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SODOMA.„ VEAC XX
lnvăţătura noastră multimilenară preţuieşte dreptatea, socotind-o
temelie a c,-eatiei.
Noi nu credem că această lume, care s-a născut din Haos, într-acolo
se va întoarce.
HAOSUL - TOHU VAVOHU - a preexistat, într-adevăr, creaţiei.
Elementele în plină dezagregare se ciocneau anarhic ; Creatorul a con
ceput ARMONIA - adică Echilibrul moral, adică Dreptatea ca trăsătură
de legătură între ele - şi astfel Simfonia Creaţiei a luat fiinţă într-o
uriaşă orchestră, în Macro-Cosmos. Fiecare îşi caută partitura şi laolaltă
se creează sentimentul Frumosului.

„Această lume va dăinui atâta timp cât ea va fi guvernată de le
oile dreptăţii imonente", ne învaţă înţelepţii noştri (MIDRAŞ BEREŞIT).
Nu în haos, nici in opocalipsă se află viitorul 11manităţii. „Nu prin
forţă, nici prin p11tcrc, ci prin spirW', va arde necontenit şi pentru
totdeauna minunata candelă iudaicei, al cărei nume e dătător de lumină
1Zeharia, 4, 6).
Când omul, care urma să fie o fiinţă creată după chipul şi asemă
narea lui Dumnezeu (Genesis, 1, 27), astfel ca el să reprezinte un micro
cosmos al armoniei, s-a abătut de la principiul dreptăţii, de la această
normă fundamentală a Cosmor1oniei şi a ridicat nedreptatea la rangul de
lege, rupând zăgazurile lăcomiei, a apărut drept plată şi năruirea piloni
lor întregii Creaţii, căci „Cel drept e temelia lumii((. Şi a venit potopul,
dezagregarea materiei„.
Iar apoi veni Sodoma„. Răul, ticăloşia, crima, jaful au îmbrăcat
„haina legii((. La Sodoma au fost tribunale, acolo s-au elaborat legi; o
altă piatră uri9hiulară s-a aşezat la temelia lor : aceea a nedreptăţii .
Marele jurist Bentham compară Dreptul ş i Morala c u două cercuri
concentrice. Cel mic este Dreptul, cel mare Morala. Tot ce se află înlă
untrul cercului mic, al Dreptului, se află totodată şi neapărat şi în cel
al Moralei. Contrariul nu este cu putinţă. Poate fi un facere sau un non
facere de ordin etic - în cercul cel mare
şi să nu se afle în cel mic.
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De exemplu : a minţi este o abatere de la etica elementară, dar mei un
text de lege nu o sancţionează. ln orice caz - susţine Bentham -, ceea
ce se află in cercul cel mic - al legii, al dreptului - se situează de la
sine şi în cel mare, al moralei.
Ei bine, paginile acestei cărţi vă vor aduce înaintea ochilor o în
treagă legislaţie, a cărei temelie este o uriaşă Nedreptate şi ale cărei
norme sunt reglementate de Imoralitate.
Parlamente legiferează, uiwerne elaborează proiecte de legi, re
gele sancţionează prin „r;raţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională«. ln
timpuri NOR1WA.LE. Cartea pe care o veţi citi este însă a unui timp
AN ORMAL:
Pe cine năpăstuiesc? Cine sunt păcătoşii cărora „Centrul naţional
de românizare" Ic ia peste noapte casele lor, ale părinţilor şi bunicilor lor ?
Cine? Cine sunt ei? Ce au comis incât trebuie neapărat (sub pe
depse maxime) să predea telefoanele, aparatele de radio etc.?
De ce? De ce avocaţii sunt excluşi din barouri, medicii nu au voie
să ingrijească pacienţi neevrei?
Ce au fdcut? Care le e vina?
Sunt evrei şi de aceea trebuie să sufere toate acestea.
Din fărădelege în fărădelege, s-a ajuns la situaţia în care primarii
decideau prin ordonanţe (adică acte locale) să departajeze fără jenă pe
români de alte neamuri la raţiile de pâine, zahăr şi altele. Mai mult
însă, mai grav insă, ordine militare au dispus ca, pe drumuri fără de
întoarcere, pe care erau mânaţi evreii, să fie săpate gropi din zece în
zece km, în care să fie azvârliţi cei care vor cădea, sleiţi de putere, sau
pe care glonţul jandarmului ii va mântui de chinuri*.
Toate acestea până la „soluţia finală". A spus-o Filhrerul, „priete
nul« cel mare al Conducătorului; „legile" de la Nilrnberg - noua or
dine moral-judiciară - au fost preluate în măsura posibilă, în măsura
convenabilă.
Dar „stăpânirea" nu s-a încumetat să copieze „motivarea" rasială.
Cum s-o explice poporului român?
In „Mein Kampf((, Hitler arată pe şleau care îi este teoria. Evreii
sunt rnsa care trebuie nimicită, dar ei sunt numai inceputul.
Omenirea se împarte in „lferrenvolk'' - „poporul de stăpâni",
nricJ.nii, blonzii; numai ei au dreptul la viaţă, la dominarea lumii în
Reich-ul de o mie de ani - şi ceilalţi. Ceilalţi ? Slavii (ruşii, ucrainenii,
polonezii, sârbii, cehii, românii, ungurii etc., toţi sunt meniţi rolului de
sclavi în viitoarea societate în care „homo germanicus" va stârpi tot ce
este slab. Vbermensch"-ul, „Supraomul "; cum să fi explicat Antonescu
această teorie poporului român, dotat cu omenie şi bun simţ? Pe atunci,
adică în vremea lui Antonescu, nimeni, nici măcar cei de la „Porunca
Vremii" sau de la „SJurmcl-Pialră", nici măcar legionarii nu au avut
i.:urajul să trnclucă această „capodoperă" a diavolului. Azi, în plină de
mocraţie, se poate ! ...
• Vezi în acest sens „Martiriul evreilor din România. 1940-1944",
pa g. 185.
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Pe ·atunci, deci, legile, care reglementează raporturile dintre cetă
ţeni şi cele dintre aceştia şi stat, au luat în primire sute de mii de cetă
ţeni, cei mai mulţi aşezaţi de multe veacuri pe aceste meleaguri şi i-au
jertfit, i-au prădat de casele, de hainele lor, de �munca unei vieţi întregi,
de meseriile lor; i-au impus la biruri de miliarde, iar neplata acestora
a fost pedepsită cu zeci de ani de puşcărie ; într-un cuvânt, i-au scos
de sub scutul legii şi, mai mult, au făurit legi nelegiuite, legi care să
toarne în capitole şi articole organizarea jafului ordinar, sancţionat şi
ratificat de forurile diriguitoare ale unui stat care astfel a devenit unul
de rapt şi a încetat a fi de drept ; legi ale unei SODOME MODERNE.
La o jumătate de veac de la această incredibilă pângărire a prin
cipiului dreptului roman, care defineşte dreptul : „jus est suum cuique
tribuere, alterum non lctedere", adicc'i „dreptul înseamnă a da fiecăruta
ce e al său şi a nu vătăma pe celălalt'', apare această carte, despre le
gislaţia antievreiască.
Genocidul se completează cu dezmăţul jafului. !n ambele, se izbu
teşte un record.
SODOMA ? Antonescu a depăşit-o !
Pentru asta i se cuvine o statuie ? !

Dr. MOSES ROSEN
Şef Rabin al
Cultului Mozaic
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SODOM

-

20th

CENTURY

Our several-th011 sa11d-year old lare val11es j11stice as t11e fmindation
of creation.
We do not think this world, bani out of cha os, will rcturn to chaos.
Chaos indeed preexisted creation. Elemen ts in decay collidcd
haphazardly with one another. But the Creator Conceived Harmony which means moral Equilibrium - which means Justice, as a binding
trait among them. The Symphony of Creation thus came to being amid
an immense orchestra - the Macrocosm. Everything se<lks after its
score and, as they all join in, the sense of Beauty arises.
"This world will last as long as it is governed by the laws of im
manent justfoe", tell our wise men (lHidrash Bereshit).
lt is not in chaos, nor in apocalypse that mankind's future lies.
"lt is not by forme, nor by pou:er, but rather by the spirit" (Zehuria, 4,
G), that t1ie miraculous Judaic candelabnim, whose very nume. sheds
light, will burn incessantly for ever.
When man who was to be a creature in the image of God (Genesis,
1, 27), a microcosm of harmony, departed front the principle of justice,
from that basic norm of Cosmogony, and made his law out of injustice,
breaking the barriers of lust, then came his reward: the pillars of
Creation collapsed - because ''the righteous is the foundation of the
world" - then came the flood, decay, disintegration . . .
Then Sodom followed. Evil, treachery, crim.e and loot donned the
insignia of justice. Courts opened up in Sodom; laics u:ere minted: a
different cornerstone was la id for them : i njustice.
Law and Morality are two concentric circles, said Bentham, t he
reputed jurist. The smaller one is Law; Morality, the larger. Everything
that lies within the smaller circle of Law, l ies necessarily within the
l arger one, t hat of Morality as well. The reverse is not true. There may
be e thical injunctions in the l arger circle that fall outside the smaller
one . Lying, fo1· instnnce, is a deviation from the ba.<;'c rules of ethics,
yet there has never been a statutory penalty agai nst it. In any case XIII
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according to Bentham - ichatever lies in the smaller circle of laiv does
thcreby lie icithin bounds of Morality, the larger circle.
Well, now, the JXLQ<'S of this book wm evoke before you a wholc
corpus of legislation resting on an immense Injustice, whosc norms are
set by Immorality.
In NORMAL times, parliaments enact, ,governments draft bills, the
king gives sanction ((by the grace of God and the will of the nation."
The book before your eyes tells of ABNORMAL times:
Whom are they abusing ? Who are the wretched people whom the
National Romanianization Centre is suddenly depriving of their homes,
the homes of their fathers and forefathers ?
Who are they ? What crimes have they committed that they now
have to give up their phones, their radio sets, etc., or else face death ?
Why ? For what reason ? Why are lawyers expelled from the bar,
doctors forbidden to practise medicine unless on Jewish patients?
What are their crimes ? What are they guilty of ? They're Jewish
cmd that's reason enough that they should suffer.
One abuse calls up another. It even came to that that town mayors
would put up local resolutions overtly favoring Romanians over all other
nationalities. When food u:as rationed, Romanians were allotted larger
rations than anybody else's: they gat more bread, more sugar, more
everything.
But there was more and gloomier than that. Military orders were
issued that, by the roads on which the Jews were herded to their doom,
holes should be dug every 1 O kilometers for those fell exhausted on the
way or whom a bullet fired by the gendarmes would relieve from their
pains *.
All this up to the "final solution." That's what the Fuehrer himself,
Antonescu's big "friend", had said. The Nilrenberg ''laws" - the new
moral-judicial order - were willingly adopted to the extent it was
convenient and feasible.
But world dominion - the racial "justification" - this they dared
nat copy. How would they have explained it to the Romanian people?
Hitler had put it bluntly in <1Mein Kampf": Jews are a race that
has to be annihilated, but they are only the beginning.
Mankind is divided into the "Herrenvolk" - the masters, the fair
haired Arians. They only have a r ig ht to live, to dominate the world
up to· the end of the "one-thousand-year Reich". What about the rest?
Slavs (Russians, Ukrainians, Poles, Serbs, Czechs), Romanians, Hunga
rians, and the l ike, all of them would be slaves in a future ;society from
which "homo germanicus" would have uprooted any (weakness. The
theory of "V bermensch", or Superman: how would Antonescu hav� sold
such theory to the Romanians, offending their humanity, t heir common
sense ? Back then, in Antonescu's day, no one dared to translate that
* See „Martiriul evreilor din România. 1940-1944" (The Martyrdom of the
Jews i n Romania. 1940-1944"), doc. 86, p . 185.
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fiendish ''masterpiece", "M<!in Kanpf", i11to Rommi:wz, nol ev<!n ,the fi e r
cest ultranationalists, no t even the Le9io1znail'es. N<m', in our democratic
times, this may be dane !
So, finally, in those days, the laws which are supposed to regulate
relations among the citizens and between the citizens and the state,
seized hundred of thousands citizens, mast of them settled on this lancl
for centuries, and robbed them out of their houses, their earnings of a
lifetime, their trades. The laws were used to impose heavy taxes on those
citizens and those who failed to pay were sentenced to long terms in pri
son. And everything was done under the law. Only the laws they had
created were unlawful. Laws in whose paragraphs and articles broad
daylight robbery was orgcmized. Lmvs which were scmctioned and enac
ted by the ruling bodies of a state that had become a state of rapine.
Laws of A MODERN SODOM.
Half a century after this incredible profanation of the basic Roman
principle that "law means giving everyone his due and harming no one"
- ''jus est suum cuique tribuere, alterum non laedere" - this volume
on anti-Jewish legislation is finally put out.
Genocide, capped by obscene plundering, both scoring record highs.
Sodom ? Antonescu went far beyond it. Shall he be built a statue for
this merit ?


Dr. MOSES ROSEN

Chief Rab bi of the Mosaic Cult
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STUDIU IN'l'RODUCTIV
Volumul de faţă este alcătuit cu convingerea că cercetarea si stu
.
dierea izvoare'.or documentare privitoare la persecutarea, prigoni rea şi
exterminarea colectivităţilor evreieşti din diferitele ţări europene, în
anii celui de-al doilea război mondial, nu pot fi eludate de ştiinţa
istorică modernă.
Experienţa tragică trăită de evrei, de popoarele lumii, în general,
în secolul al XX-lea (războaie, genocid, dominaţia regimurilor totalitare
ş.a.) nu poate să lipsească din cărţile de :istorie consacrate acestui secol.
Ş�oa'a istorică romantidi, care practica mitizarea personalităţilor
şi mistificarea faptelor şi evenimentelor, se dovedeşte an a c:r o nică.
Ştiinţei istorice trebuie să-i revin[1 un loc ele prim rang, alături
de celelalte ştiinţe sodiale, în analizarea şi dezvăluirea mecanismelor de
funcţionare a regimurilor totalitare, în cadrul cărora s-a guvernat cu
metode de terorizare a populaţiei şi s-a practicat genocidul. Avantajul
ştiinţei istorice în acest demers este că ea se întemeiază pe investigarea
şi analiza documentelor.
1n acest sens, documentele di n volumul de faţ<'.'l sunt concludente
pentru înţelegerea esenţei istorice a unui regim politic care, abolind
principiile democratice consfinţite în Constituţii şi în Dec:araţii ale drep
turilor omului şi cetăţeanului, şi-a propus să întroneze o societate în care
legea a deven'it fărădelege, iar f<irădelegea s-a ri'dicat la rang de lege, în
care s-a impus o concepţie poli:tiică de sorginte „rac;'ală" în legătură cu
esenţa statului naţional şi a n aţiunii în gene.ral.
In viziunea acestei concepţii, naţiunea este o com unitate organică
�i nu istori'că, liantul ei prinC:pal fiind „comuni.taLca de sânge" ; statul
naţional se impune ca instrumentul exclusiv al „naţi unii dominante"
naţiunea majoritară fiind considerată dominantă în relaţiile ei cu mi
norităţile etnice. în acest context, antisemitismul devenirt politică de stat
s-a ccm:ore.Dizat, printre altele, într-o construcţie juridică men ită să ex
cludă elementul etn:c evreies•c din corpul social al ţării.
-

Măsurile legislative emanate
rea unei noi ordini naţionale, cu

un atare regim urmăreau edifica
exacerbarea „etnosului" ca palia tiv

de
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social, orânduire t·e co n t ravenea evoluţiei Eu ro pe-i mouernc din ulti
mele două secole. I n statele naţionale moderne convieţuind naţi un i şi
naţionalităţi, titlul de cetăţean s-a acordat n u în funcţie de apartenenţa
etnică, de „sânge", ci .în funcţie de apartl'nenţa la un stat sau altul, i m
punându-se principiul egalităţii cet ăţeneş ti.
Analizând regimurile totalitare de tip na;i onalist-extremisL sau
fascist, în primul rimd regimul totalitar al celui de-al III-ka Reich. is
t oricul englez Paul Johnson evidenţia un anume dualism , propriu sis
temului politic hitlerist, exprimat în folosirea a două tipuri de violenţe
wntra evreilor : violenţa pogromurilor, şi violenţa legiferat<-1 şi regle
mentată de stat prin legi şi putere poliţienească '
·
O astfel de metodă de guvernare, în special .în relaţie cu populaţia
evreiască, nu .i-a fost străină n ici regimului antones:ian.
Documentele publicate în volumul Martiriul evreilor d i n România
(trecut aproape r.eobservat d e istorici şi publicişti) demonstrcaz�i c u pri
s os i n ţă practicarea violenţei prin pogromuri şi execuţi i de masă ; legile
antievreieşti cuprinse în volumul de faţă reflectă aplicarea ,.violenţei
legiferate".
In actele normative, cu paragrafele lor aride şi expunerile de mo·
tive care le însoţesc, întocmite de multe ori într-un limbaj cu preţiozi
tăţi juridice de rigoare, se dezvăluie, de fapt, nedisimulat, legiferarea
principHlor „noii ordini europene", pre c oniz ate de regimurile fasciste
şi naţional-socialiste, care urmăreau înlocuirea socictuţilor moderne şi
democratice, bazate pe c ompetit ivi t ate liberă, cu o orâ nduire nefireas61
şi împotriva realităţilor concret istorke, promovând teroarea ca metod<i
de guvernare p olit i că şi practicarea până şi a genocidului etnic ca so
luţie pentru te nsi unile sociale.
Din perspectiva realităţilor constiluţionale , jur-idice şi politice din
România de azi , nimic n-ar trebui să stea împotriva dezvăluirii adevă
ratei stăr i de lucruri în ce priveşte etnocentrismul extremist, şovinismul
şi antisemitismul ca politică de stat din perioada regimurilor dida:t oriale
începută de cel carlist şi continuat[1 de cel legionar şi antonescian .
Scopul acestui volum este deci să contribuie la elucidarea faptelor
şi a sensurilor lor istorice, trecute până mai i eri cu vederea. Evidenţiind
încercările avortate de i storie de felul dictaturilor amintit0, al antise
mitismului pe care l-au profesat. socotim a introduce un element de
educaţie istorico-axiologică util ă în vederea barării tendinţelor de reve
nire la o mentalitate etn ocentristă, pe care se trude<;c s-o reim pun ă şi
s-o instrumenteze cei ce ar dori să prezinte drept fi resc n efires cul
,

.

*

Aşadar, ace'it prim volum din seria celor trei ce vor apărea sub
Evreii din România între anii 1940-1944, cu pri nd e : legi anti
cvreie. ş ti, decizii ministeriale, ordonanţe, ordine circulare ş.a. pentru jm
punerea unui regim restrictiv şi discriminatoriu populaţiei ev rei � t i .
Contextul is toric în care au fost ado ptate aceste acte normative s-a
caracteriz at printr-o st are de grav<'i. criză politică, determinată de am-

genericul
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putările teritoriale dictate României de Uni unea Sovietică şi Germania
hitleristă (vara şi toamna anului H l40), de alăturarea ţării de Axă şi an
gajarea ei într-un război distrugător.
Şi totuşi, aceste evenimente, în sine, nu justificau o politică discri
m inatorie şi represivă împotriva unei minorităţi etnice, fie ea evreiască
�,au de altă naţionalitate ; cauza unei atari politki rezidă î n cuprinderea
României în sfera de i nfluenţă a Germaniei naziste şi în natura extre
m i�t-naţionalisltă şi antisemită a regimurilor care au preluat diriguiTea
destinelor ţării în acele momente de criză politică românească.
Esenţa politică a acestor regimuri şi-a pus amprenta asupra con
ţinutului legislaţiei aki avute în vedere, care stipula prevederi norma
tive :
I. exclusiv restrictive şi de constrângere - ce anulau toate drep
turile cetăţeneşti, garantate populaţiei evreie7ti d i n România prin Consti
tuţia din 1923 ;
2. discrimi i natorii - căci ele nu vizau pe toţi cetăţenii ţării, ci
doar populaţia evreiască. (In unele situaţii şi pe cei „de altă origine
etnică decât cea românească") ;
3. rasiale - criteriul discriminatoriu fiind apartenenţa etnică evre
iască, far noţiunea de „sânge", asimilată limbajului juridic şi legislativ,
stătea la baza ierarhizării drepturilor cetăţeneşti ;
4 . antidemocratice - prin introducerea principiului inegalităţii în
drepturi a cetăţenilor ţării în faţa legii.
In completarea actelor legislative, volumul conţine extrase din ste
nogramele ş edinţelor Cons'iliului de M iniştri, în cadrul cărora mareşa'lul
Antonescu şi-a expus punctele de vedere privind principiile după care
trebuiau să se ghideze legiuitorii în elaborarea legilor antievreieşti, iar
M ihai Antonescu, preşedintele ad-interim al Consiliu1l ui de Miniştri,
transmitea i ndicaţiile conducătorului. . Respectivele documente pun în
evidenţă vederile m areşalului asupra căilor de „rezolvare" a problemei
evreieşti în România.
Ordinele circulare emise de Ministerul Afacerilor .Interne în pro
blema evreiască, i ncluse în volum sub forma unor rezumate tipărite în
epocă de Buletinul Ministerului Afacerilor Interne (deşi incomplete şi cu
formulări confuze), indkă măsurile acestui mini:ster (ca princiipal o:rgan
represiiV de stat) pentru transpunerea în practică a legislaţiei antievreieşti,
penku ţinerea populaţiei evreieşti sub un permanent control poliţienes·c.
De altfel, rolul Ministerului Afacerilor Interne în politica antievre
iască a statului român a fost astfel definit într-un material cu caracter
ofi:cial, publicat în „Pandectele românizărîi " , din i anuarie 1 942:
„Ministerul Afacerilor Interne este chemat să organizeze deplasă
rile populaţiei evreieşti, să organizeze şi să administr.eze lagărele de
concentrare a populaţiei evreieşti, să organizeze coloanele de muncă d�
folos o bştesc, să facă ;poliţia specială a evreilor [. . .] Organele Ministerului
Afacerilor Interne, precum şi cele ale administraţiei locale (pref.ecţi, pri
mari, notari) exercită ntribuţiuni de importanţă deosebită în operaţiu
nile de îndeplinire a românizării".
'XIX
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Stat ul to t a l i tar ş i - a exerd t:it f un c ţ ia reprcsi vt1 foţt1 de p o pu laţ ia
evreiar;ct1 şi prin intermediul autoritc"iţilur militare. In acest sens, sunt
concludente, mai ales, pre ved e ri l e normative pr i v i n d rolul autorităţilor
militare , care, în B a s a rab : a şi B u c ov i na , recucerite in v a r a anului Hl.fl,
erau împuternkite să acţioneze confo rm legilor războ'ului, putând lua
orice măsură com pati bi lă cu calitatea lor în t eri t ori il e aflate sub regim
legal de ocupaţie. (In această peri o a d ă , s-au petrecut Px ecuţ i i le în masă
ale evreilor din aceste t eri to rii , concentrarea l o r în gh etou ri şi pregă
tirea d e po r t ăr ilo r în Transnistria).
Relevanţa documentelor din volumul de f aţ;"1 este cu atât mai im
portantă, cu cât legile emise de un regim politic sunt î n t o td ea un a con
stitutive pol iticii regi mu l u i core le-a elaborat : ele sunt n'l evante în
acest caz şi pentru î nţeleg er e a p ar ti cu l ari tă ţi lo r politicii ant isem i te , pro
movate în România în perio .i d a istorică la car e ne referim .

1. S upri m a rea democraţiei

:

antisemitismul d('\'inc politică de stat

pe parcurs u l a 61ţiva ani, se consti
continuitate, care pre coniza un veri
tabil program de acţi une pentru res·tructurarea etnică a societă ţii româ
neşti, prin : scoaterea evreilor din rândul cetăţenilor egali în dre ptu r i şi
cond amnarea lor la moarte civică ; deposedarea de bunuri şi el i m i na rea
lor din p ri nci palele domenii de activitate ale vieţii social-economice ;
umilirea lor î n demnit atea civică şi umană.
Intrarea în vigoare a une i a stfe l de legis l a ţii , în pr i nC' ipal , între

Legile a n tievreieş ti , elaborate
tuie într-o legislaţie cu cara ote r de

anii 1938-1944, a fost posibilă î n contextul suprimării structurilor de
mocratice în stat şi i nsta urării treptate a u n o r r egimuri de t i p etnocratic
sau fasc ist, inspirate de doctrina n aţi onal i sm u l ui e xtremi s t .
Incompatibilitatea funciară a a ce s tei doctrine cu p lur a lism ul etnii: şi
cu orice p rincip i u democratic era astfel argumentatc'1 de unul din tr e prin
cipalii protagpnişti ai acestei d oct rin e :
„După doctrina n aţionalistă, nu demoszti, adică «poponti fără ele ose
bire de rasă şi de religie» (formulă francmasonică) alcătuieşte
statul [ . . . ]. Democraţia formulei cosmo,polite, «fără deosebire de rasă
şi de religie», nu poate crea statul n aţional; dimpotrivă, ea îl fărâ 
miţează lent, până la nimicire".
„[. . .] Evreii ; sun t o primejdie .permanentă pe n t ru orice stc.t
naţional". !bis

1.1. Instaurarea
dictaturii regale

Aşadar, nu întâmplător lege a revizuirii cetă
niei ( ian ua ri e 1938) emana de la o guvernare
naţionalist-extremistă, ca aceea prezidată d e
Goga- Cu za ; n u întâmplător regele Carol al Il-lea decreta legea regle
mentării stă.rH jur i d i ce a evreilor (august 1940) în contextul dizolvării
corpurilor legiuitoare, al instaurării dictaturii regale şi al suspendării
Constituţiei din 1923. P rom ulg{m d o nouă Const it uţi e, in fe bru a ri e HJ38,
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Carol al II-lea crea cadrul con s t i t uţional adecvat pentru o conducere auto
ritară în stat, pentru restrângerea drept urilor şi libertăţilor cetăţeneşti
şi promovarea unei politici de discrim i nare naţională şi r asială 2.
Prin i n terzicerea activităţii legale a partidelor poli h::e şi apoi prin
t ransformarea FRN în partid unic �i totali tar sub denu m!;rea de „ P a rMdul
]';aţiunii" cu funcţia de îndrumător al n aţiunii (Vezi M.0. din 22 i u :i. : �
1 940) se realizează, de fapt, u n pas i mportan t spre i nst aurarea unui re
gim t otali tar. Evreii nu erau primiţi in Partidul Naţ.i un; i .

1 .2. Instaurarea statului

Amplificarea şi extinderea mă

naţionalist · creştin şi totalitar

surilor şi a legislaţiei antievreieşti
pentru eliminarea cvasitotală a
evreilor din viaţa societăţii româneş t i sunt legate, nemijlocit, de eveni
mentele d in 5, 6 şi 14 septembrie 1 940, de i nstaurarea statului naţional
l egionar, ce se a utodefinea naţionalist-creştin şi totalitar :i.
Acest nou '.tiip de totalitarism, de colora!tură fascistă, atât prin poli
tica antidemo2ratică, generală, cât şi prin cea antisemită, pe care le pro
mova, a fost insta:at prin decrete regale, semnate de Carol al I i-lea şi,
apo i , după abdicarea aces t u i a , de regele M i h ai I : a fost s u.sipendat.:1
Constituţia din februarie 1 93 8 , au foslt
limitate prerogativele regale,
pentru a-l i nvesti cu puteri depline şi nelimitate în conducerea statului
pe generalul Ion Antonescu "·
In legătură cu baza consUtuţională a noului stat, Mihai Antonescu

remarca, ulterior, că ea t rebuia pusă în consonanţă cu „ideologia noului
regim şi a noului spirit, când,
Constituţia dovedindu-se inutilă, baza
constituţională a noului stat devenea decretul-lege prin care generalul
a fost i nvestit cu puteri absolute" :;_

S-a creat o nouă i nstituţie politică, aceea de Conducător al Statului
H omân, invest it cu puteri discreţionare. El concentra atât atribuţiile pu
terii legislative, cât şi pe cele ale
puteri i executive. In acest context,
Conducătorul Statului şi-a asum�t dreptul
fundamental de a iniţia şi
decreta legile ţării .

Cumurnnd toi ali t a t ea puterilor pol i t i ce, de legiferare �i guvernare,
fii n d, în �el aşi t imp, comandantul
suprem al armatei, Conducătorul
S t atului se afi r m a , dupi't m odelul Fi."1 hrerului , ca cleţi11[1tor al puterii per
son ale, totalitare şi supreme.

Astfel, legislaţia antievreiască, emisă în perioada regimului

anto

n escian ( 1 940- 1 9 4 4 ) , prin kgi decretate de Conducătorul S tatului, po artă,
in principal,
amprenta concepţiilor sale poli.tice, profund a nti"semi:te.
bazate pe un \VeHanschauung rasist. de culpabilizare a poporului evreu ;
poli:tica sa antisemită nu a fost doar o problemă de conjunctură şi nici
doar rezultatul unor constrângeri exercitate din partea Fi.ihrer-ului.
Documentele cuprinse î n volum relevă politica antievreiască viru
lentă a regimului antonescian d in tre anii 1 94.0- 1 942. Este perioada î n
care au intrat î n vigoare principalele legi împotriva evreilor, când s e ţi
n eau lanţ represaliile sângeroase - Ia)i, Basarab i a şi Bucovi n a -, c<lnd
mareşalul aplica practic polit ica ele execuţii şi purificare etnică î n Ba-
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sarabia şi Bucovina, ordonând deportarea în masă a evreilor de aici m
Transnistria ; când sunt deportaţi - tot în Transnistria - şi evreii din
sudul Bucovinei, şi se proiectează, de asemenea, deportarea evreilor din
Transilvania rămasă sub administraţie românească ; când zeci de mii de
e vrei sunt evacuaţi din toate local ităţile rurale, de pe întregul teritoriu
al ţării, în reşedinţele de j udeţ ş.a.
Mareşalul nu a aderat la politica „soluţiei finale" a Germaniei na
ziste, dar numeroasele sale declaraţii publice sau la consfătuirile restrânse,
rezoluţiile sale puse pe documentele interne de stat indică hotărârea sa
de a izgoni populaţia evreiască din Român:a (a opera o „purifiicare et
nică" sau o „deziudaizare a socieltăţii româneşt i", curăţirea ci de acest
„vâsc", de această „neghină" ş . a. ) ,
prin deportarea în Transnistria şi
aruncarea ei dincolo de Bug sau în alte teritorii, în funcţie de deznodă
mântul războiulu i �i de modul în care Fuhrer-ul va soluţiona acc ::stă pro
blemă pe plan european.
Ce-i drept, mareşalul a acceptat a tât ideea, câ t şi pra�'tica polititii
de facilitare a emigrării evreilor, în special a celor bogaţi care îşi lăsau
aici averile, considerând că o atare poliitică ar fi în interesul statului ro
mân şi al .regimului pe care il conducea.
Reprimarea rebeliunii legionare - in ianuarie 1 9 4 1 - şi înlăturarea
legionarilor de la putere nu au schimbat caracterul totalitar al statului şi
nici în politica antisemită a regimului antonescian nu a intervenit vreo
cotitură.
Faptul că în România nu mai exista nici un fel de partid politic
dovedea doar un singur lucru - şi, anume, că exista o singură politică,
cea stabilită de generalul Antonescu :

„Cine v a urmări o altă politică va fi considerat duşman al neamului
şi va trebui eliminat prin sancţiunile cele mai aspre" 6, preciza, ul

terior, generalul.
Aceste sancţiuni îi vizau, desigur, şi pe evrei, cons'.deraţi a fi fun
ciar ostili regimului şi statului , neamului şi ţării.
Conducătorul Startului se exprima fără echivoc în acest sens într-un
interviu acordat, în martie 1 94 3 , scriitorului I. Al. Brătesc�-Voineşti,
când declara că îi consideră pe evrei duşmani mai

„vătămători decât duşmanii externi, că de la duşmanii din afară ne
poate veni ciuntirea trupului ţării, iar de la cei dinăuntru otrăvirea
şi ticăloşirea neamului" 7 .

Legislaţia antonesciană referitoare la evrei se dovedise dej a, în anii
scurşi până în 1 94 3, că era pe măsurn acestor aprecieri.

Documentele cuprinse în volumul de faţă nu acoperă însă doar pe
·rioada ce începea odată cu venirea la putere a regimu:ui antonescian ; căci
drumul unei atari politici a fost deschis prin măsurile adoptate încă din
timpul regimului de dictatură regală al lui Carol al II-lea.
!X�ll
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2. lncl'tăţcnirca C\ rcilor �i rc,·izuirilc ci. Legea d i n !ianuarie 1938
Prima lege cu un caracter net antisemit din epoca istorică l a care

ne referim a fost legea revizuirii cetăţeniei, sancţionată de regele Carol
al II-lea în ianuarie 1 93 8 . Ea n u preconiza o revizuire a cetăţeniei , î n ge

n eral , ci doar

a

celei acot'date populaţiei evreieşti

1<.

Prin revizuire, aproximativ o treime din populaţia evreiască (225 222
de persoane , adică 3 6 , 300/0• d i n t otalul celor supuşi revizuiri i ) a fos.t r adia
tă din rând u l cetăţenilor români � 1 •

In ce măsure:I a fost justificată excluderea acestor evrei din rândul
cetăţenilor români c•ste greu de stabi l i t , în absenţa materi a:ului i1rhivistic
corespunzător. Se poate spune însă că, prin revi zuirea cetăţeniei, acordată
evreilor d i n Romim i a <lupă primul război mondhl, se preconiza, <le fap t ,

revi zuirea legi lor, a t r at a te l o r i nternaţionale <;; i a prevcdei·ilor constitu
ţionale pe baza cărora au început edificarea democraţiei moderne româ
neşt i, precum şi înfăptuirea î ncetiiţcnirii populaţiei evreieşti .

Prevederi l e l eg i slativ e d: n anii 1 9 1 9- 1 9 20, consfinţii�e de Constituţii
din 1923, stipulau acordarea cetă\en'.ei pentru evreii din România prin
tr-un minimum de formaliităţi, iar Tratatul dintre principalele puteri aliate

�i asociate şi R omâ nia - ratificat d e guvernul român în septembrie 1 920
prevedea că :

„România recunoaşte ca supuşi români de plin drept şi fără nici o
formalitate pirsoanele ele naţionalitate austriacă sau ungară, născute
pe teritoriile ce i-au fost alipite prin tratatele de pace, naţionalitatea
română dobândindu-se prin singurul fapt al naşterii pe teritoriul
român de către orice persoană care nu se poate prevala de vreo na
ţionalitate " 10 •
Legea revizuirii din 1 9 3 8 anula efectul tuturor prevederilor mai sus
menţionate şi relua chestiunea actelor justificative, reintroducând o biro
craţie greoaie în m aterie. Prin multitudinea şi cvasiimposibilitatea respec
tării prevederilor ei, legea se dovedea abuzivă ca formă şi absurdă prin
caracterul retroadtiv al prescripţiilor ei.
Evreii, care dobândiseră încă cu două decenii î n urmă cetăţenia, erau
astfel obligaţi să facă din nou dovada că au binemeritat-o. Cei care nu
puteau aduce aceste probe î nltr-un termen anume stabilit - şi care era
foarte scurt - pierdeau cetăţenia, dreptul la muncă şi deveneau apatrizi
în patria lor de până atunci.
Legea revizuiri i , antidemocratică î n esenţa ei, marca într-un anumit
sens o înto arcere a istoriei, în cazul de faţă la anul 1 866, când prima Con
s t iituţie a Rome:1 niei m oderne stabilea, în art. 7, că locurtorii necreştini

nu

pot deveni cetăţein români 1 1 • Evreii locali, consemnaţi, în actele statale

din secolul al XVIII�lea şi începutul secolului al XIX-lea, ca „pămân
ten i ",

„raiale" sau

„hrisove:iţi",

deveneau

străini, fără

supusenie

străină , practk apatriz i (Hclmatlos), nemaputând aspira la dobândirea
cetăţeniei române, deşi curentul de emancipare politică a evreilor din Eu

ropa de vest, adus de Revoluţia Franceză, pătrunsese ca idee şi în ţările
�XIII
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.române, încă din timpul Revoluţiei de la 1 848 (vezi pun'ctu l 2 1 a l Proda
m a ( iei de la Islaz, care c ere a „ E manc ipa r e a i s r ael i ţ il or " ) .
In tro du cere a, l a 1 879, a art. 7 12, reînnoit, î n Co ns t ituţie , a dmitea
naturalizarea individuală, dar pentru dobândirea aces te i naturaHzări se
impunea o proced u ră complicată şi de du ril'lă, astfel încât, până în 1 9 1 2,
dintr-un număr de 2 4 1 088 d e evrei d i n Vechiul R eg�t au obţ in u t natu
ralizarea 4 668 13.
Legislaţia din anii 1 9 1 8- 1 9 1 9 ii incetăţeni�e pe e vrei într-o formă
recunoscut ă şi d e Constituţia României Mari , din 1 923 ; deş i pentru locui
torii evrei di n „ t erit o riil e al ipi te<' Legea privitoare la dobândirea şi pier
derea naţionalităţii române, din anul 1 924, a precon iz<it în cepu t ul unei
revizuiri a cetăţeniei, preve d ere faţă de care nu puţ i ni pa rla m en t a r i a u
exp ri mat rezerve şi c ri t i c i H .
In anul l 936, p e m ăsu r ă c e extrem ismul ele dreapta cfiştiga t er en ,
un grup ele parl am en t a r i , în fr unt e cu Pam fil Şeicaru, a depus un memo
riu prin care cerea o lege a revizuirii c e tăţ e nie i , pentru locuitorii evrei,
având în vedere :

„numeroasele fraude comise in procurarea actelor necesare pe n tr u
dobândirea cetăţeniei. O lege în acest sens va corespunde unei im
perioase cerinţe de stat şi va satisface o bună politică de stat <' L1.

2.1. „Invazia evreiască" -

obsesie sau realitate ?

zie" a populaţiei evreieşti.

P retex tu l p r i ncipal pentru revenirea
asupra problem e i revi z u i rii ce tăţeniei la

evrei a fost m ere u a cel a ş i : aşa-zisa „inva-

In tr-a d evăr , prin Marea Unire din anul 1 9 1 8, a c rescu t numărul
locuitorilor evrei din România m odern ă , d ait o ri t ă fa pt ul ui că po pulaţi a
evreiască din t e r it o ri i l e alipite a f ost de peste două ori mai numeroasă
decât aceea din Vechiul Regat şi din Dobrogea.
I n teritoriile respective (Transilvania, Banat , Crişana, Maramureş,
Buco vin a şi B J.sa rabia) , evreii, c onf orm le gisl aţi il o r <lin m o narh ia austro
ungară din a doua jumătate a secolului al X I X-iea şi legislaţiei guver
n ulu i, Kerenski în Rus i a (februarie 1 9 1 7), au deve n i t ce t ăţeni cu drepturi
depli n e . Prin prevederile tr a t a t el or de pace din anii 1 9 1 9- 1 920, R om ân i a
a fost obligat ă să a wrde ce tăţe n i a .r omână evreilor din pr ovi ndi:e mai
sus m enţi o n ate .
Astfel, conform recens<'i.rnântu:ui din 1 89 7 , în Basarabia trăiau
228 528 de evrei ; î n Bucovina, Transilvania, Maramureş şi Banat, p o tri
vit recensământ ului din 1 9 1 0, se aflau 2 8 7 487 de locuiitori evrei, î n t im p
c e î n Vechiul Regat, conform r ece n să m ân tulu i d i n 1 9 1 2, trăiau 2 3 1 0 3 8
de evrei. Aşadar, creşterea popul a ţi e i evreieşti în R o m ân i a , în epoca inter
belică, de la 2 3 1 038 Ia pe<>l e 7 5 0 OOO (conform recensământului din 1 9 3 0 )
n u se datorra „i nvaziei", ci c u p r inderi i între hotarele R om â n i e i a pr ov i n
CiHor istorice care, datorită dominaţiei s trăine, aveau, în general, o popu
l aţie cu o componenţă minori tară mai pronunţa t [1 rn.
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Pe de a Hă p a rte , d a t ele publ i ca te în An uaru l statistic al României
i n di că , în special pen tru decc'niul al IV-lca, o tendinţă de scădere, atât
absolută, cât şi relativă, a populaţiei evreieşti. Acea S'tă descreştere era în
strânsă legătură cu creşterea fenomenului emigrări i , care depăşea din
punct de vedere n u meri c imigrări:e, a t â t la rubrica „ evrei cetăţeni români",
c;î t şi l a rubrica „ce�ăţeni străini în general" (unde evreii n u erau spe
cificaţi ca a tnre).
în ceea ce priveşte sporul natural la evre : , el a fost, d u pă 1 930,
m ult mai scăzut decât l a restul l o c u i torilor. Conform concluziilor cunoscu
t ului cercetă tor Anton Golopmţia, sit u aţi a demogra f i că a ţării era de scrisă
în următori i t ermeni :

„ Spo rind a nual, în m edie, cu 1 ,220/o in i nt e rva lu l 1 93 1 - 1 940, popu
laţia ţării depdşise, la 1 ianua rie 1 940, cifra 20 OOO OOO. Această
creştere numerică a modificat strn ct1 1 ra etnică a Român iei, sporn l
natu ral al rom(înilor şi al m · n orităţ ilor et nice nefiind identic. Cifra
românilor a rrescut ,in raport cu 1 930, între anii 1 93 1 - 1 940, cu
1 2,90/o. Sporul înregistrat de grupurile etnice, în mare măsură mai
urbanizate decâ t românii, a fost mult mai scăzut, aşa la ung uri era
de 5 ,70/o, la germani de 4,9°/n, la evrei de 0,90;0 , în raport cu numă
rul lor constatat la recensământul din 1 9.30" 1'.

Concluzii similare au fost susţinute şi de academicianul Sabin Ma

n uilă, care, într-o analiză a structurii populaţiei din Români a, întreprinsă
în anul 1 93 7 , arăita :

„Romcinizarea tnwtată a oraşelor este o fatalitate biologică. Popu
laţia oraşelor se caracterizează, în general, ]Jrintr.- o ·foarte scăzută
n atalitate, deci nu poate suplini prin forţe proprii pierderile datorate
mortalită;ii generale. 1n viitor, ritmul de urbanizare al populc1ţiei
rurale va fi din ce în ce mai accelerat, mergând paralel cu fodus
trializarea. Şi cum \imensa majoritate a populaţiei rurale care în 
conjom·ă oraşele este româ nească şi ţ inând seama c ă Vechiul Regat,
regiunea cea mai curată d 'n punct de vedere etnic, are un excedent
natuml cu mult superior ce lui (ll p rov i nc iil or alipite, reiese că
populaţia emigrată în oraşe va fi î n mod n ecesar într-o proporţie
covârş ; toare românească" Jfl.
Aşadar, prospec ţ iun i le d2mografice ale statist icienilor profes i o n iş t i
n u numai .că n u constaiă o a',;a-zhă „ i nvaz:e" evreiască, dar dczm ; n t , prin
cifre, distorsionările operate ele pul"ltălorii de cuvânt ai naţionalismului
extremi s t , cc vehi culează „ argumentul demografic", cu scopul marginali
zării atât poli tice, cât şi economice a evreilor din Român ia.

Experienţa istorică a evreilor în d i asporă, în general, î n România,
în special, demonstrează

că argumentul „invaziei" a fost nu de puţine

ori folosit î n favoarea propagandei antisemite ş i anltidemocratice. Desigur,

în viziunea sta.tultii de drept este greu de imag i nat ca prin folosirea aces
tui argument să poată fi fundamentată o politică de dis�rim i n are etnică,
civică sau d e altă na1tură. D�mpotrivă chiar, î ntr-un atare stat, cu cât pro
centul unei etnii este mai mare în cadrul ansamblului populaţiei, cu atât
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locul şi rolul ci sun t mai <le l uat î n consi d e r are în viaţa statului şi
cietăţii respe�tivc'�.

a

so

*

Incursiunea întreprinsă a ici in is tor ia încetăţenirii evreilor din România n u face d e câ t să pună în evidenţă procesul pL n de conltradicţii şi
t e n s iuni , prin care statul român de drept a căutat să 'ie contureze şi să se
înjghebeze.
Evidenţiind toate aceste contradicţii, nu i n tenţionăm, desigur, să ju
dec[1m devenirea statului r omâ n modern , a liberalism ului şi democraţiei
în Români a din punctul ele ve d ere al statut ului j u r i di c hărăzit evreilor
i n tre anii 1 8 6 6-1 944 ; nu intenţionăm să punem sub semnul întrebări i
împlinirile pe linia statornicirii unui stat c u modernizări rea'.e ş i conti
nue, pentru care au trudit generaţii de pol iticieni, cărturari, oameni ele
a2� iunc î n atcîtea domenii - inclusiv evrei ! Ne-am propus doar să evi
denţiem ceea cc a fost pus mai puţin în lu m '. n [1 - şi anume, contraditc
ţiile şi ten si u n i l e acestei deveniri, care au culminat, e d re pt, în con diţii is
torice cu totul speciale, nu numai cu excluderea evreilor d i n corpu l so
cial n aţional, ci şi cu excluderea democraţiei, minarea statului întemeiat
pe pluralism, instaurarea di ctaturi :or şi totalitarismului.
De s tin u l e vrei lo r a fost, poate, un test cu valoare premoniitorie î n
a ces t curs a l lucrurilor ; căci, după legiferăril e anttievreieşti, începând cu
aceea din 1 93 8 , au urmat toate celelalte, ce suprimau , ca î ntr-o „terapie
de şoc", drepturile şi libertăţile celor mai m ul ţ i dintre locuitorii ţării .
3. Concepţia asupra ,statului de „sânge românesc" şi reglementarea

statutului juridic al evreilor. Problema evreiască într-o nouă vi
ziune

Dacă revizuirea cetăţeniei, începută în ianuarie 1 9 3 8 şi încheiată î n
afecta o treime d i n populaţia evreiască, l egea decreitată de Carol
al I I-lea, la 8 august 1 9 4 0 , privind s tare a j u r i d i că a e vrei lor a transfor
mat î n tr e ag a populaţie evre i a scă di ntre hotarele de atunci ale Romtmiei
în cetăţeni de categoria a doua.
A stfel, prin Decretul nr. 2 6 5 0 , se urmărea nu doar impunerea unei
noi ordini în stat, în care trebu'au să primeze „interesele naţionale ale
românilor" . ci şi o nouă vi'z iune asupra acestor i nterese, exprimată în dis
1 93 9 ,

t incţ ia juridică şi pol i tică cc tre buia .făc11tă în tre „românii de sânge"
„cetăţen i i români " l!l .

şi

Statul naţional modern era considerat incompatibil cu plural ismul
etnic, că2i singura garanţie a uni tăţii de acţiune într-un atare stat este
* Numărul populaţiei evreieşti a �C'ăzut sensibil, în anul H J-10, datorită pier
derilor teritoriale suferite de România. Astfel, conform „recensămâ ntului de sânge
eneiesc", în 1942, în Homânia au fost 294 149 de evrei, procentul fa\ă de popu
laţia totală scăzând de la 4,2'" o (în 1 930) la l , î". 0 (în 1'142) (Yczi Brcl'iarul stat istic
al popula ţ ie i e�·reieşti d i n Homânia, p . 12).
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ca el să se constituie dintr-o singură „rasă''. Anacronismul acestei teze
rezidă, în fond, în caracterul ei „utopic", neconform şi contrar realităţilor
concret istorice. Căci în evul modern pluralismul etnic , ca şi cel politic,
chiar şi în contextul statelor naţionale uni tare, au rezultat din însăşi de
venirea m odernă a statelor respective.
In completarea Decretului-lege nr. 2 650 din 8 august 1 940, intră în
vigoare, în aceeaşi zi, u n aH decret-lege, privind oprirea căsătoriilor
între „românii de sânge şi evrei" 20•
Această nouă lege, de inspiraţie nazistă (vezi legea de la Ni.imberg,
din septembrie 1 935, intitulată Protejarea sângelui şi a onoarei germane,
ca re interzi'cea căsătorL:e şi relaţiile extraconjugale între germani şi evrei),
pornea „de la incompatibili tatea 1morală, sp i r it u al ă şi org.;mică în.tre ro
mânul de sânge şi cel de religie mozaică " 2 1 .
Scopul legiuitorului a fost ' de a ,,bara drumul infiltrării în g11,m ! ţele
comunităţii naţionale nu numai a celor născuţi în r el igi a mozaică, dar
chiar şi a celor care au căpătat binecuvântarea religiei creştine la naş
tere şi având doar tatăl de religi e mozaică, socotind î n acest caz rez's
tenţa religioasă a tatălui ca un semn al destinulu i celui născut" 22 .
Aşadar, în viziunea legiuitoru l u i , apartenenţa la religia mozaică era
un dat ereditar de natură „biologică " .
Aceasltă concepţie „rasistă" asupra apartenenţei l a cultul mozaic a
stat şi la baza Decretului-lege nr. 7 1 1 , din martie 1 9 4 1 , prin care s-a in
terzis evreilor convertirea la creştinism . Căci, aşa cum specifica generalul
Raidu Rosetti, pe atunci ministrul cultelor :
„Fiinţa etnică a neamului nostru trebuie ferită de amestecul cu
sânge evreiesc" 2:1.
UlJterior ,cei care, î n ciuda acestei interdicţii , au găsit o cale să se
convertească la creştinism au fost pedepsiţi cu deportarea în Transnistria.
Măsuri1e pentru ocrotirea „purităţii sângelui românesc" erau cu atât mai
severe cu cât a fi „român de sânge" era identic cu cetăţeanul român „de
categoria l".
Asocierea cuvântului „sânge", care defineşte un fenomen de naitură
biologkă, la cuvântul „român" sau „evreu" s-a i mpus în fapt, în epoca
pe care o avem a i c i în vedere , nu ca o metaforă pentru exprimarea plas
tică a diiferenţe:or dintre etnii, ci ca o practkă curentă, cu o anume cono
taţie politică , ca o anume metodă de i e ra rh iza r e a valorilor şi a drepturi
lor politice în societatea românească.
Pe această bază, antisemitismul devene::i politică de stat, reflectând
nemijlocit şi influenţa ideologică a nazismului german, cu o legislaţie
rasială sui-generis, elaborată în cel de-al treilea Reich ,la începutul de
ceniului patru.

