului Social-Democrat, din 10-12 mai 1944. La rândul său, Pamfil Şeicaru a publicat un articol de
protest împotriva acestei măsuri în Curentul din 14 mai 1944. În scrisoarea sa adresată vicepreşedintelui
Mihai Antonescu, dr. Kolb arăta:
.Am luat cunoştlnto de o notO ce v-a fost fnolntatO Io fnt61 curent privind problemele evreieşti.
ca de plldO: chestiunea ghetourilor din Moldova. 58/TV'IUI distinctiv, detaşamentele de munco obllgatcrle şi
dreptul de evacuae. [ ... !
În fapt. a nu permite evreilor din Elucureştl sO se duco fn satBle din apropierea Capltalel îl
fmplecllcO pe evrei sO plece în locuri mal puţin amenlntct:B. �le în cae evreii a putea pleca sunt în
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primul n!incl prao depene de Bucur11$1:1 pentru ca evacuatll 50-şl poatO continua activitatea şi. pe de oltO
pate, sunt şi ele amenlntcte de alte bombadamente.
Am avut ocazia sa menţionez CJllCll'ltcjele ce a rezulta pentru populaţia �a din satele
din jurvl Bucurf1$1:1 ulul de pe IR'lllC cheltulelllor pe cens le-a face evacuatll pentru loculnto şi alimente şi
aed ca populaţia rurala a accepta favorabil pe tDtl evocuatll. � deaseblre de rasa şi religie.
în plus. permisul de p&Oslre a Buanştlulul spre aaşe, care o fost acordat în principiu. în
realitate nu este decOI: fictiv, deoaece autcrll:Oţlle au dat asemenea dispoziţii, încOt. pentru mojortt:atea
cazurllor, evrellor le este lmposlbll sa obţlnO asemenea permise sau eventual doa cu mal pierderi de
timp.
Excelente Voostra o binevoit sa certifice de nenurrbote ori ca guwsrnul rom6n nu a vrea sa
feea deosebiri de nationalltDtll, rasO şi religie şi bcJz&ldu-mO pe oceastO atitudine eu Invoc întalegerea
Înaltulul GuvemamOnt ol Aomtinlel şi n Invit sa blnevolCISCa o studia lnfonnotl l le conţinute în nota pe care
o menţionam Io începutul oceestel satsorl. cu rug&nlntea sa blnevolasca sa feea tot poslbllul co cel ce vor
dori sa poatO p&Osl Copltclo. Evreii dorltDrl sa se evocueze, care vor putea sa plece în satele din
apropierea Bucureştlulul, vor avea posibilitatea 50-şl continue munco în folosul vlet;ll economice
notlonole.
Primit(. va rog. domnule Preşedinte, aslgurcno celei mol distinse conslderotlunl". (Arh.
M.A.E., probi. 33, voi. 16, fila 280-281).
În aceeaşi problemă se adresa, la 12 mai 1944, Td:eJ Petrescu primului ministru Mihai Antonescu:
,Co purtOtor de cuv&lt ol Portudulul Soclol-Democrat din Rom6nlo, p6nO Io Interzicerea fllntOrll
patldelor, organizaţie care în mod neîndolelnlc îşi vo relua locul în viato politica normalizata o t(rll, ma
gOndesc dator o va atrage luarea aminte asupra urmatoor81or:
l ) Muncitorimea suferO acum mol mult decOI: l:ootl!l celelalte categorii sociale de pe urmo
gelelor bombadomente aeriene. Lipso de odaposturl îndestulat:oae. spaţioase şi rezistente îl
primejduieşte viato. otOI: în locurile de munca, precum şi în loculntele mizere şi mOrglnoşe. dupO cum
rezulta din statisticele slnlstroţllor. Crec:no urgentO o numeroase odaposturl, slstemott c organizate. se
l�ne co mljloc de solva'8 o muncltcrlmll primejduita, aceasta cu orice sacrificiu bOnesc din patea
statulul.
2) Aceleaşi pricini cer orgonlzaeo serioasa şi tot otOt de urgentO o evocu611 fomlllllor de
muncltcrl, co şi o celor nevoiaşe în general . din locolll:Oţlle omenlntcte Tn cele mol ferite. precum şi
ajutorarea lmedlotO şi efectlvO o slnlst7at1lor.
3) TntrucOI: Soclol-Democrotla. ca de oltfal partidele socialiste de pretutindeni. nu opara numai
viate şi Interesele muncltcrlmll baştlnaşe, ci şi pe ole tuturor conlocultcrllor de pe p&ntintul nationol. �

deosebire de neom şi religie. şi îndeobşta ale tuturor napastulţllor. vO rog sa extindeţi, dormule prim
ministru. otOI: în ce priveşte permiterea 8llOCU&i l în c:iaro centurii Copltolel, precum şi ojutDroreo
slnlstrotflor întocmol co pentru bOştlnoşl. Toţi sunt deopotrMI victime: tDtl aduc o deopotrMI jertfO o
vletll în împrejurOrlle pe care le str&otem. Cu toţii opcrţlnem aceleloşl specii umane.
Va mol cerem. de asemenea. domnule prim-ministru, co l:ootl!l acele mOsurl e:i:cepţlonole cae
primejduiesc existente populotlel evreieşti în apropierea zonelor de luptO, precum şi orice mOsurl
excepţionale î�M:l acestei populoţll sa nu se produca. pentru însuşi prestigiu! noţiunii noastre.
Aceste deziderate nu sunt e:i:preslo numai o unor convingeri personale, ci sunt şi acelea ole
întregii muncitorimi ron-&e". (J. Ancel, op. dt, voi. VIII, pag . 49).
în ciuda presiunilor exercitate şi de personalititile politice româneşti, printre care Pamfil Şeicaru şi dr.
N. Lupu, lnterdlctla n-a fost ridicată. Hotărârea şedinţei Consiliului de colaborare militară a fost luată pe
ba.za ordinului conducătorului statului, transmis Ministerului de Interne la 12 august 1944 .
Dl. mcnşal Ion Antonescu. conducatarul stcbJlul, se arato într-o notO a Mlnlstervlul de Interne.
o dispus ca evreii nu pot fi dispersaţi Io satB, evocucno lor putOndu-se foce tot Io evrei Tn alte oraşe şi
•
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numai ocolo unde se flxeazO de Slguronto. el neput6nd închiria cose $1 lua locul romOnllor prin concurento
ce o pot face Io preturi.
În legătură cu ace.asta, dl. mareşal a dispus control permanent şi supracontrol după ce dl.
general Vasiliu va arăta nominal evreii dispersati şi adresele unde sunt dispersati". (A.S.R.I., Fond Penale,
dosar 40010/8, fila 455).
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Guvernul Octavian Goga
29 decembrie 1937-10 februarie 1938
Octavian Goga
A. C. Cuza
Armand Călinescu
Istrate Micescu
Eugen Saw
Vasile R!dulescu-Mehedinti
Ion Petrovid
Ioan Lupaş
generalul Ion Antonescu
Radu Irimescu
Ion Gigurtu
Stan Ghitescu
Virgil Potârcă
Gheorghe A. Cuza
George Banu
Alexandru Hodoş
Tilică loanid
Dinu Sirnian
generalul Paul Teodorescu
Silviu Dragomir

- preşedinte al Consiliului de Miniştri
ministru de stat
ministru de interne
ministru de externe
ministru de fin.ante
ministru de justitie
- ministrul educaţiei naţionale
- ministrul ClJlte1or şi artelor
- minisbuI apâririi nationale
- ministrul aerului şi marinei
ministrul indu.miei şi comertului
ministrul cooperaţiei
- ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor şi ad-interim
la AgricuJtură şi Domenii
- ministrul muncii
- ministrul sănătitii şi ocrotirilor sociale
- subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Nationale
30 decembrie 1937
ministru seaetar de stat
- subsecretar de stat la Preşedinţja Consiliului de Miniştri
- subsecretar de stat la Ministerul de Externe
- subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe
- subsecretar de stat la Ministerul de Justiţie
- subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
subsecretar de stat la Ministerul Cultelor şi Artelor
subsecretar de stat la Ministerul Agricu}twii şi Domeniilor
- subsecretar de stat la Ministerul Muncii
-

-

-

-

-

Sebastian Bomemisa

Lucian Blaga
Ion D. Enescu
Aurel Baciu
Ion Gh. Savin
Constantin Tomescu
Vasile Prelipceanu
Leon Scridon

-

-

8 Ianuarie 1938
- ministrul agricuhurii şi domeniilor

D .R. loanitescu

Guvernul Patriarh Miron Cristea
1 1 februarie-29 martie 1938

Pabiarhul Miron Cristea
Gheorghe Tăt!resc:u

dr. Constantin Angelescu

Nicolae Iorga

- preşedinte al Consiliului de Miniştri
- ministru de stat şi ad-interim la Externe
-

-

ministru de stat
ministru de stat

581
https://biblioteca-digitala.ro

mareşalul Alexandru Averescu
Alexandru Vaida-Voievod
generalul Arthur Văitoianu
George G. Mironescu
Armand Călinescu
Mircea Cancicov
Vld:or lamandi

-

ministru de stat
ministru de stat
ministru de stat
ministru de stat
ministru de interne
ministru de finanţe şi ad-interim la Justiţie

- ministrul educaţiei naţionale şi ad-interim la Culte şi
Arte
ministrul apărării naţionale şi ad-interim la Aer şi
Marină
- ministrul agriculturii , domeniilor şi cooperaţiei
- ministrul industriei şi comerţului
- ministrul lucrărilor publice şi comunicatiilor
- ministrul mwx:il
- ministrul sănătăţii şi ocrotirilor sociale
- subsecretar de stat la Ministerul de Externe
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

generalul Ion Antonescu

-

Gheorghe lonescu-Siseşti
Constantin Argetoianu
Constantin Angelescu
Voiru Nitescu
dr. Ion Costinescu
Nicolae Petrescu-Comnen
generalul Paul Teodorescu

Guvernul Patriarh Miron Cristea
30 martie 1938-3 1 ianuarie 1939
Patriarhul Miron Cristea
Armand Călinescu
Nicolae Petrescu-Comnen
Mircea Cancicov
Victor lamandi
Episcopul Nicolae Colan

-

generalul Gheorghe Argeşanu
generalul Paul Teodorescu
Gheorghe lonescu-Siseşti
Mitiţă Constantinescu
Mihail Ghehnegeanu
Mihail Ralea
Mihail Măgureanu
Dumitru V. Ţoni
preotul Nae Popescu
generalul Alexandru Glatz
generalul medic
Nicolae Marinescu
Mitiţă Constantinescu
Episcopul Nicolae Colan
Armand Călinescu

- preşedinte al Consiliului de Miniştri
ministru de interne şi ad-interim la Ministerul Sănătăţii
şi Ocrotirilor Sociale
- ministru de externe
ministru de finanţe
ministru de justiţie
- ministrul educaţiei naţionale şi ad-interim la Cuhe şi
Arte
- ministrul apărării naţionale
- ministrul aerului şi marinei
- ministrul agriculturii, domeniilor şi cooperaţiei
- ministrul industriei şi comerţului (era şi guvernator al
Băncii Naţionale)
- ministrul lucrărilor publice şi comunicatiilor
ministrul muncii şi asigurării sociale
- subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
- subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
- subsecretar de stat la Ministerul Cultelor şi Artelor
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale
4 aprilie 1938
- ministrul sănătăţii şi ocrotirii sociale
7 aprilie
- ministru al Economiei Naţionale
-