4. Definirea noţiunii de evreu ; împărţirea evreilor în categorii
Introducerea sintagmei „de sânge evreiesc" în limbajul politic şi
juridic al timpului impunea şi elaborarea unei definiţii a ceea ce se înXXVII
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ţelegea de fapt prin aceasti'1 categori e e l n i 61 . Travali ul legiui torului ro
mân a fost m u l t uşurat de faptu l că o astfel de defi niţie exista deja
elaborat ă î n cadrul legislaţiei naz i s te, încă de la î n ceputul deceniului al
patrulea. Conform acestei definiţi i , , .evreu era or:ce persoană care avea
un părinte sau bunic evreu. Părintele sau bun i cul erau consideraţ.i evrei,

dacă aparţineau de religia evreiască" 24.
Raul Hilberg, în cartea sa de referinţă despre di strugerea poporului
evreu în diaspora europeană '.!.\ atrăgea atenţia asupra faptului că, în
ciuda unei formulări rasiste a descendenţei ariene sau neariene, atunci
când s-a trecu t la st abi l i rea acesteia, nu s-au găsit cri teri i strict rasiale,
în sensul clasic al cuvâ n t u lu i , pen tru d iscriminările voite. De aceea,
religia mozaică a fost luati'1 drept cri teri u de „di scriminare rasiale! " a
descendenţilor evrei �11•
In l egislaţia româncasc<'1 , cal i tatea de evreu a fost defin i t ă , pent ru
pri m a d at<1 , în Regu l am en t u l privitor la revi zu irea cet<lţeniei (9 mart ie
1 938). In art. 4 al respect ivului regulament, se preciza :

„Evrei sunt cei care, la 1 8 noiembr."e O decemb rie) 1 9 1 8, 1erau de
cult mozaic, chiar dacă u lter i or au schimbat religiunea•< �7.

Conform Decretului-lege nr. 2 6 5 0 , din 8 august 1 H O , s-� socoteau
evrei persoanele de religie mozaică :

„Cei născuţi din părinţi de religie mozaică ; creştinii născuţi din
părinţi de religie mozaică, nebotezaţi ; cei născuţi din 1rutmă de
religie mozaică, în afara căsătoriei ; evreii de sânge, atei({ 28.

Dacă legislaţia nazistă admitea categoria de „Mischl i ng " (descen
denţii unor căsătorii m ixte) , în leg islaţia românească ea era cuprinsă
tot sub genericul de „evreu".
Legile a n tievreieşti elaborate de regimul antonescian conţineau, de
regulă, u n paragraf special .de definire

a

noţi u n i i de evreu.

Dar defi n iţiile, î n m ulte cazuri, se contraziceau, motiv pentru care
a u tori tăţi le chem ate să aplice respectivele legi antievreieşti erau, nu de
puţine ori, derutate, neştiind de fapt cine i nt ră î n categoria de evreu, l a
care s e referea o lege sau alta.
I n acest sen s, este sem n i fi c:a l i v un mem o r i u nesemnat,
M i n i steru l u i J ustiţiei, l a î ncepu t u l anului 1 94 1 , în care se arăta :

adresa t

„Dacă, d upă Decret ul-lege din 8 0119ust 1 94 0 , un creştin născut din
părinţi de reliyie mozaică, botezaţi, este considerat român, în conse
cinţe[ el va putea fi militar de carieră .� i să ajzmoă la gradul de ge
nernl, respectivul nu va putea fi admis să urmeze cursurile şcolii
primare, deoarece Decretul-le9e nr. 3 438, din 1 4 octombrie 1 940
interzicea 1accesul la şcoli lal celor n�'i s c u ţ i clin părinţi evrei, indi 
ferent de religia lor; el nu va put(!CI Ji proprietarul unu i ter.en rural,
deoarece Decretul-lege nr. 3 3 4 7, din 4 octonibrie 1 94 0, considera
evrei pe aceia ce aveau ambii pclrinţii evrei sau numai unul, fără
distincţie dacă ei sau părinţii lor sunt sau nu botezaţi în altă religie
decât cea mozaică ; el va putea fi însă m0 ocat, su b regimul de apricare
a Decret ului din 8 august 1 940, do r nu va puten fi funcţionar par
ticular, simplu practicant, pentr u câ Decrett1l-le9e nr. 3 825, din
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16 noiembrie 1 940, considera evrei pe cei născuţ i din ctmbii părinţi
evrei sau n1mwi din l at ă evre u, i11 diferent de rel igie" �!I ş.a.m.d.
I n faţa acestui haos, autorul memoriului propunea completarea De
cretului-lege din 8 august 1 940 cu un alineat, prin care să se stipuleze
că, dacă religia copilului botezat la naştere este creştină şi tatăl lui s-a
botezat înainte de apariţia leg ii d i n 8 august 1 940, atunci copilul res
pectiv va fi considerat creştin.
O nouă definiţie a „sângelui evre;esc" este dată în Decretul-lege pen
tru recensământul locuitorilor având s ân ge evreiesc ( 1 6 decembrie 1 9 4 1 ) ;"''.
î n con formitate cu această nouă definiţie, erau obligaţi să se de
clare evrei şi să se prezinte la recensământ, indiferent de cetăţenia lor,
toţi aceia care au :
„amândoi sau un11l din părinţi sau măcar un11l din bunicii din par
tea tatălui s etu a mctmei de sânge evreiesc. Sunt consi de ra ţi părinţi
şi bunici de sânge evreiesc aceia care aparţin sau au 1aparţinut
vreodată religiei mozaice sau sunt sau au fost înscrişi vreodată la
o comunitate israel ită'' :1 1 .
Legea stipula pedepse grele ( 1 0 ani î nchisoare, 200 OOO de lei amendă)
pentru aceia care nu-�i declarau apartenenţa lor la evreit att:>, conform
celor prevăzute.

Definirea noţiunii de „sânge evreiesc" i ncludea şi
o împărţire a evrei lor în categorii, în funcţie de anu
mite merite recunoscute ca acte de devotament ale
unor persoane de orig:ne ev.r eiască faţ{i de statul român, de vechi mea
evreului reir>pectiv sau a familiei sale pe teri toriul românesc ş.a. I n
acest sens, Decretul-lege din 8 august 1 940 îi împărţea pe evrei în ur
mătoarele trei categorii :12 :
categoria I : evreii intraţi în Român ia după 30 decembrie 1 9 1 8 aceştia erau supuşi la interdicţii majore ;
categoria a II-a : cei naturali zaţi i ndividual până la 30 decembrie
1 9 1 8 ; ce i natural izaţi pentru contri buţia lor la Războiul de independenţă
din 1 8 7 7 ; cei care s-au distins prin acte de bravură în timpul Războiului
pentru î ntregirea n eamului ( 1 9 1 6- 1 9 1 9) ; orfanii de război şi urmaşii
categoriilor exceptate.
Nici evreii din aceast<'t categorie secundă nu intrau însă în comu
nitatea naţională, fiind supuşi la o seam[1 de restricţii privind dreptul l a
proprietate î n mediul rural, a c<'.e'S Ul la anumiic profesiuni �.a.
în categoria a III-a intrau cei nemenţionaţi în primele două cate
gorii (respectiv, masa evreilor din Români a, încetăţenită pe baza decre
telor-legi din anul 1 9 1 9) ; ei puteau practica anumite profesiun i , dar pe
un tărâm limitat.
Legea de mai sus prevedea, totodată, că :
„obligaţiunile militare, fiind obligaţ iuni de on oare, se transformă
pentru evreii din categoriile I şi a III-a în obligaţiuni fisca le sau de
muncă, iar evreii din categoria ci II-a erau opr iţi de a fi militari de
carieră" :i:i.
4.1.

Categoriile
de evrei
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Disoci erea cel e i d e a doua categori i , ce părea să confere an um i.te
drepturi ,a devenit, în curând (după instaurarea regi mului antonescian),
aproape literă moartă, deoarece - cu rare excepţii - evrei i , în general,
au fost excluşi din cele mai multe domen ii de activitate.

lnlocuirea principiului
de numerus clausus cu
cel de numerus nullus

Dacă Decretul-lege din 8 august 1 940 se
baza pe principiul de numerus clausus, sta
bilind categoria a I I-a ca fiind o categorie
exceptată, care putea beneficia de anumite
drepturi, legislaţia an tonesciană nu a mai acceptat un atare sistem de
împărţire pe categorii ca regulă prestabilită. O seamă de legi îi vizau pe
toţi evrei i , fără n ici o excepţie. Atunci când se admiteau anumite excep
tări de la aplicarea legii, se preconiza analiza fiecărui caz în parte de
către o comis:e specială, i ar deciziile se dădeau nominal, pe baza Jurna
lulu i Consiliului de Miniştri . Intregul demers se dovedea a fi extrem de
greoi şi presupunea o birocraţie tipic<l. statelor totalitare.
A:Stfel, Decretul-lege nr. 1 4 3 , din 9 martie 1 943, stipula că unii
evrei cu merite deosebite pot :
„fi asimilaţi în totul sau în parte cu românii etnici prin Decret al
Conducătorului Statului şi pe baza Jurnalului Consiliului de Mi
niştri" 3'i.
Potrivit acestei prevederi , până în august 1 944, au fost exceptate
de sub rigorile anumitor legi de românizare câteva zeci de persoane, care
u rmau să primească înapoi bunurile lor expropriate.
Aceste modificări intervenite în prevederile unor acte n ormative
reflectă o anumită fluctuaţie, de natură pur tactică. In momentul pre
luării puterii, Conducă torul Statului avea planuri drastke de eliminare
totală a evreilor din societatea românească. Este concludentă în acest sens
declaraţia pe care o făcea unui corespondent al ziarului „Stampa" , în
octom'brie 1 940, arătând că c-1 intenţionează să rezolve problema evreiaSICă :
„substituind încetul cu încetul pe e vrei cu români şi în primul rând
cu legionari(( :t>.
Şi chiar dacă î i disocia pe cei care s-au stabi lit în ţară înainte de
anul 1 9 1 3 , cons idenîndu-i „băştinaşi", nici viitorul acestora nu era sigur,
ci1ci , după cum arăta mareşalul :
„de ei va fi vorba la urmă, după ce va fi curăţată ţara de ceilalţi
evrei, veniţi in timpul primului război mondial sau care au invadat
ţara după tratatul de pace din 1 9 1 8, care i-a protejat şi care a im
pus României pentru ei şi pentru minorităţile etnice în general un
re9im de favoare" :)G_
4.2.

Accepţiunile operaţi onale date norunii ele „evreu" , categoriilor de
evrei etc. şi, pc această bază, disocierea populaţiei evreieşti locale au
servit ca punct de pornire pentru o seamă de legiuiri, ce urmau să aibă
drept conseci nţă lichidarea drepturilor şi, în primul rând, a dreptului de
proprietate.
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5. Românizarea s a u

1rest ructurarca

etnică

a

societăţi i româneşti

Caracterul rasi al al legislaţiei s-a afirmat cu deosebi tă asprime pri n
legile de expropriere, pe calea aşa-zisei „româniz[tri" a proprietăţilor
rurale, urbane, i ndustriale şi comerci ale evreieşti.
Mareşalul Antonescu concepea problema românizării ca o piatră
unghiulară a staLUlui nou, pe care vro i a să-l inst a ureze. In con:cepţia Con
ducătorului Statului, românizarea avea două aspecte : problema pătrun
derii elementului românesc î n viaţa economică şi problema „purificării
atmosferei de elemente iudaice". In acest sens, este relevantă următoarea
declaraţie făcută de mareşal în şedinţa Consiliu�ui de Cabinet din 7 fe
bruarie 1 94 1 :
„Dacă timpurile ar fi normal e ,eu aş proceda în mod normal la
eliminarea din Statul Român în masă a elementelor evreieşti, adică
la �zgonirea lor peste graniţă . Dar astăzi nu pot s-o fac [ . . .] şi
atunci problema aceasta o întrevăd sub aspect cu tot u l special,
adaptată la situaţia internaţională de azi. Domnul ministru Anto
nescu are instrucţiuni precise în această privinţă. Trebuie să stu
diem şi pentru oraşele de provincie şi pentru capitală rezolvc1rea
acestei probleme" 31.

După cum se arăta într-un m aterial documentar întocmi t la Dire.::
ţia românizării , colonizării şi inventarului , politica de românizare pe
care mareşalul a aşezat-o pe primul plan al programului său de renaş
tere naţională urmărea trei ţeluri formulate astfel :
„a. înlăturarea elementului evreiesc şi a celorlalte elemente st răine

parazitare de la dominaţiunea în toate resorturile economice la care
ajunsese prin speculă şi corupţie ; b . reintegrarea românilor în stt1.
pânirea averilor şi bunurilor economice de pe pământul românesc ;
c. constituirea unei noi burghezii româneşti, capabilă să reziste şi
să se dezvolte prin propriile ei mijloace" :is.

Atari susţineri despre bararea de către evrei a as.:-ensiunii bur
gheziei române coincideau cu altele, de aceeaşi n atură, fficute incă l a
mijlocul secolulpi trecut.
O anume reţinere faţă de activităţile i ndustriale şi comerciale la
unii români era transformată într-o vină a evreilor, care ar ocupa locul
cuvenit majoritarilor, în dinamizarea econom iei .
· De fapt, o atare reţinere era pusă î n evidenţă la un moment dat
de î nsuşi Mihai Antonescu, principalul autor al textelor legilor de ro
mânizare. Intr-o prezentare rosti.tă 'l a „Expoziţia şcoalelor indusi riale",
în octombrie 1 943, primul m i n i stru ad-interim arăta :

„dacă noi n-am stăpânit comerţul, dacă noi n -am avut in dustrie,
nu este numai pentru că ne-au lipsit capitalu rile.
Vă amintiţi, D. Cantemir, î n Descriptio Moldaviae, mtl l'turi
seşte, cu două veacuri în urml1, că noi, rom â n ii, nu i ubim comerţul
şi meşteşugurile . Este şi aceasta o mărturie a moştenirii noastre
rom�m e ; comerţul şi meşteşugurile, noi le-am privit cum le pri 
veau romanii de altădată, profesiuni ale pelegrinilor" :l!l.
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I ntegrarea evr e i l or ca şi a altor

„stnlini", în economia rom�îneascc':i,

favorizată de legile de î n c u ra j are a in dusfriei înc:1 de la i n cep u t u l
secolului al X X-lea "11, este semnalat:1 de mulţi anali�ti ca fiind benefică.
Datele statistice pe serii lungi, deci şi pentru epoca interbelică, inre
gistrează o dezvoltare palpabilă în economia românească, progrese în
semnate în domeniul industriei ; o creştere numerică a întreprinderilor,
,

a munci torilor, o
prinderi.

îmbu nătăţire în înze�trarea

tehnică a marilor între

Deci tot atâtea înfăptuiri la care, alături de burghezia românească,
au contribuit meseriaşii , industriaşii, negustorii şi financiarii evrei, fără
să fie un impediment în calea ascensiunii burgheziei româneş t i . Pro
gresul i ndustriei a dus la î ntărirea poziţiilor economice ale marii bur
ghezii autohtone " ' ·

ln acelaşi timp, î n economia rom<înească persista, chiar şi î n epoca
interbelică, o aşa-zisă „foame de capital" . Deci i ndustriaşi i şi fi n anci arii
evrei nu numai că nu au acaparat economia româneas2ă, dar, prin
capitalul pe care-l investeau, erau departe de a putea acoperi nevoile

economiei româneşti, at â t sub asp2dul cerinţe'.or p ieţei interne, în d if e ri te
rc:;muri de activitate, câ t ş i sub raportul asigurării locurilor de mundi, î n
condiţiile unei suprapopulaţii, care s e făcea t o t mai si mţită i n med i u l
rural. Este semnificativ, în a2est sens, punctul de vedere al unui econo
m i·st, p recu m a fo.c;t E. Ene, care în anul 1 9 3 7 , c u prilej ul unei dezbateri
privind aspectele crizei româneşti în cadrul cr:zei mond:ale, arăta :

„Se pnne problema smplus11lui de braţe de muncă provenite din
agricultură. ln industrie n u pot fi a bsorbite decât în jur de 200 OOO
persoane . Cât de mare trebuie sâ fie industria în România ca să
poată între buinţa cele câ teva milioane de oameni în product i.e şi
care nu-şi vor găsi nici în agricultură u n debuşeu necesar pentru
munca lor şi posibilitatea de a-şi putea câştiga astfel o existenţă
omenească ? A ici este problema cea mai tT'agică a economiei româ
neşti" "2•
Aşadar, E. Ene vorbea despre o suprapopulaţie rom<înească ele

câteva milioane, situaţie care trebuia rezolvat :1 în viitor printr-o masiv:1
atragere de inves litori şi nu prin eliminarea industriaşilor evrei, care
creau locuri de muncă şi contribuiau la sporirea investiţiilor.
Or, cercurile politice ale naţion alismul u i extremist au apreciat că
vinovaţii pentru impasul ş i criza societăţii româneşti sunt evreii şi
că unica ieşire d i n această situaţie rezidă în eliminarea categoricc1 şi
definitivă a evreilor din societatea românească.
Statul auto i n t i tulat al n aţionalismului in tegral şi totalitar respin
gea liberalismul economic, ca pe un pericol pentru fiinţa naţională a
poporului rom{1 n . „învăţiimintele istorice impuneau o economie d i rijată
şi o românizare rapidă a vieţii economice" - se arăta într-un articol
intitulat „Fundamentarea istorică a românizări i ca o metodă care se
impune de necesităţile momentului atins de statul român" 1,:i.
Procesul românizării încorpora în sine ideea eliminării treptate a
populaţiei evreieşti d i n România.
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Românizarea a fost doar a pa r e n t , , nonviolen t[1 " ; în realitate, prin
aşa-zisele legi de expropriere, guvernanţii intenţionau - de fapt şi în
ultimă instanţă, ca să folosim ex p re s iil e oficiale ale timpului - înfăp
tuirea unor
„măsuri de adevărată exterminare a fizicului evreiesc" ""·
lntr-o atare viziune, român izarea reprezen ta doar o etapă în planul
general de eli m i n are a evreilor.

De altfel, istoricul e n glez Raul Hilberg, disociind fazele distru
gerii evreilor europeni în epoca Holocaustului, distinge trei etape : 1 . de
finirea noţiunii de evreu ; 2. exproprie.rea, de p os ed are a de bunuri şi lip1s îrea evrcl lor de o rice sursă de ex i ste n ţă ; 3. l i chidarea lor fizică "5 •

Căile şi etapele
românizării

Căile şi etapele românizării au cun oscut şi ele di
verse faze şi accente : astfel, metodele de româ
nizare i'ntrodusc de mareşalul Antonescu se deose
beau de cele practicate de legionari, pentru care acest proces însemna
j af şi crimă . Mareşalul, ca om al „ord i n i i şi d i sc ipli nei militare", a con
damnat asemenea m aniere de a bo r d a r e a „ chestiunii evreieşti" care, pe
lângă alte:e, produceau o det urnare a bunurilor evreilor către jefuit ori,
în dauna stat u l u i , cc urm a să d ev ină şi in fapt p1i ncipalul beneficiar „în
dreptăţ i t".
5.1.

ConducMorul Sta t ul u i era pentru „calea legală"
se desfăşoare pe baza unei legi slaţii „ bi n e gâ nd i t e",

:

totul trebuia să

„nu numai pentru evitarea haosului, dar şi pentru a avea o aco
perir.e în faţ a v i i tori rn i i ; 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 prit:inţă la încheierea păcii. Totul trebuie situat
pe baze juridice clare, dând dreptul acesta de despăgubire care se
cuvine proprietarilor expropriaţi (menţionăm că în fapt nu s-a acor

dat n ici o despăgubire, a mânând u-se a ceastă p r ob l em ă pân ă după
terminarea războiului - n . n . ] , fie că au fost luaţi de noi şi arun
cati în Transnistria, fie ciî au dispti rut total şi nu mai ştim ele

nii.mărn l lor [ . . . ] nu ne este îngăduit să ne prezentăm la încheierea
păcii cu această problemă deschisă(', s pune a m areşalul, în şedinţa
Co n s i l i u lui de Miniştri d i n 1 3 noi embrie 1 9 4 1 t.G.

Cerinţa mareşalului ca românizarea să fie înfăptuită pe baza unei
legislaţii „b in e gândite" nu a schimbat esen ţ a abuzivă şi discrimina
torie n ic i a l eg i s l a ţi ei , n ici a româniz ă ri i propriu-zise. Căci, de fapt,
ro1rnî nizarea in s i n e , preconizat[1 de m a r e şal , fie că se î nfăptuia pe baza
u nu i cod de leg i , fie că se î n fă ptu ia prin m ;'isuri administrative, era
a b u zi v ă şi di scriminatorie ; ea î nsemn a violarea dreptului de proprietate
al evreilor şi d oa r al e vre i lor - î ntr-o societ ate, în general, bazată
pe proprietatea privată, exproprierea proprietăţilor evreieşti, într-o so
cietate î n care era garantat d rept u l la proprietate. Tot atâtea măsuri,

deci , care dovede a u .:-ă evr e i i erau scoşi de sub prevederile legislaţiei

generale de ocrotire a dre p t u ril o r cetăţeneşti şi transformaţi în victi-
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mele unor măsun impuse prin

autoritate şi constrângere,

în

vederea

îndeplinirii programulu i politic al dictaturii.
·
In conformitate cu acest program şi pe baza legilor decretate şi
semnate de mareşal, au intrat în patrimoniul statului, prin expropriere
şi f<'iră nici o despăgubire, uneori şi prin confiscări şi rechiziţii : pro
prietăţile rurale de toate categoriile ; proprietăţile imobiliare urbane ;
majoritatea proprietăţilor comunitare ''' ; întreprinderi comerciale şi i n
dustriale din anumite ramuri etc.
In privinţa românizării întreprinderilor industriale şi comerciale
şi a acţiunilor societăţilor anonime, s-au mai folosit şi metode ca :
- numirea de controlori sau administratori în întreprinderile ne
expropri ate ;
- nominalizarea tuturor acţiunilor la purt[1tor şi trecerea lor î n
proprietatea românilor etnici ;
- încurajarea transferului de proprietate către românii etn'. ci „prin
bună învoial ă " .
Pentru înfăptuirea operei de românizare, care implica măsuri eco
nomice şi organizatorice, dar, nu mai puţin, şi măsuri politico-admi
nistrative, trebuia creat un cadru organizatoric corespunzător. Astfel,
aveau un rol important de îndeplinit : Ministerul Economiei Naţionale,
Ministerul Munci i , Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale şi, în special , Minis
terul de Interne, care era chemat să acţioneze în transpunerea acestui
program - prin „legea forţei" şi nu doar prin respectarea forţei legii.
Au fost create şi organisme speciale ale românizări i , precum Direcţia
Românizării, Colonizării şi Inventarului, Centrul Naţional de Româ
n izare ş.a.
Documentele cuprinse în volum pun î n evidenţă nu doar ce şi cum
s-a românizat, ci şi etapele românizării.
Dacă în lunile iulie-august 1 940, regimul dictaturii regale instituia
primele legi de românizare, sti pulând, în principal, inte1idicţii, concedieri
din anumite domenii de activitate, mai puţin deposedări de bunuri, în pe
rioada septembrie 1 940-1 9 ianuarie 1 9 4 1 , odată cu instaurarea statului
naţional legionar, se trece la adoptarea decretelor-legi de expropriere a
bunurHor evreieşti şi de eliminare a evreilor d i n toate domeniile de acti
vitate ale societăţii româneşti.
Primul decret-lege de expropriere este cel din 4 octombrie 1 940,
privind exproprierea proprietăţilor rurale evreieşti ; legea n u a admis
luarea în considerare a categoriilor exceptate prin Decretul-lege din
8 august 1 940 - fapt pentru care evrei erau consideraţi şi cei care
aveau doar un părinte evreu, neluându-se în considerare dacă ei sau
-

părinţii celor expropriaţi au fost botezaţi '1 i.
Au urmat legile de expropriere a izlazurilor, fâneţelor, pădurilor,
c u toate construcţiile ş i instalaţiile, a morilor de orice fel ş i de oriunde,
a pivelor, teascurilor, instalaţiilor pentru industria forestieră ; a caselor
de filme, a sălilor de cinematograf, a birourilor de voiaj şi turism, a va
selor şi plutitoarelor ş . a .m .d . "8•
•

Vezi în acest sens deciziile m i n i s teriale din Anexă.
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Intrucât n-au fost expropriate toate întreprinderile, pe lângă cele
rămase în proprietate evreiască s-a creat instituţia comisarilor de ro
mânizare t.9.
Conform indicaţiilor Conducătorului Statului, în această funcţie
au fost numiţi, de regulă, legionari, chemaţi să se pregătească pentru
„rosturile viitoare ale economiei naţionale şi să fie succesorii fireşti ai
acelora care trebuiau eliminaţi" rio . Comisarii trebuiau să asigure subor
donarea aot:ivităţi'i intreprinderilo.r respective politicii economice a sta
tului, să împiedice transferul acţiunilor, camuflarea vânzărilor, să con
troleze şi să aprobe toate actele de dispoziţiune din întreprinderile pe
lângă care funcţionau.
Având puteri nelimitate, comisarii, în special cei recrutaţi din rân
dul membrilor mişcării legionare, au comis nenumărate abuzuri , peri
clitând chiar desfăşurarea „normală" a româniză,r ii . După a precierea unui
funcţionar din Ministerul Economiei Naţionale, lucrurile ajunseseră atât
de rău, încât consi'dera că : „ne curăţăm dacă m ergem înainte cu comi
sari i . S-au făcut o mulţime de hoţii şi pătăm regimul" 51.
La 1 8 ianuarie 1 9 4 1 , s-a desfiinţat instituţia comisarilor, iar con
trolul asupra întreprinderilor evreieşti a trecut în atribuţia unei comisii
centrale din cadrul Ministerului Economiei Naţionale, care avea să func
ţioneze ca un organ central de cenzură a tuturor faptelor şi actelor în
legătură cu activitatea normală a întreprinderilor de comerţ şi indus
trie evreieşti, toate acestea fiind privite în perspectiva „viitoarei reforme
de reconstrucţie a vieţii economice" 52.
Dacă procesul exproprierii bunurilor industriale şi comerciale era
parţial , românizarea forţei de muncă a fost concepută ca o măsură atot
c u prinzătoare. Mai întâi evreilor li s-a interzis să se i n struiasc ă în şcolile
de stat. Nu aveau dreptul să se caiifice în vreo profesie atestată legal.
Evreilor li s-a interzis „să fie" artişti, avocaţi, ingineri, medid, flar
macişti, meseriaşi, ucenici 53• La 12 noiembrie 1 940, era semnat de Con
ducătorul Statului Decretul-lege pentru românizarea personalului din în
treprinderi, decret prin care se arăta că, exceptând instituţiile evreieşti
cu caracter strict religios sau cultural, întreprinderile civile sau comer
ciale, cu sau fără scop lucrativ, precum şi asociaţiile, fundaţiile şi stabi
limentele de orice fel nu vor putea avea în serviciul lor salariaţi evrei.
Conform prevederilor legii , întregul personal evreiesc din întreprinderile
mai sus menţionate trebuia să fie concediat până la data de 3 1 decem
brie 1 94 1 ; legea prevedea anumite exceptări, în cazul urmaşilor direcţi
ai voluntarilor, invalizilor şi morţilor din Războiul de independenţă şi
din primul război mondial.
I n general, concedierile trebuiau înfăptui te pe măsură ce specialiştii
evrei erau înlocuiţi de români, evreii respectivi urmând să fie menţinuţi
până când românii înlocuitori îşi vor însuşi profesia practicată de evreii
pe lângă care erau acreditaţi 5'1.
•

Românizarea, concepută de mareşal, încă din septembrie 1 940, ca
o reformă sod ală de anvergură, îşi cont inuă cursul l?i după înlăturarea
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legionarilor de la putere (dupZi reprimarea rebeliunii legionarilor din
ianuarie 1 941), dar într-un alt ri t m şi în al te condiţi i . Dup<1 aprecierea
istoricului german A. Hi'llgruber, mareşalul intensifica acum ritmul ro
mânizării pentru a dovedi netemeinicia acuzaţiilor aduse din partea unor
legionari că ar fi în slujba iudeo-masoneri<'i :,:,_ în acest sens, este semni
ficativă ş i declaraţia făcutft de Conducătorul Statului î n faţa reprezen
tanţilor presei, la sfârşitul lunii ianuarie 1 9 4 1 , cu care ocazie arăta :

„Numai duşmanii adevărului pot să creadă că generalul Antonescu
se va abate de la drumul forţelor creatoare ale naţiunii române şi
de la încadrarea neamului nostru în spirit11 l nou al vremii şi în
alcătuirea viitoare a sud-estului Europei . A ce st slat nou va Ji un
stat întemeiat pe primatul românesc în toate domeniile şi se va
întemeia pe structura noastră agrară şi ţ ărănească. Naţionalul şi
socialul vor fi pietrele de temelie. Toate reformele n ecesare înlătu
rării vâscului şi influenţelor străine pentru asigurarea destinului
nostru naţional le voi înfăptui fără şovăire. Toată lupta şi aşezarea
marii revoluţii naţional-socialiste german e şi înfăptliirile fasciste ne
vor sluji ca temeiuri de experienţă pentru a altoi pe sufletul şi
nevoile româneşti, rodul acestor organizări de popoare, temeiuri de
lume nouă" 56•
Am reprodus in extenso această declaraţie, considerând-o re:evantă

pentru rconvingerile politico-ideologice ale mareşalului : pe de o part..?, o
xenofobie implacabilă, iar pe de altă parte, o adeziune fără rezerve l a
idealurile „marii revoluţii naţional-socialiste germane" ş i la „înfăptuirile
fasciste".
De altfel, mareşalul, nu o dată, a accentuat că educaţia patriotică
impune insuflarea sentimentului de ură faţă de „duşman i " . În acest sens,
făcea următoarea mărturisire în Consiliul de Miniştri d i n 8 aprilie 1 9 4 1 :

„Aşa am crescut eu, cu ură împotriva turcilor, jidanilor şi ungu
rilor. Sentiment11l acesta de ură împotriva duşmanilor patriei trebuie
împins până la ultima extremă. Îmi iau eu aceastt1 răspundere" 5i_
"'

l

In această nouă etapă a românizării, continuf1 extinderea contro
lului statului asupra principalelor întreprinderi evreieşti. Controlorii .� i
administratorii numiţi pe lângă aceste întreprinderi aveau î n con t i nuare
a'tdbuţia de a veghea ca ele să funcţioneze „în spi ritul românizări i", prin
românizarea capitalului şi a personalului, nom i n a lizarea acţiunilor la pur
tător şi tran'Sfel'ul lor la românii etnici, dreptul de preempţiune al statului.
La 2 7 martie 1 94 1 , a intrat în vigoare Decretul-lege pen t m t recerea
imobilelor urbane evreieş t i în patrimoniul statului .-.R. Mareşalul considera
această măsură ca fiind o dovadă a

„integrării poporului român în spiritualitatea naţionalistă ca re stră
bate Europa, fixând temeliile viitoare şi sclnclloase ale vieţii naţi 
unilor" 5a_

Legea a fost concepută ca o reformă de importanţă politi că naţio
nală, socială şi economică, aprecia m inistrul de stat Mihai Antonescu
(autorul textul ui legii), tăci :
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„prin ca n 11 s-a 1mnărit doar in terzicerea pentru totdeauna ca
evreii să a i /Jă drept de proprietate în Romdnia, ci şi o restructurare
a socie tătii românesti" GO.
Legea i- � e x c e pt a t pe evreii care au fost răniţi, decoraţi sau citaţi
cu ordine d e zi pentru acte de br avu r ă în războaiele României sau pe
d e scende n ţ i i celor c;'izuţi în aceste războ aie Dar şi aceştia puteau fi scu
t iţi doar pe baz;'1 de decret-lege adoptat conform propunerilor Consi
.

l iului de Miniştri fi i .
I n acelaşi t i m p, M i h a i An t onescu p r e c i za că trebuie să se :
„limiteze foa r t e rigid aceste cazuri pentru ca să nu pară că facem o
r ev enire asupra principiilor " G2•

Legile de român i zare u rmau în cascadă p e tot parc:ur�ul anilor
1 94 1- 1 942, dml ;1 u f os t e x pro p ri a t e î ntreprinderile i n du st riale de spirt,
rafin[iri i lc de alc o o l de ori ce fel, fabricile de medicamente ş . a . Au tre
cut în p at r im o n i ul statului c r ea n ţ e l e i potecare, spitalele şi casele de
sănătate, n umeroase propriet[1ţi com unitare etc. Au fost suprimate drep
turile de orice fel asupra subsolulu i , a m aterialelor le mnoas e ele orice
natură G:i.

Pentru romf111i zarea proprietăţilor evreieşti d i n Basarabia şi Bu
covina, a fost promulgată o lege specială, în septembrie 1 94 1 , toate
bunurile evreieşti i ntrâ n d în patrimoniul statului, fără somaţie sau alte
formalităţi G 'i .

Spre deos e b ir e de Vechiul Regat ş i sudul Transilvaniei, aici au
fost expropriate toate întreprinderile industriale şi comerciale. S-a creat
un „cadru juridic" corespunzător şi pentru exproprierea proprietăţilor
mobile şi imobile rămase de l a evreii deportaţi în Transnistria, decla
rate prin lege „bunuri părăsite" ; au fost împuternicite organisme sta
tale speciale pentru administrarea lor G:>.
Cu toate cele cie m a i sus, trebuie subliniat că, în ansamblu, româ
nizarea nu s-a î n fă ptu i t în ri tmul preconizat de guvernanţi, înlocuirea
evreilor în anumite domenii de activitate dovedindu-se a fi un proces
mai complicat . Asl fel, planurile i n i ţiale al e românizării n - a u putut fi
respectate.
Î nlocuirea evreilor a ngaj aţi în întreprinderi nu s-a încheiat până

l a 31 d e c e m b ri e l!J 4 1 , cum a fost preconizat ele legea din 1 2 noiembrie
1 94 0 (deşi Min isterul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale depunea
stăruinţe deosebite pen t ru romfmizarea grabnică şi completă a persona
lului din întreprinderi ) . Termenul a mai fost prelungit de câteva ori ;
aşa se explică faptul că, la 1 m artie 1 943, din 28 225 de salariaţi evrei,
câţi erau Ia 16 noiembrie 1 9 4 0 , mai rămăseseră G 4 1 G firi.

I n i a n uar i e l !J 4 4 , a p ar e o nouă lege, care cerea dublarea obligatorie
cu români a tutu ror evreilor care mai l ucrau în î ntreprinderi 67.
Menţinerea unui
faptului că pregătirea
că toţi cei reţi nuţi în
bani pentru obţi nerea

număr de evrei în întreprinderi se datora atât
lor profesională era de neînlocuit, cât şi aceluia
locurile ele muncă plăteau o sumă importantă de
carnetelor de scutire de munca obligatorie.
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fntr-un documentar întocmit de cabinetul militar din cadrul Pre
şedinţiei Consiliului de Miniştri - la cererea şi pe baza indicaţiilor
mareşalului -, se arăta că din banii rezultaţi din taxele plătite de evreii
bolnavi, de titraţi, cât şi din taxele plătite pentru carnetele de scutire
de muncă obligatorie, statul va putea face o operă de ajutorare pentru
familiile celor mobilizaţi, precum şi de dotare cu materiale a diferi
telor instituţii de stat 68.
In privinţa românizării întreprinderilor industriale şi comerciale
evreieşti, într-o informare a C.N.R„ se arăta că până în februarie 1 942
scopul legiuitorului a fost :
a) împiedi'Carea cumpărării de tătre străini a firmelor evreieşti ;
b) asigurarea canalizării spre români a cumpărării de fonduri co
merdale şi industriale evreieşti (circa 2 OOO de firme, c:am 8-100/o drin
totalul firmelor) GO.
O lege generală de expropriere a tuturor î ntreprinderilor indus
triale şi comerciale evreieşti nu a fost promulgată. Cauzele au fost de
natură economică şi tehnico-organizatorică.
Românizarea comerţului şi industriei însemna de fapt, în viziunea
experţilor, clădirea unui nou aşezământ, care trebuia să înceapă cu
pregătirea elementului românesc atât din punct de vedere tehnic, cât
şi din punctul de vedere al asigurării fondului de capital necesar pre
luării şi dezvoltării întreprinderilor respective. Astfel, într-un documen
tar întocmit de Ministerul Economiei Naţionale, la începutul anului 1 942,
se arăta printre altele :
„Nu se poate face o înlocuire de capitaluri. Comerciantul şi indus
triaşul nu pot fi creaţi în mod spontan. Complexitatea vieţii econo
mice, care se sprijină pe principiul continuităţii şi echilibrului, nu
permite folosirea aceleiaşi metode [în toate cazurile
n.n.] de ro
mânizare, întemeiată pe deposedarea evreilor. lnlăturarea acestora
ar produce un grav dezechilibru în economia ţării" 70.
Din aprecierile mai sus citate, şi care nu erau singulare, rezultă
recunoaşterea , fie ea şi indirectă, a utilităţii evreilor în organismul eco
nomic românesc.
Măsurile cele mai importante de expropriere au fost înfăptuite în
decembrie 1 942. Legile ulterioare preco
perioada septembrie 1 940
nizau măsuri administrative, organizatorice, de întreţinere şi valorifi
care a bunurilor expropriate, de organizare a evidenţei asupra bunu
rilor neexpropriate şi de pregătire a condiţiilor pentru extinderea ro
mânizării.
-

-

5.2. Beneficiarii
românizării

Actele legi'slative în legătură cu înfăptuirea româ
nizării cuprind nenumărate prevederi cu privire la
stabilirea grupurilor sociale şi etnice, benefidare
ale românizării .
Mareşalul a atras atenţia, încă în cadrul unui Consiliu d e Miniştri
din 26 septembrie 1 940, asupra faptului că cei care se ocupă de eco
nomia naţională trebuie „să exercite dreptul de preempţiune al sta-
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tului pentru tot ce lichidcad1 evrei i , pentru că altfel bunurile respec
tive vor trece în mâi nile altora, nu ale românilor 1 1 .
Spre nemulţumirea etnicilor germani din România, mai toate ac
te:e norma tive privi nd vânzarea bunurilor expropriate de la evrei pre
cizau prioritatea etnicilor români în preluarea acelor bunuri.
Cercurile financiare româneşti urmăreau să profite cât mai sub
stanţial de pe urm a politici i de românizare. Aşa se explică implicarea
directă în acest proces a Băncii Naţionale Române, care deschidea cre
dite de românizare încă din ianu arie 1 94 1 , fiind autorizată ulterior,
printr-un decret-lege, să acorde credite de peste un miliard şi jumătate
de lei în scopul românizării - fireşte, în schimbul unor ipoteci şi ga
juri asupra fondului comercial şi a componentelor sale. Tutelând cele
lalte institute de credit, special î nfiinţate pentru susţinerea o perei de
românizare, Banca Naţion ală Român ă devenea , de fapt, unul dintre be
nefic;arii efectivi ai acestui proces.
Dacă în declaraţii oficiale se susţinea că prin românizare vor fi
soluţionate problemele sociale ale categoriilor mai puţin înstărite creându-se o nouă burghezie românească -, că vor fi recompensaţi cei
care au luptat pe front, că vor fi împroprietăriţi funcţionarii publici
şi refugiaţii din teritoriile amputate î n realitate, m ulte dintre proprie
tăţile rurale şi cele imobiliare urbane expropriate au fost scoase ]a li
citaţie şi adjudecate, desigur, celor care ofereau sumele cele mai con
venabile.
In acelaşi timp, numeroase proprietăţi evreieşti au trecut, totuşi,
în posesia reprezentanţilor capitalului german (din cel de-al treilea
Reich) sau a etnicilor germani, cetăţeni români.
Sunt concludente în acest sens numeroase documente de epocă ,
printre care scrisori adresate de către conducătorii partidelor politice
mareşalului sau chiar informări provenite din partea diferitelor minis
tere de resort.
Astfel, C.I. Brătianu îi scria Conducătorului Statului, incă în decembrie 1 940 :

„Comerţul european se pune sub conducerea Germaniei, care pune
mâna pe în treprinderile comerciale şi financiare ale acestor ţări,
cumpărând sem comandând întreprinderile lor până atunci naţio
nale. Ea începe opera sa impunând programul său de prădare a
averilor evreieşti, apoi a celor naţionale pe care le poate înlocui" 72.
Intr-un raport nesemnat al Ministerului Economiei Naţionale, de
la începutul anului 1 9 4 1 , se furnizau informaţii cu privire la modul în
care capitalul german a acaparat majoritatea întreprinderilor evreieşti
din Banat. Iar în iunie 1 9 4 1 , Iuliu Maniu îi s�ria Conducătorului
Statului :

„Germanii sunt comercianţi de bani şi de mărfuri ai continentului,
deci şi ai României ; [ . ] numai în industria petroliferă au trecut
sub control german 6 întreprinderi, cu un capital de 2 767 OOO OOO
lei (fără a avea şi valoarea producţiei şi a cifrei de afaceri a aces
tor întreprinderi). Aceasta nu este o simplă infiltraţie, ci o precisă
..

https://biblioteca-digitala.ro

invazie, o acaparare. Nu este o românizare, cum afirmaţi dumnea
voastră, ci o înstrăinare, cum afirm eu" 73 .
Ca exemplu în acest sens poate servi şi faptul că cea mai bine
utilată societate special izată pentru comercializarea şi exportul ţiţeiului,
cum a fost cea a lui L. Saniele vi ci , a fos t c um păra tă de societatea ger
mană „Oel A.E.G.", pusă sub preşedinţia lui Funk, ministrul econo
miei al celui de-al treilea Reich �i cre a t ă cu s c opul precis de a monopo
liza petrolul românesc ir..
Dar problema pătrunderii capitalului g erman în economifl româ
nească prezintă interes, în contextul introd ucerii de faţă, doar în mă
sura în care constituie un arg ument compl ementar pentru înţelegerea
faptului că românizarea nu e ra expre s i a poli tidi naţionalismului integral ,
în s en s ul strict al cuvântului, ci c :>.pre�b u n e i politici d is cri m inatorii,
îndreptate în prim ul rând i m r o t r i v a evrc i 1 or . Iar această politică a fost
promovată de regimul a n t o n e s c i a n , î ntr-o vadantă s pe;:-ifică locală, până
în momentul înlăturării sa l e. Căci dacă, în contextul schimbării mersu
lui evenimentelor pe front, mai ales în a doua jumătate a anului 1 942,
în favoarea coaliţiei Naţiunilor Unite, m a reş alul nu a aderat la politica
„soluţiei finale", dictată de Fi.ihrer, acest lucru nu a însemnat că el a
renunţat, î n g e n e ra l , h po l i t i ca sa an t i s emită , l a „curăţirea etnică" a
societăţii româneşti.

„Voi trece peste tot şi peste orice greutate pentru a purifica total
naţia de această neghină, voi î nfiera la timp pe toţi acei care au
venit (ultimul dl. Man iu) şi vor veni să mă împiedice a răspunde
dorinţei majorităţii imense a acestei n aţii" 7.3.
Acesta era „angajamentul" pol it i c al mareşalului Antonescu în
problema evreiască, la sfârşitul a nului 1 942.
In acest sens, istoricul american H. M . Sachar evidenţia faptul că
regimul antonescian,
„vrând să se pună bine cu alia ţii , a oprit deportările, continuând
însă politica de prigon i re şi de umilire a populaţiei evreieşti" 76.
Politi ca de purifi c are etnică a soci e tă ţi i româneşti urmărea - potrivit vederilor mareşalului - ş i celel alte m inor l tăţi conlocuitoare, dar
ea era net difere n ţi a t ă în raport cu pol i t ica sa antievreiască.
In a ces t sens, în Consiliul din 16 n o i e mb rie 1 943, ma reşalul declara :
„Dacă circwnstanţelc îmi vor aju t a să câştigăm războiul, atunci fiţi
siguri că nu este altă soluţie decâ t d eplasarea maselor minoritare
printr-o reformă pe care va trebui s-o facem şi prin eliminarea
acestor mase minoritare din mijlocul elementului românesc. Dar
până atun ci ce facem cu clem,entul ucrainean, polonez ? Până atunci
trebuie să-i tratăm absolut la drepturi egale [ . . .] noi trebuie să fim

toleranţi" 77.

Cu evreii lucrurile se prezentau cu l o tul altfel. De aceea, pentru
ei, aparattul de s t a t prevede a reforme şi i ns ti:tuţii pe nmslUră.
Xb
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6. Centrul Naţional de Românizare
Unul dintre organismele de bază ale Statului în problema evreilor,
„acest Centru de Românizare trebuie să ajungă să absoarbă în
funcţiunea lui întreaga operă de românizare. El tr.ebuie să cu
prindă, prin urmare ,atât bunurile rurale, bunurile fluviale şi mari
time, vapoarele evreieşti, cât şi bunurile imobiliare urbane, rămâ
nând ca treptat, treptat, să se poată ocupa şi de problema români
zării fondurilor economice, adică a fondurilor comerciale �i indus
triale" 78.
In această succintă caracterizare, ministrul de stat Mihai Antonescu
(autorul textului de lege privind înfiinţarea Centrului Naţional de Româ
nizare) schiţa, de fapt, esenţa activităţii acestui nou organism.
Centrul Naţional de Românizare a luat fiinţă în luna mai 1 9 4 1 , ca
un organism special pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri, având
ca principală atribuţie să foc{1 d i n exproprierea bunurilor evreieşti „o
mare reformă constructivă educatoare şi întăritoare a elementului ro
mânesc", prin „românizarea progresivă a vieţii economice".
Reorganizat de câteva ori, pe parcursul celor aproape patru ani de
existenţă, în esenţă menirea acestui organism nu s-a schimbat : a cen
tralizat întreaga activitate de românizare ; a organizat, condus şi supra
vegheat lucrările pentru luarea în primire a bunurilor trecute în patri
moniul statului ; a administrat provizoriu aceste bunuri ; a distribuit şi
lichidat respectivele bunuri evreieşti, după normele stabilite de lege.
In relaţiile cu populaţia evreiască, Centrul Naţional de Românizare
s-a afirmat ca un organism represiv, poliţienesc, cu drepturi discreţionare
asupra proprietăţilor evreieşti ; îşi întemeia activitatea pe administratori
şi giranţi şi recurgea masiv la serviciile unor denunţători plătiţi.
Ca instituţie ce administra bunurile expropriate ale evreilor, C.N.R.
devenea rentabil pentru stat, aducând un venit anual de peste două mi
liarde lei, sumă ce provenea din arendarea şi închirierea bunurilor ex
propriate.
Din prevederile Decretulu i �lege nr. 2 3 1 , din 2 februarie 1944, re
feritoare la modul de repartizare a încasărilor realizate de Centrul Na
ţional de Românizare, rezultă rolul atribuit acestui organism într-o vii
toare politică de investiţii în regiunile colonizate, în etapa aşa-zis con
structivă a românizării vieţii economice. Se preconiza crearea unui fond
special pentru opera de colonizare a românilor în zonele cucerite.
Centrul Naţional de Românizare urma să „lichideze" bunurile evre
ieşti prin vânzare, considerându-se această operaţiune ca fiind o acţiune
cu caracter de program, căci :
„prin lichidare se obţine realizarea programului constructiv de ro
mânizare a bunurilor" 79.
Cât şi cum a beneficiat societatea românească, în totalitatea ei, şi
nu doar statul totalitar, de pe urma românizării, dacă, într-adevăr, prin
deposedarea evreilor de bunuri materiale şi eliminarea lor din domeniile
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de a ct i vi ta t e, s-a ob ţinu t „o în săn ăto şi r e a soci e tăţi i româneşti", sunt tot
atâtea întrebă ri , care n u au fost încă elucidate de ş t i i nţa istorică ro
mânească.
In p rivinţa consecinţelor românizării asupra po p ul aţi e i evreieşti din
Vechiul Regat şi de pe te r i t o ri ul Tr a nsi l vaniei ră m as sub adm i nis traţie
românească, unele date au fost furn izate în supli mentul z ilni c al re
vistei „Finanţe şi I ndustrie " ; după c alcule a p roxim a t i ve , p rin expro prie
rea bunuri lor rurale, a imobilelor urba ne , a vasel o r ş i plu titoa rel o r ş . a . ,
evreii au fost dep o se daţi de proprietăţi c a re C'Ch ivalau cu o sum ă de
peste 70 m i aa rdc de l � i (vezi J. Ancd, D.C.F.R.J.II., vol . IV, p . 406).


7.

nestricţii privind viaţa cultual-comu nitară.
Centrala Evreilor din Romfmia

Pri ntre prime l e decizii an tievreieşti el abo ra t e în zilele urm ă toare
i nstaurăr i i statului n a ţio n al l eg i o n a r , au fos t cele referitoare la îng ră d i 
rea a c tiv i tă ţ i i cultului mozaic . Prin decizii speciale ale Ministerului Cul
telor ş i Artelor, se făcea o di <;oei ere în trc toate cu l tele .creştine şi cel
mah om e d a n , pc de o parte, şi co n fesi unea mozaică, pe de altă parte.
Dacă to ate cul tele cre şt ine, precum şi cel mahomedan erau pro tej ate de
statul român şi <;e aut o riza funcţionare a lor, în legătură cu confesiunea
mozaică statul doar constata „existenţa ei de fapt" so.
Cultul mozaic nu-şi mai putea exercita activitatea decât într-un
cadru restrâns şi sub controlul d i rect al statului.
Prin legile ulteri or ad opt a te statul nu mai acorda nici un fel de
5ubvenţie Cultu:ui mozaic, iar prin l eg i le de românizare a proprietăţilor,
ins tituţii le cultuale evreieşti au fost, practic, deposedate de b aza lor
materială (vezi în acest sens Anexa clin volumu'l de faţă).
Dar m ă su ri le luate împotriv:1 v i eţ i i cultua>comunitare nu vizau
d o ar activitatea cu:tual-rcligioasă, în sensul s t ri ct a l cuvântului, ci în
primul rând aveau ca scop transformarea org a ni za ţ i i l o r comunitare evre 
ieşti în organisme subo rd o n ate p oli t ic ii antievreieşti a statului.
In acest scop, în toamna anului Hl4 1 , a ap ăr ut o decizie guverna
ment ală cu privire la n u m i rea u n u i î m pu t ern ici t al g uvernului pe lângă
Prc)edinţia Consiliului de Miniştri, pentru reglem ent area probl emei evre
iPşti. A fost numi t un înalt funcţionar de stat, Radu Lccca, cunoscut pen
tru bunele sale rel aţii cu Gest a po ul H t .
Deşi pentru precizarea atribuţiilor concrete ale lui Radu Lecca a
a p ăru t un De c r et - leg e abia în septem b rie 1943, când de fapt a luat fiinţă
Comisariatul pe n t ru Problemele Evreieş ti P.�, totuşi, m i s i unea lui era
clară din primul moment, chiar prin titulatura fu ncţ iei pe care o ocupa .
Prima sarcină i m po r tan tă a l u i Radu Lecca a fo st elaborarea, în
colaborare cu SS-istul Gustav Richtcr , consilierul în p1·oblemele evre
i eşti de pe lângă Ambasada Germ anlei naziste în B u cure �t i , a unui regu 
lament de fun cţ i o n are î n vederea creării u nui nou o rg anism evreiesc,
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care să se î ncadreze în noul spirit al politicii antievreieşti, promovată
de statul totalitar 83 .