-

20 Iunie
ministrul cultelor şi artelor

-

- ad-interim la Educaţia Naţională
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14 iulie 1938

Eugen Titeanu
generalul Nicolae Ciupercă

- subsecretar de stat pentru Presă şi Informaţii
14 octombrie
ministrul apărării naţionale, în locul generalului
Gheorghe Argeşanu, demisionat
ministrul înzestrării armatei (minister nou creat)
5 decembrie
ministrul educatiei naţionale
23 decembrie
- ministru de externe, în locul lui N. PetresaK::omnen,
demisionat
-

-

generalul Iosif lacobici
Petre Andrei

-

Grigore Gafencu

•

Guvernul Patriarh Miron Cristea
1 februarie-6 martie 1939
Patriarhul Miron Cristea
Armand Călinescu
Grigore Gafencu
Mitită Constantinescu
Vld:or lamandi
Petre Andrei
Nicolae Zigre
Nicolae Comăteanu
generalul Paul Teodorescu
Victor Slăvescu
Ion Bujoiu
Mihail Ghehnegeanu
Mihail Ralea
generalul medic
Nicolae Marinescu
Silviu Dragomir
Mihaj] Măgureanu
generalul Gabriel Marinescu
Eugen Trteanu
Coriolan Baran
Dumitru V. Ţoni
preotul Nae Popescu
generalul Gheorghe Mihail
Mihai Şerban
Vld:or Jinga

- preşedinte al Consiliului de Miniştri
- vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, ministru de
interne şi ad-interim la Ministerul Apărării Naţionale
- ministru de externe
ministru de finanţe
ministru de justitie
ministrul educaţiei naţionale
ministrul rultelor şi artelor
- ministrul agriculturii şi domeniilor
ministrul aerului şi marinei
ministrul înzestrării armatei
ministrul economiei naţionale
ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor
- ministrul muncii
ministrul sănătăţii şi asistentei sociale
-

-

-

-

-

-

-

ministru de stat, pentru Minorităţi
- subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne
- subsecretar de stat al propagandei, pe lângă
Ministerul de Interne
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne
- subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
- subsecretar de stat la Ministerul Cuhelor şi Artelor
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale
- subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor
- subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale
-
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Guvernul Armand Călinescu
7 martie-21 septembrie 1939

Armand Călinescu

Grigore Gafenru
Mitită Constantinescu
VICl:or lamandi
Petre Andrei
Nicolae Zigre
generalul Paul Teoclorescu
Victor Slăvescu
Ion Bujoiu
Nicolae Comăteanu
Mihail Ghehnegeanu
Mihail Ralea
generalul medic
Nicolae Marinescu
Silviu Dragomir
Mihail Măgureanu
generalul Gabriel Marinescu
Coriolan Baran
Eugen Trteanu
Dumitru V. Toni
preotul Nae Popescu
generalul Gheorghe Mihail
Mihai Şerban
Vld:or Jinga

- preşedinte al Consiliului de Miniştri (în locul
Patriarhului Miron Cristea, decedat), ministru de interne
şi ad-interim la Apărarea Naţională
ministru de externe
ministru de finante
ministru de justitie
- ministrul educaţiei naţionale
- ministrul cultelor şi artelor
- ministrul aerului şi marinei
- ministrul înzestrării annatei
- ministrul economiei naţionale
- ministrul agriculturii şi domeniilor
- ministrul lucrărilor publice şi comtmicatiilor
- ministrul muncii
ministrul sănătăţii şi asistentei sociale
-

-

-

ministru de stat, pentru minorităţi
- subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne
- subsecretar de stat pentru Presă şi Informaţii
- subsecretar de stat la Ministerul Educatiei Naţionale
- subsecretar de stat la Ministerul Cultelor şi Artelor
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale
- subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor
- subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale
-

Guvernul general Gheorghe Argeşanu
21-28 septembrie 1939
generalul Gheorghe Argeşanu
generalul Gabriel Marinescu
Grigore Gafenru
Mitită Constantinescu
Vld:or Iamandi
Petre Andrei
Nicolae Zigre
generalul Ion Ilcuş
generalul Paul Teoclorescu
Vld:or Slăvescu
Ion Bujoiu

- preşedinte al Consiliului de Miniştri (în
premierului Armand Călinescu)
ministru de interne
ministru de externe
ministru de finante
- ministru de justttie
ministrul educaţiei naţionale
- ministrul cultelor şi artelor
- ministrul apărării naţionale
- ministrul aerului şi marinei
- ministrul înzestrării annatei
ministrul economiei naţionale
-

-

-

-
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urma

asasinării

Nicolae Comăteanu
Mihail Ghelmegeanu
Mihai Ralea
genera1ul medic
Nicolae Marinescu
Silviu Dragomir
Mihail Măgureanu
Coriolan Baran
Eugen TJ.teanu
Dumitru V. Ţoni
preotul Nae Popescu
genera1ul Gheorghe Mihail
Mihai Şerban

-

ministrul agriculturii şi domeniilor
ministrul lucrărilor publice şi comunicatiilor
ministrul muncii
ministrul sănătăţii şi as&entei sociale

ministru de stat, pentru Minorităţi
- subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne
- subsecretar de stat pentru Presă şi lnfonnaţii
- subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
- subsecretar de stat la Ministerul Cultelor şi Artelor
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale
- subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor
- subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale

-

VJ.Ctor Jinga

Guvernul Constantin Argetoianu
28 septembrie -23 noiembrie 1939
- preşedinte al Consiliului de Miniştri
ministru de interrne
ministru de externe
ministru de finante
ministru de justiţie
ministrul educaţiei naţionale
ministrul ruhelor şi artelor
ministrul apărării naţionale
ministrul aerului şi marinei
ministrul înzestrării annatei
ministrul ordinii publice (minister nou creat)
- ministrul agriculturii $i domeniilor
ministrul economiei naţionale
ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor
ministrul muncii
ministrul sănătăţii şi asistentei sociale

Constantin Argetoianu
Nicolae Ottescu
Grigore Gafencu
Mitită Constantinescu
Victor Iamandi
Petre Andrei
Nicolae Zigre
genera1ul Ion Ilruş
genera1ul Paul Teodorescu
Victor Slăvescu
genera1ul Gabriel Marinescu
Nicolae Comăteanu .
Ion Bujoiu
Mihail Ghelmegeanu
Mihai Ralea
generalul medic
Nicolae Marinescu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alexandru Radian

-

Traian Pop

Constantin C. Giurescu
Silviu Dragomir
Mihail Măgureanu
August Filip
Coriolan Baran
Dumitru V. Ţoni
Ion Marin Sadoveanu

-

"

ministrul propagandei naţionale (minister nou creat)
ministrul inventarului awtiilor publice (minister nou

creat)

ministru de stat, însărcinat cu organizarea .Frontului
Renaşterii Naţionale"
ministru de stat, pentru Minorităţi
- subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
- subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne
- subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
- subsecretar de stat la Ministerul Cultelor şi Artelor
-

-
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generalul Gheorghe Mihail
Mihai Şerban
Victor Jinga

- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale
- subseaetar de stat la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor
- subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale

Guvernul Gheorghe Tătărescu ·
24 noiembrie 1939-1 O mai 1940
Gheorghe Tătărescu
Grigore Gafencu

·

Mi:tită Constantinescu
Istrate Micescu
Petre Andrei
Ion Nistor
generalul Ion Ilruş
generalul Paul Teodorescu
VJ.Ctor Slăwscu
Gheorghe lonescu-Si.seşti
Constantin Angelescu
Ion Gigurtu
Mihail Ralea
Niculae Hortolomei
Traian Pop
Silviu Dragomir
Constantin C. Giurescu
Petru Ţopa
Nicolae Sibiceanu
Radu Portocală
Gheorghe Vântu
Dumitru V. Ţoni
Mihai Şerban
Trtus Popovici
Gheorghe Grigorovici
Mihail Ghehnegeanu
Aurelian Bentoiu
Horia Grigorescu
Ion Christu

- preşedinte al Consiliului de Miniştri şi ad-interim la
Interne
ministru de externe şi ad-interim la Propaganda
Naţională
.
ministru de finante
ministru de justiţie
ministrul educatiei naţionale
ministrul a.iltelor şi artelor
ministrul apărării naţionale
ministrul aerului şi marinei
ministrul înzestrării armatei
ministrul agriculturii şi domeniilor
ministrul economiei naţionale
- ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor
ministrul muncii
ministrul săra.tătii şi ocrotirii sociale
ministrul inventarului avuţiilor publice
ministru de stat, pentru Minorităţi
ministru de stat, însărcinat cu organizarea Frontului
Renaşterii Naţionale"
- subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
- subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne
- subsecretar de stat la Ministerul F.ducatiei Naţionale
- subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor
- subsecretar de stat la Ministerul Economiei Nationale
- subsecretar de stat la Ministerul Muncii
24 noiembrie 1939
- ministru de interne
30 noiembrie
ministru de justiţie (în locul lui Istrate Micescu,
demisionat)
5 decembrie
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne
16 februarie 1940
ministrul comerţului exterior (minister nou creat)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-
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4 martie

ministrul propagandei nationale
- subsecretar de stat la Ministerul Propagandei
Naţionale

Constantin C. Giurescu
Vasile Stoica

-

lO mai

Guvernul Tătărescu a demisionat, însă regele Carol al Ii-lea l-a însărcinat tot pe
Gheorghe Tătărescu cu formarea noului guvern

Guvernul Gheorghe Tătărescu
1 1 mai- 3 iulie 1940
Gheorghe Tătărescu
Mihail Ghehnegeanu
Grigore Gafencu
Mitită Constantinescu
Aurelian Bentoiu
Petre Andrei
Ştefan Ciobanu
generalul Ion l1cuş
Victor Slăvescu
Gheorghe lonescu-Siseşti
Mircea Cancicov
Ion Gigurtu
Mihail RaJea
Nirulae Hortolomei
Ion Christu
Constantin C. Giurescu
Traian Pop
Silviu Dragomir
Radu Portocală
Gheorghe Vântu
Horia Grigorescu
Alexandru G. Creteanu
Dumitru V. Ţoni
Nicolae Sibiceanu
generalul Constantin Niculescu
contraamiralul adjutant Nicolae
Păiş
comandorul Achile Diculescu
Mihai Şerban

- preşedinte al Consiliului de Miniştri
ministru de interne
ministru de externe
ministru de finanţe
ministru de justiţie
ministrul educaţiei naţionale
ministrul roitelor şi artelor
ministrul apărării naţionale şi ad-interim la Aer şi
Marină
ministrul înzestrării annatei
ministrul agriculturii şi domeniilor
ministrul economiei naţionale
- ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor
ministrul muncii
ministrul sănătăţii şi ocrotirii sociale
ministrul comertului exterior
- ministrul propagandei naţionale
ministrul inventarului awtiilor publice
ministru de stat, pentru Minorităţi
ministru secretar de stat la Preşedinţia Consiliului de
Miniştri
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne
- subsecretar de stat la Ministerul de Externe
- subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
- subsecretar de stat la Ministerul Cultelor şi Artelor
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale
- subsecretar de stat la Ministerul Aerului şi Marinei
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gheorghe Grigorovici
Petru Ţopa

- subsecretar de stat la Ministerul Aerului şi Marinei
- subsecretar de stat la Ministerul Agricuhurii şi
Domeniilor
- subsecretar de stat la Ministerul Mlll'lCii
- subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor

Vasile Stoica

- subsecretar de stat la Ministerul Propagandei

Sociale
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Ion Gigurtu
Ion Macovei
Ernest Urdăreanu
Alexandru Vaida Voevod

Constantin Argetoianu
Ion Incuiet
Ion Nistor
Mircea Cancicov
Constantin C. Giurescu
Teofil Sidorovici
Radu Portocală
Nicolae Sibiceanu

Naţionale
1 iunie 1940
- ministru de externe (în urma demisiei lui Grigore
Gafencu)
ministrul luaărilor publice şi comunicaţiilor (în locul lui
Ion Gigurtu)
22 iunie
ministrul Casei Regale şi şef de Stat Major al
.Partidului Natiunii" , numit ministru secretar de stat
28 iunie
- consilier regal şi preşedinte al Adunării Deputatilor,
numit ministru secretar de stat în locul lui Ernest
Urdăreanu, demisionat"
- consilier regal şi preşedinte al Senatului, numit
ministru de externe, în locul lui Ion Gigurtu, demisionat
ministru seaetar de stat
- ministru seaetar de stat
- ad-interim la Comerţul Exterior, titularul Ion Christu
demisionând
ministrul cultelor şi artelor, în locul lui Ştefan Ciobanu,
demisionat
- comandantul .Străjii Ţării" , numit ministrul
propagandei naţionale, în locul lui Constantin C.
Giurescu
- demisionat din funcţia de ministru secretar de stat la
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
- demisionat din functia de subsecretar de stat la
Ministerul Cultelor şi Artelor
-

-

-

-

Guvernul Ion Gigurtu
4 iulie-4 septembrie 1940
Ion Gigurtu
generalul Gheorghe Mihail
generalul David Popescu
Mihail Manoilescu
Gheorghe Leon
Ion V. Gruia
Dumitru Caracostea
Horia Sirna
generalul Constantin Niculescu
contraamiralul adjutant
Nicolae Păiş
Mihail Priboia.nu
Ion Macovei

- preşedinte al Consiliului de Miniştri
- vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri
- ministru de interne
- ministru de externe
- ministrul economiei naţionale şi ad-interim la
Ministerele de: Finante; Agricultură şi Domenii; Comert
Exterior
- ministru de justiţie
- ministrul educaţiei naţionale
ministrul cultelor şi artelor
ministrul apărării naţionale
ministrul aerului şi marinei
-

-

-

ministrul înzestrării armatei
ministrul lucrărilor publice şi comunicatiilor
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Stan Ghitescu
VJ.ctor Gomoiu
Vasile Noveanu
Hans Otto Roth
Petre Logadi
Ion D. Enescu
Augustin Bideanu
Dumitru V. Ţoni
Napoleon Cretu
comandorul Achile Dicu1escu
Petre Nemoianu
Dumitru Topciu

Gheorghe Strat
Ion Simionescu

ministrul muncii
ministrul sănătăţii şi ocrotirii sodale
ministrul inventarului awtiilor publice
- ministru de stat, pentru Minorităţi
-

- subsecretar de stat la Ministerul de Interne

- subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe

- subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe
- subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
- subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
- subsecretar de stat la Ministerul Aerului şi Marinei
- subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor
- subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor
- subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale
- subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirii
Sociale

- subsecretar de stat la Ministerul Propagandei
Naţionale
8 iulie 1940
- ministrul cuhelor şi artelor, în locul lui Horia Sima,
Radu Budişteanu
demisionat
25 iulie
- ad-interim la Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi la
generalul Gheorghe Mihail
Externe, titularii Ion Gigurtu şi Mihail Manoilescu fiind
plecati cu misiuni în străinătate (până la 29 iulie 1 940)
24 august
- demisionat clin funcţia de vicepreşedinte al Consiliului
generalul Gheorghe Mihail
de Miniştri
Ion Gigurtu
- ad-interim la Ministerele: Economiei Naţionale; de
Finanţe; Agricultură şi Domenii, pe timpul cât
Gheorghe Leon se afla în misiune peste hotare
3 septembrie 1940
Napoleon Cretu
- demisionat din funcţia de subsecretar de stat la
Ministerul Educaţiei Naţionale
Ion Simionesru
- demisionat clin functia de subsecretar de stat la
Ministerul Sănătătii şi Ocrotirii Sociale
4 septembrie
Guvernul Ion Gigurtu a demisionat
generalul Ion Antonescu
- numit preşedinte al Consiliului de Miniştri, însărcinat
cu formarea unui nou guvern; până la constituirea
noului cabinet, foştii titulari ai guvernului Gigurtu girau
respectivele departamente ministeriale
7 septembrie
locotenent-colonelul Alexandru
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne (pentru
Rioşanu
Politie şi Siguranţă)
Vasile Stoica
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Guvernul general Ion Antonescu
14 septembrie 1940-26 ianuarie 1941
generalul Ion Antonescu

- conducătorul statului român şi preşedinte al Consiliului
de Miniştri
ministru secretar de stat, vicepreşedinte al Consiliului
de Miniştri
ministru de interne

Horia Sima

-

generalul Constantin
Petrovicescu
Mihail Sturdza
Gheorghe Creteanu
Mihai A. Antonescu
Traian Brăileanu

-

Nicolae Mareş
Gheorghe Leon
Pompiliu Nicolau
Vasile laşinschi

ministru de externe
ministru de finanţe
ministru de justiţie
ministrul educaţiei naţionale, cuhelor şi artelor (cele
două ministere au fost reunite)
ministrul agriculturii şi domeniilor
ministrul economiei naţionale
- ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor
ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirii sociale (ministere
-

-

-

-

reunite)

locotenent-colonelul Nicolae
Dragomir
locotenent-colonelul Alexandru
Rioşanu
Constantin Papanace
Ion Protopopescu

- ministrul coordonării şi Statului Major Economic

(minister nou înfiinţat)
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne, pentru
Politie şi Siguranţă
- subsecretar de stat la Ministerul de FUWlte
- subsecretar de stat la Ministerul de Finante, pentru
Inventarierea Avuţiei Publice
generalul Constantin Panta.zi
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale,
pentru Armata de Uscat
generalul Gheorghe Dobre
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale,
pentru Înzestrarea şi Administrarea Armatei
comandorul aviator Gheorghe
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale,
Jienescu
pentru Aer şi Marină
Petre Nemaianu
- subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor, pentru Agricultură şi Zootehnie
Corneliu Georgescu
- subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Colonizare şi Populaţia Evacuată
- subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
VICtor Dimitriuc
pentru Petrol şi Exploatări Miniere
21 septembrie 1940
Ministerul Propagandei Naţionale devenit Subsecretariat de Stat pe lângă
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
14 octombrie
Nicolae Stroici
- conducător al sporturilor, cu rang de ministru, in
.Statul naţional legionar"
1 7 octombrie
contraamiralul Gheorghe Em.
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale,
Koslinsky
.pentru Marină
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23 octombrie
ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor, în locul lui
Pompiliu Nicolau, demisionat
1 O noiembrie
ministrul apărării naţionale
ministrul economieei naţionale, în locul lui Gheorghe
Leon, demisionat
- subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale
18 lanuarle 1941
- ad-interim la externe, titularul Mihail Sturdza urmând
să primească alte însărcinări

Ion Protopopescu

-

generalul Ion Antonescu
Mircea Cancicov

-

-

Nicolae Petra
generalul Ion Antonescu

Guvernul general Ion Antonescu
27 ianuarie 1941-1 ianuarie 1943
General Ion Antonescu
Mihai A. Antonescu
generalul Dumitru I. Popescu
generalul Nicolae Stoenescu
Gheorghe P. Docan
generalul Radu Rosetti
generalul Iosif lacobici
generalul Ion Sichitiu
generalul Gheorghe Potopeanu
generalul Grigore Georgescu
Petre Tomescu
locotenent-colonelul Nicolae
Dragomir
Nichifor Crainic
Mircea Vulcănescu
Ernie Oteteleşanu
generalul Gheorghe Dobre
comandorul aviator Gheorghe
Jienescu
generalul Constantin Pantazi
Aurelian Pană
VJctor Oimitiu
generalul Eugen Zwiedeneck
generalul Constantin
G. Voiculescu

- conducătorul statului, preşedinte al Consiliului de
Miniştri şi ad-interim la Externe
- ministni secretar de stat
- ministru de interne
- ministru de finante
- ministru-<ielegat la Ministerul de Justitie
ministrul educatiei naţionale, cuhelor şi artelor
ministrul apărării naţionale
ministrul agriculturii şi domeniilor
ministrul economiei naţionale
- ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor
ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirii sociale
ministrul coordonării şi Statului Major Economic
-

-

-

-

- ministru însărcinat cu Propaganda Naţională
- subsecretar de stat la Ministerul de Finante
- subsecretar de stat la Ministerul Educatiei Naţionale,
Cultelor şi Artelor
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale,
pentru Înzestrarea şi Administrarea Armatei
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale,
pentru Aer şi Marină
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale,
pentru Armata de Uscat
- subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi
domeniilor
- subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Petol şi Exploatarea Minieră
- subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Colonizare şi Populaţia Evaruată
- subsecretar de stat la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi
Ocrotirii Sociale
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4 februarie 1941
- subsecretar de stat la Ministerul Educatiei Naţionale,
Cuhelor şi Artelor, pentru Culte şi Arte
- subseaetar de stat la Ministerul de Interne
generalul Ion (Jak) Popescu
16 februarie
- ministni de Just:itie, în locul ministrului-delegat
Constantin Stoicescu
Gheorghe P. Docan
3 martie 1 941
- ad-interim la Ministerul Economiei · Naţionale, pe
locotenent-colonelul Nicolae
timpul lipsei din tar! a titularului, generalul Gh.
Dragomir
Potopeanu
8 martie
generalul Gheorghe Potopeanu
- ad-interim la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, pe
timpul lipsi din tar! a titularului, generalul Ion Sichitiu
4 aprilie
- subsecretar de stat la Ministerul Apărării Nationale,
contraamiralul adjutant (r)
pentru Marină
Nicolae Păiş
5 aprilie
- demisionat din functia de ministru al coordonării şi
locotenent-colonelul Nicolae
Statului Major Economic
Dobre
Ministerul Coordonării şi Statului Major Economic s-a desfiintat;
s-a creat, în schimb, Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării,
ce functiona pe lângă Ministerul Economiei Nationale
Toma P. Ghitulescu
- subsecretar de stat al aprovizionării, de pe lângă
Ministerul Economiei Nationale
30 aprilie
A fost reorganizat Ministerul Propagandei Nationale
2 mal
A luat fiinţă Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului, de pe lângă
Preşedintia Consiliului de Miniştri
generalul Eugen Zwiedeneck
- subsecretar de stat al Românizării, Colonizării şi
Inventarului
26 mal 1941
A fost desfiintat subsecretariatul de stat pentru Petrol şi Exploatări Miniere,
de pe lângă Ministerul Economiei Naţionale
Ion C. Marinescu
- ministrul economiei naţionale, în locul generalului
Gheorghe Potopeanu, demisionat
Dumitru D. Negel
- subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale,
pentru Aprovizionare
Mihai A Antonescu
- ad-interim la Propaganda Naţională, pe timpul
absentei din ţară a titularului , Nichifor Crainic
21 lunie
Mihai A. Antonescu
- ministru de stat şi al propagandei naţionale, numit
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (.pe timpul
absentei mele în cursul duratei ostilitătilor, atnbutiile
conducerii guvernului vor fi exeart:ate în locul meu şi
pentru mine de dl. profesor Mihai A Antonescu• general Ion Antonescu)
Ion Sandu
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29 iulie
ministru de externe (.însărcinat cu conducerea
guvernului pe timpul absentei mele, va exercita şi
funcţia de ministru al afacerilor externe" - general Ion
Antonescu
12 lulle
ministrul luaărilor publice şi comunicaţiilor, în locul
generalului Grigore Georgesru, demisionat
- subsecretar de stat la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi

mareşalul Ion Antonescu

25 septemble 1 941
ministrul apărării naţionale, în locul generalului Iosif

Mihai A. Antonescu

-

Constantin Buşilă

-

Ocrotirii Sociale

generalul Nicolae Stoenescu

mareşalul Ion Antonescu

Ion Petrovici
Ion C. Petrescu
Trtus Dragoş
Alexandru Marcu
generalul Dumitru I. Popescu

generalul Constantin Z. Vasiliu

generalul Constantin Pantazi
Aurelian Pană

-

Iacobici

9 noiembrie
- ad-interim la Economia Naţională,, pe timpul absenţei
din ţară a titularului, Ion C. Marinescu (până la 18
noiembrie)
12 noiembrie
- ad-interim la Cultura Naţională şi Culte (noua
denwnire a Ministerului Educaţiei Nationale, Cultelor şi
Artelor), titularul, generalul Radu Rosetti, demisionând
4 decembrle
ministrul culturii naţionale şi cultelor
- subsecretar de stat la Ministerul Culturii Naţionale şi al
Cultelor
- subsecretar de stat al Românizării, Colonizării şi
Inventarului, în locul generalului Eugen Zwiedeneck
(trecut la comandă militară)
- subsecretar de stat la Propaganda Naţională
8 decembrie
- ad-interim la Lucrări Publice şi comWlicatii, pe timpul
absentei din ţară a titularului Constantin Buşilă (până la
1 5 decembrie)
3 ianuarie 1 942
- subsecretar de stat la Ministerul de Interne (pentru
Politie şi Siguranţă), în locul generalului Ion (Jak)
Popescu, demisionat
22 lanuarle
- ministrul apărării naţionale, funcţie cedată de titularul
de până atunci, mareşalul Ion Antonescu
1 9 martie
- subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor, a fost însărcinat în această calitate cu
conducerea ministerului respectiv (titularul, generalul
Ion Sichitiu, demisionând), având toate atribuţiile
ministrului şi plenipotenta de a contrasemna decrete,
jurnale şi decizii
-
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Ion C. Marinescu
generalul Dumitru I. Popescu

8 aprilie
- ad-interim la Ftnante, titularul, generalul Nicolae
Stoenescu, fiind plecat în misiune oficială
19 mal
- ad-interim la Lucrări Publice şi Comunicatii, titularul,
Const. Buşilă, fiind în inspecţii prin tară {până la 27
mai)

7 august
- ad-interim la Justitie, titularul, Constantin Stoicescu,
Ion C. Marinescu
fiind în concediu
14 august
minisbu de justitie, în locul lui Constantin Stoicescu,
Ion C. Marinescu
demisionat
ministrul economiei naţionale, în locul lui Ion C.
Ion N. Fmţescu
Marinescu
31 august
- subsecretar de stat la Ministerul Industriei, Comertului
Stavri Ghiolu
şi Minelor
16 septembrie
ministrul înzestrării armatei şi productiei de război
generalul Gheoryhe Dobre
(subsecretariat de stat transformat în minister)
25 septembrie
minisbu de finante, în locul generalului Nicolae
Alexandru Neagu
Stoenescu (trea.rt la comandă militară)
ministrul agriculturii şi domeniilor
Aurelian Pană
1 ianuarie 1943-23 august 1 944
După remanierile din anul 1942, guvernul avea următoarea compunere:
mareşalul Ion Antonescu
- conducătorul statului
Mihai A. Antonescu
- vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, ministru de
externe
generalul Dumitru I. Popescu
ministru de interne
Alexandru Neagu
ministru de finante
Ion C. Marinescu
minisbu de i ustitie
Ion Petrovici
ministrul c:uhurii naţionale şi cultelor
generalul Constantin Panta.zi
- ministrul apărării naţionale
generalul Gheoryhe Dobre
- ministrul înzestrării armatei şi al productiei de război
Aurelian Pană
ministrul agriculturii şi domeniilor
Ion N. Fmţescu
ministrul economiei naţionale
Constantin Buşilă
- ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor
Petre Tomescu
- ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirii sociale
Mircea Vulcănescu
- subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe
generalul Victor Iliescu
- subsecretar de stat la Ministerul Culturii Naţionale şi
Cultelor, pentru Educaţia Extra.şcolară
Ion C. Petrescu
- subsecretar de stat la Ministerul Culturii Naţionale şi
Cultelor
generalul Gheoryhe Jienescu
- subsecretar de stat al Aerului
viceamiralul Nicolae Păiş
- subsecretar de stat la Marină
-

-

-

-

-

-

-

-
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- subsecretar de stat cu Aprovizionarea Armatei şi
Populaţiei Civile
- subsecretar de stat la Ministerul Industriei, Comerţului
şi Minelor
- subsecretar de stat la Propaganda Natională
Alexandru Marcu
- subsecretar de stat la Ministerul Muncii, Sănătătii şi
Constantin Dănulescu
Ocrotirii Sociale
- subsecretar de stat al Românizării, Colonizării şi
Trtus Dragoş
Inventarului
La şedinţele guvernului de mai sus partidpau nemijlocit şi: general Constantin Voiculescu guvernatorul Basarabiei, generd.l Corneliu Calotescu - guvernatorul Bucovinei,
Gheorghe Alexianu - guvernatorul Transnistriei, prerum şi
Al. Ottulescu - guvernatorul Băncii Nationale
1 9 februarie 1 943
- ad-interim la Economia Naţională, titularul Ion N.
generalul Gheorghe Dobre
Fmţescu demisionând
ministrul marinei, în locul viceamiralului Nicolae Păiş,
generalul Nicolae Şova
demisionat
24 iunie
- demisionat din functia de subsecretar de stat la
Constantin Dănulescu
Ministerul Muncii, Sănătătii şi Ocrotirii Sociale
3 iulie
Ion Marian
- ministrul agricuhurii şi domeniilor, în locul lui Aurelian
Pană, demisionat
Ion D. Enescu
- subsecretar de stat la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi
Ocrotirii Sociale
14 iulie
generalul Ion Arbore
- subsecretar de stat al Aprovizionării Armatei şi
Populaţiei Civile, în locul generalului Constantin S.
Constantin, demisionat
6 octombrie
Atta Al. Constantinescu
ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor, în locul lui
Constantin Buşilă, demisionat
6 noiembrie
Ovidiu Al . Vlădescu
- subsecretar de stat al Românizării, Colonizării şi
Inventarului, în locul lui Trtus Dragoş, demisionat
1 aprilie 1 944
Gheron Netta
- ministru de finanţe, în locul lui Alexandru Neagu,
demisionat (şi treart administrator la Banca Natională)
24 aprilie 1 944
Petre Nemoianu
- ministrul agriculturii şi domeniilor, în locul lui Ion
Marin, demisionat
generalul Constantin
S. Constantin
Stavti Ghiolu

-

-
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493-495, 503, 507, 516-518, 525, 546,
551 , 590-592, 594, 595
Dobre, Nicolae, locotenent-colonel 592
Dobrogea Veche 69
Dobrogea 40, 69, 7 1 , 72, 76, 78, 80, 84,
89, 97, 98, 101, 109, 1 12, 124, 223,
247, 248, 258, 337, 423, 424, 437, 488
Docan, Gheorghe P. 184, 591, 592
Dolj 72, 76, 89, 98, 101, 1 15
Dorohoi 17, 72, 79, 81, 89, 91, 101, 103,
107-109, 1 1 1, 1 13, 1 15, 223, 248, 403,
525, 526, 528-530, 534, 535, 542, 551 ,
555
Dragomir, Nicolae, locotenent-c:olonel 144,
149, 150, 152-155, 160, 165, 167, 170,
189, 196, 197, 199, 207, 215, 216, 590592
Dragomir, Silviu 4, 35, 584-587
Drag0$,Trtus, subsecretar de stat al românizării
14, 1 14, 1 17· 123, 362, 366-368, 370,
372, 373, 375-379, 381-383, 395-397,
399-401 , 404, 410, 413-416, 432-434,
441 , 443-447, 452, 454, 455, 466, 467,
470, 481 , 487, 489, 505, 516-518, 592,
595
Drăgăşani 9 1
dublanti(Q evreilor 514
Dumbrăveanu·Bermann, Aurel 22
Dumbrăveni 91
Dunăre 141
Durostor 72
Durostor, judet 80

Edineti 108, 1 1 1
Eforie 91
Ehren·Arien (arieni de onoare) 56
Eidunann, Adolf 288, 402
Beckner·Petea, Iosef 22
element dizolvant · (epitet pentru evrei) 328
Elvetia 390, 495, 527
emigrarea evreilor 4, 18, 24, 36, 38, 39, 57,
78, 129, 130, 158, 418, 419, 440, 453,
471 , 472, 475, 533, 556, 559, 562, 563,
565, 566, 568, 570, 574
Enescu, Ion D„ arltitect 42, 516-519, 525,
546, 581 , 588, 594
evacuarea evreilor 1 13, 257, 308, 338, 344 ,
356-358, 368, 375, 387, 403, 416, 418,
428, 429, 453, 463, 466, 480, 529, 534,
544, 545, 549, 555, 576, 577
evrei · utili 138
evrei catollci 196
evrei decorat! 150, 521
evrei exceptat! 151
evrei polonezi 206, 491
evreu (pe jumătate, pe un sfert, a opta parte)
191
Executiva Sionistă din România 37
Executiva Sionistă Mondial! 38
exodul evreilor peste Nistru 1 12, 235, 289,
435
expatrierea so1ut1e rn problema evreiască 8,
190, 310, 3 1 1 , 434, 455, 464, 468, 475
exproprierea (bunurilor evreieşti) 5-13, 15, 85,
1 1 1 , 1 14-123, 13 1-135, 139, 140, 143,
145-147, 149, 153-156, 168, 173, 193·
195, 197, 198, 213, 225, 226, 228, 231,
234, 236-239, 241 , 243-247, 250-256,
258, 266, 277-279, 281 , 282, 286, 287,
299, 316, 318, 322, 325, 329, 334-336,
338, 358, 359, 362, 369, 370, 376, 378,
379, 381 , 382, 385, 395, 400, 405-408,
410, 4 1 1 , 414-416, 423, 430, 431 , 434,
435, 438, 439, 445, 450, 452, 453, 456,
464, 468, 469, 486, 489, 490
•
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Georgescu, Corneliu 139, 140, 144-146,
152-154, 157, 160, 165, 170, 182, 590
Georgescu, Grigore, general 198, 207, 221 ,
228, 241, 245, 259, 591, 592
germani - etnie privilegiată în România 13, 18,
26, 45, 56, 60, 67-69, 77, 86, 88, 1 16,
138, 149, 150, 173, 174, 215, 218, 223,
228, 229, 237, 254, 261 , 281 , 288, 298,
302, 306, 313, 328, 337, 340, 358-360,
365, 366, 374, 384, 392, 412, 433, 442,
457, 459, 469, 490, 491 , 501 , 502, 518,
527, 528, 549, 550, 552, 557, 565
� 9, 26, 51, 55, 56, 67, 129, 142,
164, 172-174, 187, 190, 193, 197, 205,
228, 235, 238, 253, 281 , 288, 309, 310,
317, 318, 320, 347, 419, 435, 457, 482,
5 1 1 , 517, 533, 540, 550, 574
Ghelmegeanu, Mihail 582-587
Gheorghiade, Necula!, 48
Gheorghiu, Gh. Gr. , prof., 48
ghetoizarea - (evreilor din Moldova) 18, 551
ghetou 13, 17, 1 1 1 , 3 16, 327, 338, 348,
357, 367, 387, 388, 403, 477, 530, 542545, 552, 553, 559, 560, 576
Ghiolu, Stavri 441, 466, 481, 495, 516-519,
525, 546, 551, 592, 595
Ghitescu, Stan 581, 585
Ghitulescu, Toma P. 221, 231, 592
Gigurtu, Ion 49, 51, 164, 197, 2 1 1 , 581 ,
586-589
Gingold, Nanelor, cir., conducătorul Centralei
Evreilor din România 520
Giurescu, Constantin C. 585-588
Giurgiu 91, 172, 180
Glatz, Alexandru, general 582
Goga, Octavian, prim-ministru 3, 21, 23, 2729, 43, 136, 145, 200, 201 , 210, 287,
581
Golden - frati 471, 472
Goldman, Nahum, dr. , preşedintele Congresului Mondial Evreiesc 44, 45
Golopenti.a, Anton 24, 79
Gomoiu, Victor 581
Gorj 72, 89, 98, 101, 1 15
GoYOra 91
Graur-Brauer, Constantin 23
Graur-Brauer, Gr. , cir. 22
Grigorescu, Horia 586, 587