7.1. lnfiinţarea
Centralei
Evreilor din
România

Prin Decretul-lege nr. 3 4 1 5 , din 1 7 de
cembrie 1 9 4 1 F\ s-.a dizolvat Federaţia Uniu
nilor Comuni tăţi�or Evreieşti din România
şi s- a înfiinţat Centrala Evreilor, organism
evreiesc sui-generis, o variantă locaU1 a aşa
zisului Judenrat (Consiliul evreiesc), creat din ordinul Reichului mai în
toate statele europene aflate sub dominaţia sau în sfer a de influenţă
germană. Conform planului nazismului german, în aplicarea „soluţiei
finale" trebuiau să fie i mplicate şi organ!sme evreieşti.
Centrala Evreilor a luat fiinţă ca o organizaţie evreiască subordo
nată regimului a ntonescian ş i îşi exercita atribuţiile sub directivele şi
controlul împuternicitului guvernului pentru reglementarea regimului
evreilor 83.
Conform Regulamentului Centralei Evreilor din România, semnat
de Conducătorul Statului , aceasta a devenit unicul organism recunoscut
de stat care reprezenta interesele colectivităţii evreieşti, căruia i se sub
ordonau toate comunităţile locale, societăţile de binefacere, culturale,
sportive sau de orice altă natură, existente în România.
Conducerea n oii organizaiţi era numită şi revocată de către împu
tern1dtul guvernului pentru reglementarea problemei evreieşti, Radu
Lecca.
Documentele pun în evidenţă : sarcinile impuse Centralei pentru
efectuarea recensământului celor de „sânge evreiesc" ; implicarea popu
laţiei evreieşti în înfăptuirea solicitărilor economice etc. dictate de gu
vern ; asumări de sarcini în aplicarea normelor de reglementare a vieţii
cotidiene a populaţiei evreieşti, ca o consecinţă a discriminărilor în drep
turi f aţă de restul populaţiei 86. (Centrala se ocupă de distribuirea aşa
ziselor cartele barate pentru evrei, cartele prin care autorităţile intro
duceau regimul restrictiv privind cantitatea de pâine şi zahăr la care
evreii aveau dreptul şi care era mai mică şi mai scumpă decât pentru
restul populaţiei). In acelaşi timp. C .E.R. răspundea de participarea evrei
lor la munca obligatorie, conform leg ii pentru organizarea muncii naţio
nale.
Astfel, în „Gazeta evreiască" (organ al C.E.R.) din 2 octombrie 1 942 ,
apărea următorul comunicat :

„Centrala Evreilor, organizaţie tutelară şi îndrumătoare a evreilor
din România, investită nu numai cu conducerea, dar şi cu grele răs
punderi pentru atitudinea populaţiei evreieşti, anunţă că cei ce nu
se vor supune, în termen de trei zile de la apariţia gazetei, chemării
centrului de recrutare pentru munca obligatorie vor fi trimişi în
Transnistria şi deferiţi Curţii Marţiale".

Centrala Evreilor era obligată să furnizeze toate datele şi infor
maţiHe cerute de autorităţi în legătură cu problemele de românizare,
trebuia să înfiinţeze şi să ţină la zi un fişier cu foile matricole ale tutu�blll
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ror evreilor din Româ n i a , emitea adeverinţa de predare a formularelor
de recensământ, pe care fiecare evreu e ra obligat s-o poarte asupra lui
(vezi , î n acest sens, î n aceeaşi Gazetă ev reiască, ordinele semnate de Radu
Lecca).
Dar, tot î n spiritul dispoziţiilor guvernului, Centrala avea sarcina
de a se ocupa de organizarea activităţii profesionale �i cultural-·artistice a
evreilor, a şcolilor evreieşti,
de organizarea asistenţei pentru evrei ş.a.
In toate aceste direcţii C . E . R . s-a folosit ele cadre evreieşti bine ca
lificate şi bine i ntenţionate, ceea ce şi explic.:i buna lor organizare şi cu
rezul tate importante în favoarea îmbuncltăţirii situaţiei evreilor. Astfel ,
în condiţiile când t ineretul evrei€sc nu avea acces la î nvăţămintul d12
s tat sub eg ida C . E . R . , au funcţion at i n stituţii de î nvăţ{imânt superior
pentru absolvenţi i l i ceelor, licee şi şcoli primare, c a re chiar dacă nu
a vea u d rept de publ ici ta te şi ch'.ar d a :: ă nu acopereau cerinţele general€,
totuşi au asigurat ca un i m p o rt ant num[ir de t ineri evrei să-şi poată
con ti n u a s tu d i i : c .
Act ivitatea Teatrului „Baraşeum" , controlată şi autorizată de Cen
trala Evreilor din România, a dat posibi l itatea actorilor, regizorilor, per
sonal u l u i tehnic să-şi exercite în continu:ire pro.fesia, oferind evreilor dii:i
B ucureşti spectacole de u n elevat nivel artistic.
Latura cea mai constructivă în activitatea Centralei a fost asigura
rea asistenţei , de care au putu t bene[da atât evreii deportaţi în Trans
nistria, cât şi cei din ţară, începând cu cei aflaţi la munca obligatorie şi
terminând c u sutele şi miile de famil ii rămase fără nici o sursă de venit.
Cu toate aceste aspecte cvasipozitive, prevederile Regulamentului
de funcţionare a Centralei reflectau o anumită concepţie a regimului an
tonescian de organizare a vieţii evreieşti pe principii medievale, de izo
lare a evreilor de restul societăţii . Evreii trebuiau ţinuţi în evidenţă se
parat de ceilalţi cetăţeni ai ţării şi sub un control permanent a l autori
tăţilor statale, între ei şi autorităţile statale i nterpunându-se Centrala,
ca factor de răspu ndere pentru î ntreaga etnie evreiască.
Pentru populaţia evreiască a încetat deci să funcţioneze principiul
cetăţenesc al libertăţii individuale, ei toţi fiind cuprinşi, î n mod obliga
toriu, î ntr-un „etnosistem", care funcţiona pe baza u nor norme discrimi
n atorii prestabil ite şi subordonate poli ticii statului totalitar.
In at ari condiţii, viaţa şi moartea evreilor depindeau de autoritatea
statală. Un asemenea regim repres iv reprezenta, m ai ales în timp de
război, o ameni nţare permanentă la adresa existenţei fizice a populaţiei
evreieşti : evreii puteau fi oricând evacuaţi, deportaţi, executaţi, fără ca
autoritatea statală să fi fost obl i gată să dea socoteală cuiva pentru mă
surile represive întreprinse.
,

,

8.

Legislaţia excepţională Î n perioada stării de război

La 22 iunie H l 4 1 , Conducătorul Statului ordona trecerea Prutului,
eveniment ce j ustifica, desigur, introducerea unui compkx de măsuri
excepţionale dictate de starea de ·război ; se impunea adaptarea econo-
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miei şi a regimului munc i i lu noile c ondi ţ ii ; s-a trecut la militarizarea
întreprinder i lor şi i n s t i t u ţ i i lo1-, înU\ rirea spiritului de disciplinCt şi îngni.
din:!a libertăţilor cetăţeneşti.
Astfel de restricţii şi măsuri excepţionale sunt inevitabile pentru
orice stat aflat în stare de război. Dar măsurile re s t ric ti ve împotriva în
tregii populaţii, introduse în România de atunci, purtau amprenta unui
stat totali ta.r, în care cetăţenii aveau în primul rând datori i şi după aceea
drepturi ; în care orice cetăţean putea fi califkat „suspect" sau „pericu
los" pentru ordinea publică ; în care acţiona legea de condamnare la
moarte şi de internare în lagăr, fără sentinţă judecătorească 87, i ar prin
cipalele trăsături ale
legislaţiei penale se exrpimau în calificarea şi
san:cţionarea cu totul arbitrară a incriminărilor, lărg i nd u s e excesiv sfera
ilicitului penal, prin sporirea incriminărilor : orice faptă putea fi decla
rată criminală 8\ orice contraven�ie putea fi socotită „crimă împotriva
statului".
-

Cadrul legislativ pentru toate aceste măsuri a fost creat, printre
altele, pri n D ec retul l eg e pentru reprimarea faptelor ce pun în primejdie
existenţa ş i interesele statului, intrat în vigoare în fe b ru a ri e 1 9 4 1 WJ,
înainte de angajarea României în război. Legea introducea pedeapsa ca
pitală, munca silnică pc viaţă pentru o întreagă categorie de i nfracţiuni.
Deşi îndreptată, în primul rând, împotriva mişcării legionare, legea sta
bilea, la art. 1 6 , că dacă infrac ţ iun il e sunt comise de evrei sau persoane
de altă origine decât cca român[1 ori de comunişti, pedeapsa se va dubla.
-

Pentru aplicarea acestor măsuri excepţionale, a funcţionat un în
treg aparat r epre si v. Administraţia de stat a devenit excesiv de birocra
tică, funcţionând pe principii mil itare, ca instrument principal de stă
pânire a populaţiei prin reprimare ; j us tiţi a a căpătat o funcţie prin ex
celenţă represivă, judecarea majori t[1ţii delictelor trecând în competenţa
instanţelor militare.
Având î n v e de re politica de discriminare etnică promovată de re
gimul antonescian împotriva evreilor, dar şi prezenţa trupelor germane
pe teritoriul ţării, toate aceste măsuri au căpătat şi o conotaţie de per
secuţie rasială, când erau aplicate împotriva populaţiei evreieşti : originea
etnică evreiască a consti tuit o cauză de incriminare suplimentară . Legile
care stipulau sancţiuni pentru „crime împotriva siguranţei sta,tului", pen
tru „sabotaj economic " , „speculă" sau alte delicte de acest fel precizau
de fiecare dată că, în cazul când delictul este com is de o persoană de
origine etnică evreiasdi, sancţiunile se dub l e a z ri �0•
Asemenea discriminări au fost i n troduse si în cazul celor condam
naţi pentru comunism ; pedepsele date comun i ştilor evrei erau totdea
una mai aspre decât condamnările pronunţate contra comuniştilor români.
Dar, pe lângă legislaţia excepţională, pri n care s-a introdus un re
gim de teroare împotriva întregi i popul aţii , documentele volumului de
faţă pun în evidenţă un complex de măsuri îndreptate î n exclusivitate
împotriva populaţiei evreieşti.
I ncepând cu prevederi, aparent, de mai mică importanţă, ca ace
lea referitoare la interdicţia pentru evrei de a deţine aparate ele r.:1dio !JJ pe
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t i mp de război şi terminând cu cele referitoare la deportări în masă,
toate se bazau pe principiul culpabilizării globale a populaţiei evreieşti,
principiu care pe timp de război se afirma cu şi mai multă violenţă decât
înainte �'.
In cazul evreilor, legislaţia represivă stabilită prin legi decretate
de Conducătorul Statul u i e ra completată cu ordonanţe, ordine, decizii şi
comunicate . Astfel, evacuările şi dislocările î n masă din căminele lor a
zeci de mii' de evrei, deportări le în Transnistria sau luările de ostatid se
executau prin ordine circulare ale Min isterului de Interne sau ale Mi
nisterului Apărării Naţionale, toate emise pe baza dispoziţii lor formale
ale Conducătorului Statului .
Execuţiile în masă, ca acelea din Iasi sau din Basarabia si Buco
'
vina, se înfăptuiau pe baza directivelor verbale sau a ordinelo � elabo
rate în limbaj conspirativ m.

Restricţiile de circulaţie (evreii n-aveau voie să călătorească fără
autorizaţie) m, măsuri cum sunt cele referitoare la stabilirea orelor când
evreii aveau voie să se aprovizioneze în pieţe sau cele referitoare la ra
ţiile de zahăr, pâine etc. la care evreii aveau dreptul pe baza cartelelor
barate, speciale, pe care le primeau prin C.E.R. sau preţul special sta
bilit pentru evrei la produse ca pâinea şi zahărul, erau comunicate, de
regulă, prin ordonanţe emise de autorităţile locale !H.
Mareşalul era preocupat, încă înainte de începerea r ăzboiu l u i , să
in troducă pentru evrei un regim de restricţii în privinţa raţiei alimentare.
Astfel, la o şedinţă cu prefecţii, ţinută la 14 martie 1 9 4 1 , arăta

:
„Am dat chiar astclzi dispoziţiuni să se studieze dacă nu putem
aplica sistemul ca în oraşele din Moldova, locuite în 'niare parte de
evrei, să interzicem cu desăvârşire pâinea şi să dăm evreilor să mă
nânce mămăligă(( ri:1.
Conducătorul Statului, încă din anul
cân d era şeful Marelui Stat Major al
Armatei Române ( 1 933), având convin
gerea că evreii sunt o populaţie pri
mejdioasă pentru statul român, era preocupat de instituirea unui servi
ciu secret special izat în urmărirea şi supravegherea populaţiei evrei e şt i flii.

8.1 . Un regim de suspiciune şi
teroare, bazat pe princi1>ii
rasiale şi discriminatorii

Cu atari convingeri, era firesc ca mareşalul, în contextul unui război

purtat alături de Germania nazistă (care în 1 9 4 1 i ntroducea pc frontul
de est unităţile de şoc pentru extermi narea evreilor), să încurajeze de
clanşarea suspiciunilor '.'ji a unei propagande agresive împotriva locuito
rilor evrei, acuzându-i global de iudeo-comunism, de colaborare cu ina
m icul şi de acţiuni trădătoare împotriva statului, să aplice, încă din aju
nul angaj[H"ii României în război, măsuri de teroare împotriva populaţiei
evreieşti.
* Aceste mă�uri le disociem în cadrul acestui paragraf doar din conside
rente metodologice, căci în realitate ele se aplicau concomitent cu întreaga legis
laţie antievreiască prezentată în paragrafele anterioare.
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In a c es t sens, documentele cu p r i nse în vol umul de faţă pun în evi
denţă măsuri ca :

a. Evacuările
Desp re începutul acestei acţiuni, g en er a lul Ioan Popescu, su bse cre 
tar de stat la Ministerul de Interne, pre zen t a o amplă informare în ca
drul ş e d i n ţei Consiliului de Miniştri di n 5 august 1 9 4 1 :

„ln ziua de 7 'iunie, prin dl general Leoveanu, care a fost la dl ge
neral Antonescu pe zonă, s-a dispus ca să se evacueze întreaga
populaţie evreiască care se găseşte pe zonă până la o adâncime de
4 km. Aceste evacuări s-au făcut în comunele în care le-au găsit ne
cesare comandanţii de mari unităţi, s-a făcut pe o zonă de 4 km pe
linia Prutului, la sud de Dunăre şi la sud de vechea frontieră, de la
Herţa până la munţi [. ..] ln afară de aceştia s-a mai evacuat o parte
din evreii şi evreii comunişti din Dorohoi, Botoşani, laşi, Tulcea şi
Constanţa. La 2 1 iunie, s-a dat ordin ca toţi evreii valizi între 1 8-60
ani care se găseau în zona cuprinsă între Prut şi Siret să fie evacuaţi
la Târgu-Jiu, ca şi cei care se găseau la dreapta Prutului, să fie
evacuaţi în comunele urbane ale judeţului. Pe 'urmă s-a dat ordin
ca în oraşele reşedinţă de judeţ să se facă concentrarea evreilor în
cartiere. Aceste concentrări s-au făcut pentru toate oraşele din Mol
dova, iar în Muntenia s-a făcut în Prahova şi în Buzău şi apoi în
Râmnicul Sărat, Tulcea şi Constanţa [ . ..] Odată cu aceasta, pen
tru a nu se petrece nici o tulburare, s-a dat ordin să se ia ca ostatici
persoanele mai importante evreieşti, preşedinţii comunităţilor evre
ieşti sau membrii cultului religios etc. În afară de aceste măsuri,
s-au mai făcut o serie de evacuări, uneori chiar de cătr.e marile uni
tăţi din zonă, care au îndreptat pe aceşti e vrei fără să aibă preciziuni
unde să-i îndrepte şi care pe urmă au fost duşi la muncă, în dife
rite părţi în judeţele Călăraşi, 'Vlaşca, Teleorman, Romanaţi, Dolj
şi nu mai ştiu unde(( m.

Pe baza dispoziţiilor mareşalului A n t o n e s cu , Ministerul de Interne
a emis un ordin circular cu d ata de 21 iunie 1 9 4 1 , ·prin care s-a dis
pus evacuarea tuturor familiilor evreieşti d i n co m u n el e rurale de pe
întregul te rit or iu al ţării (nu doar din Moldav.a) şi concentrare::i �or m
reşedinţele de judeţe (vezi J. Ancel, D .C.F.R.J . H., vol. II, p. 4 1 4-4 1 5) .
C e a însemnat pentru po pu l a ţ ia evreiască această măsură d e eva

cuare în masă şi ce repercusi uni a avut şi asupra economiei româneşti
rezultă chiar din constatăril e m a r e ş a lu l u i , făcute î n cadrul Consiliului
de Miniştri d i n 9 septembrie 1 9 4 1 :

„Noi am scos 50 000-60 OOO de evrei din târguri şi din 'sate şi i-am
dus la oraşe. Unii din aceştia însă îndeplineau în târguril e de unde
au fost scoşi o funcţie necesară în stat " ! 18•

b. Execuţiile În masă (laşi, 29 iunie - 6 iulie 1941)
Comunicatul Pre�ed inţiei Consiliului de Mini'itri, din 30 iunie 194 1 ,

î n şt i i n ţa ţara că :
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„Za laşi au Jost executaţi 500 iudeo-comunişt i (cifra dată nu reflectă
care trăseseră focuri de armă din case asupra
soldaţilo r germani şi români'' !l!l.

adevărul - n.n.)

Invocăm a ici acest document, fiind una din mărturiile cele mai rele
vante, atât cu privke la căi le prin care statul totalitar urmărea otră
virea opiniei publice şi crearea de diversiune, cât şi cu privire la faptul
că, mai ales în prima etapă a războiului, mareşalul a creat pretextele
necesare pentru a trece la politica represiunilor sângeroase împotriva
populaţiei evreieşti. Căci prin acest ;text conducerea supremă a statului,
anunţând, l a 30 iunie, o execuţie care a avut loc ou o zi înainte (fără
n'ici o referire la vreun demers proceisual sau l a vreo sentinţă dată de un
tribunal m ilitar), subscria ofidal la o atare practică de s tabilire a c.ri
mei în afora prescripţiilor legii, potrivi t pri ncipiului că este suficient ca
ceva să fie „soco tit" crimă, pentru ca acea crimă să nu poată rămâne fără
pedeapsă. (Decretul-lege privind reprimarea faptelor ce pun în primejd i e
existenţ::i statului s t ipula, l a art. 27, c ă în cazul crimelor c a •acelea d e care
erau acuzaţi evreii ieşen i , cercetările trebuie efectuate de Parche
tul Militar, în termen de 24 de ore, instanţa de j ud ecată trebuie să se
pronunţe în termen de 24 de ore de la sesizare, iar hotărârea urma să
se execute la 10 ore după pronunţare) 1oo .
Dar evenimentele din Iaşi demonstrau că evreii puteau fi execu
taţi şi fără anchetă judecătorească, fără dovedirea crimei şi fără hotărâ
rea unei instanţe judecătoreşti.
Situaţie
cu atât mai gravii, cu cât ancheta efectuată ulterior de
către Ministerul de Interne asupra deruliirii acestor evenimente a consta
ta t nevinovăţia populaţiei evreieşti. Generalul de divizie E. Leoveanu, di
rector general al poliţiei , ariita, în memoriul său adresat Conducătorului
Statului :

„nu a fost nici un soldat rănit sau mort [ . . . ] nu s-a găsit nici o
armă şi nu s-a descoperit nici un trăgător străin [ . . .] nu a existat
nici un s-emn de gloanţe pe zidurile caselor [ . . .] nici germanii nu
au avut morţ i şi răniţ i [ . . .] socotesc ci.i atacatorii au fost legionttri
şi borfaşi care urmăreau să producă panică pentru a devasta" 1 0 1 •

Şi totuşi, ancheta a fost o diversivne ; deşi s-a ·constatat nevinovăţi a evreilor (după ce au fost ucişi), n imeni n-a fost pedepsit pentru asa
sinarea a m i i de oameni nevinovaţi ; în final, s-a conchis că „Inspecto
ratul şi Chestura Poliţiei d i n Iaşi (deci tocmai instituţiile în clădirea că
rora s-a organiziat masacrul di n 29 i unie 1 9 4 1
n.n.) ş i-au făcut pe de

pl in datoria" 1 02 .
Ce-i drept, Conducătorul Statului a înfierat „dezordinile întâm
p:ate L . l la Iaş i " . î n ordinul nr. 255, de la începu-tul l u n i i iulie 1 9 4 1 ,
mareşalul a condamnat acţiunile unor soldaţi izolaţi care, „în scopul d e a
jefui sau maltrata, atadi populaţia evreiascii şi omoară la întâmplare,
astfel cum a fost cazul la Iaş i " . Dispunând să fie oprită „cu desăvârşire
orice acţiune pornită din iniţiativă individuală" , mareşalul liniştea spiri
tele că guvernul este conştient de modul în care „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
-

.
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este de nediscutat, dar numai guvernul are dreptul de a lua măsurile ne
cesare. Aceste măsuri se află î n curs de aplicare şi ele vor fi continuate
după normele ce voi hotărî" 1o� bis.
Definirea crimei organizate împotriva evreilor drept acţiune indi
viduală şi apoi dezaprobarea ei nu au fost un demers original al Con
ducătorului Statului român. După cum arată istoricul englez Paul John
son, această practică a fost pe larg folosită de Hitler încă în deceniul al
patrulea 103.
Măsurile represive împotriva populaţiei evreieşti, din vara anului
1 9 4 1 , au îmbrăcat forme deosebit de violente în Bucovina şi Basarabia,
imediat după recucerirea acestor teritorii de către armata română.
Statutul administrativ al acestor provincii era diferit de cel din res
tul ţării. Conform Decretului-lege nr. 2 506, din 3 septembrie 1 9 4 1 103 bis,
aceste provincii aveau administraţie proprie, cu reşedinţa la Chişinău şi,
respectiv, Cernăuţi şi guvernatori împuterniciţi de Conducătorul Statu
lui să conducă nemijlocit provinciile respective.
Această situaţie administrativă, cu totul specială, a Basarabiei şi
Bucovinei era astfel precizată de Mi hai A:n tonescu, într-o cuvântare ţi
nută la Ministerul de Interne, la 3 iulie 1 94 1 :
.

„Legislaţia Regatului se întinde într-o măsură foa.rte limitată asupra
Basarabiei şi Bucovinei. Purificarea etnică, reorganizarea de struc
tură pe care trebuie s-o facem în Basarabia şi Bucovina cere, pen
tru câtăva vreme, să se stabilească un zid de impermeabilitate ab
solută între Basarabia şi Bucovina şi teritoriul Regatului" 104.

De altfel, prin aceste precizări Mihai Antonescu transmitea activu
lui Ministerului de Interne indicaţiile mareşalului.
ln aceeaşi zi de 3 i ulie, Mihai Antonesou î�tiinţa Con!Siliul de
Miniştri că :

„dl general Antonescu consideră că purificarea naţională care tre
buie îndeplinită în Basarabia ne impune o perioadă de totală izolare
a Basarabiei şi Bucovinei de restul Regatului" 105,

Represaliile împotriva evreilor au -îmbrăcat formele cele mai
sângeroase în Basarabia şi Bucovina, în perioada iulie - s eptembrie 1941.
Crimele comise î n această perioadă au fost legalizate prin Decretul-lege
nr. 2 5 07, din 3 septembrie 1 9 4 1 , care, la articolul 8, precizia :
„Sunt socotite acte de guvernământ toate actele Comandamentelor
militare şi ale administraţiilor civile săvârşite în intervalul de la
22 iunie 1 94 1 până la data publicării prezentei legi" 100.

c. Deportările în Transnistria

Deportările în Transnistria 10i s-au efectuat pe baza ordinelor trans
mise din dispoziţiile mareşalului, în special în anii 1 94 1- 1 942, când au
fost deportaţi mai întâi evreii din Bucovina de sud, apoi cei din Basara
bia şi Bucovina, dar şi colectivităţi din interiorul ţării, pe diferite mo
tive (politice, pentru aşa-zisa absenţă nemotivată de la munca obliga
torie, pentru aşa-zisa spe<:ulă sau sabotaj economic, pentru convertirea
la creştinism etc.).
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Regimul de teroare din Transnistria era agravat prin intrarea în
vigoare a Decretului-lege privind condamnarea la moarte a evreilor care
ar încerca să evadeze din această zonă a morţii 10s.
In martie 1 943, apărea un nou decret-lege, pentru „măsuri de si
guranţă" împotriva celor care periclitau „ordinea, siguranţa, morala pu
blică şi economia naţională" şi prin care se fixa domiciliu obligatoriu
evreilor condamnaţi (împreună cu familiile lor} pentru motivele mai sus
indicate. Prin acest decret se legifera, din nou, dreptul autorităţilor lo
cale de a deporta, prin m ăsuri administrative, în Transnistria, diferite
categorii de evrei 109.
Este concludentă în acest sens următoarea însemnare provenită din
fondul arhivistic al Ministerului Justiţiei :
„S-a prevăzut că această sancţiune administrativă se poate pronunţa
nu numai contra celui care a săvârşit infracţiunea, ci şi contra fami
liilor, adică soţia şi descendenţii minori. Formalităţile sunt reduse la
minimum, pentru că măsura poate fi luată chiar înainte de jude
cată, pe baza proceselor verbale de constatare. Dispoziţia legii nu
a fost mărginită la evrei [ .] Dar se va avea grijă ca în comunele
rurale dincolo de Bug_ să .nu fie trimişi decât evrei" 1 10.
..

Legea mai degrabă consfinţea o practică deja existentă în cursul
anului 1 942, căci în anul 1 943 nu au mai avut loc deportări masive în
Transnistria. (Au fost însă cazuri individuale, cum a fost, spre exemplu,
deportarea lui W. Filderman cu familia - mai 1 943). De fapt Consi:iul de
Miniştri ·a adoptat, încă de la sfârşitu•! lunii octombrie 1 942, hotărârea de
a opri deportările în Transnistria, nedând curs nici presiunilor germane
în legătură cu deportările în lagărele de exterminare 1 1 1 •

8.2. Regimul
muncii
obligatorii

Legile privitoare la obligarea evreilor de a presta
muncă obştească se refereau atât la timp de pace,
cât şi la timp de război.
Decretul-lege nr. 3 984, din 4 decembrie 1 940, re
lativ la statutul militar al evreilor, precizând, la art. 1 , că evreii sunt
excluşi de la serviciul militar, prevedea pentru ei obligaţia de a plăti
taxe mHltare şi a presta muncă de interes obştesc potrivit nevoilor sta
tului 112.
Toţi evreii de sex bărbătesc, între 18-50 de ani (ulterior s-a re
venit, introducându-se sistemul muncii obligatorii pentru tinerii de la
vârsta de 15 ani, precum şi pentru femei), indiferent de categoria so
cială din care făceau parte, erau supuşi rigorilor decretului-lege, obliga
ţiile de muncă fiind executate fie individual, fie în grupuri sau detaşa
mente de lucru.
Cu timpul, „munca de folos obştesc" se transformă pentru evrei în
„muncă obligatorie " , căci, după cum stipula un decret-lege din 20 iulie
1 942, trebuia stabilită :
„l. . .J o distincţiune între munca de folos obştesc pe care o presta tine
retul român într-un scop educativ, constructiv şi practic faţă de
munca la care sunt supuşi evreii" 113•
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Astfel, munca obligatorie devenea pentru evrei o măsură de pe
deapsă, pe care trebuiau s-o presteze, fiind consideraţi „suspecţi" şi
„periculoşi" pentru a servi în armata ţării.
După angajarea României în război (22 iunie 1941), munca obliga
torie a fost total subordonată regimului militar. In Regulamentul relativ
la statutul militar al evreilor, din iulie 1941, se prevedea introducerea
unui sistem special de control pentru evrei, ţinut de cercurile de re
crutare. Evreii chemaţi pentru nevoile armatei sau pentru diferite munci
obligatorii erau supuşi regimului şi jurisdicţiei militare, ca şi militarii
sub arme : toate abaterile erau pedepsite conform prevederi�or Codului
j ustiţiei militare 1 14.
Conform Decretului nr. 3 205, din 14 noiembrie 1 94 1 , evreii mobi
lizaţi la munca obligatorie erau organizaţi în „tabere sau coloane de
muncă", subordonate SubsecretariatuJ.ui de Stat al Muncii, prin Inspecto
ratul general al taberelor şi coloanelor de muncă obligatorie, de acord
cu Marele Stat Major. Taberele se aflau sub comandă militară şi func
ţionau conform disciplinei militare, cu aplicarea de sancţiuni dintre cele
mai drastice 115 (pedepsele variau de la i nternarea în lagăr şi deportarea
în Transnistria, cu familia, până la aplicarea pedepsei capitale).
Evreii cu titluri academice, foşti ofiţeri activi sau în rezervă, me
dici, ingineri, tehnicieni şi alţi specialişti, conform deciziei Ministerului
Apărării: Naţionale, din ianuarie 1941, puteau fi 1rechiziţionaţi pentru a
presta servicii, potrivit pregătirii lor profesionale, în cadrul armatei.
Pe timpul concentrărilor prelungite sau al războiului, au fost con
sideraţi asimilaţi în gradul ce au avut, au fost plătiţi cu solda gradului
cu care au fost asimilaţi. Purtau uniforma specialităţii ce au avut, cu
semnele distinctive de evreu, stabilite de lege 1 16•
•

Obligaţiile excepţionale la care erau supuşi evreii în condiţiile răz
boiului erau multiple şi apăsătoare nu doar din punct de vedere moral
şi civic, dar şi din punct de vedere m aterial.
In acest sens, sunt concludente şi decretele-legi (cuprinse în volu
mul de faţă) cu privire la stocurile de îmbrăcăminte şi diferite taxe ex
cepţionale pe care evreii trebuiau să le depună, pe parcursul anilor de
război, în condiţiile când erau deposedaţi de bunuri, concediaţi, şomeri •
fără ajutor de şomaj , ajunşi la o stare de gravă pauperizare 1 11.
Matatias Carp, sistematizând, în Cartea neagră (vol. I), contribuţiile
excepţionale la care erau impuşi evreii şi totalizând sumele plătite,
conchide :
„în cadrul Imprumutului Reîntregirii evreii au plătit de patru ori
mai mult decât restul populaţiei ; pentru construirea Palatului In
valizilor s-au dat aproximativ 100 milioane lei ; efectele de imbră-

*i Conform „recensământului de sânge evreiesc" , la 20 mai 1 942, dintr-un .
total de 59 570 populaţie activă, 47 482 au fost şomeri, 1 persoană ocupată având
în sarcină intreţtnerea a 3-4 persoane (vezi Breviarul statistic„., p. 102).

Al
https://biblioteca-digitala.ro

căminte s-au ridicat la o valoare echivalentă de 1 3 062 709 141 lei ;
cei care n-au d epus efectele în natură au achitat o sumă aproxima
tivă de 1 800 135 600 lei. 1 00 milioane s-au dat în vederea obtinerii
amnistiei pentru cei condamnaţi, pe motivul că n-au putut d�pune
efectele solicitate, la peste 3 miliarde lei s-au ridicat taxele pentru
scutirea de munca obligatorie (numai între aprilie 1 943 - 23 august
1 944), iar în contul contribuţiei de;} miliarde până în aprilie 1 94.
s-au vărsat peste 700 milioane".
1

'l

Indeplinirea tuturor obligaţiilor cerute de stat din partea unei
populaţii excomuni'Cate din societate, pauperizate, persecutate şi umilite
în demnit atea ei ci'Vică denotă că populaţia evreias�ă - şi în astfel de
condiţii - a adus servicii, în mod direct sau i ndirect, unei autorităţi sta
tale care, de fapt, i-a fost net ostilă .
•

Prin conţinutul lor, documentele cuprinse în volumul de faţă sunt
relevante pentru esenţa politică a regimului antonescian ; ele dezvăluie
mecanismul de funcţionare a unui regim politic extremist-totalitar în ra
port cu o etnie minori1ară, cum a fost cea evreiască.
Prin legile românizării, s-a realizat, de fapt, funcţia etnocratică a
statului ; prin legile referitoare la „deosebiirea de sânge", se concretiza
o viziune de „castă" bazată pe discriminare rasia:ă ; prin legile stării de
război, demarcaţia între duşmanii interni şi cei e xterni este ştearsă, inau
gurându-se o nouă funcţie de reprimare în cadrul statului : lupta împo
triva duşmanilor interni, asociată şi asimilată luptelor armate de pe
front.
Aşadar, din sistema acestei legislaţii, în conjuncţie cu politica ce a
inspirat-o, expl'imată în funcţiile statului, pot fi deduse - în absenţa
unei ideologii politice elaborate - intenţiile conducătorului şi ale apa
ratului său autoritar. Dată fiind ponderea deosebită acordată legiuirilor
antievreieşti, este evident că aşa-zisa chestiune evreiască s-a aflat printre
preocupării.le majore ale mareşalului şi ale anturajului său, iar căile de
soluţionare a acestei probleme au imprimat un caracter rasial �i discri
minatoriu regimului său autoritar.
•

Memoriile Consiliului General Evreiesc
adresate noului guvern
român, instalat după răsturnarea regimului antonescian (august 1944),
incluse în volumul de faţă, reflectă demersul organizaţiilor evreie�ti
din România pentru obţinerea abrogării legislaţiei antievreieşti şi
pentru repunerea evreilor în drepturile şi bunurile de care au fost de
posedaţi 118.
Respectivele documente sunt edificatoare atât pentru înţelegerea
· dificultăţilor intervenite, chiar şi după răsturnarea regimului antonescian,
în procesul de restabilire a drepturilor cetăţeneşti ale evreilor, cu toate
LII
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implicaţiile pe tărâm economic, politic şi profesional , cât şi pentru înţe
legerea întregului cortegiu de suferinţe l'a care a fost supusă populaţh
evreiască intre anii 1940-1944. Căci documentele respe c tive , pe lângă
reparaţiile fireşti, cerute în numele populaţiei evreieşt� . conţin şi nenu
mărate date concrete în legătură cu consecinţele i reparabile ale legis
laţiei antievreieşti.
Primele legi de abrogare a legislaţiei antievreieşt i , adoptat e în pe
rioada august - decembrie 1944, au încheiat o epocă de experienţă is
torkă pentru colectivitatea evreiască din România, care - în majori
tatea ei - a înţeles că soluţia pentru poporul evreu e'ste Statul Israel
şi revenirea în ţara sa de baştină, concomiitent cu respectarea, pre tutin
deni,, a principiilor statului de drept.

Lya Benjamin
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Paul Johnson, A Hîstory of the Jews, p. 483.

1 bis Nichifor Crainic,

Programul Statului Etnocratic, p. 3, 4, 12.
Vezi doc. 3, 4.
3 Vezi doc. 7, preambulul la decizia ministerială nr. 42 352, din 9 septembrie 1940.
� Vezi doc. 9.
5 Mihai Antonescu, 1n serviciul justiţiei româneşti, p. 11.
6 In Buletinul Ministerului Afacerilor
Interne, nr. 3, din 10 octombrie
1941, p. 416.
7 Ziarul „Porunca Vremii", din 5 martie 1943.
9 Vezi doc. 1.
Y Vezi doc. 2.
10 M.O., P. I, nr. 140, din 26 septembrie 1920, p. 5 053, cap. I, art. 4 al
Tratatului.
11 Constituţia din 1866, publicată în M.0., P.
I, nr. 69, din 31 martie/12
aprilie 1866.
1� In noua formulă, art. 7 stipula : „ Diferenţa de credinţe religioase şi con
fesiuni nu constituie în România o piedică pentru a dobândi drepturile civile
şi politice şi a le exercita". (M.O., P.I, nr. 232, din 13 octombrie 1879).
13 Cf. recesământului din 1912, în C. Băicoianu, Problema evreiască.
1'i Vezi în acest sens criticile aduse legii de deputaţii Gr.
Iunian, dr. N.
Lupu, A. Stern, I. Pistiner. D. R. Ioaniţescu, D. M. Policrat etc. In Dezbaterile
Adunării Constituante a Senatului, din 20 februarie 1924, p. 555 şi Dezbaterile
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INTRODUCTORY STUDY

We puit together this book în the belief that the research o:li the
documents relating to the persecution, oppression and extermination of
the

Jewish communities in different countries

Second

W orld

War can

no

longer be

in Europe during the

avoided by

modern historical

science.
The tragic experience lived by the Jews and as a whole by the
peoples of the world during rthe 20th Century (wars, genocides, domina
tion by rtotalitarian regimes, etc.), cannot miss lfrom the history books

dedicated to this century.
The romantic school of history that used fo mythologize human
personalities and to mystify deeds and events îs proven anachronic.
The science of history should take a foremost place together with
the other social sdeoces în analysing and unveiling the ways în which
the totalitarian regimes functioned, as they made use of terror in go
vernîng the people and practised genocide. The advantages of the history
science in this undertaking resides in the fact that it is based on the
investigation and analysis of the documents.
In this way, the documents included in this book are conclusive in

understanding the historical essence of a politica! regime that, by abo
lishing the democratic principles sanctioned by Constitutions and decla
rations on human rights, has made its task to set up such a society
wherein law becomes lawlessness, and lawlessness is turned into law
by which it imposes a politica! concept, racial by origin, concerning the
essence of a national state or nation as a whole.
According to this view, a nation is an organic and not a historical
community, and its basic binder îs "blood community" ; the national

state imposes i,tself as an exclus.ive instrument of "the dominant na

tion" - the majority nartion being considered dominant in its relation
to ethnical minorities. In this context, anti-Semitism became a state

policy and took the shape - among other things - o:fl a juridica! set
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up meant to exclude the ethnic Jewish element from the social body
of the country.
The legis lative measures taken by such a regime aimed at building
a new national order ,by overstressing the „e t h no s " as a social palliative.
Such an order ran against the evolution of the modern Europe during
the last two centuries. In the modern states where nations and natio
nalities lived together the ti He of "citizen" was awarded not so rnuch
by virtue of ethnic or „blood" alfiliation, b u t by one's aff.iliation to a
part i cular state while the principle of equ al i t y among th e citizens was
being imposed.
In his analysis of thc totalitarian regimes, the extreme nationalist
or Fascist regime, and above all the tot al i ta ri an regime of the Third
R e ich, the Engl ish historian Paul Johnson pointed out a certain dualism,
typical to the H i tlerHe po li t ica! system, expressed by the use of two
ki nd s of vi ol e n c e against thc Jews, namely, the violence of the pogroms
and a violence that was legislated and regulated by the State through
laws and police force 1.
Such a method of governing, pal'ticularly in as far as the Llews were
concerned, was not alien to Antonescu's regime.
The documents published in the volume The Martyrdom of the
Jews in Romania (which was barely noticed by the historians and wri
ters) demonstrates plentifully the use of violence by means of progroms
and mass executions, while the anti-Jews laws comprised by the pre
sent v olume reflect the use of "the legislated violence". The judicial
acts, with their dry parag ra phs and j us tifications that accompany them,
drafted sometimes in a high-flown juridica! language, reveal in fact the
legislation of the principles of „the new European order" thought out
by the Fascist and national socialist regimes, that aimed to replace the
modern dem ocratic societies based on free e nterprise, with an unnatural
order running against the concrete historical realities, and promoting
terror as a means of politica! governing, also practising the ethnic geno
cide as a solution to the social tensions.
If we judge the perspective of the constitutional, juridica! and poli
tica! realities in the present-day Romania, n othing should stand against
unveiling the true situation as regards the extreme ethnocentrism, the
chauvinism and the anti-Semitism as a policy during the period o.ll the
dictatorial regimes s tarting with King Charles and continued by the
Iron-Guard and Antonescu.
The aim of this book is, therefore, to clea r up such deeds and
clarify their historical meanings that were not long ago overlooR:ed.
While we try to point out those attempts that failed in history, similar
t o the dictatorships we referred to or to the anti-Semitism they pro
fessed, we deem it useful to introduce an element of historical-axiolo
gical education that might he helpful in stopping such tendencies that
aim to bring about an ethnocentric ment al i ty which, all those who wish
to present as natural the unnatural , work hard to impose or implement
it agaiIJ.
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This i s the first volume out of three that are to come out under
the title The Jews in Romania Between 1 940-1 944 Years. It contains :
anti-Jewish laws, ministerial decisions, ordinances, circular orders mearut
to enforce a restrictive and discriminatory status for thc Jewish
population .
When these juridica! acts were adopted the historical context was
characterized by grave politkal crisis that was brought about by the
territorial amputations enforced on Roumania by the Soviet Union and
the Hitlerite Germany (summer and auturnn of 1 940), by its joining the
Axis and involvements in a destructive war.
Nevertheless, these events do not justify by themselves a discri
minatory and repressive policy against ian ethnica·l minority be it J ewish
or other nationality. The cause of such a policy resides in the !fact that
Romania was placed under the influence of the Nazi Germany and in the
extreme nationalist and anti-Semitic nature of the governments tha t
began to rule over the destiny of the country during those critical mo
ments of the Romanian politics.
The politica} essence of these regimes impressed its mark on the
contents of the legislation here taken into consideration, which stipulated
standard provisions :
1 . exclusively restrictive and coercible - they cancelled all rights
as citizens guaranteed to the Jewish population in Romania in its Consti
tution of 1 923 ;
2. discriminatory - because they were not aimed at all the citizens
of the country, but ·only at the Jewish population (in certain circum
stances at those that were of "other ethnical origin than Romanian").
3. racial - as the discriminatory criterion was its ethnical Jewish
affiliation, and the notion of "blood", assimilated by the juridical and
legislative languages, this criterion was laid at foundation of the struc
ture of the social rights.
4. anti-democratic - by introducing the principie of inequality i n
rights among the citizens o f the country before the law.
As a mean o:f completing the juridica! acts, the book comprises
excerpts from the shorthand records of the meetings of the Council of
Ministers, when Marshal Antonescu presented his points of view that
were to guide the lawgivers in elaborating the anti-Jewish laws, and
Mihai Antonescu, President Ad-Interim of the Council of Ministers con
veyed the injunctions of the ruler. These documents reveal the Marshal's
views on the ways in which the Jewish problem "be solved" in Romania.
The circular orders issued by the Ministry for Interna! Affairs con
cerning the Jewish problem, included in this work in the shape of some
resume, printed at the time in the Ministry for Interna! Affairs Bulletin
(even though they are incomplete and vaguely formulated), they indi
cate the measures taken by this Ministry (as the main repressive body
in the State), to put into practice the anti-Jewish legislation, keeping
the Jewish population under a permanent police control.
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In fact the role of the Ministry for Internal Affairs in the anti
Jewish policy of the Romanian state was defined as follows in an offi
cial document published in "Pandectele românizării", January 1942 :
"The Ministry for Interna! Affairs is called upon to organize the
transportation of the Jewish population ; to organize and administer
the concentration camps for the Jewish population ; to organize the
work force for the comrnon welfare ; to set up a special Jewish police ( ...).
The branch bodies of the Ministry for Internal Affairs, as well as the
local administrative ones (the Prefects, the Mayors and the Attorneys)
exercise specially important functions in the operations meant to achieve
the Romanianization".
The totaiitarian state exercised its repressive function against the
Jewish population also by the help of the military authorities. Eloquent
to this end are above all the judicial acts concerning the role of the
military authorities who conquered again Bessarabia and Bukovina in
the summer of 1 9 4 1 . They were given the power to act according to
the laws of the war, to take any measures compatible with their quality
in the territory under a legal regime of occupation. (lt was during
this period that the mass executions of the Jews in these territories,
their concentration in ghettoes and the preparation for their deporta
tions to Transnistria took place).
The relevance of the documents in this book is so much important,
because the laws issued by a politica! regime are always part and par
cel of the policy of the regime that elaborated them. In this case they
are relevant because they enable us to understand the specific features
of the anti-Semitic policy promoted in Romania during the historical
period to which we are referring.

1. Suppressing Democracy. Anti-Semitism Becomes State Policy
The anti-Jewish laws, elaborated over several years, constitute
by themselves a legal body that seems to have a character of continuity
which stipulated a veritable action program toward re-structuring eth
nically the Romanian society by removing the Jews from among the
cltizens that were equal in rights and by condemning them to social
death ; by depriving them of their goods and by ousting them from the
main fields of activity in the economic .and social life, by humiliating
them in their social and human dignity.
The enforcement of such a law mainly in the years 1 938-1944 was
made possible by the suppression of the democratic structures of the
state and by setting up step by step ethnocratic or Fascist regimes, ins
pired by the doctrine of extreme nationalism.
The doctrine was funictionally ·i ncompatible with ethnical plura
lism and any other democratic .principle. One of its main supporters
argued in its favour as follows :
b!Xill
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"According to the nationalist doctrine, it is not the demos, i.e. the
people irrespective of race and religion (a freemason formula) that ma
kes up the state ... The democracy of such a cosmopolitan formula "irres
pective of race and religion" cannot create a national state. On the con
trary, it breaks it up slowly into pieces until its destruction." [ „ . ]
"The Jews are a permanent threat for any national state" 1 bis.
1.1.

Royal Dictatorship Established

So it was not by chance that the law concerning the rev1s1on of
citizenship (January 1 938) was issued by an extreme nationalist form
of government as that presided by Goga-Cuza. It was not by chance
that King Charles II decreed the law that established the juridica! sta
tus of the Jews (August 1 940), when the lawgiving bodies were dissol
ved, while royal dictatorship was set up and the 1 923 Constitution was
suspended.
In Febru<Jry 1938 when Charles II promulga ted a new Cons.titu
tion, he brought about an adequate constitutional framework that eased
the way for an authoritarian leadership within the State and as such
the social rights and freedom were restrained and policy of national and
racial discrimination was prornoted 2 .
1.2.

A Nationalist Christian and Totalitarian State Established

The increase and extension of the anti-Jewish measures and laws,
meant to achieve a quasi-total elimination of the Jews from the Ro
manian social life are directly related to the events of 5th, 6th and 1 4th
September 1 940, when the national-Ircn Guardist State was set up.
This State defined itself as Nationalist Christian and Totalitarian 3.
This new type of totalitarianism of a Fascist colouring both due
to its general anti-democratic and anti-Semitic policy, was set up by
the royal decrees, sigined by King Charles II and after his abdioation
by King Michael I, when the Constituon of February 1 938 was sus
pended and the royal privileges were lirnitcd, in order to invest Ge
neral Antonescu at the head of the State with full and unlimited po
wers 4•
Later on, Mihai Antonescu said about the constitutional basis of
the new state, that it .had to be ,put in agreement with „the ideology of
the new regime and the new spi rit", when, the Constitution proved
futile, and the constitutional basis of the new state became the law-de
cree by which the Genernl was i nvested with absolute powers 5•
So a new politica! institution was created, that of the leader of
the Romanian State, invested with d iscretionary powers. In this con
text the leader of the State assumed the basic right to initiate and dic
tate the laws of the country.
By accumulating all the political, legislative and governing powers
while being, at the same time, the Supreme Commander of the Army,
bXIII
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the leader of the State became, following the Fiihrer's example, the hol
der of a personal, totalitarian and supreme power.
As a result the anti-Jewish laws issued during Antonescu's Regime
(1 940-1944) as laws decreed by the leader of the State, bear mainly
the mark of his politica! views, deeply anti-Semitic, based on a racist
Weltanschauung, meant to render the Jewish people guilty. His anti
semitic policy was not a simple circumstantial matter or the result of
a compulsion exercised by the Fiihrer.
The documents included in this volume speak about the strong
anti-Jewish policy carried out by Antonescu's regime during 1 940-1942.
It was the time when .the main laws against the Jews were enforced,
and the bloody oppression followed one after the other - Jassy, Bessa
rabia and Bukovina. Marshal Antonescu was carrying out his policy of
execu'tions and ethnical purification in Bessarabîa and Bukovîna by orde
ring the mass deportation of the Jews into Transnistria. Projects were
also made to deport the Jews from that part of Transylvania left under
the Romanian administration. Tens of thousands of Jews were eva
cua'ted from the rural areas from all over the country în the resîdence
towns of the dîstricts, etc.
The Marshal did not adhere to "the final s olution" policy of the
Nazî Germany - but, his numerous public statements or în close meetings,
his resolutions on înternal state documents indicate his dedsions to
drive away the Jewish population from Romanîa (to carry out " an eth
nical purification" or "to de-Judaise the Romanian Society", to clean
î't of "this holly" or "this weed", etc.), by deporting them to Transnis
tria and throwing them across the Bug or în other territories, depending
on the outcome of the war and of the way în which the Fiihrer was
to solve this problem at the European ilevel.
It is true that the Marshal accepted both the idea and the prac
tice of the policy that facilitated the emigration of the Jews, particu
larly of the rich ones who left behind the'ir propertîes. He thought this
policy to be in the interest of the Romanian State or his Government.
In January 1941 when the Iron Guard rebellion was suppressed
and the Iron Guards were removed from power, the character of the
totalitarian state was not changed and no shift was noticed in the anti
semitic policy in Antonescu's regime.
The fact that in Romania there was no longer any politica! party
proves one thing only, i .e., that there was one policy ; the policy esta
blished by General Antonescu :
"He who will pursue other policy shall be consîdered an enemy of
the nation and shall be eliminated through the most severe sanctions" 6,
said the general later on.
Certainly, these sanctions were aimed a't the Jews. They were con
sîdered essentially hostile to the governmen't and State, to the nation
and the country.
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The supreme leader expressed hi mself clearly to this end in an
interview given to I. Al. Br[1tescu-Voineşti i n March 1 943, when he de
clared that he considers the J e\\'S more "damaging than the foreign
enemies, because the enemies from the outside may bring about the
manning of the country, while from those inside the poison'ing and the
depravation of the nation" 7.
Up to 1 943 Antonescu's laws concerning the Jews proved to be
i n step with these appreciations.
•

The documents included in this book do not cover only the period
from Antonescu's coming to power, because the way for such a policy
was opened up by the measures adopted since the royal d'ictatorship of
Charles II.

2. The Naturalization of the Jews and lts Revisions. The January
1938 Law
The firsl „ clearly anti-Semitic law d urin g the historical p eri od to
which we are referring, was the law for the revision of cltîzenship sanc
tioned by Charles II in J a n u a r y 1 938. It did not p:an to revise the ci t i 
zenship as a whole, but only the cit i zen ship gre n t ed to th e Jewish popu
la ti on 11•
Following this revision about one third of the Jew:sh population
(225,222 persons, manely, 36.30 per cent of those subject to revision),
was removed from among1 the Romanian c it izens !I.
It is rather difficult t o es�ablish to what extent the removal of
these Jews from among the Romanian ci tizens was justified, as the
documents in the arch'ives are m'i ssing. Nevertheless, one can say that
the revision of the citizenship given to the Jews în Romania after the
First World War aimed, in fact, a't revizing the l aws, the international
negotiations and the constitutional stipulations on the basis of which the
edification of the modern Romanian democracy began , and the natura
lization of the Jewish p opula t i on was to be ,achieved.
The 1 9 1 9-1 920 legal acts, sanctioned by the 1 923 Cons'titution
stipulated that the Jews in Romania were to be given the citizenship on
the minimal basis of formalities, and thc Treaty between the main allied
powers and Romania, r a ti f i ed by th e Romanian Government in Septem
ber 1 920, stipulatcd that :
"Romania recogn'izes as Romanian subjects with full rights and
without any formalities the persons having an Austrian and Hun
garian nationality, born on the territories that were annexed
through the peace negotiations ; the Romanian
citizenship was
acquired by the very fact of being born on the Romanian territory
by any persan who cannot avail itself of a certain nat i o naHty " 10.
LXV
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The 1 9 3 8 Revision La\v cancelled the cffect of all the above-men
tioned stipulations and took up the problem of justification papers by
re-introducing a heavy bureaucracy in the matter. Due to itc:; multiplicity
and the quasi-impossibility to observe all its stipulations, the law proved
abusive in form and absurd by the back-reaching character of its pres
criptions.
Thus, the Jews, who had acquired the citizenship some two deca
des beforc , were forced to make again the proof that they deserved it.
Those who could not provi de these proofs in time - which was very
short - lost the citizenship, the righ't to work and became stateless per
sons in their hereto homeland.
The Revision Law was anti-democratic i n its essence. In a certain
way it marked a turning back of history, in this case to thc year 1 866,
when the first Constitut ion of the modern Romania established in art. 7,
that its non-Christian citizcns cannot bccome Romanian citizens 1 1 •
The local Jews mentioned in the official documents of the 1 8th Cen
tury and the first half of thc 1 9 th Century, as „natives", „rai·ale" or
"hrisovelitsy", became foreigners, without being foreign subjects, that
is to say, they were practically stateless (Heimatlos), and were no longer
able to acquire the Romanian citizenship, even though the trend for
the political emancipation of the Jews in Western Europe, brought
about by the French Revolution, penetrated as an idea into the Roma
nian Provinces ever since the 1 848 Revolution (see point 21 of the Islaz
Proclamation which asked "The Emancipation of the Israelites").
In 1 8 79 when a new article 7 '" was introduced in the Constitution, it
macle way for the individual naturalization. But in order to a�quire this
naturalization a complicated and long procedure was imposed. That is
why until 1 9 1 2 aut of some 241 ,088 Jews living in the Old Kingdom
only 4,668 acquired natural ization n.
In 1 9 1 8- 1 9 1 9 Legislation naturalized the Jews in a way that was
also recognized by the 1 923 Constitut.ion of the Great Romania, alt
hough for the Jewish inhabitants of "the annexed territories'', The Law
concerning the acquisition and the loss of the Romanian Nationality of
1 924 stipulated the beginning of a revision of the ci tizenship. Several
Members of the Parliament exprcssed their hesitation and criticized that
stipu'.·ation 1'. .
In the year 1 936, while the right wing extremism gained grounds,
a group of the Members of Parliament, led by Pamfil Şeicaru, presented
a memoir asking a law for the revision of the citizenship in the case
of the Jewish î nhabitants, due to
"the numerous frauds committed when getting the necessary pa
pers for acquiring the citizenship. Such a law would correspond
to the urgent needs of the State and would satisfy a good state
policy" i:;_
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2.1. „The Jewish Invasion" - Obsession or Reality ?

The maîn reason for returnîng to the problem of the rev1smg the
citizenship în the case of the Jews was always the same ; i .e. the so-cal
led "invasion" of the Jewish population .
It îs true that after the Great Unîon of 1 9 1 8 the number of the
Jewîsh inhabitants in modern Romania has i ncreased, particularly due
to the fact that the J ewish population in the an nex ed territories was
twice larger than in the Old Kingdom and Dobroudgea.
According to the legislation of the Austro-Hungarian Monarchy i n
the second half o f the 19 th Century and the Kerensky Government i n
Russia (February 1 9 1 7) the Jews in those territories (Transylvania. Banat,
Crişana, Maramureş, Bukovina and Bessarabia), became full rights citi
zens. Romania was obliged, through the stipulations of the 1 9 1 9-1920
peace talks, to give Romanian citizenship to the Jews in the above-'men
tioned territories.
Thus, according to the 1 897 Census. some 228,528 Jews were living
in Bessarabi a ; according to the 1 9 1 0 Census there were 28 7,487 Jewish
inhabitants in Bukovina, Transylvania, Maramureş and Banat, while i n
the Olt Kingdom, according t o the 1 9 1 2 Census there were 2 3 1 .038 Jews.
So, the increase of the Jewish population in Romania during the period
between the two Wurs from 2 3 1 ,038 to over 7 50,000 (according to the
1 930 Census) was not due to any "invasion", but to the fact that the
historical provinces were included within the boundaries of Romania and
those territories, due to the foreign dominations, had, as a whole, a
population with a larger minority structure rn.
On the other hand, the data published in the statistic yearly Bul
letin of Romania, par'ticularly for the fourth decade, indicates a decrea
sing tendency, both absolute and relative, of the Jewish population. Thîs
decrease was closely rclated with the increase in the emmigratîon
phenomenon, which surpassed numerîcally the immigrations, both for
the "Romanian Jewîsh ci'tizens", as well as for "the foreign cîtîzens as
whole" (where the Jews were nat clearly identified).
In as far as the natural in crease among the Jews after 1 930, the
rate was smaller than in the case of the other inhabitants. According
to the condusion reached by thc well-known researcher Anton Golo
penţia, the ,demographic situation of the country was described i n the
followîng terms :
"By increasing annually, on an average basis. by 1 .22 per cent
during the 1 9 3 1 - 1 940 period, the population of the country surpassed
in January 1 , 1 940, the number of 20,000,000. This i ncrease in numbers
modified the ethnical s'truc'ture of Romania ; the natural increase among
the Romanians and the ethnical minorities was not identica!. From 1 9 3 1
t o 1940 the number o f the Romanians increased, b y comparison with
1 930, by 1 2 . 9 per cent. The increase registered by the ethnical groups,
to a greater extent more urbanized than the Romanians, was much
lower : 5 , 7 per cent among the Hungctrians ; 4.9 per cent among the Ger-
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mans ; 0.9 per cent among the Jews by comparison with their number
established by the 1 930 Census" 1 1.
Similar .conclusions were reached by Sabin Manuilă, Member of
the Academy. In an analysis of the structure of the population of Ro
mania, carried out in 1 937, he pointed out :
"The gradual Roman'i anisation of the towns is a biologica! fatality.
As o whole, the town population is charactcrized by a very low
birth rate. Therefore, it cannot replace the l osses due to the
general mortality rate by its own forces. In the fu'ture, the process
of the urbanizati'o n of the rural population will become more and
more accelerated and will go side by side with industrialization.
As the immense majority of the rural population that surrounds
the towns is Romanian and taking into account the fact that the
Old Kingdom , the purest region from an E'thnical point of view,
has a natural overflow much h igher than that of the annexed
provinces, it comes out that the population emmigrating to the
towns will necessarily be Romanian by an overwhelming ma
�ority" 1s.
Therefore, the demographic statistics carried out by experls in the
field does not point to a so-call ed Jewish "invasion", but gives the lie,
to the distortions perpetrated by the spokesmen of the extremist natio
nalism, which made use of "the demographic argument" in order to
push the Jews in Romania towards the periphery of the poli t'.cal and
economic life.
T he past experience of the Jews in the diaspora, in general, and in
Romania especially, demonstrates that the "invasion" argument was
used in favour of the anti-Semitic and anti-democratic propaganda. Cer
tainly it is rather difficult to i magine that in a state governed by demo
cratic laws a policy of ethnic or social discrimination, or of any other
kind, can be founded on such an argument . .on the contrary, in such a
state the bigger the percentage of an ethnical group within the native
population, the more ,consideration has to ,be given to its role in the
life of that particular State and society. *
*

The t6p we made into the history of the naturali·zation of the
Jews in .Romania does nothing else but reveals the contradictory and
tense process by which the Romanian State tried to take shape.
Certai niy , by underlying all these contradictions we do not i ntend
to place under j udgement the becoming of the modern Romanian State,
* The number of the Jewish population in Romania decreased sensibly in
the year 1940, due to the territorial losses suffered by Romania. Thus, according
to " the Jewish Blood Census", in 1942, there were in Romania some 294,149 Jews.
The percentage in relation to the total population fell from 4.2 per cent (in 1930)
to 1.7 per cent in 1942. (See Breviarul statistic al populaţiei e v reieşti din România,
p. 12).
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the liberalism and democracy in Romania frc.m the viewpoint of the
juridica! status mear.t for the :Jews from 1 866 to 1 944. We do not
intend to question the achievements related to the foundation of a
Sb.te with real and permanent modern views for which generations
of politiciar;<;, scholars, people active in many fields - including Jews
have toiled ! We intend only to point out wha t was Jess revealed, i.e . ,
the contradiclions and the tensions of this becoming which culminated,
it is true, in entirely special conditions, not onJy with the removal of
the Jews from the national social body, but also with the :removal of
democracy, the mining of the State based on pluralism and the setting
up of dictatorships and totalitarianism.
Maybe, the destiny of the Jews was only a premonitory test to
this course of events, because, n fter the anti-Jewish laws, beginning
with the one in 1 93 8 , all the other have foliowed, suppressing, as though
by "a shock therapy", the rights and liberties of the greater part of
the inhabitan ts of the country .
·

3. The Concept of ·"A Romanian Blood State" and the Regulation

of the Juridica! Status of the Jews. 'the Jewish Problem in A
New Vision

If the revision of citizensh:p, started in January 1 938 and finished
h 1 93 9 , affected one third of the Jewish population, the law decreed
by Charles II on August 8, 1 940, concerning the legal status of the
Jews turned the \\.·hole Jewish population living within the bounda
ries of Romania at the time into second rate citizens.
Thus, the Decree No. 2650 did not only aimed to impose a new
order in the State, where "the national interests of the Romanians"
were to prevail, but also a new vision of lhese interests expressed by
the iuridical and political distinction that was to be made between
the Romanians "by blood" and "the Romanian citizens" 19.
The new Romanian State was considered to be incompatible
with ethnicaJ pluralism, because the only guarantee of the unity of
3ction in such a State was to set it up as one <irace". The anachronistic
character of this thesis resi<les basically in its :<utopian" character and
in thf' fact that it does not conform with and runs against the con
crete historical realities. Because in the modern age, the ethnical, as
well as political pluralism, even in the context of the unitary nalional
states resulted from the modern becoming of those states.
Another law-decree which came into force on the same day, by
way of completing the law-<lecrce of August 8, 1 940, was the one th;:it
forbade marriages among „the Romanians by blood and the Jews " 20 .
This new Nazi inspired law

(see

Nilrnberg Law

of

September

1935, entitled The Protection of th.e German Blood and Honour, for

bidding marriages and extra-marital relations between Germans and
Tews), started from i:the moral, spiritual and organic incompatibilitv.
between a Romanian by blood and another of Mozaic Religion" 2 t .
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The purpose of the lawgiver was "to bar the way against the
infil tration within the bonds of the national community not only for
those who had been born in the Judaic Rcligion but even for those
who had received the blessing of the Christian Religion at birth but
the father was of Judaic faith, deerning in this ca'5e the religious re
sistance of the father as the sign of the destiny of the born child " 22.
So according to the lawgiver's view, one's belonging to the Jewish
Religion was a hereditary datum "biological'' by nature.
This "racist" concept of one's belonging to the Judaic Religion
is to be found at the foundation of the Law-Decree No. 7 1 1 of March
1 9 4 1 . which
forbade the conversion of the Jews to Christianirty. As
General Radu R.osd ti, at the timc l\Iinister o f Rcligious Affairs, said
"The ethnical being of our nation should be saved from mingling
\Vi th Jewish blood" �:1.
Latu on, all those who found a way to convert to the Christian
F2ith in spite of this interdiction were punished \vith deportation to
Transnistria. The steps taken to defend "the purity of the Romanian
blood" were so much more severe because to be " Romanian by blood"
was one and the same \vith being a first class Rornanian citizen.
During the timc under scrutiny, the association between the word
''blood", as defining a biological phenomenon, and the words " Roma
nian" or ''Jew" carne to the fore not as a metaphoriC3l way of expres
sing the differences between nations, but as a current practice, with a
certain politica! connotation, as a method to shape up on a hierarchicnl
basis the politica! values and rights in the Romanian society.
On tMs basis anti-Semttism became a state policy. It reflected
directly the ideologica! influence of the German Nazism, supported by
a sui-generis racial legislation, elaborated by the Third Reich at the
beginning oI the fourth decade.
·

4.

The Notion of "Jcw" Defincd. Dividing thc Jcws into Cate
gories

By introducing the idiom „ .J ewish blood" in thc poli tical and
le1rnl lcinguage of the time a new defmition \Vas requ i red in order to
define the meaning of this ethnic category. The Romanian lawgiver
was aided in his toil by the fact that such a definition was alr2ady
elaborated within the Nazi legislation, ever since the beginning of the
fourth decade. According to this definition "any pe:rson who had one
Jewish parent or grandparent was a Jew. The pcirent or grandparent
were consi dered Jews if they belonged to the Jewish faith" 2 1 •
I n h i s important book about the destruction of the Jewish people
in the European diaspora 25, Raul Hilberg drcw attent'.on to the fact
that, in spite of the racist formulation of an Aryan or non-Aryan
descendence, when this descendence was being delermined, no strict
racial cr.iteria were discovered, in the classical sense of the word, for
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willed discrim inations. For this reason, Jewish Faith was taken as a
criterion for " racial discrimination" of the Jewish descendants 26.
The Romanian legislation defined the Jewish status for the first
time in the Regulation concerning the Revision of the Citizenship
(9th March 1 938). In art. 4 it was stipulate :
"Jews were such people who on l Sth Novcmber ( I st December
1 9 1 8) were members of the Jewish Religion even if they have
<:hanged their faith later 011 1 1 2 1 .
According to the Law-Decree No. 2650 of August 8 , 1 940, the
persons belonging to the J ewish religion were considered J ews :
„Those who are born from parents of Jewish faith ; the Chris
tians born from parents of Jewish faith, unbaptized ; those \vho
are born of a mother belonging to the Jewish faith, outside mar
riage ; J ews by blood, athe'.sts" :!8.
I f the Nazi legislation allowed for the "Mischling" category (the
descendants of mixed marriages), such people werc included by the
Romanian legislation under the "J ewish" ca tegory.
Usually, the c>nti-Je\vish laws elaborated by Anton9scu's Regime
comprized a special paragraph defining the term "Jew".
In many cases these definitions contradicted themselves. For this
reasons, the authorities called to enforce
the anti-Semi,tic laws were
often misled and did not know who was to be considered a J ew and
to whom the lmvs referred.
Significant to this end is an unsigned memoir addressed to the
Ministry of Justice at the beginning of the year 1 9 4 1 , which said :
"If, according to the Law-Decree of August 8, 1940, a Christian
bem from parents of Jewish faith, but baptized, he i s considered a
Romanian, as a result he can be a military and reach the rank of a
general, but he cannot be admitted in the elementary school, because
the Law-Decree No. 3438 of October 1 4 , 1 940 forbade the access to scho
ols to all children born of Jewish parents, irrespective of their faith : he
could not own land in the rural area because the Law-Decree No. 3347
of October 4, 1 940 considere:d a Jew all those who were born of Jewish
parents or who hau one Jewish parent, whether his parents are or not
baptized in ano ther religion than the Judaic religion, but h e could be
a lawyer, following the terms of the Decree of August 8 , 1 940, and
could not bc a private office worker, a simple probationer, because the
La\v-Decree No. 3825 of November 1 6 , 1940 considered a person to be
a Jew all those born from Jewish parents or only a Jewish father,
irrespedive of religion" '.lJ a.s.o.
In thc face of such a chaos, the author of the above memoir asked
that the Law-Decree of August 8, 1 940 be completed by a new para
graph stipulating that if the religion of a child baptized at birth is
Christian and his father was baptized before the promulgation of this
law, then that particular child be considered a Christian.
A new definition of (' thc Jewish blood" can bc found in the
Law-Decree for the Census of the Inhabitants having Jewish Blood
(1 6th December 1 9 4 1 ) 30 .
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According to this new definition there was an ohligation to de
clare themselves Jews and enlist all those people who, irrespective of
t heir citizenship, have :
"both or one of their parents or at least one of their grandp:i
rents on their father's side or on mother's side a person with
Jewish blood. There were Jews those parents or grandparents of
Jewish blood who belonged or had belonged in the past to the
.Jewish Religion or were or had been enlisted in the past with an
Israelite community" 3 1.
The Law stipulated heavy penalties ( 1 0 years in prison, a 200 OOO
Lei fine) for all those who failcd t o declare aWli ation to Jewry, accor
ding to the legal stipulations.

4.1. Categories of Jews
The definition of "the Jewish blood'' notion d ivided the Jews into
categories, on the basis of certain merits recognized dS act5 of devotion
by certain pe�··sons of Jewish origin toward the Romanian State ; how
Jang that particular Jew or h1s family livecl on F.omanian terri tory
a.s.o. So the Law-Decree of August 8, 1 940 divi<led the Jews into the
following three categories 32 :
The First Catcgory : the Jews who entered Romania after De
cember 30, 1 9 1 8 . They were subject to major restrictions ;
The Second Category : the J ews
who became naturalized indi
vidually until December 30, 1 9 1 8 ; those who were naturalized through
their contribution to the 1 877 War of Independence : tliose who clis
tinguished themselves through acts of bravery during the War for the
Integration of the Nation ( 1 9 1 6-1 9 1 9) ; the war orphans and the des
cendants of the exempted categories.
The Jews in this second category did not enter ei ther in the na
t'.onal community. They were
subj ected to certain restrictions re
garding the righit to properties in the rural areas, the access to certain
professions, a.s.o.
The Third Category included those Jews that were not rnenlioned
in the first two categories (namely, the mass of the Jews in Romania
naturalized on the basis of the 1 9 1 9 Law-Decree) ; they could practice
certain professions, but on a lirnited scale.
At the same time, the above law stipulated that :
„the military obligations, being obligations of honour, turn for
the Jews in the first and third categories into Iinancial or labour
obligations, while the J ews in the second category were stopped
to become professional military" 33.
When Antonescu's Regime came into power, the dissociation of
the second category, which seemed to enjoy certain rights, became an
almost dead letter, because - with rare exceptions - the Jews were
excluded generally from several fields of activities.
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4.2. The Principie of Numcrus Clausus

Nullus

Rcplaced by Numeros

If thc Law-Decree of August 8, 1 940, was based on the numerus
clausns princi pie and established the second category as special cate
gory which could enjoy certain rights, Antonescu's legislation no lon
ger accepted this division on categories as a pre-established rule. A
number of laws concerned all the Jews with no exception. Whenever
certain exemp tions were accepted, each case had to be analyzed by a
special committee ; and the decisions were nominal on the basis of the
Bulletin of the Cou ncil of JVi n isters. The whole process was a heavy
one and i nvolved a bun•aucracy ty p ica l to thc totalitarian states.
Thus, the Law-Decree No. 143, March !J, 1 94:3, stipulated that thc
Jews wi th special merits could
„bc assimilated entirely or partly with the native Romanians by
a decree of the State leader and on the basis of the Bulletin of
the Council of Ministers" 3 i .
""Cntil August H l44, several dozens of persons \Vere exempted from
the requirements of the Romanian ization laws according to this stipula
tion, and they were to receive back their properties.
These changes in the legislation reflect a certain purely tactical
fluctuation. When the leader of the State took over the power he hGd
severe plans to eliminate the Jews entirely from the Romanian so
ciety. The dedaration before a correspondent of the "Stampa" news
paper of October 1 940 is eloquent to this end. He said that he intended
to solve the Jewish prob!em
"by substitu ting step by step the Jew s \Vi th Romanians and first
of all with Iron Guards" 3:>.
Even i.f the Je\\"S who settled in the country before 1 9 1 3 were
placed in a special category and were considered "natives", their fu
.ture was not certain, as the Marshal pointed out :
"We shall deal wiLh them later on when lhe country will be rid
of the other Jews who came during the First World War or invaded
the country a fter the 1 9 1 8 Peace Treaty, vvhi ch protected them <md
required from Romania for them and for the cthnical minorities as a
whole a pre:ferential regime'' �".
5.

The Romanianization or the Ethnical Re-structuring of thc Ro
manian Society

The racial character of the legislation was particularly harsh due
to the expropriation laws, along the lines of the so-called " Romanianiza
tion" of the Jewish rural, urban, industrial and commercial properties.
Marshal Antonescu considered the problem of Romaniani·zation as
the corner stone of the new state he intended to set up. In his view the
Romanianization involved two aspects : the penetration of the Roma
nian element into the economic life and " the purification of the atmos
phere from Judaic elements". The following statement made by the
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M arsh a l du r i ng the meetmg of the
i5 eloquent to this end :

1 94 1 ,

C ab in e t Council on F eb r u a ry 7 ,

" l f the times \Vere normal, I 'd proceed n ormdlly by eliminating
in a body t he Jewish elements from the Romanian State, namely ,
by removing them across the boundaries. But I can't do it tod a y . . .
and then 1 see this problem i n a n entirely special perspec tive,
adapted to the present international situation. Minister Antonescu
has precise instructions in this respect. \Vc must study and salve
these problems in the provincial towns ând i n the Capital" . 11)

A doc u m e ntar y record drafted by the Department for the Roman' anizat i on . Colonizaition and Inventory rcveals that th e policy of thc
Romanianizat ion placed by the M ars h a l in thc for eg ro u n d of h : s program
for national rene\val hcid t hrce purposcs :
·

"a. to rer n ove the Jewish element and thc other p :irasitical ali e n
clements from their domination in all economic fields \\"berc
they got by means of fraud a n d cor r u p t io n ; b. to r e t u rn to the
Ro ma n i a ns the property over, the w e a l th a n d the economic g ood s
in t he Roman i an terrHory ; c. t o set up a ncw R om a n · an bourgc
oisie able •to rcsist and t:l d e ve l op by its own means" 3 �.
Such presuppositions by virtue of which the Jews prevented the
progress o f thc Romanian b our ge o i s i e coincided \Yith similar ones from
the middle of thc past century. '
A certctin hesitation with some Romanians concerning the indus

trial and commercial activities \Vas turned into a fault of the J ews who
were occupying the place that was proper to the majority in stimula
ting the economy.

Such a h e sit a tio n was revealed at a c e rt ai n given m omen t by
l'•lihai Antonescu himself, the main author of th e text of the laws fo r
the Romani ani'Zation. In a speech delivered duri ng th e " Ex h i b i t i on of the
Industrial Schoo�s " , in Octobcr 1 94 3 ,
the Prime Minister ad-interim.

said :

"If we d id not dominate the tradc, ii \V e hatl no industry, it is
nat oniy l:: e ca us e wc lackcd thc capital.
You rcm e mbe r , D . Cantemir, in Descriptio Moldr.wiac, con f cssctl ,
two ce n tu ri cs aga , that we, the
Romanians, do nat lave trade
and handirrafts. This is alsa a witncss to aur Ro man hcritage ;
trade and handicrafts were considered by us th2 way Romans con
sidered them, as p r o fe<; si on s for the pilgrims" :m.

The inte:gration of the J ews and of other "forcigners" in the Ro
manian economy , favoured by the laws that encouraged the industry
ever since the b eginnin g of the 20th Century '.n , was n ot i ce d by several
a n al y sts to be beneficia!. The long t er m statistics, i.e. for the ])2riod
between the two Wars, register a clear development in the Romanian
economy and an important progress in i n ci us try ; an increase in the
number of fact o-rie s and workers ;
an improvement i n the tC{:hnical
c ap a c i ty of the great ind ustry.
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Therefore, there were as many achievements to which the Ro
manian bourgeoisie contributed together with Jewish \Vorkers, indus
trialists, tradesmen and finance people, without them being a hindrance
in the way of the ascent of the Romanian bourgeoisie. The progress ot
the industry s trengthened the economic position of the aboriginal upper
bourgeoisic " ' ·
At the samc time, a so-called "hunger for Capital" persisted in the
Romanian economy during the inter-war period, too. So, the Jewish in
dustrialists and bankers not only did not take over the Romanian eco
nomy, but, by the capital they investea, they couldn't cover by far the
needs of the Romanian economy, for the internai market, in different
l: ranches of ::ictivity, as well as by way of providing jobs, in the context
of ovcr-population, which became increasingly felt in the rural area. The
point of view exprEssed in this respect by <111 economist such as E. Ene
is eloqucnt. In 1 9 3 7 , during a debate about the aspects of the Romanian
crisis \Vithin the \\ Orld crisis, he said :
"The problem of the surplus i n the work power from agriculiturc
comes about. We can absorb in the industry in Romania l::: e in
order to be able to make use of several million people in produc
tion, as they \vill not find in agriculture Lhe necessary start for
their work anu the possibility to earn a human existence ? Here
is the most tragic problem of the Romanian economy" 42.
Therefore, E. Ene was speaking about a Romanian overpopulation
of severa! millions. This situation had to be solved in the future by at
tractin� massively investors and not by eliminatir.g the Jewish in
dustrialists, who created jobs and contributecl to\\'ard increasing the
investments.
But the politica! circles of the extremist nationalism appreciated
that the Jews were guilty for the dcadlock and crisis of the Romani an
society and that the only way out of this situation was to eliminate
the Jews from the Romanian society.
The self-entitled state of the integral and totalitarian nationalism
rejected the economic liberalism as though a danger for the national
being of the Romanian people. "The historical experience asked for a
guided economy and a fast Romanianization of the economic life" - it
was said in one article entitled "The Historical F oundation of the Ho
manianization as a Method That Is Being Imposed by the Needs of the
Moment Reached by the Romanian State" �3.
The proccss of Romanianization i ncorporated in itself the idea oi
a gradual eli mination cf the Jewish population from �omania.
The Romanianization was only apparently non-violent. În reality,
the governors intended, through the so-called laws of expropriation
- in fact and in the last instance, to use the official idioms of the
time - to achieve certain
"measures ,that would truly exterminate physically the Jews" r.4.
L}(XV
https://biblioteca-digitala.ro

In such perspective, t he Romanianization represenled only a stage
in the general plan to eliminate the Je,,·s.
In fact, thc English historian , Raul Hilberg, i n discussing the
phases of thc destruction of the European Jews during the Holocaust,
distinguishes three stages : 1 . the definition of the notion of a Jew ;
2. the expropriation, the d ispossession of goods and denying thc Jews
any means of existence ; 3. their physical liquidation" '15.

5.1. Thc Mcans and Stages of Romanianization
The mcans and stages of Romanianization come to know different
phases and accents. So it happens that the methods of Romanianization
i n t roduccd by Marshal Antonescu were different from those pra.:: t ised
by the Iron Guards for whom this proc:ess m c;mt plunder and crime.
The Marshal, as a man of · "military order and discipline " , condemned
sueh manners of tackling " l he
Jewish problem''
as they led to the
misappropri ation of the J ewish properties by the plunderers at the l oss
u f the State. \Yhich was to become
i n fact tile main "justified"
beneficiary.

The Leader of the State was for " the legal way" ; everything ha<l
to be carried out on the basis of "a well-thought" legislation :
"not only to avoid chaos, but also to have a justification for the
future generations. AU that is Jewish propcrty should have a
solution that is to be applied for good, so that we should have no
discussions in this respect wher. peace is concluded. Everything
should be done on clear juridica! bases, giving this right to com
pensation which is due to the expropriated owners (we mention
that in fact no compensation was given, this problem being post
poned until the end of the war - o.n.), \Vhether they were taken
by us a:1d removed to Transnistria, or \vhethP.r they disappeared
entircly and we do not know their number ( „ .) we are not allowed
to present ourselves \vhen peace shall be
concluded
with
this
problem open", said the Marshal during thc meeting of the Council
of Ministers on November 1 3 , 1941 r. 6 .
The requirement of the Marshal that Romanianization be conclu
ded on the basis of a ""·ell-thought" legislation, did not change the
abusive an<l discriminatory essence of any legislation, or of the Roma
nianization proper. This was so because, i n fact, the Romanianization by
itself, as conceived by the Marshal, whether it was clone on the basis
of a code laws, or by administrative means, it was abusive and discri
minatory. It involved the violation of the right to property of the
Jcws - and only of the Jews - in a sodety generally based on private
property ; the expropriation of the Jewish properties in a society where
the right to property was guaranteed. Therefore, all measures taken pro
ved that th e Jews were removed from under the provisions of the general
legislation that defended the rights of the citizens and turned them
into victims of some measures imposed by authority
and
force, in
order to achieve the politica! program of the dictatorship.
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1 n conformity \Vith this program an d on the basis of the laws
decreed and signed by the Marshal, the State Patrimony took ovcr,
by expropriation and \vith n o compensation , sometimes by confiscation
or requisition all kinds of rural properties ;
urban real
estate ; lhe
majority of the community properties "',
commercial and
i 11dustrial
enterpriscs, etc.
As for the Romanianization of the industrial and commercial
enterprises and the shares of the anonymous societies other methods
were also used ;
- the appointment of supervisors and administrators for thesc
enterprises which we1·e not expropriated ;
- all personal shares were nominal ized
property of the native Romanians ;

and

--- the transfer of property toward
"mutual agreement" was encouraged .

n a ti ve

the

passed

into

Romanians

the

by

A certain organizational framework h a d t o b e created in o rder to
carry out the process of Romanian ization, which involved , more or lt:ss,
politica! and administrative measures. The following i nstitutions hac.I a
special role to fulfil : the Ministry for National Economy ; the Ministry
of Labour, Hcalth and Socia l Protcction, and especially thc Ministry
for Internai Affairs. This last ministry was called upon to act toward
turning into practice this program - by "the law of force" and not
only by respecting the force of the law. Special boclies were set u p to
deal wi th the problem of Romanianization, such as the Office for
Romanianization, Colonization and Inventory ; the National Ccnter for
Romanianization, a.s.o.
The documents in this book reveal not only
Romanianization was carried out, but also its stages.

u:ha t

and how the

If i n July-Augusl 1 940, the Royal dictatorship instituted the firsl
laws concerning the process of Romanianization and stipulated mainly
interdictions rather than expropriations, during the period from Sep
tember 1 940 to 1 9th Jannary 1 94 1 , when the Iron Guard National State
\\"aS set up, law-decrees were adopted involving the expropriation of the
Jews from all fields of activity in the Romanian society.
4,

The first law-decree of expropriation was
issued
on October
H J4 0 . It stipulated thc expropriation of the rural Jcwi<;h properties.

The law d i d not consider those who were exempted by the law-decree
of August 8, 1 940. For this reason Lhosc people \v ho had only one of
their parents a Jew were considered Je\vs and as a resuit the fact that
the paren ts of those \\- ho were expropriated had J:: e en b3pti zed \\'as not
takcn into consideration '· î .

New expropriation laws followed involving the commons, the hay
grounds, the forests, the m ills of all kinds, the fulling m i l ls, the presses,
the timber rn ills, the film studios, the cinemas, t h c tourist and travel
agencies, the ships and barges, a. s . o . "A.
•

See to this encl thc m i n i , t c r i a l dl'c i s i o n s î n A ppen d i x.
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Because not all the enterprises had been expropriated, the
institution of the Commissioncrs for Romanianization was set up for
those enterprises left i n the property of the Jews 49.
According to the indications by the Leader of State, this function
was filled usually by the Iron Guards, called upon
to prepare " the
future purpose of the national economy and to be the natural succes
sors of those who had to be eliminated" :;o _ The Commissioners had to
ensure the subordination of the activity in those enterprises to the
economic pol i cy of the State, to stop the transfer of shares, and the
fake sales ; to control and approve decisions concern i ng the enterprises
under their care.
As the Commissioners had unlimited po-.vers, particularly those
from among the members of the Iron Guard movement, they committed
many abuses and jeopardized even the "normal" process of the Ministry
of National Economy, the situation got so bad that he thought that
'1we are going to perish if we go on with the commissioners. Too much
thieving was done and we spoil the image of the government" 5 1 •
Or.. January 1 8 , 1 94 1 , the institution o f the commissioners was
abolishcd and the Jewish enterprises were placed under the control
of a central commission in the Ministry of National
Economy.
This
commission functioned as a central censorship body for the activity
of all Jewish trade a n d i ndustrial e nterprises, in the perspective of
"the future reconstruction reform of the economic life" 52•
If the expropriation process of the industrial and trade enterprises
was partially done, the Romaniani zation of working force was conceived
thoroughly. First of all, the Jew'S were forbidden to be educated
i n the state schools. They had n o right to qualify î n a legally
certified profcssion. Thc J ews were forbiddcn " to be" artists, lawyers,
engineers, physicians, farmacists, artisans, apprentices 53 .On November
1 2 , 1940, the Leader of the S tate signed thc law-decree for the Romania
nization of the staff in enteriprises. The decree stipulated that, except
for the strictly religious and cultural Jewish institutions, the social
or commercial cntreprises and all kinds of associations ,foundations or
establishments could not have i n their service Jewish employees. Ac
cording to the same law, the whole Jewish personnel in the above-men
tioned institutions had to be sacked by December 3 1 , 1 9 4 1 . The law
stipulated certain exemptions i n the case of the direct descendants of
the volunteers, the i nvalids and the deceased in the Independence War
and the First World War.
As a rule the discharges were carried out to the cxtent in which
the J ewish specialists were replaced by Romanians. The Jews were kept
in their jobs until the Romanians who were to replaced them acquired
the necess:iry skill practiced by the Jews :i'o
•

•

The Romanianization as conceived by the

Marshal

as far back
its course
after the removal of the Iron Guards from power (after the repression
RS September 1 940, as a large-scale social reform continued

LXXVIII
https://biblioteca-digitala.ro

of the Iron Guard re b e l i ion in J anuary 1 94 1 ) , but at a diffcrent pace
and under c.li ffcrent circumstances. Accorc.ling to the German historian
A. Hi llgru ber the Marshal intensified the process of Rom anianization
i n order to givc thc lie to the accusations by certain Iron Guards that
he was in the service of the Judeo-Masonary 55. The statement by the
Leader of the St a te is c l o q uen t in t his respect. At thc end of Janua r y
1 9 4 1 he declareu before the prcss :
,

"It is only the enemies of the truth that could believe that General
A:1tonescu would swerve from the road of the creative forces of
tlw Romanian nationals and could not bring our nation into the
new spirit of the times and into
the future
stru c ture
of the
South-East of Europe. This new state shall be based upon the
primacy of the Romanian (element) in all fields and shall bc set
up on our agrarian and peasant structure. The n ational and thc
social shall be its foundation stones. I shall carry
out without
hesitation all the necessary reforms to remove the holly ancl t h �
alien influences in
order to ensure our national
de:;tiny. Thc
whole strugg:e
and settlement
of the great
n :itional-socialist
German Revolution and the Fascist achievements shall serve us as
grounds for our ex pe r ien c e in pruning on to the Romani an soul
and needs the fruit of the.-:c organizations of peo pl es grounds for
a n ew world" ;,1;_
,

We reproduced in extenso this s tatement as we thought it to bc
relevant for the political and ideologica! convictions shared by the
Marshal ; on the one hand, an implacable xenophobia and, on the othcr,
a total devotion to the ideals of "the great 11ational-socialist Germ.:m
Revolution" and " the Fascist achievements".

In fad the Marshal s tressed many a time
th at the
pa triotic
education involves the inspiration of the
feeling of hate
toward
"enemies". It was to this and that he made the following confession
during a meeting of the Cou ncil of Ministers on April 8, 1 9 4 1 :
"This was how I grew up, i n hate towards the Turks, the Jews
anc.l the Hungarians. T his feeling of hate toward the enemies of
our country should be pushed to its utmost ex treme. I take upoa
myself this responsibility " fii.
*

*

The control of lhe State over
the
main
Jewish
en terprises
continues during this new stage of Romanianization. The i nspectors
and the administrators appointed to supervisc thesc i nstitutions had the
task to see that they function "in the spirit of Romanianization'', by
Romanianizing the private shares and their transfer towards the native
Romanian, the right of pre-emption of the State.
On March 2 7 , 1 9 4 1 , a new law-decree was issued. It stipulated that
the Jewish u rban properties be passed into the state patrimony :;ii_ The
Marshal considerec.l this decision to be a proof of
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"the integration of the Romanian people
int0
the
nationalist
spirituality pervading Europe and laying the foundalions for a
future and healthy life of the nations " so.
The law was conceived as a reform that had a nalional, social and
economic importance. The State Minister Mihai Antonescu (the author
of law) said about it :
"We aimed through it not only to forbid for ever the right for the
Jews to have properties in Romania, but also to re-structure thc
Romanian society" 60 .

The law exemp ted from the rule those Jews who
had
been
\vounded, received awards or were mentioned for acts of bravery during
the wars of Romania and the descendants of those who died in these
wars. They were exempted on the basis of tbe law-decree adopted in
conformity with the proposals by the Council of Ministers 6 1.
At the same time, Mihai Antonescu stressed that there is a need
" to limit very rigidly these cases so that it
wouldn't
look
<i s
tho ug h w e reconsider the principles " 62 .
The laws of Romanianization followed one after the other during
1 9 4 1 - 1 942, when the all industrial enterprises producing spirits,
medicines, etc., were expropriated. The mortgage debts, the hospitals,
the health homes, several community properties, etc. were passed into
the property of the S late. All rights about subso i l ar.. d timber of any
kind were cancelled 63.
In September 1 9 4 1 , a special law was
proniulgated
about the
Romanianization of the J ewish properties in Bessarabia and Bukovina,
when all Jewish properties entered into the S tate property without any
notice or formalities ur..
Unlike the Old Kingdom and the South of Transylvania, all com 
mer.:: i al and industrial enterprises were alsa expropriated. A suitable
"juridica! framework" was created in order to achieve the expropriation
of the real estate left behind by the Jews deported to Transnistria, and
declared by la\v "abandoned goods''. Special state b::idies were set up to
run them ti5.
In spite of what was said above we must
nization was not real ized as fast as the
replacement of the Jews in different fields
complicated process. So the initial plans for
bc kept .

underline that the Romania
r�overnment thoughrt. Thc
oi activity proved to be a
Romanianization could not

The r epl acem e n t of the Jews working in different enterprises did
not end in December 3 1 , 1 9 4 1 , as it \vas planned by the law of Novem
ber 1 2, 1 940 (although the Ministry of Labour, Health and Social Pro
tection tried hard to achieve the Romanianization in the enterprises).
The tcrm \vas extended several t imes. So it happens that on March 1 ,
1 943, out of 28 , 225 Jewish workers as were o n November 1 6 , 1 940,
the:e wcre still 6 , 4 1 6 left 66 .
In order to put straight the situation of these Jews, a new law
was issued in January 1 944. This law stipulat.ed that each Je\v working
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in different enterprises be doubled by a Romanian G7. These Jews were
kept working because their professional training was irreplaceable and
because they paid important sums of money to get the documents that
cxemptecl them from compulsory work.
In a documentary material drafted by the l\1ilitary Cabinet of the
Presidency of the Council of Ministers (at the request of and upon the
indications by the Marshal), it was said that the money resulted from
the taxes paid by the sick Jews, by those with diplomas, as well as
from the taxes for the documents exempting people from compulsory
work, the State could set up the funds for helping the families of the
people drafted in the army, and to endow different state institutions
with materials needed os.
As for the Jewish industrial and commercial enterprises, an
information by the C.N.R. points out that the purpose of the legislator
;,v as until Febmary 1 942 :
a. to hinder the foreigners from buying the J ewish companies ;
b. to make sure that the Romanians are buying the Jewish com
mercial and industrial funds (some 2,000 companies, about
8-10 per cent of all the companies) 69.
No general law for the expropriation of all the Jewish industrial
and commercial enterprises was ever promulgated. There were only
reasons of an econom'ic, technical and organizational order.
In fact the Romanianization of trade and industry was m eant to
set up a new establishment, which intended to educate the Romanians
from a technical point of view and to ensure the necessary that enabled
them to take over and develop those enterprises.
In a documentary
material drafted by the Ministry of National Economy at the beginning
of 1 942 it was said :
"One cannot attempt to replace the capitals. The merchant and the
industrialist cannot be created spontaneously. The complexity of
the economic life, supported by continuity and balance, does not
allow for the use of the same methods (in all cases - o .n.) of
Romanianization, based by the expropriation of the Jews. Their
eliminatioP could produce a criticai lack of balance în the eco
nomy of the country" 70.
The above remarks recognize even indirectly the usefulness of the
Jews within the Romanian economic set-up. .
The most important steps toward expropriation were taken in
September 1940 until December r n42. II'he later laws stipulatecl
admin istrative, organizational rneasures meant to run and put to good
use the exprop1 iated goods ; î;o organ i se thc invcnlory o[ lh2 goods that
were not yet expropriated and to prepare the conditions for further
Romanianization.
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5.2. The People Who Enjoyed the Romanianization
The legal acts related to the Romanianization comprise severa!
rules concerning the social and ethnical groups
who \vere to enjoy
Romanian:ization.
During a meeting of the Council of Ministers on 'ieptember 2 6 ,
1 940, the Marshal drew attention to ihe fact ihai ihe people dealing
with the national economy had "to exercis e the pre-emption right of
the State for everything that the Jews are winding up", because
otherwise those goods were liable to pass into the hands of other peoplc
and not into the Romanian hands î l .
The German natives o f Romania \Vere discontent because most oî
the legal acts concerning the sale of the goods expropriated from the
Jews stipulated the priority of the native Romanians for their take
over.
The Romanian financial circles tried to draw as much advan tagc
as possible following the policy of Romanianization. This explains
why the Romanian National Bank got involved
in this
process by
opening a line of credits ever since January 1 9 4 1 . Later on, the Bank
was authorized to give credits amounting to over one billion and a half
lei to this purpose. By overseeing all foe other credit
institutions,
specially set up to support the process of Romanianization, the Ro
manian National Bank became i n fact the main beneficiary in this process.
It is true that the official statements dedared that following the
process of Romanianization, the social problems of the less well-off
people would be solved, by sctting up a ncw Romanian bourgeoisic, by
giving properties to the public employees, by giving recompenses to
those who fought in the wars, to the refugees îrom the occupied ter
ritories. Nevertheless , in reality, many of the expropriated rural pro
perties and the urban real estates were auctioned and taken over by the
peCJple who paid suitable money.
At the same time, many Jewish properties \Vere taken over by the
representatives of the German capital (during the Third Reich) or the
native Germans who held Romanian citizenship
There are many eloquent documents to this e11d, such as, letters
by the leaders of the political parties sent to the iVIarshal or diJferent
informative notes by the Ministries involved in that process.
Thus, C . I . Brătianu
December 1 94 0 :

was

writing

to

the

State Leader

back

in

1'The European trade is placed under the l eadership of Germany
who takes over the commercial and financial institutions of thcse
countries by buying or running thcir institutions hitherto na tional.
She started her work by imposing her program of plundering the
J ewish properties, then the national properties which she could
replace " n.
In an unsigned report by the Ministry of National Economy from
the beginning of th e year 1 94 1 , information were given concerning the
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way in which the Germans took over the majority
of the
Jewish
enterprises in Banat. In June 1 94 1 , Iuliu Maniu wrote
to the
state
leader :
"The Germans are the money and
goods
merchants
of
the
Continent, and therefore
of Romania
too ( „ . ) only
in the oil
industry, six enterprises have passed under German control, with
a capital of 2,767,000,000 lei (without counting the production and
business value of thesc enterprises) . This is not a simple infiltra
tion, but a precise invasion, a take over. It is not a Romanianization,
as you assert, but an estrangement , as I assert" 73.
As an example to this end we may use the fact that the best
equipped society specialized in selling and exporting the crude oil, as
was that of L. Sanielevitch, was bought by the German society " O el
A.E.G.", placed under Funk's presidency, Minister of Economy in the
Third Reich, and set up for the purpose to monopolize the Romanian
oil 71,_
The problem of the penetration of the German capital into the
Romanian economy is of some
interest, \vithin
the
context of the
present introduction, to the exten t that it constitutes a complementary
argument in understanding the fact that the Romanianization was not
an expression of the policy of integral nationalism, in the strict sense
of the word, but an e:x press10n of a discrimina tory poli cy directed first
of all against the Jews. This policy was
promoted
by
Antonescu's
Regime, following a local pattern, until his removal from po·Ner. Even
if, in the context of the charge in the events on the front, particularly
in the second half of the year 1 942 ,in favour of the United Nations,
the Marshal did not adhere to " the final solution" policy, dictated by
the Fi.ihrer, i t did not mean that he gave up, as a whole,
his
anti
semitic policy, ('the ethnic cleansing" of the Romanian society.
"I shall pass over any difficulty in order to purify totally the
nation of this weed ; I shall stigmatize in time all those who came
(the last was Mr Maniu) and would try to stop rne from answering
the will of the immense majority of this nation" 75.
This was Marshal Antonescu's
Jewish problem at the end of 1 942.

politkal

"

commitment"

in

the

The American historian H.M. Sachar, pointed out that Antonescu's
regime
"in wanting to be in good terms with the
Allies,
stopped the
deportations, but he continued a policy of persecution and humi
liation of the Jewish population" 76 _
The policy of ethnic purification of the Romanian society aimed
-according to the views of the Marshal - at the other co-inhabiting
minorities, but it was clearly defined in its relation to his Jewish
pol icy.
During the Council of November 16, 1 94 3 , the 1\farshal declared :
"If the circumstances will help me win the war, then be sure that
there is no other solution than to move the minority masses by

LXXXIII
https://biblioteca-digitala.ro

a refcrm which \Ve have to make and
b:y
eiiminating
these
minority masses from among the Homanian element. But, until
then what are we to do with the Ukrainian, Polish element ? Until
then we have to treat them absolutely equal in rights (.„) we must
be tolerant" 77•
The things were different with the Jews. That is why, for them,
the State thought out special reforms and institutions.

6. The National Center for Romanianization
One of the basic bodies of the State in the problem of the Jews.
" this Center for Romanianization was to absorb in its functions
the whole process of Romanianization. Hence, it had to include
the Jewish rural goods, river and sea properties, ships, as well
as the urban real estate and gradually to deal with the problem
of the Romanianization of the economic funds, namely, the com
mercial and industrial funds" •8.
In this concise presentation, the State Minister Mihai Antonescu
(the author of the text of the law for setting-up the National Center
for Romanianization) sketched, in fact, the essence of the activity of
this new body.
The National Center for Romanianization came into being in May
1 9 4 1 , as a special body attached to the Presidency of the Council of
Ministers. Its main function was to turn the expropriation of the
Jewish properties into " a great constnlctive educational and strengthe
ning reform of the Romanian element", by „Romanianizing progressively
the e�onomic life".
During its four years existence, the Center was reorganized
severa! times, but its main function remained the same : it centralized
the whole activity for Romanianization ; it organized, led and super
vized the take-over of the property into the State ownership ; it
administered
provisionally
these
properties ;
i t distributed and
liquidated the respective Jewish goods according to the provisions set
up by the law.
In its relations with the Jewish population, the National Center
for Romanianization manifested itself as a repressive police body,
having discretionary rights over the Jewish properties ; it based i ts
activity on administrators and endorsers and relied massively on the
services of paid-informers.
As an institution whose function was to administer the expro
priated goods, the N.C.R. became profitable because it bought i n , for
the State, an annual income of over two billion lei. The money came
from leasing and renting the expropriated goods.
The stipulations of the law-decree, No. 2 3 1 , of February 2, 1 944,
concerning the way in which the income of the National Council for
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Romanianizaton was to be used, reveals the role of this body in a
future policy of i nvestments in the colonized regions, during the so
called constructive state of the R01nanianization of the economic life.
The creation of a special fund was conceived to be used toward the
work of colonizing the Romaians in the conquerred regions.
The Nationa.J Center for Rornanianization wa's "to liquidate the
Jewish goods" by selling them. This action was considerec.1 as a program,
because :
"by liquidation one gets to achieve the constructive program for
the Romanianization of the goods" 7!1•
To wha t extent and how did the
Romanian
society as a whole
and not just the totalitarian State, take advantage of the Romania
nization, if indeed by depriving the Jews of their material goads and by
eliminating thern from different fields of activity, "an improvement of
the Romanian society" was achieved, are as many questions that have
not yet been clarified by the Romanian history science.

As to the consequences of the Romanianization for the Jewish
population in the Old Kingdom and in the
Transylvanian
territory
under the Romanian administration, some data had been provided in
the „Finanţe şi Industrie" Magazine. According to some rough ca!kulations ,
the expropriated Jewish properties were equivalent to about 70 billion
lei. (See J. Ancel, D.C.F.R.J.H. , vol. IV, p. 406).

7. Restrictions in the Religious and Community Life. The Jewish
Central Office in Romania
Among the firs t anti-Jewish decisions elaborated by
the
Iron
Guard national State, few days after ils instauration, were those meant
to Urnit the activity of r1:he Mosaic Community Through specia l deci
sions by the Minister for Religiou<; Affairs and Arts a separation was
made behveen the Christian Churches and Islamic Religion, on the one
hand, and the Mosaic Confession, on tbe
u lher.
If thc Christian
Churches eind the Islamic community \\·ere prn lected by the Romaman
State and they \Vere authorizecl to function, i n as far as lhe Mosaic
Confession was concerned the S ta te noticed ((its existence de facto '' soi .
The 1\fosaic Faith coul<l not exercise its activity except within a
closed framework and under the direct State control.

But the measures taken against the religious and community life
did not aim only at the religfious activity. First of aH, they aimed to
turn the Jewish community organiza'tions into bodies suibordinate to
thie anti-Jewish policy of the State.
So, in the autumn of 1 84 1 , a governmental decision \\ as issued
concerning the appointment
of a Government
representative to the
Presidency of the Council of Ministers
for Jcwish
problems. A high
state employee \vas appointecl, Radu Lecca , a man known for his good
relations with the Gestapo 8 1 .
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Even though the law-decree by which his functions were defined
more accurately wa.s issued only in September 1 943, when the Com
missariat for Jewish Problems 82 was set up, his mission was clear
from the very first moment, as one could gather from the name of his
office.
Radu Lecca's first important task was to elaborate, together with
the SS Gustav Richter, Councellor for Jewish Problems at the Embassy
of the Nazi Germany in Bucharest, a set of rules that aimed to create
a new Jewish body which was to fit within the new spirit of the anti
Jewish policy , promoted by the totalitarian State 83.

7.1. The Setting-up of the Central Jewish Office in Romania

Thc law-decree No. 3,415 of Decembcr 1 7 , 1941 8" mentioned the
abolishion of the Federation of the Unions of the Jewish Communities
in Romania and the foundation of the Central Jewish Office, a sui-generis
Jewish body, a local version of the so�called Judenrat (Jewish Council) ,
set up by order of the Reich in most of the European States under
German domination or influence. According to the plan of the German
Nazism, Jewish organizations had to be alsa involved in carrying out
"the final solution".
The Central Jewish Office (Centrala Evreilor) was set up as a
Jewish organization subordinate to Antonescu's Regime and exercised its
functions under the guidanc_e and supervision of the Representative of
the GOvernment for settling the Status of the Jews 85.
According to the Regulations of the Central Jewish Office in
Romania, signed by the Leader of the State, this office became the only
body recognized by the Sta'te in representing the interests of the Jewish
community. All local Jewish communities, social welfare, cultural, spor
tive societies or of any other kind exis'ting in Romania were placed
under its jurisdiction.
The leadership of this o.rganizaHon was appointed and revoked
by the representative of the Government for settling the Jewish problems,
Radu Lecca.
The documents underline : the tasks imposed on to the Office to
carry out the census of all "Jewish blood" people ; the involvement of
the Jewish population in carrying out economic solicitations , etc., dicta
ted by the Government ; assuming tasks to pul into practice the rules
that regulated the daily life of the J ewish population, as a consequence
of the discrimination in rights by comparison wHh the rest of the popu
lation 86 (The Central Office dealt with the distribution of the so-called
barred ration cards for the Jews. By these cards the authorities intro
duced a restrictive regime concerning the amount of bread and sugar to
which the Jews had right and which was smaller and more expensive
than for the rest of the popui ation). At the same 'time, the C.J.O.R., was
responsible for the participation of the Jews in compulsory work, accor
ding to the law for the organizat ion of the national work.
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Thus, the following communique was published in the "Jewish
Gazette" (a paper of the C.J.O.R.) on Oc to be r 2, 1 942 :
''The Central Jewish Office, a tutelary and guiding organ ization of
the Jews in Romania, invested not only with the leadership, but
alsa with heavy responsibilities for the attitude of the Jewish
population , announces that all those people who will nat answer,
in three days time from the publication of the gazette, to the call
of the recrniting ·Center for compulsory work, sh all be sent to
Transnistria and before the Martial Court".
The Central Jewish Office was obliged to furnish all data and in
formation asked by the authorities concerning the problems of Roma
nianization ; i t had to set up and keep up t o d a t c r e :ords w : t h th2 per
sonnal files of all the Jews in Romania ; it issued the documents for the
return of the printed forms for the census which each Jew was obliged
to have on himself (See to t h i s end in the same Jewish Gazette, the
orders signed by Radu Lecca).
-

-

Alsa, in the same spirit of the dispositions given by the Govern
ment, the Central Office had the task to deal with the organization of
the professional, cultural and artistic activity of the Jews, with the
J ewish schools ; to organize the social assistance for the J ews, a.s.o.