F
Fagure (fmil D. Honigsman) , Emil D. 22
Faust-Mohr, Solomon 22
Făgăraş 72, 82, 89, 91, 98, 101, 1 15, 323,
325
Fălciu 72, 89, 9 1 , 98, 101, 1 15, 520, 560
Fălciu, i udet 8 1
Făleşti 91
Fălticeni 91, 556
Federaţi.a Uniunilor de ComW'lităti Evreieşti
540
Feld, Oskar 23
Feteşti 91
Fddennan, Wilhelm, cir. 12, 28, 37, 41, 44,
129, 134, 136, 139, 151, 152, 158, 159,
163, 165, 176, 183, 193, 205, 229, 308,
309, 323, 346-348, 377, 391, 402, 464,
516, 535-537, 539, 540 , 562, 573-576
Alip, August 585
Fdipeştii de Târg 9 1
Fmţescu, I on C. 370, 379, 3 8 1 , 399-401 ,
433, 457, 459, 466, 467, 481 , 484, 488,
592, 594
Focşani 91, 171, 187, 194, 2 1 1 , 520, 554,
557
Fond National Evreiesc (Keren Hayessod) 37
Friedman, Albert 22
Froda-Weizendorf, Scarlat 22
Frontul Renaşterii Nationale (F.R.N.) 60
Frontul Românesc 23
Fuchs, Dirna 22

G
Gafencu, Grigore 4, 36, 583-588
Galati 17, 47, 84, 91, 107, 109, 163, 171,
180, 221, 222, 228, 361, 433, 475, 522,
536, 550, 554
Galeriile .Lafayette" - magazin românizat 149,
150, 169, 1 7 1
Galitia 185, 2 1 1
Gancevici, Corneliu 48
Găeşti 9 1
Geller-Legrel, Leon 22
Geneva 25, 27, 44, 45, 522

604
https://biblioteca-digitala.ro

Grigorovici, Gheorghe 586, 587
Grindea (Moise Griimberg), Miron 22
Gropper, I. 63
Gruia (Alter Moşe sin Ghidale), Al. 22
Gruia, Ion V. 63
Grumăzescu, Haralamb, inginer 48
Gura Humorului 9 1
Gusti, Dimitrie , preşedintele Comisiei pentru
recensământul din 1930 6 7, 588

laşi, iudet 81
laşinschi, Vasile 155, 157, 161, 163, 164,
171, 589
Ierusalim 37, 235
Ignat Ognatz Stromwasser) , St. 23
llcuş, Ion, general
Dfov 72, 76, 89, 98, 101, l l2, 1 15, 248,
255, 286, 346, 348, 387, 437, 47 1, 485
Iliescu, Victor, general 221, 229, 242, 260,
274, 276, 297, 301, 305, 369, 379, 389,
395, 401 , 441, 466, 594
lncuiet, Ion 586
infiltratie evreiască 271
1nstitutul Central de Statistică 5, 6, 39, 70, 72,
75, 82, 83, 86, 87, 107-llO, l l3, 1 14,
124, 241 , 244, 383, 490, 494, 508, 509
1nstitutul de Credit Românesc 256, 399, 406,
408, 431 , 439, 440
invalizi de război 22, 29, 149, 150, 208, 284,
292, 294, 296, 323, 343, 403, 429, 443,
464, 488, 490, 5 1 1 , 525, 545
.invazia" evreiască în România 8, 24, 59, 191,
1 94, 2 1 1 , 298
loanitescu, D. R. 581
loankl, Tilic.ă 581
lonescu-Siseşti, Gheorghe 581, 582, 585,
587
Iordan, Iorgu 47
Iorga, Nicolae 581
Iosif (Josif B. Blumenfelcl), Florian B. 22
Irimescu, Radu 581
Isaccea 9 1
lsmail 72, 89, 9 1
Istanbul 565, 572, 574
Italia 4, 51, 55, 56, 281, 288, 488
italieni etnie privilegiată în România 56, 2 18,
261, 419, 436, 437
iudeo-bolşevism 502
iudeo-masonerie 107
iudeocratie 16, 5 1 1

H
Hateg 91
Hansen, Erik, comandantul armatei germane
de uscat în România 216
Haralambie (Avram Leibovici), Avram 22
Hârlău 91
� 80, 91
Hefter, Alfred 22
Hefter, Jean 23
Helhnen, Pincu 23
Herta 79, 9 1 , 107, 108, l l l
Hitler, Adolf 14, 167, 235, 3 18, 412, 453,
482, 488, 500, 557
Hodoş, Alexandru 29, 589
Honigman, Albert 22, 23
Hori (G. Horot.IJitz) , George 22
Hortolomei, Niculae 585, 587
Hotin 72, 89, 9 1 , 108, 358, 403, 529, 53 1
Huşi 9 1 , 183, 551, 552, 556
Hunedoara 72, 89, 9 1 , 98, 101, l l 5
Hunedoara, judet 82

-

lacobici, Iosif, general 189, 190, 207,
274-276, 279, 285, 297, 332, 351,
590, 592
Ialomita 72, 89, 98, 101, l l5, 391
Iamandi, Victor 4, 48, 591-595
lampol 106
laşi 10, 47, 48, 72, 84, 89, 9 1 , 98,
107, 109, 1 13, 1 15, 163, 169, 171,
180, 181, 194, 2 1 1 , 263, 277, 286,
309, 319, 336, 338, 355, 389-392,
422, 439, 553, 556-558

259,
582,

101,
178,

împuternicitul gwemului pentru chestiunea
evreilor - 344, 355, 448, 466, 479, 512
întreprinderi românizate 8, 14, 22, 1 18, 134,
156, 168, 171, 172, 195, 294, 334, 398,
399, 404-409, 411, 431, 457, 558

288 ,

395,
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Karmitz, importator de bunuri farmaceutice
486, 487, 489
Ke:ndler-Cândea, Adrian 22
Ke:ndler-cendrea, Oskar 23
Keren Kayemeth (fond evreiesc) 37
Killlnger, Manfred 'JOr'I 283, 289, 302, 459,
549, 566
Kolb, Charles, delegatul Crucii Roşii
Internaţionale în România 555, 576
Koslinsky, Gheorghe Em., contraamiral 165,
590
Kun, BeJa, conducătorul reYOlutlel ungare din
1919 26, 27

Laromet - întreprindere românizată 439
Lax, M. 63
Lazăr, Simon 23
l.Apll$1'la 72, 89
Lăzireanu (Bernard l..eizeroW:I) , Barbu 22, 63
Lecca, Radu D., împuternicitul guvernului în
probleme evreieşti 203, 402, 414, 450,
453, 454, 460, 461, 464, 466, 469-471 ,
473-475, 479, 507, 5 12, 520, 527, 529,
532, 562-564, 567-569, 572, 575, 576
Legaţia Chile 416, 417
Legaţia elvetlană la Bucureşti 539, 565
Legaţia franceză la Bucureşti 539
legea şi regulamentul pentru constatarea originii
etnice 365
legea chirlllor 208, 209
legionari 8, 9, 133, 135, 142, 144, 145,
155, 174, 180-182, 184, 187, 200, 201 ,
208-210, 215, 218-220, 275, 300, 552
Leon Gheorghe 132, 133, 144, 152-154,
159-161, 527, 588-590
Leoneanu, Leon 23
1..eoYa 91
Ubros, Mircea 22
Lipova 9 1
l..ogadi, Petre 588
Lonclon, Max, librar evreu ucis de legionari 10,
228, 229, 230
Londra 37, 186, 359, 360, 522
Luca, AxeJrad 63
Lugoj 91
Lupaş, Ioan 581
.Lupta•, ziar de orientare democratică 21, 22
Lupu, N., dr., fruntaş natlonal-tărănist 308,
309, 402, 538, 539, 577

L

M

lagăre 7-9, 1 1 , 12, 108, 1 1 1 , 141, 142,
155-158, 160, 162-164, 176-179, 188,
207, 209-2 1 1 , 217, 257, 273-275, 279,
284, 285, 289, 290, 296, 308, 310, 3 12,
313, 316, 327, 329, 330, 338, 341, 343,
344, 352, 355, 356, 428, 440, 452, 453,
462-465, 478, 498, 510, 512, 526-531 ,
540 542-545
lagărul Târgu-Jiu 90, 97, 101, 102

macedoneni 208, 218, 300, 337, 363
Macovei, Ion 586, 588
Madgearu, Virgil 4 1 , 42, 212
Magheru, Alice (Focşăneanu) 56
Magheru, Gheorghe 56
Mangalia 80, 91
Maniu, Iuliu 107, 159, 230, 453, 535, 537540
Manoilescu, Mihail 4, 5 1 , 588, 589

J
Jabotinski, Vladimir, conducător sionist 38, 41
japonezi - etnie privilegiata în România 261
jidani 1 1 , 130, 134, 139-144, 149, 157,
158, 162, 163, 169, 171-175, 177-182,
185, 187, 189, 190, 194, 195, 202, 203,
205, 208-21 1 , 213, 215, 216, 220, 301303, 314, 321, 324, 326, 328, 331 , 336,
337, 340, 349-351, 364, 365, 367, 368,
380, 390-393, 421 , 447, 451 , 495, 496,
504, 550, 555, 557, 56 1
jidoWnea cotropitoare - epitet pt. evrei 423
Jlenescu, Gheorghe, general 165, 207, 260,
274, 279, 297, 301 , 304, 319, 322, 395,
401 , 441, 466, 481 , 525, 589, 590, 5 94
Jinga, Victor 583-585

K

,

Kalmanovici, David Devi 23

,
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Millian-Maximin (Me:rxiel Grilnberg) , G. 22
Millorian (Solomon Zwiebel), Sergiu 22
Ministerul Afacerilor Interne 15, 70, 1 13,
164, 165, 168, 172, 176, 179, 185, 186,
190, 207, 218, 221, 222, 229, 236, 242,
260, 274, 276, 277, 279, 283-286, 291 ,
296, 297, 301 , 305, 309-31 1 , 314, 3 17,
320, 324, 325, 327, 328, 330, 341, 345,
373-375, 379, 393, 395, 399, 413, 414,
416, 418, 420, 434, 435, 440, 441, 447,
449-451, 453, 455-460, 462-466, 468,
470, 477, 478, 480, 481, 484, 485, 489,
498, 504, 505, 515-517, 525-530, 546,
547, 550-552, 559, 560, 562, 581, 583589, 590, 593
Ministerul Apărării Naţionale 71, 160, 162,
165, 170, 178, 189, 190, 199, 207, 221,
236, 242, 246, 259, 260, 279, 291 , 297,
301 , 304, 308, 309, 318, 319, 322, 325,
331, 333, 348, 369, 375, 379, 413, 441,
465, 507, 581-585, 587, 590, 591
Ministerul Economiei Nationa1e 49, 131, 139,
140, 144, 145, 146, 152-155, 160, 165,
168, 170, 174, 181, 182, 187, 190, 196,
207, 221, 224, 236, 242, 246, 260, 279,
296, 297, 323, 324, 332, 333, 361, 395,
398, 399, 401 , 413, 414, 426, 440, 441 ,
463, 467, 477, 494, 521, 583-586, 588592
Ministerul Anantelor 35, 145, 153, 165, 170,
199, 203, 207, 221, 227, 231, 240, 242,
244, 246, 253, 255, 256, 260, 279, 291,
296, 297, 301, 305, 306, 309, 310, 3 1 1 ,
320, 322, 335, 336, 339, 340, 342, 343,
345, 354, 356, 368, 373, 401, 402, 414,
420, 426, 441, 458, 470, 471 , 474, 479,
481, 487, 489, 525, 532, 533, 546 588,
590, 591 , 594
Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale 78,
207, 212, 213, 218, 219, 229, 268, 269,
274, 280, 283-285, 291, 293-297, 301,
310, 3 1 1 , 318, 320, 324, 332, 333, 346,
379, 395, 398, 413, 414, 426, 449, 451 ,
454, 47 1 , 472, 476, 481 , 513, 514, 531 ,
581 , 582, 586, 587, 589, 591, 592, 594,
595
minoritari neprivilegiati 261
Mirenescu, George G. 581

Manolescu-Strunga, I. 3, 30
Manuilă, Sabin 5, 67, 74, 86, 87, 137, 240,
244, 442, 508, 509
Maramureş 40, 74, 76, 78, 79, 83
Marcu, Alexandru 370, 373, 379, 389, 395,
401 , 441, 466, 481, 525, 551, 592, 594
Marele Cartier Generm 138, 307, 308, 314,
3 15, 318, 327, 351, 355-357, 375
:'1arele Stat Major 1 13, 130, 146, 260, 274,
276, 285, 291-294, 296, 307, 312, 314,
325, 330, 343, 413, 414, 421, 427, 428,
449, 458, 459, 463, 465, 470, 472, 473,
493, 499, 503, 507, 509, 512, 519, 554,
559, 560
Mareş, Nicolae 144, 160, 170, 589
Marghita-Osterwtzer {Duduia Grădinarita),
Emilia 22
Marian, Ion 516-518, 520, 525, 546 594
Marinescu, Gabriel , general 549, 550, 561 ,
583-585
Marinescu, Ion C. 234, 236, 238, 239-242,
252, 253, 265, 274-276, 279, 297, 299301, 304-306, 309, 322, 339, 341, 342,
359, 366, 369, 376, 379, 390, 391 , 395,
398, 400, 401 , 413, 441 , 452, 466, 467,
470-474, 481 , 485, 493, 495, 504, 506,
507, 525, 546 551 , 592-594
Marinescu, Nicolae 272, 582-585
Marton, Ernest 23
Massotf, I. 22
Matei, Bucur (Moses Bleicher) 22
Măcin 91
Mărăşeşti 91
Mărculeşti 108, 1 1 1, 356, 374, 375
Mătăsaru, l..ascăr I. 47
Medgidia 80, 91
Mediaş 91, 174
Mefkure (vapor) 560
Mehedinti 72, 89, 92, 101, 1 1 5
Melle , I. 23
Mentoir, Diamant 22
Micescu, Istrate 3, 25-27, 581, 585, 586
Miere.anu (Moise ffimig), M. 22
migratiunea fortatli - a elementului evreiesc 3 9,
78, 250, 262, 265, 266, 374, 419, 420
Mihăileni 81, 9 1
Mihai I, regele României 241
Mihail, Gheorghe , general 583-586, 588, 589
,

,

,

.
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Netm, Gheron 551, 594

Mironescu, VI., arhitect 48

Neuman, AHred, baron 159

Mizil 9 1

moara Fildennan din Bacă u 377, 379
moara Herdan 203, 204, 218, 219, 221 ,
362, 363, 376, 377, 379, 454, 455
Moghilev 106, 354, 374, 375, 478, 543,
544
Moineşti 9 1 , 554
Moldova 7, 10, 16, 18, 40, 63, 72, 76, 78,
79, 81, 84, 89, 97, 98, 100, 101, 103,
108, 109, 1 1 1 , 1 12, 125, 137, 142, 144,
170, 171, 181-183, 190, 194, 199, 202,
208, 215, 236, 241 , 242, 248, 249, 256,
257, 276, 277, 287, 290, 298, 309, 315,
3 18, 342, 367, 368, 389, 423, 424, 437,
496-498, 505, 515, 516, 529, 534, 549,
550, 551 , 554, 555-557, 559, 560, 576
munca obligatorie 1 1 , 12, 16, 18, 146, 275,
291, 322, 344, 378, 387, 413, 414, 421 ,
427, 428, 440, 459, 465, 467, 468, 476,
472-474, 479, 489, 503, 508, 509, 52 1 ,
536, 537, 545, 548, 557, 558, 576
Muntenia 40, 72, 76, 78-80, 84, 89, 97, 98,
100, 101, 103, 108, 10� 1 1 1 , 1 1z 124,
190, 257, 287, 423, 424, 437, 446, 529
Mureş, iudet 72, 82
Muscel 72, 89, 98, 101, 1 15
Mussolini, Benito 412, 500
mutatu de ordin etnic 10, 27, 235, 237, 264,
387, 427, 526, 545

Nicolau, Pampiliu 155, 589, 590
Niculescu, Constantin, general 190, 229, 234,
586, 588
Nlederhofer, A. 23
Niemirower, I. Jacob, Şef Rabin al Cultului
Mozaic din România 38, 41
Nistor, Ion 585, 588
Niteseu, Voicu 582
Nora (Aron Rosen), A. 22
Nowanu, Vasile 588
numerus dausus 4 1
numerus valachicus 23
Nuntwl Apostolic 204, 232, 269, 270, 482,
485, 489, 539, 568
Nflmberg 196

o
obraznic - epitet pentru evrei 290
Oceacov 106, 364, 368, 369, 428, 526,

531

Oaiele Mari 9 1

Odesfer ( Oficiul de distribuire a metalelor
românilor etnici) 439, 494, 498
Odessa 12, 13, 207, 290, 291, 298, 331333, 364, 365, 368, 369, 374, 375, 429,
501, 544
Odobeşti 9 1
Odorhel , i udet 72, 83
Oficiul Central al Registrului Comertului 40,
436, 437
Oficiul Central de Românizare 425, 426, 5 14
Oficiul de distribuire a lânii românilor etnici 43 9
Oficiul uleiurilor vegetale 439
ologeală, boală în Transnistria 543
Olt 72, 89, 98, 101, 168
Oltenia 40, 71, 72, 76, 78, 80, 84, 89, 97,
98, 100, 101, 109, 1 1 1 , 1 12, 124, 137,
187, 188, 2 1 1 , 423, 424, 437, 445, 446,
529
Oltenita 9 1 , 177
O.R.A.T. 476
Oravtta 9 1
Oră ştie 91

N
nati<>nal·tărăniştii 2 1 , 537, 539
Năsăud 72
Neagu, Alexardru 441, 454-456, 467,
487, 488, 493, 516-518, 525, 532,
592, 594
Ne.amt, iudet 81, 324, 504, 505, 560
Nedeleanu-Edelstein, Al. 22
Negel, Dumitru D. 234, 236, 242, 260,
276, 279, 297, 301 , 305, 3 10, 320,
332, 333, 592
neghină - epitet pentru evrei 107, 540
Negreanu (l...ascăr Schwartz) , Lascăr 23
Negulescu, Paul 62
Nemoianu, Petre 160, 588, 590, 595

481 ,
546,

274,
322,
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Orezeanu, T. C. director general la Regia
Autonomă a Căilor Ferate Române 199,
301, 3 10, 379, 466, 481 , 527, 551
orfani 57, 125, 154, 288, 296, 319, 343,
429, 443, 521 , 526, 529-531 , 542, 543,
545, 555, 556, 573
Organizatia Sioniştilor Revizioni$!i 38
Orhei 89, 91, 353, 356, 531
origine.a etnică 6, 16, 33, 37, 39, 40, 46, 5860, 67-69, 85, 97, 1 10, 1 12, 130, 137,
1 50, 166, 194, 205, 209, 212, 216, 234,
270, 271, 366, 436-438, 462, 488, 506
Orşow 9 1 , 141
ostatici evrei 427
Ostrov 80, 9 1
Oteteleşanu, Eruic 185, 186, 207, 218, 220,
221, 229, 242, 260, 274, 276, 279, 280,
297, 301, 303, 305, 322-324, 332, 333,
336, 346, 590
Ottescu, Nicolae 585
Ottulescu, Al. 594
Ovidiopol 106