I n all these respects, the Central J ewish Office macle use of well
q ualified Jewish employees , who had goo d i ntentions, a nd· achieved im:-:
portan.l results in favour of improving the situation of the Jews. Thus;
even though the young Jews did not have access to the State schools,
the Central Jewish Office organized institutions for higher education ;
grammar schools and primary schools. Although these institutions had
no right to publicity and did not cover all the needs, nevertheless, they
gave the possibility for a 'larger number of young Jews to continue their
studies.

The activity of the "Barasheum" T he a trc co n trolled a nd authorizecl
by the Central Jewish Office, gave the possibility to the Jewish actors,
stage managers, and personnel to exercise furlher their professions, and
offered the Jews h igh quality shows.
,

The moS't constructive aspect of the activity of the Central Office
was to ensure the social assistance. Advantage of this assistance was
taken both by the Jews deported to Transnistria, as well as by those in
tthe country, starting with those engaged in compulsory work an:l fini
shing with t he hundreds of thousand of families left without uny source
of income.
I n spite of these quasi-positive aspects, the stipulations by the
Regulations for the Functioning of the Central Offi:e reflecte d a certain
view of the Antonescu 's regime concerning the organizatio n of the Jewish
life on mediaeval principles a n d isolating the Jews from the rest of the
society. Records had to be kept of the Jews separate from the other
citizens of the country and under the permanent control of the State
authorities. The Central Office wa-s i n terposed between the Jews and the
authorities, - as a body re<;ponsible for the \Vhole Jewish population;
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The social principie of the individual freedom ceased to function
for the Jewish population. They were included into "an ethno-system"
which functioned on pre-established discriminatory rules subject to the
policy of the totalitarian State.
In such circumstances, the life and death of the Jews depended on
the state authority. Such a repressive regime represented, particularly
during war, a permanent threat to the physical existence of the Jewish
population ; the Jews were liable to evacuation, deportation or execution
any time, while the state authority was nol obliged to account for its
repressive measures.

8. The Exceptional Legislation Typical to the State of War
On June 22, 1 94 1 , the S tale Leader ordered the troops to cross the
Prut. Certainly this event justified further exceptional measures dictated
by the state of war. The economy and labour had to accommodate to the
new conditions. The institutions and enterprises were militarized and the
discipline was strengthened while the social rights were limited.
Such restrictions and ex·ceptional measures are inevitable for any
State in a state of war. But the restrictive measures against the whole
population in Romania at the time bore the imprint of a totalitarian
State in which . the citizens had no rights, but only duties ; any citizen
could be qualified as "a suspect" or "dangerous" for public order ; ihe
death penalty or confinement i n c:amps without a trial s7 weue carried
out, while the main features of the criminal legislation were exipressed
by an entirely arbitrary sancUon o[ the incriminartion and the sphere
of criminal unlawfulness was enla.rged by increasing the in.criminations ;
any deed could be declared criminail Sfi.
The legal framework was brought about by the law-decree stipu
lating suppressio n of any deeds j eopa�dized the existence and inte
rests of the State. This decree was enforced in February 1941 80, beforc
Romania was engaged in war. The law introduced the ·Capital punish
ment, forced life labour for a number of offences. Even though it was
first of all directed against the Iron Guards, the 'law stipulated in art. 1 6
that i f the offences were commit'ted b y Jews o r persons o f other origin
than Romanian or by the Communists, the punishment would be doubled.
A whole repressive body was set up to carry out these exceptional
measures . The State Administration became excessively bureaucratic and
functioned on m ilitary principles as an instrument to rule the population
by suppression . Justice became repressive par exceHenc:e ; the majority of
the offences passed into the competence of the milHary courts.
If we have in view the policy of ethnic discrimination promoted
by Antonescu's regime against the Jews and the presence of the German
troops in the country, all these measures received further a connotation
of racial persecution when applied against the Jewish population : the
Jewish ethnic origin constituted a supplementary cause for incrimination.
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The law s s tipulated sanctions against " the crimes agai nst State s ecurity" ,
against "econom ic sabotage " , "speculation" or other offences of th is kind
and stressed each time that when the offence was committed by a person
of Jewi's h origin, the sanctiom wcre doublcd 00.
Such discrimina1tions were introduced in the case of the people
condemned for being communists ; the punishments given to the Jewish
Communists were always more severe than those pronounced against the
Romanian Communists.
In addition to the exceptional legislation by which a rule of terror
was introduced against the whole popula'tion , the documents in this book
reveal several measures directed exclusi vely against the Jewish popu
lation.
Starting w i t h provisions, apparcntly of a small im portance, as those
forbidding the Jews to possess radios !J J , during the war and ending with
those referring to the rnass deportation, all werc based on the principie
of the general culpability of the J ewish population. This principie was
stressed more vilently during the war than before the war
In the case of the J ews, the repressive legislation established by
laws decreed by the Leader of the Sta'te was .completed by ordinances,
orders, decisions and communiques. Thus, the evacuations and mass dis
locations of tens of thousand of Jews from thei.r homes, the deporta
t1ons to Transnistria or taking hos'tages were carried out hy circular
orders from the Ministry for Internai Affairs or the Ministry for Natio
nal Defence - .all being issued on the basis of formal dispositions by
the Leader of the State.
The mass .executions, such as those in Jassy, in Bessarabia and
Bukovina were carried out on the verbal instructions or orders elabora
t.ed in a conspirational language u2 .
The travel restrictions (the Jews were not allowed to travel without
au thorisa'tion) u:: , or the measures concerning the time when the Jews
were allowed to do their shopping or take their sugar, bread, etc. ratin""'
on the basis of special ration cards which they r eceived t h rough the
Central Office, or the special price cstablished for the Jews for their
bread and sugar were all usually commun ica'ted by ordinances issued
by the ;i.10.cal au thorities !l 'o .
Even before the beginning of the war the Marshal was preoccupicd
to introduce a restric'tive regime for the Jews 1concerning the .food rations.
Thu•s , d uring a mceting with the prefects, held on Marich 14 , 1941 ,
he said :
"I have given ins'trudions today to study whether we can apply
,
a system by whkh in the towns of Moldavia, inhabited mostly by
Jews, to !orbid the bread entirely and to give the Jews to eat maize
porridge " os.
•.

·

•
We dissociate these measures in this paragraph for methodological rea
son!', because in reality ,they were en!orced side by side with the whole anti-Jewish
legislation pl'.esented în the previous paragraphs.
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8. 1 . J\ Regimc of Suspicion and Terror Bascd on Racia l and
Discriminatory Principlcs
Ever since the year when he was the Leader of t h e General Staff
of the Romanian Army ( 1 933), and as he had the conviction that the
Jews were dangerous for the Romanian State, the Leader of the State
was preoccupied to set up a secret service s p ecia l i z ed in tracking down
and watching the Jews !Iii_
Therefore, it w as natural for thc Marsh a l , particularly during the
war carried side by side with the Nazi Germany (which introduced in
1 94 1 the special units on the Eastern front to ex terminate the Jews), to
encourage suspicion and aggressive propaganda agai nst the Jewish i nha
bi tants, and to accuse them a l l of Ju deo-Communism, collaboration with
the enemy ' and treacherous actions agai nst t he State and to put i nto
practice terror measures against the Jcwish population , cvcr since the
eve of Romania's engagement i n the war.

The documents i n this book reveal measures such as :

a. Evacuations
About the beginning of this action , General Ioan Popescu, State
Under-Secretary i n the Ministry of In ternai Affairs, presented a detaUed
report during the meeting of the Council of Ministers on Au gu s t 5, 1 9 4 1 :
"On the day of June 7, o rde r was given t hro ug h General Leoveanu ,
who visited G en eral .An'tonescu in the terri'tory, that the · whole
J ewi s h population l iving in the territory up to a stretch of 4 kms.
be evacuated. These evacuations were m:ade from those villages
which the c o m m a n de rs of the g re at u ni'ts thought necessary. They
were macle along a stretch of 4 k m s deep along the Prut line, at
the south of thc Danube and south of the old frontier from Hertza
to the moun'tains . . . In addition to these a part of the Jews and
Communist Jews from Dorohoi, Boto�ani, Jassy, Tulcea and Con
stantza were evacuated. On June ·2 2 , order w as issued that a l l valid
Jews from 18 to GO living, in the territory between the Prut and
the Siret be evacuated to Târgu Jiu, as well as those on the right
of the Prut be evacuated in the urban localit i es of the district.
Later on order wa s given that the Jews living in the ce n t ral towns
of the dis'tricts be concentrated in the o ut s k i r ts (of these towns).
These concentrations w�re m a de i n all :the towns of Maldavia, and
in Mun tenia they were made in Prahova and Buzau and Ramnicul
Sărat, Tulcea and Constanza . . . A t the same time, in order to
avo i d any disturbances, order was given that the more important
Jewish persons be t ake n hosfag es, i.e., the presidents of the J ewis h
communities or members of ihe religious set-up , etc. In addition
t o these measures, a number of eva ouati ons were ma'de, some
time<; by the great m ilitary units in the territory without precise
orders as tbo their dest ination , but in the end they ended in the
labour camps i n different parts of the districts of Căl ăra şi , Vlaşca,
Teleorman , Romanaţi, Dol j , and I don't know whereelse" 97•
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sination of thousanc.ls of innocent people. In the enc.l, it was concludec.l
that 11The Pol ke Office an d Magistracy in .Tassy ( i n whose b u Hdi ngs
the June 29, 1 9 4 1 massacre was organized, o . n . ) have carried out fully
their duty " 102 .
It is true, the Leader of the S t a t e con demned " the disorders that
happen cd ... in Jas s y " . In h i s ordcr, No. 255, from the beginning of July
1 94 1 , rthe Mar�hal condem ned thc actions of some isolated soldiers who
„with the purpose of plunde�· OJ" ill-treating, attack the Jewish population
an d kill at random, as it was the casc in Jassy". He ordered that "any
acti'on iprompted by individual i ni t ia tive be s toppcd e ntiJ"e-l y". In this way,
the Marshal calmcd the spirit<; that thc Government was aware of the way
in which " the Jewish nation suckeci, empovcrished,
speculated
and
stopped the development o[ the Romanian nation for sevcral centuries.
The need to get rid of this plaguc Lhc Romanianism
s u f fered
is
indeniablc, but only the Governmen t h as the right to take the neces
sary measures. These n 1casures are in the process of being enforce<.1 <mc.l
they shall be conti nucd according to thc rulcs I shall d e ci d e" 1 n � b is.
The definition of the organized crime against
the
Jews as an
i ndividual action a n d then i1ts disapproval were not an or ig i n al measure
of the Leader of thc Romanian State. As the English historian Paul
Johnson points out, this practice was largely used by Hitler during the
fourth d ecalde " 10�.
The repressive measures against thc Jews i n the summer of 1941
took a particiularly violent shape i n Bukovina and B essarabia, soon
after the re-conquest of these territories by the Romanian Army.

The administrative status of these provinces were entirely dif
ferent from the rest of the country.
According to
the
Law-Decree
No. 2506, of September 3, 194 1 10�1 b is, these provinces had their own
administra tion , \Vith residence in Chişinău (Kishenew) and Cernăuţi
(Cernowitz) a nd governors were appointed by the Leader of the State
to gov�n' di rectly those prnvinces.
This entirely special administrative si tu a i i o n of I3essarabia anc.l
Bukovina was presented by Mihai Antonescu i n a speech c.l e livcrcc.l at
the Min istry for Iniernal Affairs o n July 3 , 1 941, ip , the followin g
m annet :

"The legislation of the Kingdom stretchcs to a very limited extent
t he
Bessarabia and Bukovina. l'!'he ethnic purification ,
es
B
su r ab i a and
in
out
car.ry
e
v
a
h
to
we
on
izati
n
a
s tructural re-org
absolute
of
.:i wa l l
time, that
some
B u k ovina requires, for

over

impenetr ability between Bessarabi a an d Bukovina and the ter
1"
ritory of the Kingdom be set up " 0 .
In this way, Mihai Antonesc u co n v eyed by thesc remarks, the
Interna!
i ndication s of the Marshal to the staff of the Ministry for
Affairs.

the
On the very same day, July 3, Mihai Antones cu informe d
Council of Ministers thal :
XCII
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On the 2 1st June, 1 9 4 1 , it was given also the order for thc eva
cuation of all Jews from the villages throughout Romania în the capital
towns and capital districts.
One can gather the meaning of these wars evacuations for the
Jewish population and their impact on the Romanian economy from
Marshal's own remarks during the meeting of the Council of Ministers
of September 9, 1941 :
"We have removed 50,000-60,000 Jews from the market-:towns
and \iillages and brought them into the towns.
Some
of them
used to carry out în their places a necessary job for the State" !!8.

b. The M ass Executions (Jassy, June 29 - July 6, 1941)

The Communique b y the Presidency of the Council of Ministers
on 30th Ju ne, 1 94 1 , announces the country that :
"In Jassy 500 Judco-Communists (this number doesn't reflects the
reality - o.n.) have been execu11:e d they shot at the German and
Romanian soldiers from houses" !r.•.
Thi s îs onc of the relevant documents concerning
the ways in
which the totalitarian State tried to poison the pubiic opinion and to
create diversion, and enabled the Mar shal to set up, particularly during
the first stage of the war, the necessary motivation to engage î n a
policy of bloody repression against the Jewish population. By publish
i!1g on 30th June the news of the ex2cution that has taken place a day
before, (without any reference to a trial or
sentence
given by the
Military Court), the supreme leadership of the State subscribed official
ly, a practice that placed crime outside the prescription of the law, ac
cording to the µrinciple that if something is "considered" to be a crime,
.then that crime cannot remain without a punishment (The law-decree
concerning the deeds that endangered the existence of tl;le State stipulated
in art. 2 7 , theit in thc case of "the crimes", as those of which the Jews
trom J assy wcre accused, the trial had
to be done by the Military
Magistracy, în 24 hours, and the Court had to pass a judgement i n 24
hours from the time of intimation, and the decisicn had to be carried
out 10 hou rs after Hs delivery 100.
But the events in Jassy proved that the Jews \vould be executed
without a trial, without a demonstration of their crime and without
the decision of the Court.
The situation was the worse because the examination orf the
process of these events carried out afterwards by the
Ministry for
Interna! Affairs established the i nno�nce of the Jewish populaUon. The
Unit General E. Leoveanu, General Director of the Police, pointed in his
report to the Leader of the State :
"
there was no wounded or dead soldier„. no weapon was found
and no foreign shooter was discovered„ . there was no bullet signs
on the walls of the houses . . . the German had no dcad or wounded . . .
I think that the attackers were Iron Guards or cheats who tries
t o produce panic in order to d2'Vas1tate " 1 n 1 •
The investigation was also a diversion. Although the Jews were
found innocent (after being killed), nobody \\·as punished for the assas···
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"General Antonescu c onsi de rs that the national puri fication which
i s fo be carried out in Bessarabia requires a period of fo ta ! isolation
of Bessarabia and Bukovina from the rest of the Kingdom " 1 0:;_
Thereforc, the reprisa'1.s against th e Jews took some of the bloD dest aspects in B es sarab i a and Bukovina f.rom July to Septembe.r 1 94 1 .
The crimes committed du ring this period were legalized by the La\V
D e cree No 2507 of S eptembe r 3, 1 94 1 , art. 8, which sti p ulatcd :

"Government acts are considered all the acts
of the
Military
Command and Civil Administrations carried out in
the
period
from 22nd June 1 94 1 until the date of the puLlication o f
this law" J OG.

c. The Deportations to Transnistria

The deportations to Transnistria 1 07 "\Vere carried out at the order
by the i.\farshal, particulary i n the years 1 9 4 1-r n42, when the Jews

from South Bukovina were first deported, and then those from Bes
sarabia and Bukovina and also groups from inside
the
country, for
d ifferent reasons (po l it ica ! , for thc so-called unjustified absence from
compuisory labour, for the so-called specuiation or economi c sabotage,
for conversion to the Christian Faith etc.).
The te rror in Transnistria was intensified
bv
Law-Decree
" the
condemning to death the Jews who tried to evade from this territory
of death came into operation 1os .
In March 1 943, a new Law-Decree was issued dealing with " the
safety measures" against 1hose people who j eopardized "the public order ,
safety morals and national economy". The law set up a compulsory
domicile for Jews convict ed (toghethe,r with their families) fo r the
reasons mentioned above. In fact, this decree legislated the right of the
local authorities to deport, by administrative measures, to Transnistria,
diflferent categories of Jews 10fJ.
·

The following notice discovered in thc archives of the M i nis try

of Justice is quite relevant

:

·

"It \Vas forseen that this administrative sanction might be passed
not only against the persan who committed the offence, but also
against his family, i .e. h i s wife
and minor
descendants.
The
formalities are reduced to minimum, and so th<:' measures \vould
be taken even before the trial on the basis of the m i nutes. The
dis p osition of t h e la\\. w.:ic; n ot confined t o the Jcws ( . . . ). But care
was t a ken ithat on l y the Jews bc s e n t in the rural a reas across
the Bug " 1 10 .

1'he law seemed to sanction a practice al r eady in use du ri ng the
year 1 942, b e caus e in 1 943 no mass deport a t i o n s were made to Trans
n istri a ( the re we r e m ai n ly i nd ividu a l ca ses : as t he W. Fi lderm an case ;
he was deportated in May 1 943). The Council of Minis1ters decided in
October 1 94 2 t o stop the deportations t o Transnistria ; it did not give
to t he German pressures aski n g for deportation tot the exterminaţion
camps U L.
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8.2. The Organization of the Compulsory Labour

The laws concerning the compulsory labour required from the
Jews to perform this labour both in time of peace, as well as in time
of w.a r.
The law-decree No. 3984/December 4 , 1940, concerning the m ili
tary status of the Jews, stiipulated in art. 1 that the Jews were being
ex:cluded from military service, but they had to pay in exchange mili
tary taxes and to perform common welfare work according to the neecls
of the State 1 1,2.
AU m ale Jews, from the age of 1 8 to 50 (later on the system
introduced compulsory labour for boys starting from the age of 1 5,
as well as for women), irrespective of their social status, were subject
to this law. l'he iabour obligations had to be carried out individually,
in groups or in working units.
In time "the la1b our for the common welfare" was turned, in the
case Ol1i the Jews, i nto comp ulsory labour, because, as the law-decree
of 20th July H l 4 2 , there was need for
"a distinction between the labour for the �ommon welfare per
forrned by the Romanian youth with an educational, constructive
and patrictic purpose, and the work required from the J ews" 1 1 :1_
Thus, the compulsory work became for the Jews a mean of
punishment - which they had to perform, as they were considered
"suspects " and "dangerous" to serve in the army of the country.
After the entrance of Romania in the war (22nd June H J4 1), the
compulsory l abour was placed under the m ilitary regime. The Regu
lation concerning the military s tatus of the Je\vs of July 1 94 1 , intro
duced a special control of the Jews, which was kept by the recruting
centers. The Jews were called for the needs of the army or to perform
different jobs and were subject to the military j urisdiction, like the
soldiers themselves : any disobedience was punished according to the
Code of the Military Justice 11 1, .
According to the Decree No. 3203 of 1 4th November 1 94 1 , the
Jews were called up for compulsory labour and were organized i n
"labour" camps or u nits under the jurisdiction o f the Labour Under
secretariate of the State, through the General Office of the compulsory
labour cam ps and units, in agreement witl1 the Supreme High
Command. The camps were placed under military command and ob
scrved the military discipline, and the sanctions were most severe 115
(the punishment ranged from confinement to camps and deportation
to Transnistria, and to the capital punishment).
The Jews holding academic titles, former active or retired officers,
doctors, engineers, technicians and other specialists, were liable to be
called up to perform duties in the army according to their profession,
in conformity with the decision of the Ministry of National Defence.

During the extended concentrations or the war, they were assimi
lated to the rank they had, and were paid accordingly. They could wear
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the uniform according to their profesion with the distinctive
the Jews as established by the law 1 1 6•

signs for

*
I

In the war conditions the excepti onal obliga't ions imposed on th e
J ews were many and heavy not only from a moral and social point of
I
view, bu t also from a material point of vie w
The law-decrees (included in this volume)
are relevant to this
end. They speak about the clothing s tocks and different exceptional
taxes which the Jews had to pay, during the war, when they were
being deprived of properties, sacked, unemploye d *, w ithout unern
ployrnent aid, in a state of heavy pauperization 111.
Matatias Carp systernatized in The Black Book (voi. I) the excep
tional contributions required from the J ews and samming up the sums
they paid, he concludes :
"in the context of thc Reintegration Loan
:the 1Jews paid ifour
times more than the rest of the population ; for 'l:he building oi
the Palace of the I nvalids they gave about 1 0 0 m il lei ; !the clo
thing went up to a sum equivalcnt to 1 3,062, 709, 142 lei ; the people
who did not give the clothing i n kind paid about 1 ,800, 1 35,600 lei.
1 00 billion lei were paid for the amnesty of the Jews oondemned
because they were not able to deliver the clothi ng stocks ; about
3 billi on lei were the taxes for exempting from the compulsory
work (for the period between April, 1943-August 23, 1 944), and
about 700 million were paid until April, 1 944, as a part of th e 4
billion contribution".
The fulfilment of all the obligations required by the State from
the part of a population excommunicated from the society, pauperized,
persecuted and humiliated i n its social dignity, denotes that the Jewish
population - even in such conditions - brought directly or indirectly
services to a state authority which was clearly hostile to it.
.

.

*

By their contents, the documents included in this book are rele
vant as to th e politica! essence of Antonescu's Regime ; they reveal the
way in which an extreme-totalitarian politica! regime functioned in its
relations with a minority ethnic group, such as the J ews.
The ethnocratic function of the State was achieved in fact through
the laws for Romanianization. The laws concerning "the blood diffe
rence" a "caste" perspective was materialized, based on racial discrimi
na tion . By the laws concerning the state of war, the division between
internai and externai enemies was wiped off and a new repressive
function within the State was i naugurated : the fight against internai
enemies, associated with and assimilated to the armcd struggle on the
front.
*> According to the "Jewish Blood Census", on May 20, 1942, out of a total
of 59,570 aclive prnple, 47,482 were unemployed, one occupiecl person had i n its
task 3,6 (See Breviarul statistic, p. 102).
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Therefore, one may deduce the întentîons of the leader and of his
authoritarîan
apparatus from the system of this legislatîon, in con
junction with the policy that inspîred it, and expressed by the functions
of the state - all this in the absence of an elaborate<l politica! ideo
logy. If we take into account the special weight given to the anti
Jewish laws, it is clear that the Jewish problem was placed among
the major preoccupations of the Marshal and his entourage, and the
ways to solve this problem , yielded a racial and discriminatory cha
racter to his authoritarian regime.
*

The reports by the GC'neral Jewish Office sen t to the new Roma
nian Government installed after the fall of Antonescu's Regime (Au
gust 1 944), included în this book, reflect the
înterventions by the
Jewish Organizations in Romania to obtain the abrogation of the anti
J ewish legislation and to reinstate the Jews în their rights and their
property of which they had been dispossessed be given back 1 18 •
Those documents are relevant for the understanding of the diffi
culties that have come about, even after the overthrow of Antonescu's
Regime, in the process of reinstating the Jews in their civil rîghts. with
all their implicatî ons on an economic, politica! and professional level ,
as well as for lhe understanding of the whole assay of s ufferings expe
rienced by the Jewish population in the years 1 9 4 1-1 944.
Because
those documents contain, in addition to the natural reparations, asked
on behalf of the Jewish population, countless concrete data in connec
tion with the irreparable consequences of the anti-Jewish legislation .
The first laws abrogating the anti-Jewish legislation, adopted i n
Augus t - December 1 944,
ended a period o f a historical experience
for the Jewish community in Romania, who understood - in its majo
rity - that the solution for the J ewish people was to set up the State
of Israel and their return to their country of origin, side by side with
the need to respect everywhere the principles of equality in rîghts.

Lya Benjamin
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NOTA ASUPRA EDIŢIEI
Volumul de faţă, realizat pe prof ilu l colecţiei Izvoare şi mărturii
referitoare la evreii din România (v ol . I-JI/2, apărute în anii 1 986-1 990),
reprezintă un instrument de cunoaştere a realităţilor istorice în care a
trăit populaţia evreiască din România în perioada 1 940-1 944.
El pune la îndemâna cititorilor leg 'slaţia ,antievreiască promulgată
în principal de regimul antonescian, precum şi alte documente privind
elaborarea şi aplicarea respectivei legislaţii.
Ordonarea documentelor este operată după criteriul cronologic şi
după acela al organismelor emitente.
Fără pretenţia unei exhaustivităţi, editorii au urmărit selectarea
principalelor acte normative.
Omisiunile din interiorul textelor sunt marcate prin puncte de
suspensie..
Sub genericul Evreii din România între anii 1 940-1944, urmează
să apară încă două volume de documente.
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NOTE ON THE EDITION

The present volume, nwde on profil e of collection rrsources and
Testimonies Con cerning the Jews in Ro1nrmia" (Val. 1-IJ/2), published
in 1 986-1990 years, does represent a mann er of lmowing the h istorical
realities, h o te l ived the Jewish population between 1 940-1 944 years.
It puts at readers' disposal the anti-Jcwish legislation practised,
on principle, by the Antonescu's regime, as well as other documenti; re
garding the elaboration and put into practice of the respective legislation.
The order of t he documents is made on chronologica! criteria, and
afte.r, upon the organs who issued them.
W ithout pretention to be exhaustive, the editors wished to select
the ma in norma tive acts.
The omissions inside the text, are noted by points of s uspensia:'! .
The generic "The Jews in Romania between 1 940-1944 Years",
wil l be folou:ed by other two volumes of documents.
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I.
2.
3.

4.

5.

•. Referatul ministrului justiţiei către
Con
siliul de Miniştri şi Decretul-lege nr. 169, din 21 ianuarie 1938,
pentru revizuirea cetăţeniei.
1939, noiembrie 17. Decizia Ministerului Justiţiei nr. 165 945,
din 17 noiembrie 1 939, privind rezultatele oficiale ale aplicării legii
revizuirii cetăţeniei.
1940, august 8. Referatul ministrului justiţiei către Consiliul de
Miniştri şi Decretul-lege nr. 2 650, din 8 august 1940, privitor l a
starea juridică a locuitorilor evrei din România·

1 938, ianuarie 19-21

1940, august 8. Referatul ministrului justiţiei către Consiliul de Mi
ni ştri şi Decretul-lege nr. 2 651, din 8 august 1 940, pentru oprirea
căsătoriilor între români de sânge şi evrei.
1940, septembrie 8.

Decizia

Ministerului

Cultelor şi Artelor

nr.

42 1 80, din 8 septembrie 1 940, prin care s-a interzis să se achizi
ţioneze obiecte de cult creştin de la magazinele evreieşti.

6.

7.

1940, septembrie 8.

Decizia Ministerului Cultelor şi Artelor nr.
1 940, privind înlăturarea personalului
evreiesc din teatrele naţionale, operele române şi teatrele particu
lare.

42 1 8 1 , din 8 septembrie

1940, septembrie 9.

Decizia Ministerului

Cultelor

şi

Artelor

nr.

şi Artelor

nr·

42 352, din 9 septembrie 1940, prin care se constata existenţa, de
fa pt , a confesiunii mozaice în România.

8.

1940, septembrie 9.

Decizia Ministerului

Cultelor

42 354, din 9 septembrie 1 940, pentru reglementarea cultului m o 
zaic.

9. 1940,
1940

10.

:

septembrie 1 4.

Decretul Regal nr. 3 151, din 14
statul român devine stat naţional legionar.

septembrie

1940, septembrie 21. Decizia Ministerului Educaţiei Naţionale, Cul
telor şi Artelor nr. 44 400, din 21 septembrie 1 940, privind perso
nalul evreiesc de la teatrele particulare şi din toate formaţiunile
artistice româneşti.

* Cronologia este alcătuită după data emiterii documentelor. tn cazul indi
caru a două date, prima reprezintă data referatului, iar cea de-a doua data emi·
terii decretului-lege.
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( 1 1) 1940,

octombrie 2. Decretul-lege nr. 3 294, din 2 octombrie 1940,
prin care s-a interzis a se da evreilor î n arendă farmacii.
12. 1940, octombrie 4. Decretul-lege nr. 3·347� din - -·f"octombrie 1940,
pentru trecerea proprietăţilor rurale evreieşti în patrimoniul sta
tului.
13. 1940, octombrie 4. Decretul-lege nr. 3 361, din 4 octombrie 1940,
pentru numirea comisarilor de românizare.
�
l!Y 1940, octombrie 1 1 . Decretul-lege nr. 3 4 3 8 , din 11 oct6lmbrie 1 940,
pentru reglementarea situaţiei evreilor în î nvăţământ.
1940, octombrie 16. Raportul ministrului justiţiei către Conducă
torul Statului şi Decretul-lege nr. 3 487, din 16 octombrie 1 940,
.
/.� , privitor la reglementarea drepturl��r _ay<?_c.aţilor evrei.1940, noiembrie 5-12. Raportul ministrului muncii, sănătăţii şi
ocrotirilor sociale către Conducătorul Statului şi Decretul-lege
nr. 3 825, din 1 2 noiembrie 1940, pentru r c:i 1!1�ni za�ea personalului
_
qin întreprinderi.
1 7 . 1940, noiembrie 7-9. Raportul ministrului finanţelor către Con
ducătorul Statului şi Decretul-lege nr. 3 758, din 9 noiembrie 1 940,
privitor la anularea autorizaţiilor pentru debitele de vânzare "1
produselor monopolizate C.A.M. deţinute de �
1 8 . 1940, noiembrie 10-12. Raportul ministrului justiţiei către Condu
cătorul Statului şi Decretul-lege nr. 3 8 1 0, din 12 noiembrie 1 940,
pentru completarea Decretului-lege din 4 octombrie 1 940 privitor
la trecerea proprietăţilor rurale e'lr.eiest_i_ î!J.-.Patrimoniul statului.
1940, noiembrie 12. pecretul-lege nr. 3 789 , din 12 noiembrie 1940,
·
__
pentru organizarea şi funcţionarea Colegiului medicilor.
20. 1940, noiembrie 12. Decretul-lege nr. 3 8 0 2 din 1 2 noiembrie 1940,
pentru reprimarea întrunirilor ' şi manifestaţiilor cu caracter politic.
2 1 . 1940, noiembrie 16. Decizia Ministerului Educaţiei Naţionale, Cul
telor şi Artelor nr· 55 1 1 7 . din Hi noiembrie 1 940, rentrn intrarea
în vigoare a noului regulament privitor la obţinerea şi eliberarea
cărţilor de liberă profesie artistică.
·-

·

n
\:V

-

-

.

22.

1940, noiembrie 19. Decretul-lege n r . 3 850, din 1 9 noiembrie 1 940,
pentru românizarea caselor de filme, sălilor de cinematograf, birourilor de voiaj şi turism.
·

23.

1940, noiembrie 21. Decizia Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrn
tirilor Sociale nr. 64 2 5 8 , din 2 1 noiembrie 1 940, pentru reglemen
tarea regimului magazinelor alimentare evreieşti.

24. 1940,

(y.

decembrie 3. Decretul-lege nr. 3 968, din 3 decembrie 1940,
pentru trecerea în patrimoniul statului a vaselo" şi plutitoarelor
aparţinând evreilor sau societăţilor evreieşti.

1 940, decembrie 4. Decretul-lege nr.
relativ la statutul militar al evreilor.

3 984,

din

4

decembrie 1 940.

26. 1941, ianuarie 9-10. Raportul mi nistrului finanţelor către Condu
cătorul Statului şi Decretul-lege nr. 45, din 10 ianuarie 1 9 4 1 , pen
tru reducerea impozitului proporţional de timbru şi a contribuţiei
excepţionale de 20;0• la unele vânzări de fond de comerţ.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

1941, ianuarie 14. Decretul-lege nr. 6 7 , d i n 1 4 ianuarie 1 9 4 1 , pen
tru efectuarea recensământului general al României din l!:J41 '? i a
unui recensământ special al populaţiei de origine etnică evreiască.
1941, i anuarie 18. Raportul miniştrilor economiei naţionale şi jus
tiţiei către Conducătorul Statului şi Decretul-lege nr.
1 2 1 , din
18 ianuarie 1 9 4 1 , pentru abrogarea Decretului-lege nr. 3 3 6 1 , d i n
4 octombrie 1 940, privind comisarii românizării şi instituirea c o n 
trolului Ministerului Economici Naţionale asupra întreprinderi : or
comerciale şi indu">triale.
1941, ianuarie 27. Decizia Ministerului Apărării Naţionale nr. 23 ;J 23,
din 2 7 ianuarie 1 9 4 1 , privitoare la medicii, farmaciştii, veterinarii,
inginerii şi arhitecţii evrei folosiţi eventual în serviciile armatei.
1 9-11, februarie 5. Decretul-lege nr. 236, din 5 februarie 1 9 -i l ,
pentru reprimarea faptelor c e p u n în primejdie existenţa ş i inte
resele statului.
1941, martie 3. Raportul miniştrilor justiţiei şi economiei naţio
nale către Conducătorul Statului şi Decretul-lege nr. 529, din
3 martie Hl4 1 , privitor la controlul actelor de dispoziţie ale strc'1i
nilor.
1941, martie 3. Raportul m iniştri l or j ustiţiei şi economiei naţio
nale către Conducătorul Statului şi Decretul-lege nr. 533, din
3 martie 1 9 4 1 , pentru controlul unor operaţiuni şi crearea u:-, u i
drept d e preempţiune î n favoarea statului.
1941, martie 7-18. Raportul ministrului instrucţiei, educaţiei,
cultelor şi artelor către Conducătorul Statului şi Decretul-lege
nr. 7 1 1 , din 18 martie 1 94 1 , privitor la modificarea art. 44 d i n
Legea pentru regimul general al cultelor.
1941, martie 8. Decizia Ministerului Muncii, Sănătăţii,.. �i Ocrotiri
lor Sociale nr. 97 484, d i n 8 martie 1 9 4 1 , privind anularea con
tractelor de ucenicie î n curs ale ucenicilor evrei .
1941, martie 27.

Raportul ministrului de stat către Conducătorul
Statului şi Decretul-lege nr. 842, din 27 martie 1 94 1 . pentru tre
cerea proprietăţilor urbane evreieşti în patrimon iul statului.

36.

1941, martie 27. Declaraţiile generalului Antonescu la i ntrarea în
vigoare a Decretului-lege pentru trecerea proprietăţilor urb a !le
evreieşti în patrimoniul statului.

37.

1941, mai 2. Raportul ministrul ui de stat către Conducătorul Sta
tului şi Decretul-lege nr. 1 2 1 6 , din 2 mai 1 9 4 1 , privitor la înfi
inţarea Centrului Naţional de Românizare.

38.

1941, ma i 2.

Raportul ministrului secretar de stat Mihai Anto
nescu, al ministrului finanţelor şi al subsecretarului de stat al co
lonizării şi populaţiei evacuate către Conducătorul Statului şi De
cretul-lege nr. 1 2 1 9 , din 2 mai 1 9 4 1 , pentru organizarea Subse
cretari atului de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului.

39.

1941, ma i 2. Raportul ministrului de stat Mihai Antonescu şi al
subsecretarului de stat al colonizării şi populaţiei evacuate către
Conduciltorul Statului şi Decretul-lege nr. 1 1 20, din 2 mai 1 9 4 1 ,
5
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41.

42.

pentru i nterpretarea ş i completarea decretelor-legi nr. J 347, din
4 octombrie 1 940 şi nr. 3 8 10, din 1 2 noiembrie 1940, privitoare
la trecerea proprietăţilor rurale evreieşti în patrimoniul statului.
1 941, mai 5-6. Raportul ministrului afacerilor i nterne către Con
ducătorul Statului şi Decretul-lege nr. 1 253, din 6 mai 1 9 4 1 ,
privind i nterzicerea folosirii de către evrei a aparatelor de radiorecepţie.
1941, mai 14. Raportul m inistrului de stat Mihai Antonescu către
Cond ucătorul Statului şi Decretul-lege nr. 1 403, din 14 mai 1 9 4 1 ,
pentru organizarea muncii naţionale.
1941, iunie 30. Comunicatul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri
nr. 244, din 30 iunie 1 9 4 1 , în legătură cu executarea la Iaşi a 500
de i udeo-com unişti" .
1 94 1 , iulie 12. Regulamentul Ministerului Apărării Naţionale n r .
2 O:lO, din 1 2 iulie 1 94 1 , asupra Decretului-lege nr. 3 984, d i n
4 decembrie 1 940, relativ la statutul militar a l evreilor.
1 941, iulie 18. Decizia Preşedinţiei Consiliului de Miniştri nr. 4 1172,
c.lin 1 8 iulie 1 9 4 1 , cu privire la constituirea comisiilor pentru evaluarea proprietăţilor urbane evreie')ti trecute î n patrimoniul �ta
t ului.
1941, august 22. Decretul-lege nr. 2 3 7 0 , din 22 august H l 4 1 , pri
vitor la unele măsuri de finanţare a românizării întreprinderilnr
comerciale şi i n dustriale.
1941, septembrie 3. Decretul-lege nr. 2 507, din 3 septembrie 1 94 1 ,
pentru unele măsuri legislative privind Basarabia ') i Bucovina de
Nord.
1941, octombrie 20. Raportul miniştrilor apărării şi afacerilor in
terne către preşedintele ad-interim al Consiliului de Miniştri şi
Decretul-lege nr. 2 903, din 20 octombrie 1 9 4 1 , pentru obligarea
evreilor de a contribui la constituirea de stocuri de îmbrăcăminte
în interes social.
„

44.

45.

46.

47.

48.

1941, octombrie 30. Decizia Preşedinţiei Consiliului de Minişt ri
nr. 49, din 30 octombrie 1 9 4 1 , privind însărcinarea lui Radu Lecca,
director în Preşedinţia Consiliului de Miniştri, cu pregătirea lucră
rilor pentru reglementarea regimului evreilor.

49.

1941, noiembrie 5. Legea nr. !170, din 5
plebiscitul d i n 9 noiembrie 1 94 1 .

50.

1941, noiembrie 1 4 . Decretul-lege n r . 3 205, din 1 4 noiembrie 1 9 4 1 ,
pentru înfiinţarea şi organizarea Inspectoratului general a l tabe
relor şi coloanelor de muncă obligatorie de folos obştesc.

51.

1941, noiembrie 28. Decizia ministrului subsecretar de stat al ro
mânizării, colonizării şi i nventarului nr. 70 2 1 6, din 28 noiembrie
1 9 4 1 , privind obligaţia tuturor firmelor din ţară de a comunica .c; i
tuaţia capitalului evreiesc la 6 septembrie 1 940 şi la 31 decembrie
1941.

noiembrie

1941,

privin d

5 2 . 1941, noiembrie 28. Raportul mini')trilor muncii, sănătăţii ş i ocro
tirilor sociale şi justiţiei către preşedintele
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ad-interim

al Consi -

liului de M iniştri şi Decretul-lege nr. 3 275, din 28 noiembrie 1941,
privitor la reglementarea concesiilor d e farmacii, drogherii, depo
zite de medicamente, laboratoare şi fabrici de medicamente apar
ţinând evreilor.
53. 194 1 , decembrie 16. Decretul-lege nr. 3 4 1 5, din 16 decembrie 1941,
pentru dizolvarea Federaţiei Uniunilor d e Comunităţi Evreieşti din
ţară ş i înfiinţarea Centralei Evreilor din România.
54. 194 1 , decembrie 16. Decretul-lege nr. 3 416, din 16 decembrie 1941,
pentru recensământul locuitorilor având sânge evreiesc.
55. 1942 , ianuarie 5. Instrucţiunile Mi nisterului Muncii, Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale, Oficiul Central de Românizare, nr. 38 8 1 1 , din
5 ianuarie 1 942, relativ la prelungirea termenului pentru menţine
rea sa lariaţilor evrei în întreprinderi.
5 6 . 1942, ianuarie 17. Legea nr. 46, din 1 7 ianuarie 1 942, pentru com
pletarea unor dispoziţiuni din Decretul-lege nr. 2 903, din 20 oc
tombrie 194 1, referitoare la obligarea evreilor de a contribui l a
constituirea d e stocuri d e îmbrăcăminte în interes social .
57.

1942, ianuarie 3 0 . Regulamentul nr. 4, din 30 ianuarie 1942, pentru
organizarea şi funcţionarea Centralei Evreilor din România.

58. 1942, februarie 3. Hotărârea Consiliului Colegiului inginerilor, din
3 februarie 1942, privind radierea inginerilor evrei din colegiu.
59. 1942, februarie 7. Decizia nr. 1 10 1 , din 7 februarie 1 942, a împu
ternicitului guvernului pentru reglementarea regimului evreilor
privind numirea lui H. Streitman ca preşedinte al Centralei
Evreilor din România.

60.

1942, februarie 7. Decizia nr. 1 102, din 7 februarie 1 942, a împu
ternicitului guvernului pentru reglementarea regimului evreilor pri
vind numirea lui N. Gingold, medic, ca secretar general al Cen
tralei Evreilor din România.

@ 1942, martie 9.

Decretul-lege nr. 732, din 9 martie
înfiinţarea unui „impozit excepţional de reîntregire".

1942,

pentru

62. 1942, martie 13.

Raportul ministrului justiţiei şi al ministrului sub
secretar de stat al românizări i . . . şi Decretul-lege nr. 769, din 1 3
martie 1 942, pentru combaterea camuflării bunurilor, drepturilor ş i
intereselor evreieşti şi pentru reprimarea sabotării operei d e româ
nizare.

63. 1942, martie 16. Decizia Ministerului Afacerilor Interne nr. 283,
din 1G martie 1 942, privind retragerea permiselor de conducere a
autovehiculelor eliberate evreilor.

64. 1942, martie 21.

Decretul-lege nr. 873, din
prelungirea contractelor de închiriere.

21

martie

1 942,

pentru

65.

1942, aprilie 3 0 . Raportul ministrului justiţiei către Conducătorul
Statului şi Decretul-lege nr. 1 257, din 30 aprilie 1942, pentru sus
pendarea aplicării unor legi privitoare la anumite categorii de evrei.

66.

1942, mai 26. Raportul miniştrilor finanţelor şi j ustiţiei şi al subse
cretarului de stat al românizării . . . către Conducătorul Statului şi
7
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67.

68.
69.

Decretul-lege nr. 1 569, din 26 mai 1942, pentru administrarea şi
lichidarea unor bunuri aparţinând Centrului Naţional de Români
zare.
1942, iunie 20-22. Raportul ministrului j ustiţiei şi al ministrului
subsecretar de stat al românizării. . . către Conducătorul Statului şi
Decretul-lege nr. 1 848, din 22 iunie 1942, în legătură cu trecerea
bunurilor aparţinând comunităţilor evreieşti de orice rit în patri
moniul Centrului Naţional de Românizare.
1942, iulie 10. Decretul-lege nr. 1 981, din 10 iulie 1942, pen tru
reglementarea calificări i profesionale î n industrie.
1942, iulie 28. Decizia Preşedinţiei Consiliului de Miniştri nr. 17 756,
privind bunurile urbane aparţinând evreilor cetăţeni străin i .

70. 1942, august 6.

Decretul-lege nr. 2 3 1 5, din 6 august 1942, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 244/ 1942, privitoare la re
construirea oraşului Panciu. distrus de cutremur.

7 1 . 1942, septembrie 19.

Legea nr. 698, din 19 septembrie 1 942, asupra
instituirii pedepsei cu moartea pentru evreii trimişi în Transnis
tria care se întorc î n ţară în mod fraudulos.

72. 1942, octombrie 24.

Raportul ministrului justiţiei şi al
subsecretar de stat al românizării. .. către Conducătorul
Decretul-lege nr. 3 1 60, din 24 octombrie 1942, privitor
contractelor de închiriere şi al chiriilor, precum şi la
poziţiuni î n interesul românizării.

ministrului
Statului şi
l a regimul
unele dis

73. 1 943, ianuarie 2. Decizia Preşedinţiei Consiliului de Miniştri nr.
72 685 privind imobilele şi mărfurile părăsite de evrei.
74. 1943, martie 2. Decretul-lege nr. 552, din 2 martie 1 943, pentru
măsuri de siguranţă împotriva unor condamnaţi de legile intere
sând ordinea, siguranţa, morala publică şi economia naţională.

75. 1943, martie 9.

Raportul mi nistrului subsecretar de stat al româ
nizări i . . . către .Conducătorul Statului şi Legea nr. 1 43, din 9 mar
tie 1943, pentru modificarea şi completarea unor dispoziţiuni pri
vind activitatea Centrului Naţional de Românizare.

76. 1943, iunie 15. Decizia Preşedinţiei Consiliului de Miniştri nr. 17,
d i n 1 5 iunie 1 943, prin care au fost stabilite normele d e utilizare
a evreilor cu diplome superioare în diferite servicii publice.

77. 1943, iulie 7.

Raportul ministrului subsecretar de stat al români
zării, colonizării şi inventarului către Conducătorul Statului şi De
cretul-lege nr. 1 893, din
iulie 1943, privind asimilarea parţială
sau întru totul a unor evrei cu românii.

7

78 . 1943, august 19.

Decizia Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocroti
rilor Sociale nr. 44 833, din 1 9 august 1 943, privind înfiinţarea do
vezii de scutire de muncă obligatorie şi autorizarea de exercitare
a profesiunii pentru femeile evreice având vârsta în1.re 16-60 de
ani.

79. 1943, august 27.

Raportul m inistrului subsecretar de stat al româ
nizări i . . . către mareşalul Ion Antonescu, Conducătorul Statului şi

8
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80.

81.
82.

83.

84.

Decretul-lege nr. 2 368 pentru asigurarea bunurilor Centrului Na;
ţional de Românizare.
1943, a ug ust 28. Decizia Preşedinţiei Consiliului de Miniştri nr. 6 91
din 28 august 1943, prin care s-a autorizat ca sumele depuse de
evrei până la 1 ianuarie 1 943 drept echivalent al muncii obligatorii
să fie puse la dispoziţia Consiliului de Patronaj .
1943, septembrie 6. Decretul-lege nr. 2 461, din 6 septembrie 1 943,
pentru înfiinţarea şi organizarea Subsecretariatului de Stat al
Muncii.
194:1, noi embrie 9. Decretul-lege nr. 2 964, din 9 noiembrie 1 9-±3,
pentru trecerea gratuită î n patrimoniul comunelor a fostelor cimi
tire evreieşti dezafectate, dobândite de Centrul Naţ.ional de Româ
nizan•.
1943, noiembrie 10. Decizia Preşedinţiei Consiliului de Ministri
nr. 9frn, din 10 noiembrie 1 943, cu privire la trecerea morii „Româ
nia Mare " , fosta proprietate a lui Sever Lazăr, Max Herdan şi ::VIe
l a n i a Herdan-Lăbel, în proprietatea şi folosinţa Consiliului de Pa 
tronaj .
1 944, ianuarie 3. Decizia Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocroti:
rilor Sociale nr. 100 9 D O , din 3 ianuarie 1944, privind normele şi
obligaţiunile pentru c•vreii care activează la firme sau întreprin
deri industriale.
,

1 O. Decizia Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocroti
rilor Sociale nr. 102 O f i .f . din IO ianuarie 1 944, privind dublarea
personalului
evrl'iesc din întreprinderi
cu elemente de
origbe
etnică rom;rn<'i .

85. 1944, i a nua rie

86. 19-14, i anuarie 3 1 - februarie 2 .

Raportul ministrului finanţelor ş i
al ministru l u i subseC"retar d e stat a l românizări i . . . ci'1 tre Condc1că
torul Statului şi Decretul-lege nr. 231, din 2 februarie HJ44, pri
vitor la modul de repartizare a încasărilor Centrului Naţional de
Rom;rnizare.

Decretul-lege nr. 504, din 8 martie 1944, pe!"ltru
evidenţa, plasarea şi controlul personalului din serviciile casn ice.

87. 1944, martie 8.

88. 1944, martie 23 - mai 19.

Raportul ministrului subsecretar de stat
a l românizării . . . către Conducătorul Statului şi Decretul-lege nr.
1 029, din 1 8 mai 1944, pentru reorganizarea Centrului Naţio:ial
de Rom;\nizare.

89. 1944, mai 26.

Decretul-lege nr. 1 069, din 26 mai 1944, pentru mo
dificarea art. 1 din Legea nr. 509, din 3 august 1 943, privind pe
depsirea pe timpul stării de război a unor infracţiuni.

90. 1944, i ul i e 19·

Decretul-lege nr. 390, din
punerea rufăriei necesare armatei.

19

iulie

1944,

pentru de

•

Consiliul de Cabinet din ziua de 1 0 ianuarie 1941.
Extrasul d i n procesul-verbal al şedinţci conţine indicaţiile Cord u-

9 1 . 1941, ianuarie 10.

9
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92.

93.

94.

95.