parazit - epitet pentru evrei 291, 404, 440,
536
Paris 26, 36, 58, 62, 288, 338, 392
Partidul Evreiesc 41
Partidul National Creştin 23
Partidul Natiunii 51, 6 1 , 63, 198
Pauker, Simon 23
Paukerow, Leonard 22
Păiş, Niculae, contraamiral adjutant 242, 260,
274-276, 297, 301, 305, 319, 322, 345,
364, 379, 413, 434-436, 441, 448, 451 ,
466, 467, 470, 471 , 473, 481 , 507, 586,
588, 590, 594
Peciora 543
PeJtz, !sac 22, 63
Perpessicius 29, 30
Pescăruş - (vapor) 16, 460, 474, 476, 507
Petra, Nicolae 167, 168, 170, 590
Petrescu, Ion C. 264, 370, 389, 395, 441 ,
466, 481 , 525, 546, 551 , 593, 594
Petrescu, Td:el 576, 577
Petrescu-O>rnnen, Nicolae 130, 582, 583
Petrovicescu, Constantin, general 8, 134, 139,
141, 143, 157, 158, 161-164, 167, 168,
172, 175-181, 589
Petro.lici, Ion 273, 363, 369, 373, 379, 389,
391, 394, 417, 418, 420, 422, 441 , 466,
481-484, 488, 525, 546, 551 , 581 , 592,
594
Pflat.aner, Karl, consilier SS în România 265,
266, 269, 283, 289
Piatra-Nearnt 91, 107, 1 1 1, 1 13, 504, 55 1 ,
556
piete evreieşti 496, 517
Pitar, I. 23
Piteşti 9 1
plagă a românismului
apreciere la adresa
evreilor 263
Plasa Aleşd 83
Plasa Banei 82
Plasa 8aseu 81
Plasa Beiuş 83
Plasa BeJiu 83
Plasa Ceica 83
Plasa Centnilă 83
Plasa Quj 82
Plasa Cristur 83
Plasa Dunărea 80
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Paşcani 9 1
Palatul Invalizilor 4 72, 47 6
Palestina 8, 25, 37, 38, 41, 62, 130, 142,
189, 191, 205, 345, 418-420, 433, 469,
471, 472, 474-476, 556, 565, 566, 572574
Pană, Aurelian 207, 234, 236, 237, 239,
242, 256, 260, 274, 276, 279, 297, 301 ,
305, 309, 322, 331, 333, 339, 369, 395,
398, 401 , 413, 441 , 446, 481, 493, 495,
590, 592, 594
Panciu 7, 91, 164, 165
Pandelis, J. D., armator grec 47 1, 575
Pantazi, Constantin, general 165, 189, 199,
207, 234, 236, 242, 259, 274, 276, 297,
301, 304, 308, 309, 3 12, 319-321 , 33 1 ,
333, 348, 354, 369, 376, 377, 395, 398,
401 , 441, 443, 449, 460, 466, 479, 503,
507, 525, 546, 547, 551 , 589, 590, 592,
594
Papanace, Constantin 160, 165, 170, 589

-
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Plasa Gilău 82
Plasa Huedin 82
Plasa Mangalia 80
Plasa Modu 82
Plasa Mureş 82
Plasa Odorhei 83
Plasa Ovidiu 83
Plasa Râciu 82
Plasa Salonta 83
Plasa Sănnaşul 82
Plasa Sf. Gheorghe 83

Preşedinţia Consiliului de Miniştri 5, 15. 1 7.
18, 33-35, 58, 135, 140, 165, 201 , 204,
207, 213, 216, 236, 241 , 242, 260, 269,
279, 297, 305, 309, 315, 320, 322, 325,
332, 333, 343, 352, 370, 391, 395, 399,
401 , 4 13, 421 , 435, 441 , 453, 458, 462,
466-468, 472, 481, 507, 510, 535, 556,
559, 560, 575, 581-586, 588-590, 582
Pribolanu, Mihail 588
Princz, Alexandru 537
Protopopescu, Ion 160, _165, 180, 589, 590
Pucioasa 9 1
ptl!ificarea etnică - politică de stat 1 0 , 168,
235, 259-262, 264, 266, 355, 540
purificarea neamului 234, 267, 326
puritate etnică 53, 63, 317, 326, 327
Putna 160, 165, 180, 589, 590

Plasa Siret 81

Plasa 11leagd 83
Plasa Tmca 83
Plasa Traian 80
Plasa Vaşcău 83
Plenita 9 1
Ploieşti 84 , 91, 109, 180, 220
ploşnite - epitet pentru evrei 265
Podoleanu, S. 63
Pop, Ghită, fruntaş national-tărănist 535
Pop, Traian 585
Popa, Gr. T. , prof. dr. 48
Popescu, David, general 588
Popescu, Dumitru I., general 180, 189, 190,
199, 202, 207, 214, 218, 228-230, 234,
235, 259, 264-266, 274-276, 279, 297,
301, 304, 307, 308, 319, 322, 324, 328,
331, 333, 369, 379, 394, 401, 435, 441,
493, 441, 493, 495-497, 505-507, 510,
515, 525, 534, 545, 546, 550, 551, 590,
592-594
Popescu, Ion (Jak), general 190, 202, 203,
207, 218, 221, 222, 229, 236, 242, 260,
274, 276, 279, 286, 297, 30 1, 305, 314,
3 1 8, 320, 322, 324, 328, 591 , 593
Popescu, Nae, preot 582-584
Popovici, Mihai, fruntaş nati<>nal-tărănist 539
Popovici, Titus 585
populaţia jidovească din Transilvania 442
Portocală, Radu 585, 587, 589
Potârcă, Virgil 581
Potopeanu, Gheorghe, general 186, 187,
189, 190, 195-197, 199, 207, 2 14, 215,
221, 590-592
Prahova 72, 76, 89, 9 1 , 98, 101, 1 15, 257
Predeal 9 1 , 370, 463
Prelipceanu, Vasile 581

R
Radian, Alexandru 585

Radu, E., prof. dr. 48
Radu-Reiter, Iosef 22
Rale.a, Mihai 582-586
Rădă.uti 72, 82, 89, 91, 108, 109, 1 12, 1 15,
177, 337, 403, 529
Rădulescu, Alex. 47
Rădulescu-Mehedinti, Vasile 581
Răşcanu, Vasile, dr. 47
Răteanu, A., dr. 47
Râbnita 106, 531 , 542
Râmnicu Sărat 89, 9 1 , 98, 101, 1 1 5, 257
Râmnicu-Vâlcea 9 1
Râpe.anu (Benj amin Rosenberg), B . 22
rasa purificarea şi unificarea ei 68, 505
rasa semită 69, 86, 87, 267, 552
recensământ - de sânge evreiesc 5, 39, 41,
67, 68, 70-72, 75, 77, 79, 80, 84-88,
101, 103, 106- 1 12, 124, 125, 159, 163,
165, 188, 191, 204, 240, 244, 262, 325,
382, 383, 387, 423, 488, 508, 514, 520,
526, 529
regimul pâinii - pentru evrei 532, 533
Reni 91
repatriere - a evreilor din Transnistria 17, 228,
258, 386, 440, 525, 529, 535, 541, 542,
555, 556
-
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Rosenberg, Alfred 291, 457, 464
Rosenberg, Benjamin 22
Rosenblatt, lsac: 23
Rosenthal, Jacob 23
Rosenthal, S., avocat 487, 489
Rosetti, Radu, general 207, 218-221, 228,
235, 240, 241 , 259, 274, 276, 279, 280,
297, 301 , 303, 304, 319, 322, 324, 488,
590, 592
Ross (Josef Rosenfeld), I. 22
Roth, Hans Otto 48, 49, 588
Rudich, Iosef 22

Reşita 9 1 , 169, 360-362, 474
Rezina-Târg 9 1 , 356, 375, 531
Ribalski, B., Inginer 48
Ribbentrop, Joachim von 283, 566
Richter, Gustav, consilier în problema evrelascii
la Ambesada Germană din Bucureşti 88,
159, 257, 288, 3 10, 402, 441, 452, 453,
464, 468, 469
lfu!a-Rosenthal, M. 23
Ring (Henry Sufrln), Camil 22
Rioşanu, Alexardru, locotenent-colonel 157,
158, 161, 164, 165, 167, 172, 1 76, 1 9 1 ,
307, 308, 327, 589, 590
Roşiorii de Vede 9 1
Roişu (Moise Meyer), M. 22
Roedler 333
Roman 47, 72, 81, 89, 9 1 , 98, 101, 107,
1 12, 1 13, 1 15, 183, 194, 291, 357, 551 ,
552, 554, 556, 557, 560
Romanati 72, 89, 98, 101, 1 1 5
România 1 , 3-14, 1 7 , 1 8 , 21, 22, 24-27, 3 1 33, 35-41, 4 3 , 44 , 49, 51-53, 58-62, 67,
68, 70-72, 74-80, 85-89, 91, 95, 97, 98,
101, 103, 107-1 10, 1 12, 1 13, 124, 125,
129, 135, 142, 147, 151, 156, 159, 160,
164, 167, 172-174, 176, 177, 187, 188,
190-193, 197, 198, 201 , 202, 204, 206,
209, 2 1 1 , 212, 216, 231, 232, 244, 247,
256, 258, 269-272, 283, 287-289, 304,
310, 323, 331, 333, 338, 344, 347, 361 ,
362, 388, 391, 392, 419, 426, 429, 438,
441, 447, 449, 451-453, 456, 464, 466,
469-47 1 , 475, 480-482, 485, 501 , 510,
520, 521 , 523, 530, 531, 537, 539, 540,
555, 562-566, 568-577
românizare 4, 7, 9-14, 22, 30, 42, 48, 1 14,
134, 148, 149, 1 54, 156, 159, 164, 167,
168, 170, 1 7 1 , 173, 182, 183, 186, 187,
201 , 210, 2 1 1 , 2 18, 219, 221, 224-227,
230, 231 , 236-238, 242, 243, 246, 249,
250, 253, 273, 274, 278, 284, 285, 309,
31 1-313, 319-322, 323, 324, 328, 329,
367, 376-378, 381, 385, 388, 398-400,
404-410, 423, 425,. 426, 43Q-433, 436,
438-440 , 444, 446, 457, 470, 488-490,
495, 498, 505, 513-515, 520, 573
Roosevelt, Franklin Delano, declaraţia în probi.
evreiască 453, 538, 539

s

Sadagura 9 1

Sadowenu, I on Marin 585
Sadowenu, Mihail 22, 4 7
Samoil!-SamueJ., Emil 22
Sandu (Aron Schuldman), A. 22
Sandu, Ion 204, 207, 218, 221 , 229, 242,
260, 274, 276, 280, 297, 30 1 , 305, 346,
369, 590
Sanielevlci, H.. scxiolog 487. 489
satana - epitet pentru evrei 1 1 , 290
Satu-Mare 74
Savin, Ion Gh. 581
Saw, Eugen 581
Sălaj 72
Săteanu-Sch&lfeld, c. 23
Săveni 81, 9 1
sânge j ldoYesc 2 1 5
Schrehunetz, B . 23
Schroit, Isac 23
Scridon, Leon 581
Sebastian (Josef Hechter), M. 22
Sebeş 9 1 , 93
Secureni - 108, 1 1 1 , 357, 358
semnul distinctiv pentu evrei 1 1 , 276, 277,
292, 295, 304, 307, 559, 560
Serviciul Special de lnfonnatii 12, 325, 345,
352, 355, 510, 515, 534, 537, 545, 546
Sevastopol, str. (Bucureşti) 6, 143, 146
Severin 72, 89, 9 1 , 98, 101, 1 15, 147
Sfântul Scaun 270, 271, 417, 482, 483,
486, 540
Sibiceanu, Nicolae 586, 588
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Stohminger, Moritz 22
Stoica, P. Eug. 47
Stoica, Vasile 585, 587, 588
Stoicescu, Constantin 160, 196-1 99, 207,
208, 221, 231-234, 236, 240, 241 , 251 ,
254, 255, 259, 261 , 274, 276, 279, 280282, 284, 297, 301 , 304, 309, 319, 322,
346-348, 351 , 353, 365, 366, 372, 389,
401, 413, 415, 523, 546; 548, 590, 592,
593
Storojinet 72, 90, 91, 108, 403, 529, 531
Strat, Gheorghe 588
Strehaia 9 1
Streitman, Henri St. 22
Stroe (G. Strahl-Şt:rukwic:i) , G. 22
Stroici, Nicolae 590
Struma (vapor} 12, 345, 418, 420, 42 1 , 447,
565
Sturdza, Mihail 134, 150, 156, 158, 164,
167, 472, 589, 590
Subsec:retariatul de Stat al Aprovizionării 399,
401, 463, 496-498, 533, 592
Subsecretariatul de Stat al Marinei 346, 430,
474, 505, 507
Subsecretariatul de Stat al Muncii 14, 422,
425, 454, 514
Subsecretariatul de Stat al Ordinii Publice 1 13,
576
Subsecretariatul de Stat al Românizării 237,
238, 240, 242-244, 255, 256, 284, 285,
303, 375, 395, 399, 407, 408, 426, 432,
436, 438, 447, 474, 592
Suceava 72, 90, 91, 109, 1 12, 1 15, 175,
337, 529
Suceava, iudet 82, 108, 195, 403
Sulita 91
Sulina 91, 141, 189, 190

Sibiu 72, 83, 84, 89, 91, 98, 101, 1 15, 324,
498
Sichitiu, Ion, general 207, 221, 234, 236,
237, 241 , 252, 253, 259, 264, 265, 274,
276, 279, 297, 301 , 304, 309, 319, 331,
333, 339, 341, 369, 379, 590-592
SidoroW:i, Teofil 586
Sighişoara 9 1
Silistra 80
SiMu (SiMu Goligerl, George 22
Siina, Horia 133, 134, 139, 140, 143, 144,
148, 149, 150, 156, 159, 164, 167, 168,
170, 172-174, 177, 178, 180, 229, 588,
589
Simian, Dinu 581
Simionescu, Ion 588, 589
Sinaia 9 1 , 414
Siret 81, 82, 91, 257
Slănic (Bacău) 93
Slănic (Prahova) 93
Slătineanu, Al., dr. 47
Slăvescu, Victor 583-585, 587
Slatina 91
Sllvina - (Societatea Oficială de Turism) 428,
526, 529
Slobozia 91, 179
Societatea Natiunilor 38, 191, 192
Solca 91
Solomon, Gr. Silvian (Solomon Grtinspahn) 22
Someş 72
Soreanu (Heim Schorl, H. 22
Soroca 72, 89, 9 1 , 263, 289, 339, 531
Spina-Spiegler, G. 22
Spinoza, Baruch, filosof evreu 181, 183
Stancu, Zaharia 3, 27, 29
stârpirea evreilor 329
Statele Unite ale Americii 24, 25, 161, 205,
361 , 362
staM juridic al evreilor 4, 53, 61, 197, 198,
282, 408
Steaua lui David 2 77, 295, 560
Stoenescu, Nicolae, general 189, 1 98-200,
207, 22 1, 227, 234, 235, 240, 241 , 253255, 259, 274-276, 279, 297, 301 , 302,
304, 305, 307-309, 3 1 1 , 317, 319, 322,
324, 33 1 , 333, 339-342, 369, 379, 384,
394, 397, 398, 40Q-402, 413, 420, 442,
44 7' 454, 590, 592-594

ş
Şahan, Alexandru, dr., Şef Rabin al Cultului
Mozaic din România 537, 564
Şeicaru, Pamfil 137, 576, 577
Şerban, Mihai 583-586
Şova, Nicolae, general 507, 516-518, 525,
546, 55 1 , 563, 575, 594
Ştefan Vodă, plasă 82
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Transnistria 5, 12-18, 90, 106, 272, 273,
277, 290, 297, 302, 303, 333, 335, 338,
339, 346, 348, 349, 357, 369, 370, 374376, 387, 388 , 393-397, 402, 403, 413415, 418, 419, 421 , 427-429, 432, 440,
441, 452, 455, 462-465, 469-472, 474,
475, 477, 478, 480, 486, 491 , 498, 504,
510, 512, 517-521, 525, 526, 529-531 ,
534-542, 544, 550, 555, 556, 563, 565,
566, 570, 571, 573, 575
Trei-Scaune, judeţ 72, 83
tuberculoză pectorali 543, 544
Tulcea 72, 80, 89, 91, 98, 101, 1 15, 131,
257
Tulcln 528, 531 , 543
Turda 72, 89, 9 1 , 98, 101, 1 15, 537
Turda, judeţ 83
Turnu-Măgurele 9 1 , 94
Turnu-Severin 9 1 , 94
Tutow 72, 81, 89, 98, 101, 1 12, 1 15
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tabere de muncă 1 1 , 155, 262, 273, 274,
276, 283, 284, 290-293, 295, 3 1 2, 318,
323, 421, 47 1, 472, 531
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Tătărescu, Gheorghe 528, 581, 585, 586
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Târgu Frumos 93, 367
Târgu-Jiu 94, 257, 478, 510, 526
Târgu-Neamţ 94, 552
Târgu-Ocna 94, 554
Târnava Mare 72, 83, 89, 98, 102, 1 15
Târnava Mică 72, 83, 90, 98, 102, 1 15
Tâmăveni 9 1
Techirghiol 80, 9 1
Tecuci 72, 89, 9 1 , 98, 101, 1 15, 550
Tecuci, judeţ 81
Teleorman 72, 89, 98, 101, 248
Teodorescu, Paul, general 18, 333, 481 , 561 ,
581-585
Terziman Oosef Altersohn) , A. 23
tifos exantematic 137, 138, 338, 339, 365,
367, 545
Tighlna 72, 89, 91, 283, 353, 357, 531
Tuniş 72, 89, 102, 1 1 2
Timişoara 4 , 53, 84, 9 1 , 107, 1 1 1 , 1 12,
163, 166, 180, 317, 447, 538, 544
Tuniş-Torontal 98, 1 15
Tuaspol 106, 290, 304, 440, 526, 531 , 544
Tlteanu, Eugen 582-584
Titus, împăratul Romei (79-81) 234
Toma, A. 63
Tomescu, Constantin 81
Tomescu, Petre 207, 212, 218, 221, 228,
234, 236, 241 , 259, 264, 274, 276, 277,
279, 297, 301, 304, 319, 322, 323, 331 ,
333, 346, 363, 367, 369, 379, 389, 395,
466, 48 1 , 487, 525, 546, 549-551 , 590,
594
Topciu, Dumitru 588
Transilvanla 38, 39, 41, 56, 57, 62, 67, 6972, 76, 78, 82, 84, 89, 97, 98, 101, 107,
109, 1 12, 125, 1 90, 191, 215, 299, 327,
392, 412, 424, 453, 469, 540
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Ţoni, Dumitru V. 582-586, 588
Ţopa, Petru 585, 587
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Ucraina 24, 191, 289, 298, 302, 303, 525,
551
Ungaria 38, 39, 41, 62, 67, 79, 90, 1 12,
124, 171, 191, 192, 206, 439, 467, 475,
480, 510, 563, 564, 571, 574, 575
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România 24, 40
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256
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Zwiedeneck,Eugen, general, subsecretar de stat
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Arhiva Centrului de istorie a evreilor din România (A.C.I.E.R.). Fondurile: Centrala
Evreilor din România; Gustav Richter (microfilm).
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (Arh. MAE}: problema 33.
Arhiva Serviciului Român de lnfonnatii (A.S.R.I.). Fondurile: Penale, dosar 40010.
Arhivele Statului Bucureşti (A.S.B.). Fondurile: C. Argetoianu; Documentarmicrofihne; Frontul Renaşterii Naţionale; Inspectoratul General al
Jandarmeriei; Ministerul Jumtiei, Directia judiciară; Ministerul
Propagandei Naţionale. Presa internă; Preşedinţia Consiliului de Miniştri;
Preşedinţia Consiliului de Miniştri . Cabinet.
Biblioteca Academiei Române. Arhiva istorică (B.A.R. Arh.lst.). Fondurile: Intern;
XXN.

•

Activitatea Centralei Evreilor din România. [Bucureşti], [npografia .Informaţia

Zilei"] , 1944, 208 p. + 8 f. ilustr.
Agapie, Mircea. Rotaru, Jipa. Ion Antonescu. Cariera militară (Scrisori inedite).
Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1993, 198 p. cu
ilustr. şi portr.
Andrei, Petre. Sociologie generală. Editia a D-a îngrijită şi cuvânt introductiv de M.
Mâciu. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
1970, 152 p.
Antonesco (prof. Michel A). Nation et Nationalite dans /a nouvelle Constitution
Roumaine. Bucharest /1939/, 20 p.
Antonescu, Mihai A Cuvânt către prefecţi, de domnul profesor Mihai Antonescu
(Adresat cu ocazia conferinţei administrative din 9-1 1 octombrie 1941),
Bucureşti, Imprimeria Centrală, 1941, 31 p.
Antonescu, Mihai A. Pentru Basarabia şi Bucovina. fndrumări date administraţiei
dezrobitoare. Bucureşti, 1941, 104 p.
Antonescu, Mihai A România în Europa de mâine. Cuvântare . . . Răspunsurile
domnilor prof. I. N. Fmţescu, prof. I. Petrovici. . . F.1., [1942). 64 p. cu
ilustr.
[Antonescu, Ion]. Trei ani de guvernare. 6 septembrie 1 940-6 septembrie 1 943.
Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală,
1940, 281 p. cu portr.
Antonescu-Hitler. Corespondentă şi întâlniri inedite 1 940-1 944. Voi. I . .Ediţie
alcătuită de Vasile Arimia , Ion Ardeleanu şi Ştefan Lache. Coordonator
ştiinţific dr. Florin Constantiniu. Bucureşti, Cozia Ed Co, 1991, 220 p.
cu portr. (Historia - Top Secret).
Arendt, Hannah. Origjpile totalitarismului. Traducere de Ion Dur şi Mircea
Ivănescu. Bucureşti, Humanitas, 1994, 675 p. (Seria .Societatea civilăi.
Benjamin, Lya, ed. Evreii din România între anii 1 940- 1 944. Voi. I. Legislaţia
antievreiască. [Prefaţă: Şef Rabin dr. Moses Rosen. Volum alcătuit de
Lya Benjamin. Coordonator ştiinţific : Sergiu Stanciu], Bucureşti, Editura
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Hasefer, 1993, 487 p. + 4 f. pi. facs. ({Federaţia Comwiitătilor Evreieşti
din România. Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România.
Izvoare şi mărturii)] .
Benjamin Lya, Spielmann , M., Stanciu S. , ed. Izvoare şi mărturii referitoare la
evreii din România, volumul II, partea 2. Prefată: dr. Moses Rosen.
Cuvânt înainte: prof. univ. dr. Gh. Platon. Volum întocmit de L.
Benjamin, M. Spielmann, S. Stanciu. Editura Hasefer, Bucureşti, 1990,
561 p.
Brătianu, C. I. C. , Carol II, Antonescu, Ion. Amintiri. Docwnente.
Corespondentă. Cuvânt înainte, note, îngrijire de ediţie, indici de Ion
Ardeleanu .Editura Forum S.R.L. , Bucureşti, 1992, 166 p.
Breviarul statistic al popula ţiei evreeşti din România. [Bucureşti], f.e. , 1943,
148 p.
Broszat, C. Das dritte Reich und die rumiinische Judenpo/itik. Miinchen, 1957,
250 p.
Calafeteanu, Ion, dr. ; Dinu, Nicolae; Gheorghe, Teodor. Emigrarea populaţiei
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