96.
97.

cătorului Statului în vederea organizării unui serviciu specializat
pentru urmărirea evreilor.
1941, februarie 7. Consiliul de Cabinet din 7 februarie 194 1 , în ca
drul căruia Conducătorul Statului şi-a
expus punctele de vedere
despre românizare „ca o problemă capitală care stătea la baza pie
trei unghiulare a statului nou".
1941, martie 21. Consiliul de Cabinet din 21 martie 1 94 1 a discu
tat necesitatea stabilirii normelor după care să se fac[1 trecerea pro
prietăţilor urbane de la evrei la stat şi de la stat în posesia şi pro
prietatea românilor.
1941, august 5. Şedinţa Consiliului de Miniştri din 5 august 1 94 1
a audiat expunerea generalului Ioan Popescu, subsecretar d e stat
la Ministerul de Interne, privind indicaţiile Conducătorului Statu
lui, date la 7 iunie, pentru evacuarea popul aţiei evrdeşti din Mol
dova, luarea
de ostatici evrei şi organizarea
detaşamentelor de
muncă obligatorie.
1941, august 20. In Consiliul de Miniştri din 20 august 1941, Mihai
Antonescu a informat guvernul despre sesizarea făcută din partea
Ambasadei Reichului la Bucureşti, potrivit căreia ritmul alert al
românizării ar putea s<'l .,paralizeze economia naţională".
1941, august 26. I n Consi l iul de Miniştri din 26 august Hl4 1, s-a
discutat despre faptul că folosirea medicilor şi inginerilor evrei la
construirea de sosele nu dă randamentul dorit.
1941, decembri � 16. I n şedinţa Consiliului de Miniştri cu guverna
torii provinciilor dezrobite, s-au elaborat anumite puncte de vedere
privind legea şi regulamentul pentru constatarea originii etnice .
•

98. 194 1 , ianuarie 25

-

1944, februarie 28. Ordine circulare emise de
25 ianuarie 1941 la 19 febru

Ministerul Afacerilor Interne de la
arie 1 944.
*

99. 1944, septembrie 16.

Memoriul Consiliului General Evreiesc adresat
Guvernului Român în chestiunea restituirii bunurilor evreieşti ex
propriate.

100. 19.U, septembrie 19.
101.

Memoriul înaintat de Consiliul General Evre
iesc către Ministerul Justiţiei în problema abrogării Decretului
lege nr. 169, din ianuarie 1 938, privind revizuirea cetăţeniei.
1944, septembrie 22. Memoriul Consiliului General Evreiesc în
chestiunea învăţământului.

102. 1944, octombrie 6.

Memoriul Consiliului General Evreiesc cu pri
vire la situaţia evreilor din armată.

103. 1944, octombrie 22.

Memoriul Consiliului General Evreiesc înaintat
Ministerului Muncii, privind reintegrarea tuturor funcţionarilor
particulari, patronilor, lucrătorilor, meşterilor şi ucenicilor.

10
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•

104. 1944, august 31.

105.
106.

107.

Decretul Regal nr. 1 626, din 31 august 1 944, pri
vind drepturile românilor care sunt cele recunoscute de Constitu
ţia din 1 866, cu · modificările ulterior aduse
de Constituţia din
29 martie 1 923.
1944, septembrie 1. Decretul-lege nr. 1 630, din 1 septembrie 1 94'1,
pentru desfiinţarea lagărelor de internare.
1 944, septembrie 1. Referatul ministrului economiei naţionale către
Maiestatea Sa Regele şi Decretul-lege nr. 1 634, din 1 septembrie
1 944, pentru desfiinţarea Subsecretariatului de Stat al Românizării,
Colonizării şi Inventarului şi pentru înfiinţarea Oficiului lichidării
patrimoniului Centrului Naţional de Românizare şi al rezolvării
problemelor minoritare şi de migraţiune·
1944, decembrie 19. Expunerea de motive şi Legea pentru abroga
rea măsurilor legislative antievreieşti.
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1 . 1938, January 19-21 •. Report by the minister of justice to the
Council of Ministers and Decrce-Law No. 169 of J a nuary 2 1 , 1 938, on
a review of the Romanian citizenship of Jewish residents.
2. 1 939, November 17. Resolution No. 165945 by the minister of
justice on the official results of the enforcement of the citizenship re
view law. A third of the reviewed were denied right to Romanian citi
zenship.
3. 1940, August 8. Report by the minister of justice to the Council
of Ministers and Decree-Law No. 2650 on the j udicial status of the Jewish
residents in Romania.
4. 1940, August 8. Report by the m inister of j ustice to the Council
of Ministers and Dccree-Law No. 2651 on banning marriages between
ethnic Romanian and J ews.

5. 1940, Septembcr 8. Rcsolution No. 4 2 1 80 by the ministry of cults
and arts on banning the purchase of Christian worship objects from
J ewish stores.

6. 1940, September 8. Resolution No. 4 2 1 8 1 of the ministry of cults
and arts on banning Jewish employees from national theaters, opera
houses, and private theaters.
7. 1940, September 9. Resolution No. 42352 by the ministry of cults
and arts stipulating the protection and authorization by the state of the
Christian and Islamic denominations, with the status of the Mosaic cult
to bc regulated by later resolutions.

8.

1940, September 9.

Resolution No.

42354

a n d arts regulat i ng the status of the Mosaic cult.

9. 1940, September 14. Royal Decree No.
red, „National Legionary State . "

by the ministry of cults

3151.

Romania was decla

10. 1940, September 21. Resolution N o . 44400 by the ministry o f
education, cults a n d arts o n banning Jewish employees from private
theaters and all artistic companies and institutions.
1 1 . 1940, October 2.

pharmacies to J ews.
*

Decree-Law No.

3294

on banning the lease of

The chronology is based on the docurnents' issuance dates.
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12. 1940, October 4. Decree-Law No. 334 7 on the nationalization of
Jewish rural properties.

13. 1940, October 4. Decrec-Law No. 3361 on the ass i g nment of
Romanianization commissioners with Jewish enterprises.
14. 1940, October 11. Decree-Law No. 3438 on expelling Jewish
students from state-run education institutions of all grades.
15. 1940, October 1 6. Report by the minister of justice to the State
Leader and Decree-Law No. 3487 on restricting Jewish members of the
bar to practising law only to the benefit of their fellow ethnics, natural
persons.
16. 1940, November 5-12. Report by the minister of labor, health
and social security to the State Leade1· and Decree-Law No. 3825 of Nov.
1 2, 1 940, on the Roman i anization of enterpris e employees. It was stipu l a
ted that Jewish employees be fi rc� d from both state-owned and private
enterprises.
1 7 . 1940, November 7-9. Report by the minister of finance of the
State Leader and Decree-Law No. 3758 of Nov. 9, 1940, on canceling the
li c ences of Jewish retail shops selling monopoly products.
18. 1940, November 10-12. Report by the minister of j ustice to
the State Leader and Decree-Law No. 3 8 1 0 of Nov . 12, 1 940, on supple
menting the provisions of Decree-Law of Oct. 4, H l40, on the national i
zation of J ewish rural properties.
19. 1940. November 12. Decree-Law No. 3789 on the organization
and functioning of the Doctors' College. Medical practice was restricted
to college members only. Jews were expelled from the college.
20. 1940, November 12. Decree-Law No. 3802 on the suppression of
politica! meetings and demonstrations. Penalties imposed on non-Roma
·nian ethnics were twice as harsh as on Romanian nationals.
2 1 . 1940, November 16. Resolution No. 5 5 1 1 7 by the ministry of
n a tiona l education, cults and arts on the going into effect of a new sta
tute regulating the issuance of free-lance artist cards. Jews could not
be issued free-lance cards, nor join any trade union or professional or
ganization.
22. 1940, Novcmber 19. Decree-Law No. 3850 on the Romanianiza
tion of film-making studios, motion-picture theaters, as well as travel
and tourism agencies.
23. 1940, November 21. Resolution No. 64258 by the ministry o[
labor, health and social security on closing Jewish food stores on Sun
days and legal holidays.
24. 1940, December 3. Decree-Law No. 3968 on the nationalization
of boats and floats owned by Jews or Je\\·ish companics.
25. 1940, December 4. Decree-Law No. 3984 o n the military status
of Jews. Jews were banned from the military.
26. 1941, January 9-10. Report b y the ministry of finance to the
State Leader and Decree-Law No. 45 of Jan. 10, 1941, stipulating a cut
back on the stamp tax and the 2 0;0 excise on the buyout of a commer
cial business. The cutback was decreed only for ethnic Romanians, to
help them buy out Jewish properties.
16
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January

1 4. Decree-Law No. 67 on the 1 9 4 1 general cen
special census of ethnic Jews.
28. 1 9 4 1 , January 18. Report by the ministers of national economy
and justice to the State Leader and Decree-Law No. 1 2 1 stipulating the
repeal of Decrec-Law N o . 336 1 of Oct!. 4, 1940, on the assignment of
Roman ianization commissioners, and placing Jewish commercial and in
<lustrial e n terprises undcr economy ministry control.
27. 1 94 1 ,

sus in Romania and

a

2 � . 1 94 1 , January 27. Resolution No. 23325 by the ministry of de
fense on the Jev.'ish physicians, pharmacists, engineers, and architects
tha t may bc employed by army services.
30. 1 94 1 , F e bru ar y 5. Decree-Law No. 236
tions jeopardizing the l'Xistence a n d interests of
16, 1:cnalties imposed on either non-Romanian
-or Communists, were twice as tough as on ethnic

on the repression of ac
the state. Under Article
ethnics, including Jews,
Romanians.

3 1 . 1941, M ar ch 3. Report by the ministers of justice and national
-eco nomy to the State Leader and Decree-Law No. 529 on checking the
disposition docum c nts of foreigners and Jews.

32. 1941, March �l . Report by the ministers of justice and national
economy to ihe State Leader and Decree-Law No. 533 on checking cer
tain operations by the foreign and Jewish companies, and the establish
ment of a pre-emption right in favor of the state.

3 3 . 1941, March 7-18. Report by the minister of education, cults
and arts to the State Leader and Decree-Law No. 7 1 1 of March 1 8 , 1 9 4 1 ,
on preventing Mosaic cult believers from converting t o a different re
ligion.
34. 1941, March 8. Resolution No. 97484 by the ministry of labor,
health and social security on canceling the apprenticeship contracts of
Je\l,;ish apprentices.

35. 1941, March 27. Report by the minister of state to the State
Leader and Decree-Law No. 842 on the nationalization of Jewish urban
p roperties.
36. 1941, March 27. Gen . Ion Antonescu's declarations on the going
into effect of Decree-Law on the nationalization of Jewish urban pro
perties.
3 7 . 1941, May 2. Report by the minister of state to the State Leader
and Decree-Law No. 1 2 1 6 on the establishment of a National Center
for Romanianization as a legal person subject to public law, aimed at
"promoting the Romanianization of economic life."
3 8 . 1 9 4 1 , May 2. Report by the minister of state Mihai Antonescu,
the minister of finance and the under secretary of state for coloniza
tion and displaced population, to the State Leader, and Decree-Law
No. 1 2 1 9 on the establishment of an undersecretariat of state for Roma
nianization, colonization and i nventory.
39. 194 1 , May 2. Report by the minister of state, Mihai Antonescu,
and the under secretary of state for colonization and displaced popula
tion, to the State Leader, and Decree-Law No. 1 1 20 on the interpreta2

-

cd. 685
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tion and supplementing of Decrees-Laws Nos. 3347 of Oct. 4 , 1 940,
and 3 8 1 0 of Nov. 12, 1 940, on the nationalization of Jewish rural pro
perties.
40. 1941, May 5-6. Report by the minister of the interior to the
State Leader and Decree-Law No. 1253 of May 6, 1941, on b anning Jews
from using radio sets.
4 1 . 1941, May 14. Report by the minister of state, Mihai Antonescu,
to the State Leader, and Decree-Law No. 1403 on the organization of
national labor. Jews were bound to carry out work for public benefit.
42.1941, June 30. Communique No. 244 by the Presidency of the
Council of Ministers on the execution i n Iasi of 500 "Judco-Commu n i sts."
43. 1941, July 1 2 . Regulation No. 20 3 0 by the ministry of defense
in respect to Decree-Law No. 3984 of Dec. 4, 1940, on the military sta
tus of Jews.

44. 1941, July 18. Resolution No. 4672 by the Coun cil of Ministers
on the establishment of commissions for the assessment of Jewish urban
properties confiscated by the state.

45. 1941, August 22. Decree-Law No. 2370 on certain measures for
the financing of the Romanianization of the commercial and in du strial
enterpriscs.
46. 1941, September 3. Decree-Law No. 2507 on certain legislative
measures concerning Bessarabia and Northern Bukovina. Pursuant to the
Romanianization laws, the Romanian state took possession of Jewish
assets in Bessarabia and Northern Bukovina, without warning or ot her

formalities.

·

47. 1941, October 20. Report by the ministers of defense and inter
na! affairs to the acting president of the Council of Ministers and De
cree-Law No. 2903 on binding Jews to contribute to the establishment of
clothing stocks for welfare purposes.
48. 1941, October 30. Resolution No. 49 by the Presidency of the
Council of Ministers appointing Radu Lecca a director with the Presi
dency of the Council of Ministers, in charge of preparing reg ul at i on s on
the status of Jews.
49. 1941, November 5. Law No. 970 on the Nov. 9, 1941 plebiscite.
Jews were banned from the ballot.
50. 1941, November 14. Decree-Law No. 3205 on tlie establishment
and organization of the General Inspectorate of labor camps and corps.
Jewish labor camps and corps were place d under military control.
5 1 . 1941, November 28. Resolution No. 70216 by the minister-under
secretary of state for Romanianization, colonization and inventory on
binding domestic companies to report on the situation of Jewish capital
on September 6, 1 940, and December 3 1 , 1 94 1 .
5 2 . 1941, November 28. Report b y the minister o f justice and the
minister of labor, health, and social security to the acting president of
the Council of Ministers and Decree-Law No. 3275 on regulating the
leasing by the Jews of pharmacies, drugstores , drug warehouses, l abo
ratories, and drug fa cto rie s.
18
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5 3 . 1941, December 1 6. Decree-Law No. 3415 on the dissolution of
the Federation of Unions of Jewish Communities in Romania and the
creation of the Jewish Central in Romania.
54. 1941, December 16. Decree-Law No. 3416 on the census of the
residents of Jewish blood.
55. 1942, January 5. Guidelines No. 388 1 1 by the ministry of labor,
health and social security, the central office for Romanianization, on ex
tending the term by which Jewish employees could be kept in enter
prises.
56. 1942, January 1 7. Law No. 46 on supplementing the provisions
of the Decree-Law No. 2903 of Oct. 20. H l 4 1 , on binding Jews to contri
bute to the establishment of clothing stocks for welfare purposes.
57. 1942, January 30. Regulation No. 4 on the organization and
functioning of the Jewish Central in Romania.
58. 1942, February 3. Resolution by the Council of Engineers o n
expelling J ewish engineers from the College.
5 9 . 1942, February 7. Resolution No. 1 1 0 1 by the governmental
assignee for the regulation of the status of Jews, on the appointment
of H. Streitman as president of the Jewish Central in Romania. ·
60. 1942, February 7. Resolution No. 1 1 02 by the governmental
assignee for the regulation of the status of Jews, on the appointment of
N. Gingold, physician, as secretary general of the Jewish Central i n
Romani a .
6 1 . 1942, March 9. Decree-Law N o . 7 3 2 on the establishment o f a n
"exceptional tax for reunification" . Jews were bound to pay four times
as much as non-Jewish residents.
G2. 1942, March 1 3 . Report by the minister of justice and the minis
ter-under secretary of state for Romanianization, and Decree-La\v No.
769 on fighting the concealment of Jewish assets, rights and i nterests,
and the repression of sabotage against the process of Romanianization.
63. 1942, March 16. Resolution No. 283 by the ministry of the inte
rior on canceling the driving licences of Jews.
64. 1942, March 21. Decree-Law No. 873 on rent contract extension.
Jewish tenants did not benefit from the extension.
65. 1 942, April 3 0. Report by the minister of justice to the State
Leader and Decree-Law No. 1257 on suspending the enforcement of a
number of laws concerning certain categories of Jews.
66. 1942, May 26. Report by the ministers of finance and justice,
and the under secretary of state for Romanianization to the State Leader
and Decree-Law No. 1569 on the management and liquidation of confis
cated Jewish assets, transferred into the ownership of the National Cen
ter for Romanianization.

67. 1942, June 20-22. Report by the minister of justice and the
minister-under secretary of state for Romanianization to the State Leader
and Decree-Law No. 1 848 of June 22, 1942, on the transfer of assets
belonging to Jewish communities of any denomination into the owner
ship of the National Romanianization Center.
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68. 1942, July 10. Decree-Law No. 198 1 on regulating the vocatio
nal qualification i n i ndu s try It is stipulated that vocational qualification
certificates for trained workmen, foremen, and industrial workers, can
only be releascd to "'Romanian citizens who are not Jewish."
69. 1942, July 28. Resolution No. 1 7 756 by the Presidency of the
Council of Ministers o n urban assets belonging
to Jews of foreign
citizenship.
70. 1942, August 6. Decree-Law No. 2315 o n modifying and supple
menting Law No. 244 of 1 942 on the reconstruction of the town of Panciu,
destroyed by the earthquake. The town w.:is declared a "Christi an and
Romanian communi ty" where no J ewish elements were accepted.
7 1 . 1942, September 19. Law No. (i Y8 on i ntroducing death pe
nalty for Jews deported to Trans-Dniestria who returned to the country
illegally.
72. 1942, October 24. Report b y the minister of j ustice and the
minister-under secretary of state for Romanianization to the State
Leader, and Decree-Law No. 3 160 on lease contracts and rents, and on
certain provisions in the interest of Romanianization.
73. 1943, January 2. Resolution by the Presidency of the Council
of Ministers No. 72685 on the buildings and goods abandoned by the
Jews.
.

74. 1943, March 2. Decrce-Lmv No. 552 on certain security mea
surcc; against those convicted under laws relatcd to order, security, pu
blic morality, and national economy. Compulsory residencc was stipu
lated for Jewish convicts, to disguise Marsha l Ion Antonescu's order that
the<;e Jews be deported with their familie'> in a region east of the Bug
R i vcr.

75. 1943, March 9. Report by the minister-under secretary of state
for Romanianization to the State Leader and Law No. 143 on modifying
and supplementing certain provisions on the activity of the National
Center for Romanianization concerning the allocation of asscts confis
cated from the Jews. It was stipulated that Jews who had fought as
volunteers i n former Romanian wars should be " partly or fully assimi
latecl t o Romani a ns. "
76. 1943, June 15. Resolution No. 1 7 by the Presidency of the
Council of Ministers on the employment of Jews holding higher educa
tion degrces in various public services.
7 7 . 1943, July 7. Report b y the m i nister-under secretary of state
for Romanianization, colonization and inventory to the State Leader and
Decrce-Law No. 1893 on the partial or full assimilation to Romanians
C>f certain J ews.

78. 1943, August 19. Resolution No. 44833 by the minister of labor,
health and social security on the establishment of a certificate of for
ced labor exemption and the authorization to exert a profession for
Je\vish women, aged between 1 6 and 60.
79. 1943, August 27. Report by the ministcr-under secretary of state
for Romanianization to the State Leader, Marshal Ion Antonescu, and
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Decree-Law No.
Romanianization.

2368

on insuring the assets of the National Center for

80. 1943, August 28. Resolution No. 691 by the Presidency of the
Council of Ministers on authorizing that money deposited by Jews until
Jan. 1, 1943, to m ake up for forccd labor, should be macle available to
the Philanthropic Council .
8 1 . 1943, September 6. Decre c -Lav,· N o . 246 1 o n the establishment
and organization of the state undersecretariat for labor and the general
commissariat for J ewish matters. The tasks of the commissariat were
established.
82. 1943, Novemher 9. Decree-Law No. 2964 on thc costfree trans
fer into commune ownership of former Jewish cemeteries.
83. 1943, Novembcr 10. Resolution No. 969 by the Presidency of
thc Council of Ministers on transferring the "România Mare" (" Greater
Romania") mill, former property of Sever Lazăr, Max Herdan and
Melania Herdan-Lobel, into the ownership of the Philanthropic Coun cil.
8 4 . 1944, January 3. Rcsolution No. 1 00990 by the ministry of labor,
health and social security on norms and responsibilities of Jews emplo
yed by i ndustrial companies and enterprises.
135. 1944, January 10. Resolution No. 1 02064 by the ministry of l a
bor, health and social security on hiring ethnic Romanians to act as
understudies of Jcwish employces i n enterprises.
86. 1944, January 31 - February 2. Report by the finance minister
and the ministry-under secretary of state for Romanianization to the
State Leader and Decree-Law No. 231 of Feb. 2, 1 944, on thc allocation
of the rcturns of the National Center for Romanianization.
87. 1944, March 8. Decree-Law No. 504 on the recording, placement
and control of housework personncl. Cnder the law, Jews were forbid
den to hire housc\'-'· ork personnel "of any other religion than the Mosaic
one."
88 . 1944, March 23 - May 19. Report by the minister-under secre
tary of state for Romanianization to the State Leader and Decree-Law
No. 1 0 2 9 of May 1 8, 1 94 4 , on thc reorganization of the National Cen
ter for Romanianization.
89. 1944, May 26. Decree-Law No. 1 069 o n the modification of Art.
1 i n Law No. 509 of Aug. 3 , 1 94 3 , on the wartime punishment of cer

tain crimes. Under the new provisions, Jews crossing the border ille
gally i nto Romania were sentenced to death.
90. 1944, July 19. Decrcc-Law No . 390 on raising undergarments
for the m ilitary. Jews were bound to contribute twice as much as resi
dents of othcr nationalities.

9 1 . 1 941, January 10. Cabinet council session. Excerpt from the ses
sion record including the State Leader's recommendations on organizing
a special service for pursuing Jews.
92. 1941, February 7. Cabinet council session where the State Lea
der presentcd bis views on Romanianization "as a capital i c;sue and a
cornerstone of the new state . "
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93. 1941, March 21. Cabinet council session that debated the need
for establishing norms under which Jewish urban properties would be
confiscated by the state, then transferred into the ownership of ethnic
Romanians.
94. 1941, August 5. Council of Ministers session where Gen. Ioan
Popescu, under secretary of state at the ministry of the interior, pre
sented the State Leader's guidelines of June 7, 1941, on the evacuation
of the Jewish population from Moldavia, on taking Jewish hostages and
organizing forced labor detachments.
95. 1941, August 20. Council of Ministers session at which Mihai
Antonescu informed the government on a note from the German Em
bassy to Bucharest warning that the fast pace of the Romanianization
process could "cripple national economy."
96. 1941, August 26. Council of Ministers session where it was
said that the use of Jewish doctors and engineers for building roads
was scarcely efficient.
97. 1941, December 16. Council of Ministers meeting with the go
vernors of the liberated provinces. Certain opinions were formulated
concerning the law and regulation for determining ethnic origins.
February 28. Summaries of the circular
98 . 1941, January 25
orders concerning Jews, issued by the ministry of the interior.
99. 1944, September 16. Memorial by the General Jewish Council
to the government concerning the restitution of confiscated Jewish
assets.
100. 1944, September 19. Memorial by the General Jewish Council
to the ministry of justice concerning the repeal of Decree-Law No. 169
of Jan. 1938 on citizenship rights.
l O L 1944, September 22. Memorial by the General Jewish Council
concerning education.
102. 1944, October 6. Memorial by the General Jewish Council on
the military status of Jews.
103. 1944, October 22. Memorial by the General Jewish Council to
the ministry of labor concerning the reinstatement of all Jewish em
ployees, owners, workers, foremen, and apprentices.
104. 1944, August 31. Royal Decree No. 1626 on the rights of the
Romanians which are set to be those acknowledged by the 1 866 consti
tution, with the later m odifications stipulated by the constitution of
March 29, 1923.
105. 1944, September I . Decree-Law No. 1630 on the disband
ment of internment camps.
106. 1944, September 1. Report by the minister of national eco
nomy to H.M. the King and Decree-Law No. 1634 on the disbandment
of the undersecretariat of state for Romanianization, colonization and
inventory, and the estabi:i shment of an Office for liquidating the assets
of the National Center for Romanianization and settling minority and
migration-related issues.
107. 1944, December 19. Presentation of reasons and Law on the
repeal of anti-Jewish legislative measures.
-
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1
1 938, ianuarie 19
REFERATUL DLUI MINISTRU AL JUSTIŢIEI CĂTRE
CONSILIUL DE MINIŞTRI
Naţionalitatea română a fost acordată evreilor pe trei căi :
1. Prin naturalizarea individuală 1.
2. Prin naturalizarea în bloc �.
3. De plin drept prin unire (înscrierea în listele de naţionalitate îrv
teritoriile unite).
Naturalizarea individuală s-a acordat, până la 1923, pe cale de lege.
De la noua Constituţie, ea s-a acordat prin jurnal al Consiliului de·
Miniştri, în urma avizului dat de comisiunea compusă din prim-preşe
dintele şi preşedinţii Curţii de Apel din Bucureşti, comisiune care are·
menirea să cerceteze dacă condiţiunile cerute de lege pentru ca cetăţenia
română să poată fi acordată sunt îndeplinite de petiţionar.
De Ia intrarea în '\'igoare a noii Constituţii :i şi până la sfâr'."itul
anului r n:l7, s-a acordat naturalizarea la un număr de 3 7 7 '2 str5in i ,
dintre care evrei 628, deci î n proporţie d e 1 8D/0•.
Naturalizarea în bloc s-a acordat numai evreilor din Vechiul Regat ..
Prin Decretul-lege nr. 3 902, din 29 decembrie 1918, cetăţenia ro
mână s-a acordat celor ce sunt născuţi în ţară şi nu au fost supuşi nici
unui stat străin. Chiar fără îndeplinirea acestor condiţiuni, s-a acordat
cetă�enia română celor ce au fost mobilizaţi în vreuna din campaniile de·
la 191 3 încoace.
Pentru recunoaşterea cetăţeniei, cei interesaţi t:-cbuiau a face i n
anumit termen cereri judecătoriilor sau tribunalelor ş i s ă depună acie·
din care să reiasă că întrunesc condiţiunile cerute de lege pentru acor-
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darea cetăţeniei. Instanţa se pronunţa asupra cererii, admiţând-o numai
dacă dovada întrunind condiţiunile era făcută.
Legea stabilea mijloace de atac al hotărârilor.
A intervenit însă Decretul-lege nr. 2 085, din 22 mai 1919, care a
înlocuit cererea de recunoaştere a drepturilor cetăţeneşti prin o decla
raţiune de opţiune ce cel îndrituit trebuia să facă tribunalului domici
liului în oraşele reşedinţă de judeţ sau judecătoriei domiciliului În ce
lelalte, declaraţiune ce nu trebuia sprijinită pe nici un act doveditor.
Prin facerea declaraţiunii, declarantul dobândea calitatea de cetăţean
român.
Este drept că art IV din ultimul decret-lege dădea parchetului po
·sibilitatea verificării afirmaţiunilor din declaraţiune şi prevedea sanc
ţiunea pierderii calităţii de cetăţean a celui cc a făcut declaraţiuni false,
dar în fapt controlul nu a putut fi exercitat.
Inscrierea în listele de naţionalitate s-a făcut în temeiul legii din
1924 li . Ea priveşte pe toţi cei care prin faptul unirii au dobândit de plin
drept naţionalitatea română.
Autoritătile comunale erau îndrituite să întocmească - din oficiu
- tablouri c u' locuitorii comunelor care de plin drept au dobândit naţio
nalitatea română.
Potrivit legii din 1924, au dobândit de plin drept naţionalitatea
română :
Toţi locuitorii din Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar
şi Maramureş care aveau indigentual 5 (apartenenţa) la 18 noiembrie/1 de
cembrie 1918.
Locuitorii din Basarabia, supuşi ruşi, care la data de 27 martie/9
aprilie 1918 aveau domiciliul administrativ G după legile în vigoare în
Basarabia.
Persoanele originare din Bucovina, Transilvania, Banat, Sătmar,
Crişana şi Maramureş, domiciliate la data unirii în Vechiul Regat, în
trucât posedau indigenatul (aparţinerea, apartenenţa sau competenţa)
într-una din comunele din teritoriile menţionate.
Persoanele care la data unirii, desi erau domiciliate în vreuna din
comunele din Bucovina, Basarabia, Transilvania, Crişana şi Maramureş,
erau însă născute în acele comune din părinţi domiciliaţi acolo.
Domiciliul părinţilor se constată, pentru Buco\·ina, Transilvania,
Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş, prin indigenatul comunal, iar pen
tru Basarabia prin domiciliul administrativ.
Tratatele de pace şi, după ele, legea din 1924 nu au recunoscut do
bândită de plin drept naţionalitatea română tuturor locuitorilor, ci,
chiar pentru foştii supuşi ai monarhici austro-ungare ori ruse, numai
acelora care aveau dobândită la data unirii apartenenţa (indigenatul) în
Transilvania ori Bucovina, domiciliul administrativ în Basarabia.
Inscrierile în registrele de naţionalitate ordonate de legea din 1921
urmăreau recensământul celor ce de plin drept, prin faptul unirii, au de
venit cetăţeni români. Inscrierea în registrele de naţionalitate nu crea
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un drept nou, ci consfinţea un drept preexistent, drept pe care cei în
scrişi trebuiau să-l fi avut dobândit la data unirii.
In intervalul ce s-a scurs de la data unirii (1918) şi pana la întoc
mirea registrelor de naţionalitate (1924-1925), în populaţiunea ţării s-au
întâmplat schimbări. Din ţări vecine şi chiar mai de departe s-au stabilit
în ţară supuşi ai fostului Imperiu austro-ungar sau ai fostului Imperiu
rus. A fost un adevărat exod 1•
Când, în 1924, s-au întocmit din oficiu listele celor ce de plin drept
au dobândit naţionalitatea română, primăriile, fie din neştiinţă, fie cu
rea credinţă, au trecut î n listele ce întocmeau nu numai pe cei ce aveau
dobândit de plin drept naţionalitatea, dar şi pe cei care nu aveau vreo
legătură cu pământul ţării româneşti, nici chiar acea legătură rezultând
din indigenat sau domiciliul administrativ.
Proiectul ce supun deliberaţiunii Dv. pune principiul revizuirn m
scrierilor în registrul de naţionalitate, stabileşte procedura de urmat şi
distinge, de o parte, Înscrierile ce s-au făcut din oficiu de către autori
tăţile administrative, iar de alta, cele făcute prin hotărârile comisiunilor
de apel ce au funcţionat pe lângă fiecare Curte de Apel sau prin hotă
râri judecătoreşti. Dacă în ce priveşte Înscrierile făcute din oficiu, care
nu se întemeiau pe nici o dovadă, sarcina dovezii îndeplinirii condiţiu
nilor legii este pusă în sarcina celui ce a fost înscris, pentru cel înscris
în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, proiectul, respectuos de o atare
hotărâre, lasă În sarcina Ministerului Public dovada fraudei, dovada ne
îndeplinirii condiţiunilor prevăzute de lege.
Suportul legal al cetăţeniei române - înscrierea în registru - dis
părând, cel care se află în această situaţiune nu se mai poate pre\·ala
cu o cetăţenie pe care nu a putut-o dobândi.
Proiectul nu ridică cetăţenia recunoscută celor trecuţi în registrele
tribunalelor sau ale judecătoriilor ; el le pune numai obligaţiunea de a
aduce acte din care să se constate că se găsesc în condiţiunile în care le
gea le acordă deplinătatea drepturilor cetăţeneşti.
Este de la sine înţeles că ceea ce prin chiar decretul-lege s-a re
cunoscut Ministerului Public, adică dreptul de a întreprinde cercetări
pentru stabilirea adevărului sau neadevărului declaraţiunilor făcute, ră·
mâne dobândit, iar dacă se constată că declaraţiunile ce au făcut sunt
i nexacte, ca unele ce nu au putut fi dovedite nici chiar de autorul lor,
dreptul cetăţenesc recunoscut dispare.
Legea din 1924 dădea posibilitatea unei înscrieri ulterioare În re
gistrele de naţionalitate, dacă, în timpul alcătuirii listelor, cel îndrituit
a lipsit de la domiciliu. Cererea urma a se adresa primăriei, împotriva
încheierii date petiţionarul putând face apel la tribunal şi eventual
recurs la Curtea de Casaţie.
Cererile de înscriere nu erau mărginite de nici un termen, însă
legea modificatoare din 1928 şi legi posterioare au fixat un termen în
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care aceste cereri urmau a fi introduse, termen ce a expirat la 1 septem
brie 1933. Pe de altă parte, legea din 1928 a prevăzut că primăriile că
rora cererile de înscriere se adresau trebuiau să ia in primul rând al'i
zul Ministerului Justiţiei, aviz căruia primăria urma a se conforma. Da
torită acestei proceduri, ministerul a fost sesizat, din 1928 şi până în
1937, să-şi dea avizul asupra a 5:1 716 cereri. Din acestea aşteaptă încă
soluţionarea, cu toate măsurile de grăbire a lucrărilor cc s-au luat,
20 883 cereri.
Faţă de această situaţiune şi pentru a lămuri cât mai în grabă sta
rea de incertitudine în care se găsesc cei cc au făcut cereri de înscriere,
proiectul trece în competenţa judecătoriilor dreptul de a-şi da avizul
asupra cererilor de înscriere, menţionând toate celelalte dispoziţiuni ale
legii din 1924, cu modificarea din 1928.
Dacă sunteţi de acord cu principiile ce stau la baza proiectului ce
am supus dcliberaţiunii dv., Yă rog a mă autoriza să-l supun Maiestăţii
Sale Regelui, sub forma unui de::: r ct-lcge.
Ministrul justiţiei,
V. RADULE�CU-MEHEDINŢI
Nr. 4 295 1938, ianuarie 19
:.VI . O . , P. I, n r . 2 1 , din 22 i a n uarie 1 9 3 8 , p. 6 1 2-() 1 4
tarea

1

Prin prevederile Constituţiei din 1 866, evreii n u aveau dreptul l a solici
natura l i zării individuale, c{ici, potrivit art. 7, „doar străinii de rituri creş
tine pot dobândi împământenirra". Sub presiunea Congresului de pace de la Berl i n
( 1 / 1 3 iulie 1878), care condiţiona recunoaşterea independenţei României d e revi
zuirea a rt . 7, organele legislative româneşti s-au văzut nevoite să voteze, în octom
brie 1 879, reformularea respect ivului articol : conform noilor prevederi, „difercuta

de credinţe religioase şi confrsiuni nu constituie în România o piedică pentru
a dobândi drrpturile civile şi politice şi a le exercita". S-a votat şi procedura de
naturalizare.

Evreii

puteau

să

�alicite

Camerei,

în

mod

individual,

dreptul

la

cetăţenie şi si"t obţină natural izarea, ca orice străin. Au fost atunci naturalizate
în bloc 888 de persoane, c a recompensă pentru participarea sau sprijinul maten::il
acordat Războiului ele independenţă. Conform recensământului d i n 1 9 1 2, numarul
evreilor cetăţeni români a fost de 4 668 (vezi C. Băicoianu, Problema evreiască, p . 2:J).

Mare.1 masă a populaţiei eneieşti intra în categoria străinilor, cu nume
roase interdicţii d i n punctul de Yedere al posibilităţilor de exerci tare a diferitelor
profesiuni �i al accesului la inYăţământul general şi profesional. Statutiul lor
j u ridic a fost ele „străini fără supuşenie străină ", adică „Heimatlos" (fără patrie).

� Naturalizarea în bloc s - a înfăptu i t în cazul celor 888 de evrei
menţio
naţi la nota 1. I n v i rt ute a legilor de încetăţenire din anii 1 9 18 şi 1 9 1 9 e\Tei i clin
România au devenit cetăţeni români pe baza cererilor incl i \·iduale, care treb u i a u
verificate el e o instanţă j uclecătoreascii. A r t . 1 3 3 al Constituţiei c l i n 1 923 a rat i f i cat
legislaţia d i n anii 1918 şi 1919, stipulând : „Se ratifică Decretcle-ll'gi nr. 3 902, din
29 decembrie 1919, publicat în M.O. nr. 223, din 30 decembrie 1918, privitor Ia
acordarea drepturilor cetăţeneşti, nr. 2 085, din 22 mai 1919, publicat în M. O. nr.
133, din 23 mai 1919 şi · Decretul-legl' n r. 3 461, din 12 august 1919, publicat in
M.O. din 1 3 august 1919, privitoare la încetăţenirea evreilor care locuiau în Vechiul

Regat. Evreii locuitori din Vechiul Rl'gat care nu-şi vor regula încetăţenirea în
termenul prevăzut de Decretul-lege nr. 3 461, din 1 2 august 1 9 1 9, vor putea face
declaraţiune de încetăţenire conform Decretului-lege nr. 2 085, din 22 mai 1919,
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în termen de trei luni de la promulgarea acestei Constitutiuni" (Cf. M.O„ P.I, nr.
'.282. din 29 mai 1923, p. 13 382).
:; Noua Constituţie a României, Bucureşti, 1923.
4 Legea ş i regulamentul privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii
române, din 24 februarie 1924 (Cf. M.O. P.I, nr. 45, clin 25 februarie 1924).
5 Termenul provine din legislaţia austriacă. Indigenatul se dobândea prin :
a) n:_:ştere ; în acest caz, dovada se făcea prin actul de naştere al celui care la
1 decembrie 1918 se găsea pe teritoriul alipit, împreună cu o dovadă că tatăl a
avut indigenatul sau domiciliul în aceeaşi comună ; b) obţinerea expresă a indi
gen.:itului (cei care intrau în această categorie făceau dovada că au stat neir<
trerupt 10 ani ca majori în comună). Termenul de apartenenţă se referea la locui
torii din teritoriile aflate înainte de primul război mondial sub administraţia
ungară. Apartenenţa la o comună se dobândea prin naştere sau căsătorie. Dovada
apartenenţei era actul din care rezulta că persoana respectivă a stat cel puţin
4 ani înainte de 1 decembrie 1918 în comuna respectivă.
" Domiciliul administrativ în Basarabia era locul unde o persoană, pe baza
slujbei sau a ocupaţiilor, a profesiunii sau a averii imobiliare, îşi avea aşezaren
statornică, fiind înscrisă în listele clasei din care făcea parte.
Termeni i de indigenat şi domiciliu administrativ, fiind criterii de dobân
dire a cetăţeniei române, erau prevăzuţi în tratatele de pace de la Snint Germain
(cu Austria), Trianon (cu Ungaria), precum ş i în Tratatul de pace de la Paris privi
tor L\ unirea Basarabiei cu România : de asemenea. în art. 56 din Legea pentru
dobând irea şi pierderea naţionalităţii române (1924). In Tratatul minorităţilor, în
cheiat la Paris l a 1 9 decembrie 1 9 1 9, termenii de ind igenat (apartenenţă) şi domi
ciliu administrativ sunt înlocuiţi cu acela simplu de domiciliu. (Pentru notele
5 -6, vezi M. Benvenisti ( ... ), Decrl'tul-lcgc pentru revizuirea cetăţeniei, însoţit de
comentarii, note explicative şi îndrumări practice, p. 5-10).
' In perioada 1 9 19-1924, s-au refugiat în România grupuri de evrei, în
special din Ucraina, goniţi de pogromurile din timpul războiului civil, puse la
.cale atât de gărzile albe, cât şi de trupele armatei roşii. Conform unor statistici
provenite din surse evreieşti, numărul acestor refugiaţi a atins, până în wrnl
1925, cifra aproximativă de 50 OOO de persoane. Uniunea Evreilor din România,
· Comun itatea Evreilor din Bucureşti ş i „American Joint Distribution Committee in
Romania " au asigurat aj utorarea materială şi morală a acestor refugiaţi, orga
nizând emigrarea lor din România în principal în Statele Unite ale Americii.
(Cf. Buletinul U.C.E. din Vechiul Regat, nr. 4-6, din decembrie 1928, p. 9-10 şi
S. Schafferman, Dr. W. Filderman, p. 89-93). · Statistici oficiale în legătură cu
dinamica imigrărilor ş i emigrărilor apar în Anuarul Statistic al României, înce
pând cu anul 1926. Conform acestor date, în intervalul 1926-1938 s-au repatriat
în România 2 1 14 evrei cetăţeni români şi au emigrat 20 732 ele evrei, cetăţeni
român:i. Pentru cetăţenii supuşi străini care au intrat sau părăsit România în
perioada respectivă, statistica oficială nu conţine date după criterii etnice, ci doar
după criterii de cetăţenie. Astfel, în răstimpul 1926-1938 au intrat în România
61 225 de supuşi străini şi au plecat din ţară 94 878 de supuşi străini. (Cf. Anua
rului Statistic al României pe anii 1926-1939).

1 938, ianuarie 21
CAROL A L II-LEA
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională
Rege al României

Am decretat �i decretăm
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REVIZUIREA CETAŢENIEI
PRINCIPIUL REVIZUIRII

Art. 1 . Se vor revizui Înscrierile în registrele de naţionalitate, cum
şi Înscrierile În registrele privitoare Ia acordarea drepturilor cetăţe neşti 7•
Revizuirea se ,-a face după procedura prevăzută ele această lege.

REVIZUIREA 1NSCRIERILOR 1N REGISTRELE DE
NAŢIONALITATE

Art. 5. 1n termen de 30 ele zile de Ia publicarea acestei legi În Mo
nitorul Oficial, primarii comunelor vor Întocmi un tablou al evreilor
Înscrişi În registrele de naţionalitate ale comunei. lnscrierea făcută În
temeiul unei hotărâri a comisiunii de apel sau al unei hotărâri judecă
toreşti va fi menţionată În tablou.
Art. 6. ln termen de 20 de zile de Ia afişare, toţi cei trecuţi în ta
blou sau moştenitorii lor, care prin faptul Înscrierii autorului benefi
ciază de cetăţenia română, vor depune judecătoriei actele doveditoare a
întrunirii condiţiunilor pre\'ăzute de articolul 56, punctele 1 , 2, 5 şi 6
şi art. 60 din Legea nr. 28/1924 (legea privitoare Ia dobândirea şi pierde
rea naţionalităţii române) :i.
Domiciliul părinţilor, pentru persoanele prevăzute de art. 56, pct. &
din Legea nr. 28/1924, se constată pentru : Bucovina, Transilvania, Banat,
Crişana, Sătmar şi Maramureş, prin indigenatul (apartenenţa) comunal�
iar pentru Basarabia, prin domiciliul administrativ.
Apartenenţa (indigenatul) se va socoti dobândită potrivit regulilor
în vigoare Ia 18 noiembrie (1 decembrie) 1918, iar domiciliul administra
tiv va fi dovedit potrivit regulilor în vigoare Ia 27 martie (9 aprilie)
1918 [.„]
Art. 7. La cererea celui supus revizuirii sau a moştenitorului său
clacă cel înscris este mort, judecătoria îi poate acorda o singură prelungire
de 20 zile pentru depunerea actelor.
Nedepunerea actelor în termenul fixat de articolul precedent sau
în termenul acordat de instanţă este socotită ca o recunoaştere a neînde
plinirii condiţiunilor legale pentru dobândirea de plin drept a naţionali
tăţii române.
Art. 12. Dacă În sprijinul înscrierii făcute nu s-a depus nici un act
sau dacă din actele aflate Ia dosar se constată că cel înscris nu întrunea
condiţiunile cerute de lege pentru dobândirea de plin drept a naţiona
lităţii române, judecătoria va ordona ştergerea din registre, înscrierea
socotindu-se a fi fost făcută prin fraudă.
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Art. 20. Chiar dacă condiţiunile cerute pentru dobândirea de plin
drept a naţionalităţii române sunt întrunite, judecătoria va putea ordona
ştergerea din registre dacă se constată că cel înscris a pierdut naţionali
tatea română, pentru una din cauzele prevăzute de art. 36, 37 şi 38 din
legea nr. 28 din 1924 "·
REVIZUIREA INSCRIERILOR IN REGISTRELE PRIVITOAR E LA
ACORDAREA DREPTURILOR CETĂŢENEŞTI

Art. 22. Persoanele înscrise în 1·egistrele privitoare la evreii cărora
li s-au acordat drepturi cetăţeneşti sunt obligate ca, în termen de 20 ;, de
zile de publicarea în Monitorul Oficial a acestei legi, să depună instan
ţei judecătoreşti în registrele căreia declaraţiunea de cetăţenie este în
scrisă următoarele acte :
1. Actul de naştere.
2. Actul doveditor că părinţii celui ce a făcut declaraţiunea au lo
cuit în ţară, în cazul când naşterea acestuia a avut Ioc în străinătate.
3. Actul doveditor că nu a fost supus al unui stat străin.

4. Actul doveditor al satisfacerii legii recrutării sau cel doveditor
al mobilizării în una din campaniile de după 1913.

5. Alte acte doveditoare a uneia din situaţiunile care, potrivit art. 1
din Decretul-lege nr. 2 08 5 din 1919, au îndrituit acordarea drepturilor
cetăţeneşti.
Art. 24. Parchetul tribunalului, informat fiind că o înscriere în
registrul de naţionalitate a fost făcută prin fraudă, va cere dosarul în
scrierii de la instanţa unde se găseşte şi va întreprinde cercetă1i pentru
stabilirea temeiniciei ei 6,
Dat în Bucureşti, la 21 ianuarie 1938.
CAROL
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
OCTAVIAN GOGA
Ministrul justiţiei,
V. RĂDULESCU-MEHEDINŢI
Nr. 169
M.0., loc. cit., p.

3 1 4-3 1 6

1 Problema
revizuirii cetăţeniei evreilor, in special din teritoriile alipite,
a preocupat anumite cercuri politice româneşti încă din timpul guvernului Gh.
Tătărescu ( 1 934-1937). In şedinţa Camerei din 16 decembrie 1936, deputatul Pamfil
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:Şeicaru a depus, în acest sens, un proiect de lege cu următoarea motivaţie : Dl mi

nistru de interne Iuca a dat o circulară tuturor autorităţilor administrative din
ţinuturile noi româneşti prin care l e recomandă să revizuiască toate elementele
intrate în comunitatea românească, fără să aibă calificaţia cuvenită. lmprcună
•CU u n grup de 40 parlamentari din diferite partide politice, considerăm că această
_p roblemă trebuie reglementată pe calc legislativă, având în vedere numeroasele
.fraud(• comise în procurarea actelor necesare pentru dobândirea cetăţeniei. O lege
în acest sens va corespunde unei imperioase cerinţe de stat şi va satisface o bună
_politică de stat. (Adunarea deputaţilor din 1 6 decembrie 1 936, în M. O., P. III,

nr. 11, din 5 februarie 1937, p. 269). (Menţionăm că legea n u a fost votată).
1 Deşi art. 1 întrebuinţează termeni generali, care fac a se crede că măsura
revizuirii se aplică tuturor celor înscrişi în registrele de naţional itate, totuşi, în
temeiul art. 5, rezultă că cei supuş i revizuirii sunt numai evreii. Conform legi i,
.au fost supuşi revizuirii, în afară de evreii încetăţeniţi prin ordonanţe individua:e
toţi evreii din Vechiul Regat şi din provinciile alipite după 1918 (vezi M. Bem:eni sti,
-op. cit., p. 5).
" Vezi : Lrgc şi regulament privitoare la dobândirea şi pierderea naţionali

:tăţii române, din 24 februarie 1924, cu modificările d in 1 iunie 1928, 1 8 octombrie
19:12 şi 22 mai 1934, p. 1 2-14.
La art. 56, punctele 1 , 2, 5, 6 precizau : „Persoanele care sunt şi rămân cetă
ţeni români fără a fi obligat e să îndeplinească vreo formalitate : Pct. 1 . Toţi locui
torii d in Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş, care aveau
.indigenatul (apartenenţa) la 18 noiembrie/I decembrie 1918 ; pct. 2 : Locuitorii din
Ba.sarabia care la data de 27 martie/9 aprilie 1918 aveau domiciliul aclministr.iliv
·dup ă legile în vigoare în Basarabia", Punctele 5-G se refereau Ia pcrsoaiwle ori
,ginarc din Bucovina, Transilvania, Banat, Sătmar, Crisana, Maramures si Basa
rabia care la data Unirii SC aflau în Vechiul Regat sau care la data Unirii, 0dcsi ne
.domiciliate în vreuna din comunele provinciilor respective , erau născute î n 'acele
comune din părinţi domiciliaţi acolo. Art. 60 stipula condiţiile în care �c p1crclc
d1·eptul la naţionalitatea română.

Articolele respective stipulau condiţiile in care cetăţ enii români pierdeau
1 , na\ionalitatea român ă " (Lege şi regulament.„ p. 8-9).
:; Prin Decretul-lege nr. 858, din 1 2 februarie 1938, termenul d e 20 de zile
.a fo5t prelungit pentru cei din Vechiul Regat până la 10 martie 1938 (cf. M.O„ P.I,
nr. 35, din 1 2 februarie 1938).
Dar nici acest termen de prelungire nu s-a dovedit a fi suficient, majoritatea
neputând procura în timp util toate actele cerute de lege. In final, unul dintre
pretextele ştergerii din registrele de naţionalitate ş i d i n registrul de acordare a
drepturilor cetăţeneşti fusese nedepunerea actelor la termen (24 260 de cereri,
adică 1 1,50;0 din totalul cererilor de revizuire sau 33,lO/o din totalul cererilor de
revizu ire respinse) (cf. M.O., P.I, nr. 273, din 24 noiembrie HJ39, p. 6 865. Vezi şi
1on Stanciu, Statutul juridic al evreilor, în „Revista istorică ", nr. 3-4/1992, p. 336).
'' La 9 martie 1938, se publică Regulamentul privitor l a revizuirea cetăţeniei.
Conform art. 3, Primarii comunelor (municipii, urbane, rurale) din ţinuturile : Buco
'•

vina, Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar, Maramureş şi Basarabia trebuiau să
întocmească un tablou al evreilor înscrişi în r<'gistrul de naţionalitate al comunei.
Art. 4 preciza calitatea d e evreu : „„. Cei care la 18 noiembrie (1 decembrie) 1918
<!rau ele cult mozaic, chiar dacă u lterior au schimbat religiunea". Art. 17-19 reiau

prevederile legii din 1924 cu privire la dreptul la cetăţeni a română pentru cei
din provinciile alipite. Articolele respective stipulau necesitatea dovedirii „mdige
natului", „apartenenţei" şi „domiciliului administrativ" (vezi doc. 1, Referat, no
tele 5, 6) (cf. M.O., P.I, nr. 56, din 9 martie 1938, p. 1 3 1 1-1 312).
La 2 1 septembrie 1 938, Ministerul Justiţiei dă publicităţii o decizie privind
Reglementarea situaţiei persoanelor şterse din registrele de naţionalitate română.
In a rt icolul unic pe care-l cuprinde, se stipula : Persoanele care, potrivit D. L.
nr. 169/1938 au fost şterse din registrele de naţionalitate sau din registrele pri·
vitoare la acordarea drepturilor cetăţeneşti sunt supuse prevederilor legii pentru
controlul străinilor" . Persoanele respective erau obligate ca în termenul stabilit,
să solicite ca acte de identitate bilete de liberă trecere (cf. M.O„ P.I, nr. 219, din

2 1 septembrie 1 938, p. 4 436).
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1939, noiembrie 1 7
Noi, ministru secretar d e stat la Departamentul Justiţiei ;
Având în vedere dispoziţiunile Decretului-lege nr. 1 69, din 22 ia
nuarie H )38, relativ la revizuirea cetăţeniei române a evreilor, cum şi
rezultatele aplicării lui , adunate şi concretizate in darea de seamă şi
tablourile anexe ce fac par,te integrantă din prezenta decizie,
Decidem :

Art. I. Se aprobă de noi expunerea şi tablourile de mai jos, după
cum urmează :
INTRODUCERE

I

Decretul-lege nr. 169, din 22 ianuarie 1938 1 şi Regulamentul pri
vitor la revizuirea cetăţeniei '.! prevedeau revizuirea următoarelor cate
gorii de evrei care au dobândit cetăţenia română :
I) A celor Înscrişi in registrele de naţionalitate, existente în pro
vinciile alipite : Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar, Maramureş, Buco
vina şi Basarabia, care îşi aveau apartenenţa sau domiciliul În 1918 in
aceste provincii.
II) A celor Înscrişi în registrele de acordare a drepturilor cetăţe
neşti, în baza Decretu�ui-Iege nr. 2 085, din 1919 şi care îşi aveau domi
ciliul în Vechiul Regat.
III) A celor a căror înscriere a fost ordonată de Comisiunile de apel
constatatoare a naţionalităţii române sau de către o instanţă judecăto
rească, când au fost obţinute prin fraudă sau eroare.
Procedura revizuirii cetăţeniei :
1. Pentru prima categorie, a celor înscrişi în registrele de naţiona
litate, primăriile comunelor unde aceştia erau înscrişi erau obligate să
întocmească un tablou şi să-I trimită judecătoriei în circumscripţia căreia
erau. ln termen ele 20 zile de Ia afişarea tabloului Ia primăria respectivă,
cei trecuţi În tablou sau moştenitorii lor trebuiau să depună la judecă
toria res11ectivă actele doveditoare că îndeplinesc condiţiunile cerute pen
tru dobândirea cetăţeniei române : apartenenţa comunală pentru cei din
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş şi domiciliul administrativ
pentru cei din Basarabia.
Judecătoria mai putea acorda un termen de prelungire de 20 zile,
când cel Înscris murise şi îşi valorificau dreptul moştenitorii.
3

-

cd. 685
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A) Judecătoria, cercetând actele depuse, dacă cel revizuit îndeplinea
condiţiunile cerute pentru dobândirea de plin drept a naţionalităţii ro
mâne, dădea o încheiere de închiderea procedurii de revizuire care se
comunica în copie primăriei, parchetului tribunalului şi părţii interesate.
Contra acestei încheieri se putea face recurs la M i n isterul Public
în termen de 15 zile de la comunicare, care se judeca în ultimă instanţă
de tribwtal.
Dacă recursul era respins, hotărârea de închidere a procedurii de
revizuire era definitivă şi avea efect că titularul rămânea bun cetăţean
român.
Dacă recursul era admis, tribunalul evoea fondul şi ordona şterge
.rea din registrul de naţionalitate. Dosarul cauzei era înapoiat judecătoriei
respective spre a se face menţiune.
B) Dacă cel revizuit nu îndeplinea condiţiunile sau nu depusese
actele doveditoare în termenul fixat de lege, judecătoria dădea o i n
cheiere de ştergerea din registrul de naţionalitate. Impotriva acestei în
cheieri , cel interesat putea face contestaţie în termen de 5 zile de Ia
comunicare, care se judeca tot de judecătorie.
Dacă contestatarul întrunea condiţiunile cerute de lege pentru do
bândirea naţionalităţii, judecătorul anula ştergerea clin registrul de naţio
nalitate şi dispunea înscrierea. ln contra acestei hotărâri se putea face
recurs de Ministerul Public în termen de 15 zile de la comunicare, care
se judeca de tribunal.
Dacă tribunalul respingea recursul, hotărârea de reînscriere rămâ
nea definitivă ; dacă îl admitea, evoca fondul şi ordona ştergerea defi
nitivă din registrul de naţionalitate.
De asemenea, în cazul când contestatarul nu întrunea conditiunile
cerute de lege şi judecătoria dăduse o încheiere de ştergere din registru,
iar partea făcea recurs la tribunal în termen de 5 zile şi tribunalul i-l
respinsese.
Dacă tribunalul admitea recursul părţii, el ordona reînscrierea m
registrul de naţionalitate.
2. Pentru a doua categorie, adică pentru cei înscrişi în registrele
de acordarea drepturilor cetăţeneşti, preşedintele tribunalului, numai clin
Vechiul Regat, era ob1igat ca în termen de 10 zile de la promulgarea
legii să întocmească tablouri de cei înscrişi în registrele alfabetice ale
tribunalelor şi să le trimită judecătoriilor respective.
In ce priveşte procedura, era identică cu cei de la categoria întf1i,
precum şi căile de atac.
3. Pentru a treia categorie : revizuirea înscrierilor făcute în temeiul
u nei hotărâri a Comisiunilor de apel pentru constatarea naţionalităţii
române sau al unei hotărâri judecătoreşti, revizuirea nu se făcea decât
dacă înscrierea era obţinută prin fraudă sau eroare. In acest caz, Parche
tul făcea cercetările legale şi trimitea judecarea revizuirii la tribunalul
respectiv.
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Dacă înscrierea era obţinută prin fraudă sau eroare, tribunalul
ordona ştergerea din registrul de naţionalitate. Această hotărâre se putea
ataca cu recurs la Curţile de Apel, fie de partea interesată, fie de :Vli
nisterul Public, în 5 zile de Ia pronunţare.
Dacă Curtea ele Apel admitea recursu], ordona reînscrierea ; clacă
i-l respingea, ştergerea rămânea definitivă.

Î NCHEIERE

Pentru a ne putea da scama în mod precis de efectele Decretului
]ege pentru re,·izuirea cetăţeniei române a evreilor, nr. 169, din 1 938,
înglobând numărul celor înscrişi în registrele de naţionalitate în teri
toriile alipite şi în registrele de acordarea drepturilor cetăţeneşti celor
revizuiţi conform art. 24 din Decretul-lege pentru revizuirea cetăţeniei
române, al celor care au !obţinut-o plin fraudă sau eroare, în baza unei
hotărâri judecătoreşti, precum şi pe acei care n-au fost găsiţi înscrişi in
registrele de naţionalitate din teritoriile alipite, · nici în comuna unele
domiciliau, nici în vreo altă comună din ţară şi totalizând aceste din�rsc
categorii de revizuiţi, obţinem următoarele rezultate pe capi de familie
şi membri (so;ia şi copiii).
I) Revizuiţi din registrele de naţionalitate 199 537 capi de familie,
cu 415 858 membri.
II) Re\· izuiţi conform art. 24 din Decretul-lege nr. 169, din J 9'.18,
505 capi de familie, cu 1 496 membri.
III) Găsiţi neînscrişi în registrele de naţionalitate, 11 525 capi de
familie, cu 33 323 membri.
Tota l 2 1 1 567 capi de familie, cu 450 677 membri.
Dacă scădem pe cei găsiţi neînscrişi în registrele de naţionalitate
mc1 în comunele unde domiciliau, nici în ale vreunei alte comune, nu
mărul celor revizuiţi este ele 617 396 persoane (inclusiv capi de familie
şi membri).
Or, având în vedere că la recensământul populaţiei din 1930 s-au
l?ăsit un număr de 728 115 evrei, înseamnă că Ia 840/o din această popu
laţie i s-a revizuit situaţiunea sub raportul dobândirii cetăţeniei române ;
cu alte cuvinte, scopul legiuitorului clin 1938 a fost p e deplin atins.
De asemenea, odată cu revizuirea registrelor de naţionalitate din
teritoriile alipite, s-au mai găsit un număr de 44 848 evrei (capi de familie
şi membri) care nu erau înscrişi nici în registrul de naţionalitate al co
munei unde domiciliau, nici în vreo altă comună din ţară ; cu alte cu
vinte, erau simpli toleraţi.
Din acest număr de persoane revizuite, la :
392 17 4 persoane, sau 63,500/0·, I i s-a menţinut cetăţenia română ;
225 222 persoane, sau 36,500;0, li s-a respins cetăţenia română ::
Total 617 396 persoane sau 100 O/o.
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Aşadar, instanţele de revizuire au corectat în largă măsură lacunele
administraţiei, care în 1920 procedase fără mult discernământ la înscrie
rea în registre a evreilor care pretindeau că aveau apartenenţă în teri
toriile alipite.
Dată la 17 noiembrie 1939.
Ministru,

VICTOR IAMANDI
Nr. 165 945
M.O., P.I, nr. 273, din 24 noiembrie 1939, p. 6 8 64-65, 72
1

�

Vezi doc. 1 .
Vezi doc. 1 , nota 6 , Decretul-lege.

:: Procentul celor respinşi era mare. Printre pretextele pentru �tergt:rea
evreilor respectivi din rândul cetăţenilor români, pe lângă nedepunerea actelor
la termen, erau : neîndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea cetăţeniei
(40 328 de cereri), cereri făcute prin fraudă sau eroare (8 420 de cereri) şi pierde
rea ulterioară a cetăţeniei române (249 de cereri) (cf. M. O„ P. I, nr. 2î3, 24 noi�m
brie 1939, p. 6 865).
Au fost radiaţi din rândul cetăţenilor români :
- ,,pentru neîndeplinirea condiţiilor de a fi cetăţean român 50,010/o din rândul evreilor basaraben i " ,
- „pentru înscrierea prin fraudă " 17,96D.'0 din rândul celor din Transilvania,
21 ,470/o din rândul celor din Banat,
1 1 ,600/o din rândul celor din Basarabia,
8,540/o din rândul celor din Bucovina.
Conform concluziilor legiuitorilor, din datele de mai sus, rezultă că cele mai
multe nereguli în legătură cu înscrierea evreilor în listele de naţionalitate română
s-au comis în teritoriile alipite, unde autorităţile comunale, în majoritatea cazu
rilor, au fost în mâinile minorităţilor (cf. M. O . , P. I, nr. 2î3, din 2-1 noiembrie
1930, p. 6 865).
In legătură cu sensul acestei „revizuiri'' S. Schafferman, în lucrarea mai
su� menţionată, conchidea : „De fapt, n u era vorba de o revizuire, ci de anularea
unor drepturi sancţionate prin Tratatele de pace (1919-1920) şi înscrise în Consti
tuţie" (S. Schafferman, op. cit., p. 1 50).
Cf. legii nr. 4 Oî2, din 3 decembrie 1938, persoanele şterse în mod definitiv
din listele de naţionalitate şi care au decăzut astfel din drepturile cetăţeneşti sunt
considerate străine şi supuse obligaţiunilor controlului străinilor. Ministerul de
Interne le-a eliberat certificate de identitate cu valabilitate pe un an, după care
acestea puteau fi reînnoite. Art. 3 ai legii stipula : „Posesorilor acestor titluri, ne

fiind cetăţeni români, li se vor aplica dispoziţiunile legii pentru proteguirea muncii
indigene şi ale legii pentru utilizarea personalului românesc în întreprinderi"

(Vezi în acest sens doc. 16, nota 1 , la Referat). Pentru persoanele aflate în acea;,tă
situaţie au fost instituite timbre şi taxe speciale (cf. M. O., P. I, nr. 283, din 5 de::ern
brie 1 938, p. 5 812-5 813).
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3
1 940, august 8
R E F E RA T
CATRE CONSILIUL DE MINIŞTRI
Domnilor Miniştri,
Problema evreiască constituie o problemă politică, juridică şi eco
nomică, în marginile Statului român autoritar şi totalitar, care desci
frează, prin conţinutul şi felul satisfacerii ei, însăşi legea destinului
Naţiei. Se poate spune că, prin rezolvarea acestei probleme, se statorni
ceşte dreptatea poporului român.
Statutu] pe care vi-l înfăţişez reglementează pe liniile poruncilor
fundamentale' ale dezvoltării \ Naţiei, situaţia juridică a evreilor din
România.
Nu este un lucru fără folos să amintesc că acest statut încearcă,
aşenînd un punct de plecare într-o lucrare pe care timpul, cu diferitele
lui impulsuri şi răzvrătiri, urmează s-o desăvârşească, o rezolvare a pro
blemei prin mijloacele noastre lăuntrice. Nu este, de asemenea, lipsit
de însemnătate să amintesc că, în stadiul de acuitate a problemei evre
ieşti, acţiunea de înnoire a puterilor de viaţă românească, care cer să
iasă în larg, trebuie să izvorască îndeosebi dintr-o ordine juridică nouă,
sinceră, sprijinită pe realităţile româneşti.
Au fost timpuri, în ţara noastră, chiar îndată după război, cfmd
problema aceasta, atât de gravă astăzi, putea să fie rezolvată, în cadrul
legilor existente în acea vreme şi prin măsuri administrative.
Ceea ce s-a întâmplat însă, începând cu sfârşitul anului 1918 1 , la
noi aminteşte, în primul rând, vremurile de odinioară ale lui Mihai Vodă
Sturza, când „a trecut peste ţară atâta nenorocire", deschizându-se „por
ţile Moldovei jidovilor" 2, cum se scrie în însemnările vremii ; în al
doilea rând, dovedeşte că o vindecare numai pc calea măsurilor admi
nistrative este neîndestulătoare şi o nouă ordine legală, făcând parte
dintr-un sistem, trebuie să aşeze toate punctele organice de c;; p rijin şi de
apărare ale Naţiei.
Fără îndoială că reglementarea situaţiei juridice a evreilor trebuie
să fie unitară şi hotărâtă. Rezolvarea unitară înseamnă statornicirea
unor norme de drept sub porunca unor preocupări precise şi sigure, în
seamnă prezenţa unui singur scop în toată această lucrare ; înseamnă
elaborarea unui sistem juridic izvorât din realitătile românesti ; înseamnă
!ncă să se cunoască din capul locului punctul d e plecare Ş i punctul de
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sfârşit a l problemei. Prin rezol\'area unitară, nu trebuie să se înţeleagă o
rezolYare bruscă. Ea presupune, într-o politică temeinică şi serioasă,
pentru interesele mari ale ţării, o succesiune de măsuri, poruncite de un
singur scop : salvarea Naţiei.
Cine a urmărit frământările poporului român, în cursul secolului
al XIX-iea, în perioada următoare domniilor regulamentare ; cine cu
noaşte ofisele domneşti iz,·orâte din hotărârea domnească de a apăra
Naţia îşi dă seama de toate silinţele Domnilor noştri, în politica dusă
împotriva primejdiei de înstrăinare. Este mai ales, în această vreme, un
punct de vedere juridic ; o mişcare spirituală care se adânceşte cu vre
mea, desprinsă clin această unică nevoie şi care înseamnă, în aceste tim
puri, nădejdea ele aşezare a oricărei îndreptări, de-a lungul vremurilor
de politicianism mărunt.
Realitatea românească în materie se rezumă într-un procent de
I 00/o populaţie evreiască din populaţ!_a naţională totală 3.
1n faţa acestei situaţiuni, fiecare român cu dragoste de Ţară ş i
Neam, trebuie să se pătrundă de adevărul că problema evreiască trebuie
rezolvată nu prin măsuri de împrumut servil, ci în marginile realităţilor
româneşti.
Aceste porunci pot fi mai incish·e şi ireductibile în unele materii.
Jocul întâmplător, la noi, al expedientelor în opera de guvernare, al prac
ticilor fără ştiinţă , fără siguranţă şi fără orientare, ne-ar împinge către
un empirism plin de întunecare şi de descurajare, care ar primejdui
rezolvarea problemei înseşi, interesul Naţiei înseşi.
Constituţia Română din 27 februarie 1938 statorniceşte, în art. 1, că
România este un stat national. Constitutiunea din 1 923 formula, în art. l ,
acelaşi principiu. Din coi:iţinutul legiuiri lor constituţionale arătate rezultă
că formulele acestea, identice din punct de vedere literar, se deosebe;;c
adânc. Statul naţional, în marginile formulei constituţionale din 29 mar
tie 1 92:1, rezuma o formulă fără conţinut. Statul naţional în marginile
legii constituţionale din 27 februarie 1 938 rezumă o realitate, statul pro 
morntor a l realitătilor românesti, al fortelor lui autohtone. Până l:l
această lege fundainentală, naţi�nalismul � încercat înfrângeri continue.
Naţionalismul tradiţional al lui Bălcescu şi Kogălniceanu, până la
Unire, a fost învins de liberalism. Un naţionalism importat şi formal s-a
substituit, printr-o anumită practică politică, naţionalismului autohton.
Statul naţional a fost în realitate statul liberal, desăvârşit după tipare
străine de nevoile noastre şi adoptate pe cale de împrumut. Nepotrivirea
între formulele politice împrumutate şi realităţile organice româneşti a
făcut să izbucnească naţionalismul ideologic, a l cărui eminent reprezen
tant a fost Eminescu.
De aci , naţionalismul evoluează către un înţeles romantic şi senti
mental, care se îndreaptă, foarte curând, în afară de izbucnirile protesta
tare, către un naţionalism organic.
Determinismele naţionalismului, pentru România, nu se pot rezuma
astăzi numai la afirmarea unui principiu spiritual, ci la organizarea lui
în adâncurile Naţiei, la afirmarea originalităţii naţionale în drumul reali38
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zărilor, la o alăturare vie şi întreagă a politicii constructive, de particu
larităţile organice ale Naţiei.
Naţionalismul trece acum. cu acest statut şi în limitele legii funda
mentale, de la o pură mişcare spirituală şi de la un militantism protesta
tar, I a perioada de organizare. Prolegomenele mişcării naţionaliste au
căpătat drumul organic al destinului român. O nouă ordine de stat se
încheagă, în marginile constituţionale, care impun legilor speciale orga
nizarea priorităţii intereselor naţionale ; adică domnia Naţiunii în forţele
ei creatoare şi în impulsurile ei morale. Naţiunea în sensul legii consti
tuţionale a devenit mai puţin o comunitate juridică sau o colectivitate
politică, mai mult o comunitate spirituală şi organică, aşezată pe legea
sângelui \ din care izvorăşte o ierarhie a drepturilor politice. ln această
lege a sângelui sunt cuprinse toate .,posibilităţile de suflet, de spirit,
de etică".
Apărarea sângelui constituie baza morală a recunoaşterii drepturilor
politice supreme. De altfel, realitatea statului naţional, în formula legii
con<;tituţionale din 27 februarie 1938, se precizează prin :
a) proclamarea legii sângelui ;
h) proclamarea principiului că naţiunea română este creatoare
de stat ;
c) promovarea categoriilor funcţionale, naţionale, ca realităţi poli
tice de hază ;
ci) distincţia juridică ş i politică Între românii de sânge şi cetăţenii
români \
Statul Uomân, autoritar în virtutea legii constituţionale, devine
prin legea din iulie 1910, privitoare la organizarea Partidului Naţiunii,
un stat totalitar, în sectorul politic. E"·oluţia aceasta nu este În contra
zicere cu principiile constituţionale, care cuprind în ele putinţa aceasta
de evoluţie politică ele la autoritarism la totalitarism, în funcţie de ne
cesitatea asigurării existenţei poporului român. :Forţele active, care pot,
prin trăinicia lor creatoare, să aşeze o elită nouă din substanţa de viaţă
a tradiţiei istorice, a realităţilor româneşti şi a noului regim, păstrează
întreaga lor libertate ; iar statul totalitar, în sectorul politic, înseamnă
mai puţin un imperiu al libertăţii formale şi haotice, mai mult .ca o
confuzie cu Naţia, o unire a puterilor de jos cu puterea de sus, o con
centrare a energiilor lucrătoare într-o singură voinţă conducătoare, o
libertate ordonată.
Statutul ce vi-l prezint cuprinde reglementarea stării juridice a
evreilor din România, în cele trei sectoare ale vieţii publice :
a) spiritual ;
b) politic ;
c) economic.
Această reglementare este statornicită, de altfel, în limitele preve
derilor constituţionale.
1. ln sectorul spiritual, proiectul de decret cu putere de lege, pri
vitor la starea juridică a evreilor În România, nu statorniceşte hegemonia
statului. Libertatea de conştiinţă, absolută în sistemul statului român,
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libertatea religioasă, libertatea cultului mozaic, libertatea învăţământului
mozaic, de toate gradele, rămân sub protecţia legii constituţionale.
Dacă libertatea de conştiinţă este absolută, libertatea cultului, învă
ţământului, a dreptului de asociaţie sunt libertăţi pe care legea consti
tuţională le garantează, potrivit legilor de aplicaţiune a prevederilor
constitutionale. Acest lucru rezultă clar din art. 10 din Constitutie in
cuvinte}� „în condiţiunile statornicite de legi", în partea finală a � rt. 1 9
din Constituţie prin cuvintele : „raporturile între diferitele culte �i stat
sunt de domeniul legilor speciale" ; cum, în sfârşit, o arată ali neatu! doi
din art. 19 : „Statul garantează tuturor cultelor o deopotrivă libertate şi
protecţiune, întrucât exerciţiul lor nu aduce atingere ordinii publice,
bunelor moravuri, siguranţei statului". Prin acest statut, cuprins î n legea
constituţională însăşi, viaţa spirituală a evreilor rămâne nu în stare de
integrare în comunitatea românească, ci în îndatorirea de respect faţă de
comunitatea românească, pe temeiul propriei libertăţi ce i se recunoaşte.
2. Sectorul vieţii politice impune însă o reglementare specială şi
absolută în scopul apărării comunităţii româneşti. Viaţa politică se re
zumă în trei funcţiuni esenţiale : în aceea de alegător, de ales şi în func
ţiunile publice propriu-zise. Art. 27 şi art. 67 din legea constituţională
fixează directivele în această materie. lntr-adevăr, art. 27 prevede că :
„numai cetăţenii români sunt admisibili în funcţiile şi demnităţile pu
blice, civile şi militare, ţinându-se seama de catracterul majoritar şi
creator de stat al Naţiunii Române". Textul constituţional nu stato.r
niceşte un drept egal, pentru cetăţenii români, la ocuparea funcţiunilor
şi demnităţilor publice, ci dimpotrivă, condiţionează admisibilitatea cetă
ţenilor români la ocuparea funcţiunilor publice de „caracterul majoritar
şi creator de stat al Naţiun ii Române". A ţine socoteală de acest caracter
nu înseamnă a exercita numai un simplu drept de apreciere şi un atribut
de putere discreţionară ; ci înseamnă dreptul statului de a reglementa
fără control, pe temeiul acestui î ndreptar, înseşi drepturile cetăţenilor
români. De altfel, art. 67 din Constituţie afirmă, în mod absolut, acelaşi
principiu etnic, statornicind că „nu poate fi ministru decât cel care este
român de cel puţin trei generaţii". Unele legi ordinare, cum este
legea administrativă din 14 august 1938, fac aplicaţiunea principiului
etnic, cuprins în art. 27 şi art. 67 din Constituţie, hotărând că rezidenţii
regali trebuie să fie români de origine. ln aceste condiţiuni, legiuitorul
constituant distinge noţiunea de român de origine - noţiune juridică şi
politică majoră - de noţiunea de cetăţean român, care reprezintă o
creaţiune formală legală.
Sistemul statutului ce propun are la baza lui câteva principii fun
damentale si anume :
l) pri iicipiul reglementării drepturilor evreilor, fără preocuparea
de a le ridica calitatea de cetăţeni români, care, în economia proiectului,
nu prezintă nici o însemnătate ;
2) distincţiunea juridică şi politică între românii de sânge �i cetă
ţenii români, cu toate urmările voite ale legiuitorului constituant ;
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3) fixarea noţiunii „evreu" pe criteriul ritului, criteriu mai restric-·
tiv decât criteriul pur biologic, unit însă cu criteriul sângelui, aşa cum
se prevede în art. 2 ; criteriul sângelui, însă, în sistemul decretului, nu
are un conţinut fizic, ci etic, aşa cum am arătat mai sus ; pe această
cale, toate greutăţile ivite în explicaţiunea legislaţiei altor state euro
pene se vor găsi înlăturate ;
4) î n sfârşit, principiul grupării evreilor în trei categorii, din punct
de vedere al situaţiunilor politice, juridice şi economice ; aceasta însă nu
este o grupare întâmplătoare. Ea arc rostu! de tranziţie către un regim
care aparţine zilei de mâine.
Un punct deosebit de important ele stabilit în decretul cu putere
de lege a fost acela al definiţiunii legale a „evreului".
în art. 2 am socotit eyrei, în sensul legal, pe cei de religie mozaică,
socotind o incompatibilitate morală, spirituală şi organică î ntre românul
de sânge şi religia mozaică ; am adâncit această idee la cei născuţi clin
părinţi de religie mozaică, purtând în sângele lor destinul unei incompati
bilităţi spirituale şi organice, agravată deci prin ascendenţă ; am barat
drumul de infiltrare în graniţele comunităţii naţionale acelora care, la
naştere, au căpătat binecuvântarea religiei creştine, dacă părinţii lor, de
religie mozaică, nu au fost mai înainte botezaţi, socotind acest act de
încredinţare a copilului, religiei creştine, ca un act de oportunitate din
punct de \·eclere politic, pe care ascendenţa implacabilă nu l-a putut
şterge ; aceasta, chiar dacă mama acelui creştin este de religie cre<;tină,
iar tatăl de religie mozaică, socotind î n acest caz rezistenţa religioasă a
tatălui ca un semn al destinului celui născut. Prin urmare, alineatele c)
şi ci), deşi cuprind în redactare u n aparent pleonasm, totuşi necesar în
cuvintele „de religie mozaică nebotezaţi", se referă la situaţiuni precise,
iar cuprinsul lor rămâne să fie statornicit, în conţinutul arătat prin in
terpretarea instanţelor judecătoreşti. Am păstrat aceeaşi stare juridică
copilului născut clin mamă de religie mozaică în afară de căsătorie ; î n
sfârşit, am înglobat î n noţiunea legală d e evreu ş i „femeile intrând în
alineatele premergătoare căsătorite cu creştini, clacă au trecut la creşti
nism cel mai târziu un an înainte de înfiintarea Partidului Natiunii",
fără însă cu vreo urmare juridică asupra situa tiunii soţilor lor, car� apar
ţin mai departe comunităţii naţionale.
ln sfârşit, în cuprinsul aceluiaşi text, m-am ocupat în două împre
jurări şi anume am stabilit că :
a) situaţia de evreu, aşa cum o stabileşte decretul cu putere ele
lege, nu poate fi schimbată pri n trecerea la creştinism a celor de religie
mozaică, după data publicării decretului ;
b) cei ce fac parte, la publicarea decretului, din comunităţile evre
ieşti sunt socotiţi de religie mozaică.
Iar evreii de origine, atei, sunt socotiţi evrei în î nţelesul decretului.
Statutul statorniceşte o grupă a evreilor care au venit în România
după 30 decembrie 1918. Evreii din această categorie sunt supuşi l a
i nterdicţiuni majore. Consiliul d e Miniştri v a recunoaşte pentru aceştia,
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in mod limitativ, practica unor activităţi şi îndeletniciri în domeniul
liber, adică în acel domeniu nesupus restricţiunilor legale.
Statutul deosebeşte o altă grupă alcătuită din evrei, care, prin tre
cutul şi viaţa lor, pot să folosească darul naţiei române de a le recu
noaşte un regim de favoare determinat, însă, În mod rigid, pc criterii
morale [...]
Textul art. 4 al decretului îi arată pe cei ce au căpătat naturali
zarea prin lege sau dispoziţiune legală i ndividuală, până la :w decem
brie 1 9 1 8 ; pe cei ce au dobândit naturalizarea, în mod colectiv, în teme
iul art. 7, par. 2, lit. C din Constituţia modificată 1a 1879, servind ţar::i
sub drapel, În timpul războiului pentru independenţă, în urma art. 4 :1
al tratatului ele la Berlin din acel an ; pe locuitorii evrei din Dobrogea,
.-care au dobândit naturalizarea şi drepturile politice, În temeiul dispozi
ţiunilor· ·legii din 1 909 şi 1 91 2 ; pe cei ce au luptat în linia de foc, î n
războaiele României, pentru România [„.] ; instanţele judecătoreşti vor
stabili ele la caz la caz această situaţie, pe criteriile arătate, pentru aceştia
din urmă, care numai ei vor folosi acest drept [„.]. Am cuprins în această
categorie pe cei răniţi, decoraţi, citaţi cu ordine, pentru acte de bravură,
.ia timpul războiului, chiar dacă n-au fost în linia de foc, gândindu-mă
la cei câtiva cercetasi care s-au făcut vrednici de asemenea distinctiuni.
'
ln � fârşit, în a �eeaşi grupă, am cuprins urmaşii celor morţi î n răz
boaiele României şi urmaşii categoriilor exceptate.
Chiar evreii clin această categorie, însă, nu i ntră în Comunitatea
Naţională, deoarece :
a) ei nu a dreptul, în viitor, să dobândească funcţiuni publice ;
h) n u au dreptul să aibă şi să dobândească proprietăţi rurale de
orice fel, în România ;
c) nu pot să 11articipe l a conducerea şi activitatea politică a ţării ;
d) nu pot fi militari ele carieră.
1n sfârşit, statutul statorniceşte o a treia grupă, alcătuită din evrei
care nu fac parte din celelalte două categorii şi care pot să exercite, în
virtutea decretului cu putere de lege, activităţi şi profesiuni în afară de
cele interzise prin dispoziţiunile categorice ale decretului.
Proiectul de decret-lege prevede, pentru evreii din această grupă
şi pentru evreii veniţi în România după 1 918, interdicţiunile :
a) de a ocupa funcţiuni publice, de orice fel, cu şi fără salariu ;
h) de a colabora în mod direct la activitatea serviciilor publice ;
c) de a fi membri în profesiunile care au, prin structura lor, legătură directă cu autorităţile publice, decretul cu putere de lege arătând,
cu titlu de exemplificare, profesiunea avocaţilor, notarilor publici, ex
perţilor ;
d) de a fi membri în consiliile de administraţie ale întreprinderilor
de orice natură, publice şi particulare ;
e) de a fi comercianţi în comunele rurale ;
f) de a fi comercianţi de băuturi alcoolice şi deţinători de mono
poluri, cu orice titlu ;
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g) de a fi tutore sau curator al incapabililor care sunt de religie
�reştină ;
h) de a fi militar ;
i) de a fi deţinători sau închirietori de cinematograf, deţinători,
editori de cărţi, ziare şi reviste româneşti, colportori de imprimate ro
mâneşti şi deţinătorii oricăror mijloace de propagandă naţională ro
mânească ;
j) de a fi conducători, membri şi jucători în asociaţiile sportive
naţionale ;
k) de a clobfmdi proprietăţi rurale, de orice fel, în România ; dis
poziţiunea aceasta se referă la toate categoriile şi se întinde şi la situa
-ţiunile actuale, art. 1 1 din acest decret cu putere ele lege reglementând
trecerea proprietăţilor de Ia evrei la românii de sânge, păstrând dreptul
de preempţiune al statului şi exproprierea evreilor proprietari ele bunuri
rurale în România ;
I) de a fi oameni ele serviciu la instituţiile publice ;
m) de a exercita puterea părintească asupra copilului creştin, în
alte condiţii decftt acelea stabilite de art. 13 din acest decret cu putere
de lege.
Statutul interzice evreilor, prin art. 14, dobândirea de nume româ
neşti, socotind orice abatere ca o infracţiune şi actele de atribuire în
viitor nule de plin drept, instanţa chemată să aplice pedeapsa pronun 
ţând şi nulitatea acestui act.
Este necesar să arăt că în viaţa economică se impun măsuri care
nu formează obiect de preocupare specială pentru acest decret cu putere
de lege, dar pe care acest statut le comandă ca urmări de neînvins,
privitoare la controlul şi românizarea economiei.
Statutul, în sfârşit, precizează modalităţile de aplicare a decretului,
termenele ele aplicare impuse de împrejurările economice ; respectă drep
turile câştigate, determină garanţiile necesare pentru valorificarea drep
turilor celor interesaţi, creând în această materie garanţii juridice pri
''itoare la \'alorificarea calităţii de evreu şi a categoriei respective, pc
de o parte, şi garanţii privitoare Ia yerificarea modului de aplicare din
partea organelor administrative, a dispoziţiuni1or acestei legi, pe de altă
parte ; stabileşte, în sfârşit, sancţiunile abaterilor de la prevederile acestui
decret cu putere de lege şi felul aplicării acestor sancţiuni.
România este ţara numai a românilor. Tăria şi structura Naţiei stă
în întâietatea virtuţilor eroice, pentru care pământul, economia şi con
ducerea politică, pe scara întregii ierarhii, sunt puncte vitale de promo
ţiune. Naţia noastră este o Naţie de ţărani - ţărănimea este izvorul ei
întreg ; este nobleţea noastră de sânge şi pământ ; de aci apărarea ei în
funcţiunile esenţiale, semnalul de alarmă aJ legii acesteia.
Acest statut juridic, politic şi economic al evreilor impune, prin
discriminare, carta drepturilor românilor. Statutul izvorăşte sub impulsul
destinului istoric implacabil şi formulează legea de apărare a Naţiei. El
înseamnă, mai mult, pentru cei care poartă răspunderea politică a gu43
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vernării, singurul punct de plecare sigur, hotărât şi onest, către o Ro
mânie legată de veşnicie. Timpurile de mâine îmi vor da dreptate.
Dacă şi domniile voastre împărtăşiţi modul meu de vedere, vă rog
să mă autorizaţi să supun lnaltei semnături a Maiestăţii Sale Regelui ală
turatul proiect de decret cu putere de lege.
Ministrul justiţiei.
1940,

ION V.

august 8

GRUI A

Nr. 108 530

M.O., P.I, nr. 1 8 3, din Y august I Y40, p. 4 0 8 1
1 Prin Marea Unire clin anul 1�1 1 8, a crescut numărul locuitorilor evrei din
România modernă. ln Basarabia, conform recensământului clin 1 897, trăiau 228 528
ele evrei ; în Bucovina, Transilvania, l\Iaramureş şi Banat, potrivit recensământului
din 1910, erau 287 487 ele locuitori evrei. Populaţia evreiască clin teritoriile alipite
în 1918 a fost, astfel, de peste două ori mai numeroasă decât în Vechiul Regat
şi Dobrogea, unde, conform recenstimântului din 1 9 1 2 , erau 231 038 de evrei (vezi
C. I. Băicoianu, Problema evreiască în lumina intereselor noastre naţionale, p. 7).
Prin prevederile tratatelor ele pace clin anii 1919-1920, statul român a fost obli
gat să acorde cetăţenia română atât evreilor din Vechiul Regat, cât ş i celor cl i n
teritoriile alipite. Evreii din fostul Imperiu austro-ungar (în Bucovina d in a d o '-! a
j umătate a sec. a l XIX-lea, î n Transiivania din anul 1 867), precum şi cei din fo5tul
imperiu ţarist (din timpul revol uţiei clin februarie 1917) erau cetăţeni cu drepturi
depline în ţările respective.
1 Mihail Sturdza, domn al Moldovei (1834-iunie 1849). Potrivit unor docu
mente citate ele N . Iorga, domnitorul Moldovei a încurajat aşezarea evreilor, fapt
ce a provocat nemulţumirea unor localnici IN. Jore:a, Istoria evrl'ilor in ţările·
noastre, p. 197 ş i N . Iorga, Studi i şi documente', vol. XVIII, p. 14, 25). Din mate
rialele cuprinse în volumul : Documente privitoare la istoria economică a Româ
niei, seria A, vol. II, rezultă că înmulţirea târgurilor, a iarmaroacelor şi a zilelor
ele târg, precum şi atragerea evreilor în timpul domnitorului M. Sturclza au favo
rizat dezvoltarea oraşelor ş i a târgurilor din Moldova, d iferenţierea lor de sute.
:J Afirmaţia din referat contravine rezultatelor recensământului clin 1930 şi
ig-noră cercetările făcute în deceniul al patrulea în domeniul structurii etnice- a
populaţiei din România. ,\st fel, în comunicarea făcută la Academia Română, inti
tulată Consideraţiuni asupra p1·czentării grafice a etnografiei României, dr. Sabin
Manuilă, membru corespondent al Academiei Române ş i directorul Institutului
Central de Statistică, conchidea următoarele în legătură cu situaţia numerică a
populaţiei evreieşti din România :
„De altfel, faptul aspectului polimorf al grupului etnic evreiesc a fost una
din cauzele principale ale răspândirii opiniilor atât de disparate cu privire la nu
mărul evreilor din România. l n ceea ce ne priveşte pe noi, care a m executat
recensământul populaţiei din 1930, avem toate criteriile obiective la îndemână
pentru ca, în baza lor, să putem a f irma că, la data recensământului general din
1930, adică în ziua de 29 decembrie 1930, numărul acestui grup etnic a fost d u pă
cum urmează :
728 1 1 5 suflete
4,00/c
S-au declarat de neam evreu
S-au declarat de limba i d i ş
5 1 8 7 � 4 suflete
2,90/c
756 930 suflete
,i,201a
S-au declarat de religie mozaică
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 ele Yedere al aspiraţiunilor naţionale cu aceste neamuri, numărul evreilor
s{l fie luat după criteriul religiei şi nu după cel al limbii şi al neamului declarat.
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In unele regiuni din Vechiul Regat şi, mai ales, în Transilvania, acest luc-u
apa!·e la suprafaţă dintr-o sumară răsfoire a volumului II din publicaţiile recensă
mântului general din 1930. Una din sursele obişnuite de erori în ceea ce pri
veşte aprecierea numărului evreilor din România este credinţa că mulţi evrei
s-au declarat liberi cugetători la recensământ.

Faţă de aceste păreri, putem opune următoarele argumente :
1) In 1930, numărul total al li ber-cugetătorilor, al celor fără confesiune ş i
a l celor cu religie nedeclarată a fost de 1 3 280, p e toată ţara. Deci, admiţând . c ă
ace.ştia a r fi exclusiv evrei, ceea c e nu poate f i cazul, proporţia mozaicilor, faţă
de întreaga populaţie a ţării, creşte de la 4,20/o la 4,30/o.
2) Tehnica întrebuinţată la recensământ a exclus putinţa de evaziune de
l a înscriere a unui număr mai mare de 10/o din întreaga populaţie a ţării. Acest
procent este, de altfel, mult mai mic decât cel admis în orice altă ţară cu tra
diţii statistice.
3) Există o întreagă serie de dovezi despre numărul evreilor din România,
dovezi indirecte sau directe, dar care toate, fără excepţie, arată că numărul evrei
lor la 1930 nu atinge cifra de 800 OOO suflete.
Iată dovezile cele mai importante :
a) ln statistica născuţilor, morţilor şi căsătoriilor, proporţia evreilor nu
atinge niciodată 40/o d i n întreaga populaţie a ţării. Această statistică se face de
către organele administrative ale ţării, tutelate de Ministerul Internelor şi se ba
zează pe înaintarea buletinelor originale, individuale , de naştere, decese, căsătorie
la Institutul Central de Statistică. O evaziune de la aceste înregistrări este cu
neputinţă de admi<;.
b) Proporţia copiilor in vârstă obligatorie de a frecventa şcoala şi care
aparţin religiei mozaice a fost, în 1936/37, de 2,60/o, iar în 1937 /38, de 2,40/o din
numărul total a l copiilor de aceeaşi vârstă din întreaga ţară ş i d e la toate şcolile
d e stat şi confesionale la un loc. Această statistică este întocmită de organele de
invăţământ şi prelucrată de Ministerul Educaţiei Naţionale (în cifre absolute avem :
1 1 7 5 1 2 copii evrei, din 4 466 2i4 , în 1936/37 şi 106 637 copii evrei, din 4 460 586,
în 1937/38).
au

c) Din totalul tinerilor care s-au prezentat la recrutare în anul 1933, 4,20;0
fost de religie mozaică. Această cifră este stabilită de organele Ministerului

Apărării Naţionale.

d) La înscrierea obligatorie , cu acte, făcută în cursul anului 1938 pentru
verificarea d repturilor la cetăţenia română, numărul evreilor nu a întrecut nu
mărul aflat de noi cu ocaziunea recensământului din 1 930. Nu este aci vorba de
anumite categorii de evrei, ci de toţi evreii din întreaga ţară. Această cifră a
fost stabilită de organele Ministerului de Justiţie.
Cred că aceste dovezi indiscutabile, furnizate de autorităţile cele mai com
petente şi care toate confirmă rezultatele organelor statistice, închid orice putinţă
el e controversă. documentată, asupra numărului evreilor din România " (vezi A.A.R„
Memoriile Sec\iunii Istorice, seria III, tomul XXI, memoriul 14, anul 1939, p. 350).
" Profesor universitar ş i ministru de jmtiţie în anul 1940, Ion V. Gruia
:l!'ăta în cursul său de Drept constituţional, că termenii : cetăţeni români de sânge

5i cetăţeni români exprimă existenţa în stat a cetăţenilor cu drepturi majore şi
celor cu drepturi minore. Asimilarea juridică dintre cele două categorii de cetă
ţrn i, deşi prevăzută de Constituţia din 1923, nu s-a petrecut nicicând, conchicîca
juristul român ; deosebirea dintre românii de sânge şi cetăţenii români n-a încetat
o singură clipă. „Numai românii . de sânge au rolul creatorului de stat" (Prof. Ion
\'. Gruia, Curs de drept constituţional, p. 488 ; yezi ş i Eugen Victor Popa, Minori
taţile etnice in statul naţional român, p. 79). (ln legătură cu modul cum a iunc
ţ [onat acest principiu în sfera dreptului la muncă, încă de la începutul deceniului
a

.:ii patrulea, vezi doc. 16, nota 1, Referat).
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1 940, august 8
CAROL AL II-LEA
Prin graţia l u i Dumnezeq şi voinţa naţională
Rege
Asupra raportului

al României

Preşedintel u i Consiliului Nostru de Miniştri şi
Justiţiei, nr.

al ministrului Nostru :;ecrct ar de stat l a D epartamentul

108 6 70/1940,

În temeiul art 41i din Constituţiune,
Am decretat şi decretăm

DECRET-LEGE
PRIVITOR LA STAREA JURIDICA A LOCUITORILOR
EVREI DIN ROMANIA
Art. 1. Situaţia juridică a evreilor esie statornicită în condiţiile
acestui Decret cu putere de lege.
Art. 2. Sunt socotiţi evrei în înţelesul acestui Decret cu putere de
lege :
a) cei de religie mozaică :
b) cei născuţi din părinţi de religie mozaică ;
c) creştinii născuţi din părinţi de religie mozaică nebotezaţi ;
d) creştinii născuţi din mamă creştină şi tată de religie mozaică,
nebotezat ;
e) cei născuţi din mamă de religie mozaică, afară din căsătorie ;
f) femeile intrând în alineatele premergătoare, căsătorite cu creş
tini, dacă au trecut la creştinism cel mai târziu un an înainte de înfiin
ţarea Partidului Naţiunii ;
g) evreii de sânge, atei, sunt socotiţi e\Tei în sensul acestui Decret
cu putere de lege.
Trecerea Ia 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.
Cei ce fac parte, Ia publicarea prezentului Decret cu putere de
lege, din comunităţile religioase evreieşti sunt socotiţi de religie mozaică.
Art. 3. Evreii se împart, în ceea ce priveşte starea lor juridică, în
trei categorii, numite în acest Decret cu putere de lege : categoria I, ca
tegoria a II-a şi categoria a III-a.
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Art. 4. Categoria I este alcătuită din evreii veniţi În România
clupă :w decembrie 1918.
Art. 5. Categoria a II-a În înţelesul acestui Decret cu putere de
lege este alcătuită din :
a) cei ce au căpătat naturalizarea, prin lege individuală sau dispo
ziţiune legală, până la 30 decembrie 1918 ;
b) cei ce au dobândit naturalizarea, în mod colectiv, În temeiul
art. 7, par. 2, lit. c din Constituţia modificată la 1 879, servind Ţara sub·
Drapel În timpul războiului pentru I ndependenţă ;
c) cei ce, locuind î n Dobrogea, au dobândit naturalizarea în temeiul'
art. l:J:l adiţional al Constituţiei din 187!.', art. 4 al legii din 9 martie·
1880 1 , în temeiul legilor din 19 aprilie 1 909, 14 aprilie 1910 şi 3 martie-

1912 ;

d) cei ce au luptat în linia de foc, Î n războaiele României, pentnt
România, cu excepţia celor căzuţi, individual, prizonieri, celor dispăruţi
sau trecuţi în teritoriul ocupat ;
e) cei răniţi, decoraţi, citaţi cu ordin pentru acte de bravură în
timpul războiului ;
f) urmaşii celor morţi în războaiele României şi urmaşii celor cu
prinşi În alineatele precedente.
Art. 6. Categoria a III-a este alcătuită din cucii care nu fac parte·
clin categoriile I şi a II-a.
Art. 7. Evreii prevăzuţi în categoriile I şi a III-a nu pot fi :
a) funcţionari publici, de orice fel, cu şi fără salariu şi colabora-·
tori direcţi la activitatea serviciilor publice 2 ;
b) membri În profesiunile care au, prin natura lor, legătură directă·
cu autorităţile publice, avocaţi, experţi şi alte îndeletniciri asemănă
toare ;
c) membri în consiliile de administraţie ale Î ntreprinderilor cle
oricc natură, publice şi particu�are ;
el) comercianţi în comunele rurale ;
e) comercianţi ele băuturi alcoolice şi deţinători de monopoluri, cu
orice titlu ;
f) tutori sau curatori ai incapabililor care sunt de religie creştină ;
g) militari ;
h) exploatatori sau închirietori de cinematografe, editori de cărţi,
ziare şi reviste româneşti, colportori de imprimate româneşti şi deţină
torii oricăror mijloace de propagandă naţională românească ;
i) conducători, membri şi jucători în asociaţiile sportive naţionale ;j) oameni de serviciu În i nstituţiile publice.
Art. 8. E,·reii prevăzuţi În catcsoria I vor pute:i exercita indelet
nicirilc şi profesiunile libere În limitele cc se Yor arăta pri;itr-un jurnal
al Consiliului de Miniştri. A.ceştia nu pot candida si nu pot fi aleşi in
consiliile şi comitetele conducătoare ale îndc!etnicirÎ:3:':' şi profesiunilor·
libere organizate prin legi.
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Evreii prevăzuţi În categoria a III-a pot să pra'c tice orice Îndelet
niciri, profesiuni şi activităţi, în afară de excepţiile acestui Decret cu
putere de lege, pentru această categorie, pre\·ăzutc în art. 7, 10, 1 1 , 13.
Art. 9. Drepturile, Iegalmente dobândite, ale evreilor din categoria
a II-a se menţin, cu excepţiile cuprinse în art. 11 şi 13. Cei care nu
sunt funcţionari publici la data publicării decretului nu pot dobândi în
viitor vreo funcţiune publică.
Art. 10. Obligaţiunile militare, fiind obligaţiuni de onoare, se
transformă, în virtutea acestui Decret cu putere de lege, pentru evreii
din România din categoriile I şi a III-a, fie în obligaţiune fiscală stator
nicită în limitele ce se vor reglementa după puterile materiale ale fie
cărui evreu şi după consideraţiunea dacă a făcut sau nu serviciul mili
tar, fie în obligaţiune de muncă potrivit nevoilor statului şi instituţiilor
publice, la muncile de interes obştesc, după capacitatea şi situaţia fie
căruia.
Evreii din categoria a II-a nu pot fi militari de carieră.
:\-linisterul Apărării Naţionale este autorizat să dezvolte aceste
norme de ordine publică şi să statornicească condiţiile aplicării lor,
printr-un regulament de administraţie publică generală. Ministerul de
Finanţe va stabili condiţiile de aplicare ale obligaţiunii fiscale.
Art. 1 1 . Evreii aparţinând oricărei categorii nu pot dobândi pro
prietăţi rurale în România.
Evreii aparţinând oricărei categorii pot vinde proprietăţile lor ru
rale românilor de sânge, cu exercitatea dreptului de preempţiune pentru
Ministerul Agriculturii.
Evreii aparţinând oricărei categorii nu pot dobândi, în viitor, în
treprinderi industriale rurale·
•

Art. 12. Prevederile art. 7, lit. h vor putea fi dezvoltate printr-un
regulament de administraţie publică întocmit de ministerele competente.
Art. 13. Se poate ridica atributul puterii părinteşti, asupra copi
lului său creştin, tatălui evreu, dacă se constată, pe cale judecătorească,
că acesta dă copilului său creştin o educaţiune potrivnică principiilor
religioase sau naţionale.
Instanţa va fi îm·estită prin cererea Ministerului Public.
Art. 14. Evreii din orice categorie nu pot dobândi nume româneşti.
Actele de atribuire potrivnice acestei dispoziţiuni sunt nule. Cei ce în
cearcă să dobândească şi cei ce vor dobândi nume româneşti se vor pe
depsi în condiţiunile acestui Decret cu putere de lege.
Art. 15. Dispoziţiuni legale speciale vor reglementa regimul învă
ţământului primar, secundar, profesional şi superior al evreilor din Ro
mânia, în limitele art. 1 0 şi 21 din Legea Constituţională de la 27 fe
hruarie 1 938.
Regimul cultului mozaic rămâne sub protecţia normelor constitu
ţionale şi a legilor de aplicare.
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Art. 16. Dispoziţiunile acestui Decret cu putere de lege se aplică,

in afară de norme legale potrivnice, în Jelui următor :

a) autorităţile şi instituţiile publice vor îndepărta pc cei care ocupă,
contrar acestor pre,·edcri, funcţiuni publice, în termen de 3 luni de la
puhlicarca Decretului cu putere de lege :i ;
b) cei cc la data publicării acestui Decret cu putere de lege exer
cită activităţi reglementate de acest Decret sunt îndatoraţi în termen
de '?ase luni să li chideze lucrările şi drepturile lor, să respecte contrac
tele în curs de executare ;
c) cei cc exercită activităţi economice şi sociale de orice fel, oprite
de acest Decret, vor fi concediaţi În termen de şase luni de la data pu
blicării Decretului cu putere de lege ; acest termen poate fi prelungit
în caz de nevoie vădită pentru interesul economici naţionale şi gene
rale, prin jurnalul motivat al Consiliului de Miniştri.
Art. 1 7 . Drepturile patrimoniale, lcgalmente dobândite, se respectă·
Pensiile funcţionarilor publici sau particulari, dobândite în mod
legal, se respectă.
Indemnizările datorate celor concediaţi şi sub orice titlu, stator
nicite de legea contractului de muncă şi de orice lege specială, se res
pectă.
Art. 18. Aplicarea dispoziţiunilor cuprinse în art. 16, Iit. a, b şi
c se \'a face de instituţiile publice de care depinde cel interesat, acti
vitatea pe care o practică sau dreptul cc deţine.
Art. 20. Cei lezaţi în drepturile lor, prin actele de aplicare a
acestui Decret, de către autorităţile publice sau persoane îndrituite la
aceasta, au deschisă calea de atac înaintea instanţelor de contencios
administrativ, potrivit legii speciale, sau înaintea instanţelor de juris
dicţie specială.
Art. 2 1 . Se vor pedepsi cu închisoare corecţională :
a) de la 1 la şase luni, cei care, prin ascunderea originii lor, se an
gajează în serviciul diferitelor instituţii ;
b) de la şase luni la un an şi amendă de la 5 OOO la 20 OOO lei cei
care nu \'Or respecta dispoziţiunile art. 13 ;
c) de la 6 luni la 2 ani, cei care nu vor respecta dispoziţiunile
art. 8, l iterele b, c, d, e, f, g, h, i şi j, dispoziţiunile art. 16, alin. b şi c
şi dispoziţiunile art. 14 ;
d) de la 6 luni Ia 2 ani, cei care, potrivit atribuţiunilor legale, fi
ind in drept şi în măsură să împiedice călcarea acestui Decret cu putere
de lege, nu iau cu ştiinţă măsurile cuvenite ;
e) de la 6 luni la 2 ani, persoanele interpuse şi cele care împru
mută numele lor, în scopul ocolirii sau împiedicării aplicării legii ;
f) de la 6 luni la 2 ani, cei care, sub orice formă, încalcă dispo
ziţiunile de interdicţie pc care le cuprinde această lege.
4

-

C'Ct. 685
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Art. 22. Tribunaful domiciliului celui pus sub învinuire este com
petent să aplice . pedepsele prevăzute în Decretul cu putere de lege, fie
Ia cererea directă a Ministerului Puhlic, fie la cererea directă a condu
cătorilor organizaţiilor judeţene ale Partidului Naţiunii, potrivit norme
lor de procedură penală în vigoare.
Hotărârile tribunalului se pronunţă cu apel şi recurs în condiţiu
nile si formele stabilite de codul de procedură penală.
·
Art. 23. Ministerul Justitiei este autorizat să întocmească un re
gulament de administraţie pu blic.ă generală în scopul aplicării acestui
Decret cu putere de lege li.
CAROL
Presedintele
Consiliului de Ministri,
.
.
inginer ION GIGURTU
Ministrul justiţiei�
ION V. GRUIA
Nr. 2 650
M.O., P. I, loc. cit., p. 4 0 79-4 0 8 0
1 Legea din 9 martie 1880, numită de M. Kogălniceanu Consti tutia Dobrogei.
la cap. II, stipula drepturile şi îndatoririle locuitorilor din Dobrogea deveniţi cetă
ţeni români (cf. J.B. Brociner. Drepturile evreilor dobrogeni).
Legea din 19 aprilie Hl09, pentru acordarea drepturilor politice locuitorilor
din judeţele Constanţa şi Tulcea, stipula, la art. 1, „acordarea drepturilor politice
locuitorilor din judeţele respective, recunoscute românilor prin Constituţie ; bene
ficiau de aceste dreptu1·i cetăţenii otomani care aveau domiciliul real în jude
ţele Constanţa şi Tulcea în ziua de 1 1 aprilie 1877 şi descendenţii lor, românii
din orice stat" (cf. M.O., P. I, nr. 57, din 9/21 martie 1880, p. 1 581).
� Intr-un raport al Ministerului de I � terne din 3 1 august 1940 către Preşe
dinţia Consiliului de Miniştri, se reclamă faptul că din articolele 7 şi 9 ale Decre
tului-lege privitor la starea j uridică a evreilor din România se deduce că evreii
din categoria a II-a nu pot fi îndepărtaţi din funcţiunile publice. Totuşi, s-a creat
o situaţie neclară, pentru că, potrivit dispoziţiunilor art 3, lit. g, din Codul func
ţionarilor publici, funcţionarii trebuie să facă parte din Partidul Naţiunii, iar
secretariatul partidului, cu circulara nr. 2, a dispus că evreii nu pot fi înscrişi
în Partidul Naţiunii (Arh. St. Buc., fond P.C.M., dos. 405/1940, fila 39).

De fapt, licenţierea funcţionarilor publici evrei a început încă din iulie 1940,
pe temeiul Decretului-lege pentru apărarea ordinii politice unice şi totalitare a
statului român, promulgat l a 21 iunie 1940 (Decretul-lege nr. 2 057, din 21 iunie
1940, în M. O. nr. 1 42, din 22 iunie 1940, p. 3 122). Pe temeiul acestui Decret-lege,
Ministerul de Interne se ad resează, la 12 iulie 1940, printr-un ordin circular tele
grafic, rezidenţilor regali ai ţi n uturilor, prefecţilor ş i primarilor, dispunând licen
ţierea tuturor funcţionarilor de origine evreiască din toate unităţile administra�jve
în subordine. Se indica şi licenţierea evreilor botezaţi sau a celor cu nume româ
neşti, cât şi a soţiilor creştine ale evreilor sau a evreicelor soţii de români (\'ezi
Arh. St. Buc., fond M. I., dos. 591 /40, fila 82).
3 Prin decretul min isterial nr. 61 976,
din 1 4 august 1940, al Ministerului
Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor, s-a decis ca, pe ziua de 1 septembrie, sA
fie îndepărtaţi din serviciu toţi evreii care, conform decretului cu putere de lege
dreptul de a ocupa funcţiuni publice Ccf.
nr. 2 650, din 9 august 1940, nu au
M. O., P. J, nr. 189, din 17 august 1940).
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Până lu data de 31 august 1 9 40, au fost înlăturaţi 164 de funcţionari ai admi
nistraţiilor locale şi centrale şi 44 ele notari (vezi Arh. St. Buc., fond P.C.M., dos.
445 19'10, fila 39).
" M. l\Ianoilescu, ministru al afacerilor străine în guvernul Gigurtu (4 iul!e
4 septembrie 1940), considera această legislaţie ca o expresie a hotărârii guver
nului ele a se „apropia mai mult ca oricând în cursul istoriei de lozinca Yeche
a naţ ionalismului românesc : «România a românilor şi numai a românilor»" (Arh.
St. Buc., fond P.C.M., dos. 32i /1940, filele 31-32).
--

4

1940, august 8
REFERAT CATRE CONSILIUL DE MINIŞTRI
Domnilor M iniştri,
Prin statutul din 9 august, am reglementat starea juridică a
evreilor din România. Am spus, în raportul făcut cu acest prilej, că Sta
tul Naţional Român nu este un stat naţional formal şi juridic, ci, aşa
cum se desprinde din normele constituţionale În vigoare, este un stat
naţional, organic, în care conflictul existent, În democraţiile formale,
Î ntre politic şi drept nu apare, aceşti doi factori ai vieţii publice găsin
du-se într-o confuziune organică, desăvârşită, pe planul spiritului na
ţional al poporului român. Noi nu avem, în această materie, să respec
tăm tradiţiile „până Ia superstiţie". Noi avem să căutăm înţelegerea între
o guvernare activă şi tare şi respectul principiilor juridice ; şi acl'astă
Înţelegere trebuie să rezulte, în primul rând, din grija permanentă şi
vie de a stabili îndreptarele de apărare ale Naţiei. Am definit, în eco
nomia statutului evreilor, concepţia organică a Naţiei, care nu mai re
prezintă un total numeric, o sumă de indivizi, ci o sinteză de funcţiuni�
pe de o parte, sprijinite pe îndeletnicirile creatoare, care nu mai repre
zintă o colectivitate de indivizi, statornicită pe criterii formale şi
abstracte, ci o comunitate strânsă şi unitară, sprijinită, fără îndoială,
„pe amintirea marilor lucruri făcute laolaltă În trecut şi pe dorinţa de
a le face În viitor", pe un „suflet comun", pe „rasă, limbă, teritoriu,
dinastie, trecutul ideal comun" ; dar, mai ales, pe o lege a sângelui ro
mânesc, pe ritul creştin, pe aceste două forţe care determină, În pJin,
concepţia biologică a Naţiei, scuturată de zgura, greutăţile teoriilor şi
realizărilor pur fizice şi materiale.
Am socotit sângele românesc ca un element principal de aşezare
a Naţiei ; dar, dincolo de structura fizică a sângelui şi de posibilităţile
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inexorabile de determinare matematică a purităţii lui româneşti, am
ajuns la formula proprie românească de a socoti sângele românesc ca
un element etnic moral, a cărui determinare se face numai prin discri
minarea, pe criteriile legale - spirit şi origine -, a noţiunii de „evreu",
care capătă, astfel, pe lângă înţelesul juridic de până acum, un înţeles
politic. Nu este fără interes să arăt, în câteva rânduri, experienţa ma
rilor popoare premergătoare în acest domeniu.
A. ln Germania, ca să nu relev decât realizările juridice, poporul
(\"olk) nu este atât o noţiune juridică, c<it una politică, este o noţiune
etnică, sprijinită pe ideea de rasă.
Poporul german este şi trebuie să fie o grupare rasistă. ln această
ordine de idei, întâlnim, în domeniul realizărilor juridice, două concep
ţii, următoare În timp :
a) ideea unităţii de rasă, realizată prin legile din 1933 şi
b) ideea pluralităţii de rase, realizată prin legile de la Nlirnberg,
din 1 935.
Ideea unităţii de rasă, luând acest cuvânt în sens biologic, duce la
unitatea de rasă. Unitatea de rasă presupune principiul inegalităţii ra
selor. Trebuie evitat amestecul de sânge intre rasa inferioară şi supe
rioară.
Rasa ariană nordică este cea mai perfectă şi mai pură. Poporul
german trebuie să rămână, esenţial, constituit din rasa ariană nordică.
In a doua concepţie rasistă a poporului, se pleacă de la ideea eă
nici un popor nu e alcătuit dintr-o singură rasă, ci din amestecul de
rase. Dar î n acest amestec există o anumită proporţie între rase. După
preponderenţa unei rase sau a alteia, se poate stabili superioritatea po
porului. Sângele poporului este un sânge amestecat. Superiori tatea
poporului este asigurată nu prin sânge pur, ci prin faptul că este consti
tuit din rase superioare, cu excluderea raselor inferioare .
B. Revoluţia naţională din Italia - ale cărei origini trebuie cău
tate de-a lungul literaturii italiene, în istoria Risorgimentului 1 italian,
din secolul al XIX-iea, în gândirea lui Oriani, Gioherti, Mazzini :!, m ai
departe î ncă şi până la Dante, inspiratorul şi creatorul redeşteptării
tradiţiei milenare a Italiei - a determinat, de la 1922 şi până astăzi,
realizarea unui Stat Naţional, întemeiat pe realităţi organice, profunde,
în care elementele rasiste intervin doar în mod accidental şi ideologic,
în măsura justă necesară pentru păstrarea purităţii Naţiei.
Toate greutăţile ridicate în ştiinţă şi născute în aplicarea realiză
rilor legislative îmi sunt cunoscute şi prezente în cadrul preocupării.
Dacă însă, la sistemul politic al Naţiunii sprijinită pe rasă, am căutat o
rectificare născută din realităţile româneşti, rectificare întemeiată pe
criteriul ritual şi etnicitatea în funcţie de criteriul moral şi juridic al
sângelui - care î n fond este tot un element biologic -, aceasta am
făcut-o pentru a înlătura dificultăţile de aplicaţiune a legii.
Tipul naţional cere legi protectoare. Comunitatea organică şi spi
rituala a Naţiei impune o serie de măsuri pentru apărarea ei. Dacă
statutul evreilor din România este alcătuit pe legea sângelui, din
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această lege rezultând ierarhia însăşi a drepturilor, cu aceeaşi necesi
tate se impun anumite reguli, care să înlăture, în mod absolut, influ
enţele străine care ar slăbi Naţia. S-a spus, cu dreptate, că în sânge
se văd : posibilităţi de suflet, de spirit, de etică. O naţiune se încheagă
pe acelaşi sânge, acelaşi sânge constituie baza morală a recunoaşterii
drepturilor politice supreme. Sângele devine un criteriu moral şi u n
criteriu juridic.
Dar această concepţie etnică stă la baza legii constituţionale
înseşi :i.
Art. 67 din Constituţie stabileşte că nu poate fi ministru decc'1 t
cel care este român de cel puţin trei generaţii ; român, în sensul art. 6 7,
nu înseamnă cetăţean român, ci român de sânge. Funcţiunea de mi
nistru este o demnitate publică supremă. Destinul neamului în drumul
marilor biruinţe este, de atâtea ori, în cumpăna judecăţilor demnitari
lor. Un străin de sânge românesc într-un asemenea post de coma!1dă
î nseamnă o primejdie pentru Neam sau posibilitatea unei primejdii,
născută din tainele nebănuite ale impulsurilor sângelui străin.
Textul art. 67 aduce o restricţiune în domeniul drepturilor cetă
ţenilor români, care sunt, de altfel, egali în împlinirea datoriilor. Deci,
ca să fie cineva ministru, trebuie să justifice, pe lângă calitatea de ce
tăţean român, pe aceea de român de sânge, de cel puţin trei generaţii .
Art. 27 d i n legea constituţională aduce o a doua precizare la
drepturile cetăţenilor români : „numai cetăţenii români sunt admisi
bili în funcţiunile şi demnităţile publice civile şi militare, ţinând seama
de caracterul majoritar şi creator de stat al Naţiunii Române". Faţă de
acest text observ :
a) art. 67 se ocupă de accesul la funcţiuni publice şi la funcţiuni
civile ;
b) î n ceea ce prh·eştc caracterul major:tar şi creator de stat al
Naţiunii Române, am să observ că Naţiunea Română nu are, în ceea ce
priveşte creaţiunea Statului Român, un caracter majoritar, ci totalitar.
în al doilea rând, Naţiunea Română, în stat, nu reprezintă o majoritate
fată de o minoritate, ci o comunitate rezultând dintr-o unitate sufle
te�scă, totalitară. Fără îndoială că din această cauză art. 27 din Consti
tuţie nu fixează un procent majoritar. Legiuitorul ordinar poate merge,
în această privinţă, până Ia cuantumul cvasitotalitar, fără putinţa Yă
tămării drepturilor individuale.
C. Drepturile naţionale, în sensul totalitar, se desprind din meca
nismul corporativ şi din distincţiunile constituţionale, cuprinse de Ia
art. 4-9 " , pc de o parte şi de la art. 10 înainte, pe de altă parte ; în
aceste limite, ele pot fi înfăptuite pri n legi ordinare.
Reprezentarea i ntereselor profesionale, în limitele constituţionale.
poate duce până la U:l corporatism totalitar. ln acest caz, corporaţia sau
asociaţia profesională pe baza principiului autonomiei şi a dreptului de
putere discreţionară, va hotărâ, fără control, cine trebuie să facă parte
din gruparea profesională.
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In acest mod, legea constituţională aplică naţionalismul organic :
promovarea Naţiunii î n elementele ei organice şi creatoare şi purifica
rea Naţiei de elementele parazitare eterogene.
De aceea, călăuziţi de aceste norme constituţionale şi sub porunca
necesităţilor de apărare a structurii etnice a poporului român, am alcă
tuit acest decret cu putere de lege, pentru apărarea sângelui românesc,
prin care am oprit, pe viitor, căsătoriile între evrei şi românii de sânge,
atât înăuntrul graniţelor, cât şi dincolo de graniţele Ţării, declarând, pe
de o parte, căsătoriile încheiate împotri\'a acestei interdicţiuni nule şi
stabilind procedura juridică necesară pentru constatarea acestei nulităţi
şi măsurile premergătoare pentru preîntâmpinarea unor asemenea căl
cări de lege ; am reglementat şi sancţiuni penale de aplicat acelora care
nesocotesc prevederile legii. Fără îndoială că norme noi de drept vor
trebui să împlinească şi să sancţioneze abaterile în fapt de la aceste
porunci ale legii.
Dacă domniile voastre împărtăşiţi modul meu de a vedea, vă rog
a mă autoriza să supun Inaltei semnături a Maiestăţii Sale Regelui ală
turatul proiect de decret cu putere de lege :;.
1940, august 8
M.O., P. I, n r. 1 83, 9 august 1 940, p. 4 08 7-4 088

Ministrul justiţiei,
ION \-. GRUIA
1 Denumirea dată mişcării ideologice ş i politice (secolul al XIX-iea) pentru
uni ta te a naţională şi statală a Italiei. Numeroşi intelectuali evrei au participat
activ la această mişcare. C. C. Cavour, unul dintre fruntaşii Risorgimentului, a
fost un susţinător al drepturilor evreilor (vezi H. M. Sacher, The Course of Mo
dern Jewish History, p. 103).
2 Mazzini, Giuseppe (1805-18î2), militant republican pentru unificarea Ita
liei. In armata lui au fost numeroşi evrei, iar mişcarea a fost sprijinită de ban
cheri evrei (vezi H. M. Sacher, op. cit.).
::l Referirea se face la Constitutia promulgată de regele Carol al II-!Pa în
f-bruarie 1 938 (M. O., P. I, nr. 48, din 27 februarie 1 938).

" „Art. 4. Toţi românii, fără deosebire de origine etnică şi credinţă reli
gioasă, sunt datori a socoti Patria cel mai de seamă temei al rostului lor în viaţă
[ „ . ; . Art. 5. Toţi cetăţeni i români, fără deosebire de origine etnică şi credinţă
religioasă, sunt egali înaintea legii, datorându-i respect ş i supunere [ .. ] Art. G.
Nu se admite în Statul Român nici o deosebire de clasă socială [ . . ]. Art. 8. [„.]
Orice asociaţiune politică pe temeiuri ori pretexte religioase este oprită [ . . . ] " etc.
(:,r. O., loc. cit.).
5 Referatul
ministrului justiţiei, I. V. Gruia, dovedeşte tratarea problemei
evreieşti de pe poziţiile concepţiei rasiale, ale cărei baze teoretice apar în secolul
al XIX-iea. „Rasismul secolului al XIX-i ea arată R. Hilberg, în : The Destruction
.

.

,

of the European Jews, afirmă în mod eronat că trăsăturile morale sunt produse
ale însuşirilor biologice. Şi întrucât însuşirile biologice nu se schimbă, nici com
portamentele sociale nu pot fi schimbate. Iată argumentele cu care operează anti
semiţii atunci când îi consideră pe evrei a fi o rasă. ln schema rasismului ger
man, evreul este rău pentru că sângele lui este rău. Acuzaţiile aduse evreilor de-a
lungul istoriei, ca cele referitoare la cucerirea evreiască a lumii, criminalitatea
�i existenta parazitară evreiască, au fost perpetuate şi atribuite însuşirilor «rasei

54
https://biblioteca-digitala.ro

evreieşti»". Cu aceasta teorie, conchide Hilberg, antisemitismul secolului al XX-iea
a ajuns la faza sa cca mai drastică. Fiindcă, dacă În evul mediu punctul de ve
dere al catolicilor era că „evreii nu pot trăi printre ci fără să se converteascl",
în secolul al XX-iea ' antisemiţii au „evoluat" spunând că „evreii nu pot trăi
pl'intre ci", hotărând apoi că „evreii nu au dreptul de a trăi" (R. Hilberg, op. cit.,

p 1 3-15).

1940, august 8
CAROL AL II-LEA
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională,
Rege al României
Am decretat şi decretăm

DECRET-LEGE
PENTRU OPRIREA CASATORIILOR INTRE ROMANI
DE SANGE ŞI EVREI
Art. 1 . Căsătoriile între evrei şi români de sânge sunt oprite. Prin
evrei în sensul acestei legi se înţeleg persoanele aparţinând religiei mo
zaice şi cele arătate la art. 2 din Decretul-lege nr. 2 650, din 1940 1 •
Art. 2. Căsătoriile î ntre evrei şi români de sânge sunt oprite, chiar
dacă se vor încheia dincolo de graniţele ţării.
Art. 3 . Căsătoriile între evrei şi români de sânge încheiate împo
triva acestor reguli sunt nule.
Art. 8. Cei care se vor căsători sau vor înc�rca să se căsătorească
împotriva prevederilor art. 1 se vor pedepsi cu închisoare corecţională
de la 2 la 5 ani.
Pedepsele se aplică de tribunalul care constată nulitatea căsătoriei,
potrivit codului de procedură penală Carol al Ii-lea.
Dat în Bucureşti la 8 august 1940 2,
CAROL
Presedintele
Consiliului de Ministri,
.
.
inginer ION GIGURTU
Ministrul justiţiei,
ION V. GRUIA
Nr. 2 651
M.O., loc. cit.,
1

p.

4 086-4 087

Vezi doc. 3 .
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2 In spiritul prevederilor legii privind oprirea căsătoriilor între români de
sânge şi evrei, în 1941 au suferit modificări şi legile privind căsătoria funcţiona
rilor şi a militarilor.
Astfel, Decretul�lege nr. 968/1941, la art. 2, stipula punerea în disponibi
litate a funcţionarilor care se căsătoresc cu evrei (M. O., P. I, nr. 85, din \:J apri
lie 1941). Iar Decretul-lege nr. 1 867, din 24 iunie 1941, prevedea următoarele dis
poziţiuni asupra căsătoriei militarilor : art. 2 : „Ofiţerii şi asimilaţii lor nu se pot
căsători decât cu persoane de origine etnică română" ; art. 8, al. 3, P'Jnct b .
„Ministerul Apărării Naţionale va putea acorda dispensă, pentru căsătoria ofiţe
rului cu o persoană de origine etnică străină alta decât acea evreiască " . Ace
laşi lucru p revedea şi art. 1 3 , referitor la gradele inferioare (M. O., P. I, nr. H7,
clin 24 iunie 1941).
O lege similară a fost adoptată în Germania hitleristă, în anul 1935, de
către sesiunea extraordinară a Reichstagului, întrunită la Nilrnberg, cu prilejul
Congresului anual al partidului nazist (Nilrnberg, septembrie 1935). Legea intitu
lată Protejarea sângelui şi onoarei germane, interzicea căsători ile ş i relaţiilP. extr:1conjugale î n tre germani şi evrei (cf. Encyclopedia of the Holocaust, vol. 3, p. 1 n1u).

5
1940, septembrie 8
Noi, ministru, secretar de stat la Departamentul Cultelor şi Artelor.
Pe temeiul puterilor ce ne sunt conferite prin legile �i regulamen
tele în vigoare,
Decidem :

Art. I. Se interzice în mod absolut tuturor părţilor constitutive şi
organelor ele conducere ale cultelor crestine
din tară să achizitioneze, sub
'
orice formă, direct sau indirect, de la magazinei e evreieşti, �ricare ar fi
denumirea comercială sub care acestea ar exista (firme individuale, în
nume colectiv, societăţi anonime etc.), obiecte de cult, vestminte biseri
ceşti sau alte articole în legătură cu nevoile cultului respectiv.
Comercializarea acestor lucruri sfinte de către beneficiarii evrei
constituie o pângărire a altarului şi a slujitorilor săi, prea îndelung to
lerată.
Art. II. Dispoziţiunile deciziei de faţă se vor face cunoscute, spre
executare, chiriarhiilor respective, precum şi Ministerului de Interne, în
vederea supravegherii respectării acestei deciziuni.
Art. III. Abaterile vor fi de îndată sanctionate cu destituirea vino
vaţilor din funcţiunile publice, iar în privinţ� comercianţilor, cu măsu-·
rile pe care ministerele în drept le vor aplica la sesizarea noastră.
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Art. IV. Dl director al cultelor din minister este însărcinat cu adu
cerea la îndeplinire a dispoziţiunilor prezentei deciziuni.
Dată la 8 septembrie 1 940.
Ministru,
RADU BUDIŞTEANU
Nr. 42 1 80

M.O., P. I, nr. 2 16, d i n 1 7 septembrie 1940, p. 5 4 3 7

6
1940, septembrie 8

[ . . .]

Noi , ministru se crc•tar de stat la Departament ul Cultelor şi Artel or;.
Deci dem :

..\.rt. I. Tot per<;onalul evreiesc de la teatrele naţionale, operele ro
nuîne, teatrele particulare, <;ubvenţionate sau nu de stat, precmn şi de la
orice formaţiuni <;au înjghebări cu caracter artistic sau teatral, urmează
a fi imediat îndepărtat din posturile, funcţiunile, demnităţile sau calită
ţile ce deţine.
Nu se admite vreo excepţie în această direcţie.
în caz de îndoială în privinţa originii etnice a persoanelor vizate
de primul alineat al acestui articol, Direcţia generală a teatrelor naţionale,
operelor române şi spectacolelor este obligată a nu acorda autorizaţia
cerută de solicitant, până când în prealabil nu va obţine avizul conform
al Contenciosului Ministerului, aprobat de noi.
Direcţia generală a teatrelor va trebui, cel mai târziu până la 1 O
septembrie 1940, ora 12, să-mi prezinte tabloul tuturor acelora cărora li
s-a interzis să profeseze, refuzându-Ii-se acordarea autorizaţiilor necesare.
Art. II. Normele cuprinse în art. I din această decizie se aplică fără
nici o restricţie, fără nici o excepţie şi fără nici cea mai mică toleranţă
beneficiarilor direcţi sau indirecţi ai agenţiilor teatrale şi artistice, pre
cum şi personalului e\'reiesc.
De asemenea, prevederile imperative ale prezentei deciziuni înglo
bează, fără nici o rezervă, în sfera lor de aplicaţie imediată şi efectivă, pe
toţi aceia care participă sau colaborează, pe orice cale, la orice manifes-.
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;taţiune cu caracter artistic sau teatral, organizată din iniţiativă particu'
. lară sau oficială.
Art. III. Dl director general al teatrelor naţionale, operelor române
şi spectacolelor este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor
· deciziunii de faţă.
Dată la 8 septembrie 1940.

Ministru,
RADU BUDIŞTEANU

Nr. 42 181
:M.O., P. I, nr. 2 1 1 , 1 1 septembrie 1 940, p.

5 335-5 336

7
1940, septembrie 9
Noi, ministru secretar de stat la Departamentul Cultelor şi Artelor,

Văzând noua orânduire ce a fost dată statului româ n , care a devenit
naţionalist, creştin şi ,totalitar,
Văzând dispoziţiunile l egii pentru regimul general al cultelor,
Văzând dispoziţiunile legii pentru organizarea Ministerului Culte
lor şi Artelor,

·

Pc temeiul puterilor ce ne sunt conferite prin legile şi regulamentele>
în vigoare,
Decidem :

Art. I. Statul român protejează şi autorizează funcţionarea pe teri
. toriul său a următoarelor culte istorice :
a) Cultul creştin ortodox român, constituind religia dominantă
în stat ;
b) Cultul român greco-catolic (unit), considerat ca reprezentând
:.tot o biserică românească ;
c) Cultul catolic (de rit latin, greco-rutean şi armean) ;
d) Cultul reformat (calvin) ;
e) Cultul evanghelic luteran ;
f) Cultul unitarian ;
g) Cultul armeano-gregorian ;
h) Cultul mahomedan.
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Art. II. Statul român constată numai existenţa de fapt a confe
siunii mozaice, care urmează să se manifeste potrivit dispoziţiunilor mi
nisteriale ulterioare.
Art. III. Afară de cultele recunoscute la art. I din această deciziune,
nu pot exista asociaţii religioase sau secte, care de la data prezentei de
ciziuni sunt desfiinţate de drept şi de fapt.
Art. IV. Dl director al cultelor din minister este însărcinat cu adu
cerea la îndeplinire a prezentei deciziuni.
Dată la 9 septembrie 1940.
Ministru,
RADU BUDIŞTEANU
Nr. 42 352
M.O., P.I, nr. 2 1 6 , din 1 7 septembrie 1 940, p. 5 437

8
1940, septembrie 9
Noi, ministru secretar de stat la Departamentul Cultelor şi Artelor,
Având în vedere noua orânduire
naţionalis,t, creştin şi totalitar,

dată statului

român, care

este

Văzând dispoziţiunile legii pentru regimul general al cultelor ,
Văzând dispoziţiunile legii pentru organizarea Ministerului Culte

lor şi Artelor,

Văzând dispoziţiunile de principiu înscrise în deciziunea ministe

rială cu nr. 42 352, din 1 940,

Pe temeiul puterilor ce n e sunt conferite prin legile şi regulamen

tele în vigoare,
Decidem :

Art. I. Confesiunea mozaică din România, având o existenţă de
fapt, poate să se manifeste în conformitate cu doctrina, ritualul şi regu
lile prevăzute în statutele organice respective, dacă acestea nu contravin
principiilor de bază ale actualei aşezări a statului.
Art. II. Toate sinagogile (temple, case de rugăciuni) existente la
data semnării acestei deciziuni nu mai pot funcţiona decât pe baza unei
noi încuviintări a Ministerului Cultelor şi Artelor, exponentul statului
_pentru chesti unile religioase.
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Art. III. Pentru obţinerea încuviinţării arătată în art. precedent,
este necesar ca să se înainteze acestui departament, de către prefectura
judeţului respectiv, o cerere din partea comunităţii evreieşti locale, prin
care să se ceară menţinerea caselor de rugăciuni indispensabile nevoilor
confesionale ale membrilor organizaţiunii din localitate.
Art. IV. Pentru menţinerea unei case de rugăciuni, trebuie să se
constate, de către organele administrative şi de poliţie respective. că o
astfel de casă deserveşte nevoilor religioase ale unui număr de 400 fami
lii evreieşti în comunele urbane şi suburbane şi 200 în comunele rurale.
Condiţiunea de număr impusă în alineatul precedent urmează a
fi constatată şi verificată de către primăriile respective, care vor atesta
pe proprie răspundere numărul exact al familiilor evreieşti stabilite în
localitate.
Prefecturile în drept vor înainta Ministerului Cultelor şi Artelor
toate cererile referitoare la aprobarea funcţionării sinagogilor (temple,
case de rugăciuni), anexând şi atestarea primăriei în ceea ce priveşte
numărul credincioşilor care se vor folosi de localul cuvenit.
Prefecturile sunt datoare a da Ministerului Cultelor şi Artelor, cu
acest prilej, orice lămuriri vor crede de cuviinţă în această privinţă, in
dicând şi apropierea casei de rugăciuni mozaice faţă de bisericile celor
lalte culte clin localitate.
Incuviinţarea ministerului se comunică prefecturii judeţului, care
va face cunoscută organelor în subordine situaţia sinagogilor din judeţul
respectiv care vor rămâne definitiv închise, precum şi a acelora care pot
funcţiona, conform normelor fixate prin prezenta deciziune.
Art. V. Se va interveni la Ministerul de Interne în vederea luării
măsurilor de rigoare pentru închiderea imediată a caselor de rugăciuni
evreieşti care în mod indiscutabil nu satisfac condiţia numărului prevăzut
la art. precedent.
Art. VI. Toate organizaţiunile locale mozaice, existând actualmente
sub denumirea de comunităţi sau sub o alta şi în cuprinsul cărora nu va
fi menţinută nici o sinagogă, p otrivit prevederilor acestei deciziuni, ur
mează să-şi înceteze imediat orice activitate de ordin administrativ, jmi
clic şi religios.
Art. VII. Toate imobilele care au servit drept case ele rugăciuni �i
care nu mai pot fi atribuite organizaţiunilor locale, ca efect al desfiin
ţării acestora, conf. art. VI, vor trece fără nici o formalitate în patrimo
niul statului, care va fixa destinaţia lor, în scopul de a se ajuta nevoile
cultelor creştine din localitate.
Art. VIII. Slujitorii cultelor creştine care vor tolera sau vor
ascunde pe toţi aceia care înfrâng dispoziţiunile acestei deciziuni vor f i
îndată destituiţi din funcţiune, întrucât s-au făcut astfel vinovaţi de în
călcarea îndatoririlor elementare inerente calităţii şi misiunii lor.
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1Art. IX. Dl director al cultelor, din minister, este însărcinat cu
aducerea la îndeplinire a deciziunii de faţă.
Dată la 9 septembrie 1940 1•
Ministru,
RADU BUDIŞTEANU
Nr. 42 35,1
M.O., P.I, nr. 2 1 6 , din 1 7 septembrie 1940, p. 5 438
1 La 1 9 septembrie 1940, s-a dat publicităţii o nouă decizie a Ministnului
-Cultelor şi Artelor (cu nr. 43 832, publicată în M.O., P. I . nr. 220, din 21 septem
brie 1940), prin care au fost suspendate deciziile nr. 42 352 şi 42 354, din 9 septem
b t·ie 1 940, până la reglementarea definitivă pe cale de lege a regimului tuturor
cultelor din ţară. Fapt ce nu a împiedicat închiderea şi pângărirea multor sma
gogi de către legionari (vezi Evreii din România , vol. II), precum şi desacralizarea
unor vechi cimitire evreieşti (vezi cioc. 82). In decembrie 1941, a fost desfiinţată prin
lege Federaţia Uniunilor Comunităţilor Evreieşti clin ţară, creându-se Centrala
Evreilor, ca organism subordonat guvernului pentru transpunerea în viaţă a mă
surilor antievreieşti (vezi doc. 53 şi 57). Prin legea nr. 499, publicată Li 3 iulie
194'.?, s-a trecut la exproprierea proprietăţilor imobiliare ale comunităţilor evreieşti
(\·ezi doc. 67) : începând cu data de 15 iulie l f'42, prin decizia Ministerului Agricul
t�l l' i i ş i Domeniilor, s-a interzis tă ierea rituală a animalelor şi păsărilor (d. M O ,
P . � . nr. 162, 1 5 iulie 1942, p . 5 862 ) .
·

...

9
1 940, septembrie

14
DECRET REGAL
MIHAI I

Prin graţia lui Dumnezt'U şi voinţa naţională
Rege al României
Am decretat şi decretăm :

1. Statul Român devine Statul Naţional Legionar.
2. Mişcarea Legionară este singura mişcare recunoscută în noul stat,
având ca ţel ridicarea morală şi materială a poporului român şi dezvol
tarea puterilor lui creatoare.
3. Dl general Ion Antonescu este conducătorul Statului Legionar şi
şeful Regimului Legionar 1 •
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4. Dl Horia Sima este Conducătorul Mişcării Legionare.
5. Cu începere de la data acestui înalt Decret, orice luptă între fraţi
Încetează 2.
Dat la Bucureşti, 14 septembrie 1 940.
MIHAI I
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
general ION ANTONESCU
Nr. 3 151
M . O . , P.I, nr. 2 1 4 bis, din 1 4 septembrie H J40, p. 5 4 1 4
1 Prin Decretul Regal nr. 3 052, din 5 septembrie 1 940, a fost suspendată Con
stituţia promulgată la 27 februarie 1938. Art. 2 al aceluiaşi decret stipula diwlnrca
corpurilor legiuitoare, însărcinându-l pe generalul Ion Antonescu, preşedintele
Consiliului de Miniştri, cu aducerea la îndeplinire a decretului. Prin Decretul
Regal nr. 3 05:l, cu ac2eaşi dată (ambele decrete fiind semnate de regele Carol
al Ii-lea), generalul Ion Antonescu a fost învestit cu depline puteri pentru con
ducerea statului român. Prerogativele regale au fost limitate la atribuţiuni ca :
baterea de monedă, conferirea de decoraţii, graţieri, primiri de aml:.asndori,
semnarea de tratate (cf. M. O„ P. I, nr. 206, din 6 septembrie 1940, p. 5 l H).
La 6 septembrie 1940, regele Mihai a emis Decretul Regal nr. 3 072. prin
care generalul Ion Antonescu, preşedintele Consiliului de Miniştri, a fost im-estit
cu depline puteri pentru conducerea statului român (cf. M. O„ P. I, nr. 208. clin
8 septembrie 1940). „Decretul-lege nr. :l 052, din 5 septembrie 1940
şi Decretul
„.

nr. 3 072, din 6 septembrie 1940, au constituit sorgintea de drept a decretelor legi
ulterioare, privitoare Ia evrei etc.". (V. Pantelimonescu, Statutul evreilor din
România, p. 1 ).

1 In Proclamaţia sa către ţară, din 6 septembrie 1940, generalul Ion Anto
nescu formula astfel principiile sale programatice de guvernare : „Programul vi-l

voi prezenta ca să-l judecaţi toţi. El va izvorâ pc de-a întregul din crezul naţio
nalist integral" (cf. M. O„ P. I, nr. 206, din 6 septembrie 1940, p. 5 1 1 4).
După noua doctrină politică, „conceptul de «rasă„ trebuie să stea la baza
organizării statului. Primatul elementului etnic trebuia să se imprime şi în do
meniul economici nationale" (prof. univ. Constant Georgescu, Fundamentul doc
trinar şi i�toric al românizării, în : „Pandectele românizării", anul II, nr. 1 --2,

17 ianuarie 1942, p. 2).
Decretul Regal nr. 3 151, din 1 2 septembrie 1940, privind proclamarea Sta
tului Naţional Legionar a fost abrogat prin Decretul Regal nr. 314, din 14 fe
bruarie 1941. Art. 2 al Decretului Regal stipula in terzi cerea oricărei acţiuni pol i�ice,
de orice natură (cf. M. O„ P. I, nr. 39, din 1 5 februarie 1941).
In legătură cu noul gu\'ern creat după reprimarea rebeliun i i legionare, gene
ralul Ion Antonescu, Conducătorul Statului. a făcut următoarele precizări în cadrul
Comiliului de Cabinet din 7 februarie 1941 : „[„.] Consiliul de Cabinet c<;tc acll·vă

ratul Consiliu de Miniştri, care duce politica generală a statului. ln acest Con
siliu de Cabinet se stabilesc principiile de guvernare în liniile generale [„.1 ln ce
priveşte liniile mari de guvernare, ştiti foarte bine că ele au fost trasate în aceste
cinci luni de guvernare. Actualul minister nu este decât o continuare a ministe
rului anterior" (Arh. St. Buc„ fond P.C.NI„ Cab„ dosar 479/194 1 , fila 40).
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to
septembrie

1 S40,

21

Noi, mi nistru secretar de stat l a Departamentul Educaţiunii Naţio-
nale, Cultelor şi Artelor,

Decidem :

Art. I. Dispoziţiunile deciziei ministeriale nr. 42 181 din 8 septem- 
brie a.c., publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 211, din 1 1 septem
brie 1 940, se aplică şi personalului evreiesc de la teatrele particulare şi=
din toate formaţiunile artistice româneşti 1 •
Artiştii evrei vor putea, însă, să joace pe scenele trupelor parti
culare evreieşti, autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile ·
art. 153 din legea pentru organizarea teatrelor naţionale, operelor române ·
şi spectacolelor.
De asemenea, la teatrele particulare evreieşti, autorizate de :\'linis- .
terul Educaţiunii Naţionale, Cultelor şi Artelor, prin Direcţia generală
a teatrelor, evreii vor putea fi angajaţi ca funcţionari de birou, făcând
parte din personalul administrativ al acestor teatre.
Art. II. Teatrele şi trupele de teatru evreieşti vor fi însă obligate ·
să menţioneze, pe firmele lor şi în toate foile de publicitate, specificaţia
de „teatru evreiesc".
Pe scenele acestor teatre se vor p utea reprezenta piese în limba ·
română, cu condiţiunea să nu fie vorba de opere ale autorilor sau com
pozitorilor români, precum şi ca piesele jucate să nu aibă tendinţe anti
naţionaliste sau antiromâneşti.
Nerespectarea condiţiunilor imperative, prevăzute în alineatele pre
cedente ale acestui articol, atrage drept sancţiune imediată retragerea
definitivă a autorizaţiei de funcţionare, atât a teatrului sau trupei ene
ieşti, cât şi a personalului artistic respectiv.
Art. III. Dl director general al teatrelor naţionale, operelor române ·
şi spectacolelor este însărcinat cu aducerea Ia îndeplinire a dispoziţiu
nilor deciziunii de faţă.
Dată la 21 septembrie 1940.
Ministru,
prof. TRAIAN BRAILEANU
Nr. 44 4 00
M.O., P.I, nr. 2 2 1 , 22 septembrie 1 940, p.
1

5

537

Vezi doc. 6 .
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11
1940, octombrie 2
GENERAL ION ANTONESCC"
Conducătorul S tatului Român
şi
Preşedintele Consiliului d e Minhtri
I n baza dispoziţiunilor Decretelor-legi cu nr. 3 052, din 5 septc,mbrie
:şi n r . 3 072, din 7 septembrie 1 94 0 *
Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU INTERZICEREA ARENDARII FARMACIILOR
LA EVREI
Art. 1. Farmaciile de orice categorie nu pot fi arendate evreilor.
Toate contractele de arendare către aceştia, în curs de executare,
sunt şi rămân desfiinţate pe data intrării în vigoare a prezentului decret.
_.\.rt. 2. Proprietarii farmaciilor arendate ale căror contracte sunt
desfiinţate vor trebui să lichideze în termen de cel mult o lună raportu
rile lor cu foştii arendaşi evrei.
Orice eventuale despăgubiri privesc numai pe proprietarii care în
acest termen trebuie să lichideze orice drepturi şi pretenţiuni ale aren
daşilor.
Evreii nu vor putea fi întrebuinţaţi suh nici o formă în farmaciile
p roprietarilor ele altă origine etnică, fie că aceştia le exploatează direct,
fie prin arendare.
Art. 3 Actualii diriginti administratori evrei vor fi înlocuiti
' în
termen de o lună de la public�rea prezentului decret.
Art. 4. Dispoziţiunile de mai sus se aplică şi drogheriilor.
Art. 5. Orice abateri de la aceste dispoziţiuni vor fi sancţionate cu
pierderea dreptului de concesiune.
Intrucît, în baza acestor două decrete, Conducătorul Statului a fost înves
tit cu puteri discreţionare, concentrând atât atributele puterii legisl ati ve cât i;.i
acel2a ale puterii executive, toate legile decretate de mareşal fac trimitere la
ace<;te două decrete. ln continuare, această formulă-tip este înlocuită prin puncte
de <;'.l �pensie.
*

,
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Art. 6. Dl ministru al muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale este în
sărcinat cu executarea prezentului decret.
Dat în Bucureşti, la 2 octombrie 1940.
Conducătorul Statului Român
şi
Presedintele
Consiliului de Ministri,
.
.
general ION ANTONESCU
Ministrul muncii, sanătătii �i
ocrotirilor sociale,
V. IASINSCHI
Nr. 3 29 4
M.O . , P.I, nr. 2 3 1 , 3 octombrie 1940,

p.

5 674

12
1 940, octombrie 4
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri
Am decretat şi decretăm

DECRET-LEGE
PENTRU TRECEREA PROPRIETAŢILqR RURALE
EVREIEŞTI IN PATRIMONIUL STATULUI
Art. 1. Evreii nu pot stăpâni, dobândi sau deţine proprietăţi rurale
în România, sub nici un titlu şi în nici o calitate, precum proprietari,
uzufructua•·i, asociaţi, administratori etc. etc.
Art. 2. Sunt socotiţi evrei în sensul legii de faţă toţi aceia având
ambii părinţi evrei sau numai unul, fără distincţie, dacă ei sau părinţii
lor sunt sau nu botezaţi în altă religie decât cea mozaică, dacă sunt sau
nu cetăţeni români, sau dacă domiciliază sau nu în cuprinsul ţării 1•
Art. 3. Sunt proprietăţi rurale, în înţelesul prezentului Decret-lege,
te1·enurile arabile, fâneţele, izlazurile, terenurile neproductive, bălţile,
5

-

cel. 68�
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iazurile, viile, conacurile, livezile de pomi fructiferi, pepinierele, crescă
toriile de animale şi păsări, stupăriile, grădinile de zarzavat şi grădinile
de flori în scop de comercializare, fără distincţiune, dacă aceste bunuri
sunt situate în perimetrul municipiilor, comunelor urbane sau suburbane
sau comunelor rurale.
Intră, de asemenea, în prevederile legii de faţă şi locuinţele, cu
toate anexele lor, aflate pe proprietăţile mai sus enumerate 2.
Art. 4. Trec în patrimoniul statului, în puterea legii de faţă şi din
momentul publicării ei în Monitorul Oficial, toate proprietăţile mai sus
enumerate, aparţinând evreilor, precum şi folosinţa acestor proprietăţi.
Trec, de asemenea, în patrimoniul statului, în condiţiunile sus-zise
şi întreg inventarul viu şi mort, precum şi stocurile de cereale şi nutre
ţuri aparţinând evreilor, aflate pe proprietăţile vizate în prezenta lege
sau destinate exploatării acestor proprietăţi.
,A.rt. 5. Nu intră în prevederile prezentei legi :
a) bunurile prevăzute de art. 3, oriunde ar fi situate, în limitele
strict indispensabile aşezării şi funcţionării industriilor evreieşti.
Determinarea unei întreprinderi ca fiind evreiască este de atributul
suveran al Ministerului Economiei Naţionale ;
b) terenul din jurul locuinţelor evreieşti, situate în vetrele satelor
şi târgurilor, În întindere de cel mult 2 OOO mp :J ;
c) grădinile imobilelor urbane şi terenurile neconstruite din oraşe,
aparţinând evreilor ;
d) mobilierul şi obiectele casnice, aflate în locuinţele preyăzute în
art. 3, alin. II ;
e) cerealele şi fâneţele cumpărate cu acte, având data certă, pentru
a fi vândute, oriunde s-ar afla.
Art. 6. In termen de 30 zile de la data publicării prezentului Decret
lege în Monitorul Oficial, toţi evreii proprietari şi deţinători, sub orice
titlu, de bunuri intrând în prevederile legii de faţă sunt obligaţi să de
pună Ia Ministerul Economiei Naţionale toate actele de proprietate şi
deţinere.
Art. 8. Drept indemnitate pentru bunurile ce trec în patrimoniul
statului, în virtutea prezentei legi, se vor elibera obligaţiuni purtătoare
de dobândă de 3 Ia sută, care se declară blocate chiar din momentul emi
siunii lor.
Art. 9. Bunurile intrate în patrimoniul statului, prin efectul legii
de faţă, se vor pune la dispoziţiunea Subsecretariatului de Stat al Colo
nizării şi Populaţiei Evacuate, în scopul aşezării populaţiei de origine
etnică română refugiată din teritoriile evacuate.
Subsecretariatul va putea da acestor bunuri şi o altă întrebuinţare,
în cazul în care ele nu vor putea fi folosite pentru populaţia românească
refugiată.
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Art. 10. Toate contractele de arendare, asociaţie şi administraţie în
cheiate între un proprietar neevreu şi un arendaş asociat sau adminis
trator evreu sunt nule de plin drept, pe data publicării prezentului De
cret-lege în Monitorul Oficial, urmând ca pretenţiile reciproce între părţi
să fie soluţionate pe calea dreptului comun.
Dat în Bucureşti, la 4 octombrie 1 940.
Conducătorul Statului Român
şi

Preşedintele Consiliului de M i ni ştri ,
general ION ANTONESCU
Ministrul economiei naţionale,
dr. G. LEON
Nr. 3 347
M.O., P.I, nr. 233, 5 octombrie 1 940, p. 5 703-5 704
1 Exegeţii legislaţiei
antievreieşti a regimului antonescian evidenţiau, la
apariţia acestei legi, schimbarea criteriilor în definirea celor „socotiţi evrei". f'ltă
de Decretul-lege nr. 2 650, din 8 august 1940. Redăm în acest sens două extrase din
unele studii publicate în presa timpului :
a) ,„Spre deosebire de Decretul-lege nr. 2 650, din 8 august 1940, privind
starea juridică a evreilor din România (vezi doc. 3 - n. ns.), care mai acorda

5 octombrie 19"0 s-a inspirat din legea «Sângelui omenes�. socotind că taina bote

vreo Însemnătate criteriului religios în definirea identitătii de evreu, legea din

zului nu poate schimba destinul sângelui mozaic" (Ioan Cezar Duma, Criteriul
sângelui, în : „Pandectele românizării", anul I, nr. 1 0, 8 noiembrie 1 941, p. 306).
b) „De reţinut că legea de fată nu a admis luarea în considerare a cate
goriilor exceptate stabilite prin Decretul-lege nr. 2 650, din 8 august 1940" (ve.l1 doc.
3 - o.ns.) (prof. univ. Paul Negulescu, în articolul Interpretarea legilor p rivitoare
Ia evrei, în : „Buletinul M.A.I.", nr. 5-6, din iunie-iulie 1942, p. 895).

2 Pe baza acestui decret-lege, au fost expropriate de la evrei 3 lî8 de bunuri
agricole, în suprafaţă de 45 035 ha, e\'aluate la 5 063 364 350 de lei ; iar în teri
toriile dezrobite suprafaţa expropriată de la evrei intrată în patrimoniul statului a
fost de 27 091 ha (vezi Trei ani de guvernare, p. 144).

In legătură cu legea din 5 octombrie 1940, raportul de activitate al Sub
secretariatului de Stat al Colonizării pe perioada 6 septembrie 1940-6 decern brie
1941 sublinia : „Legea din 5 octombrie 1940 a fost instrumentul pus Ia dispozitia

Subsecretariatului de Stat al Colonizării pentru a rezolva În modul cel mai favo
rabil problema colonizării refugiatilor români din teritoriile ocupate În rn.to. Căci
cu aşezarea refugiatilor români pe pământurile ocupate înainte de cvrd, se realiza
dintr-o dată şi reaşezarea românilor izgoniţi de ocupatiuni vremelnice din cămi
nurile lor şi românizarea acestor pământuri pentru totdeauna".

Transferul proprietăţii rurale evreieşti în patrimoniul statului s-a efectuat
în mod automat, prin efectul legii. In Yederea preluării imediate a acestor bunuri,
1u fost constituite comisii judeţene, a u fost întocmite procesele \'erbale s i in
ventarele şi au fost învestiţi custozi pe fiecare bun în parte, care aveau obligaţia
de a administra în numele statului, până la lichidarea acestor bunuri, ce urmau
să se stabilească prin legi ulterioare. Astfel s-au luat în primire bunuri rurale,
păduri, industrii forestiere ş.a.m .d." (Arh. St. Buc„ fond P.C.M„ dosar 156/1941,
fila 29).
3 Conform art. 32 din Legea nr. 903, din 10 octombrie 1941, pentru modi
ficarea şi completarea unor dispoziţiuni privind trecerea bunurilor evreilor în pa-
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trimoniul statul u i : „Locuinţele aparţinând eYreilor şi te ren u ri l e cl i n j u 1 ul acestor
locuinţe, prevăzute de a r t 5, al. 6 al Decretului-lege nr. 3 347, publicat în Moni
"
torul Oficial din 5 octombrie 1 940, trec ele plin drept în patrimoniul Centrului
Naţional de Românizare, la expirarea unui termen ele 6 luni de la publicarea r)re
zentului Decret-lege, în condiţiuniie Decretului-lege nr. 842, publicat în Monitorul
Ofici al din 28 martie H l 4 1 , cu modificările şi completările ulterioare, dacă intre
timp nu au fost înstr&inate unor neeYrei, p r i n acte cu dat<\ certă, c11 a probarea
Subsecreta riatului" (M. O . P. I , nr. 240. cl i n 10 octombrie 194 1 ) . Prin legea nr. 352,
clin 1 mai 1942, termenul de 6 luni s-a mai prelungit până la data de 15 augus t
1942. Mă5ura a fost luată pentru a veni în întâmpinarea intereselor solicitanţilor
(cf. M. O., P. I, nr. 1 0 2, cl i n 4 mai 1 942, p. 3 î24).
.



.

13
1940, octombrie 4
GENERAL ION ANTONESCU
Condu61toru l Statului Român
şi
Prc'ŞC'din tele Consi li u l u i d e Miniştri

.\.111 decretat şi d ecretăm :

•

DECRET LEGE
-

PENTRU lNFIINŢAREA COMISARILOR DE ROMANIZARE
Art. 1 . Ministerul Economiei Naţionale va putea, ori de câte ori
va socoti necesar, să numească fără motivare, pe lângă orice întreprin.
dere, un comisar de rom{mizare.
Art. 2. Toate actele de dispoziţie ale întreprinderilor, pe lângă care
s-au numit asemenea comisari, sunt supuse aprobării prealabile şi ne
motivate a comisarului de românizare, care va exercita totodată şi · con
trolul şi supravegherea tuturor actelor de administraţiune.
:Actele de dispoziţie făcute fără aprobarea comisarului de români
zare sunt nule de plin drept.
Art. 3. Acţiunile la purtător ale soc. anonime şi ale soc. în coman
dită pe acţiuni, pe lângă care s-au numit comisari de românizare, se vor
transforma de plin drept în acţiuni nominative pe data publicării în Mo
nitorul Oficial a deciziunii de numire a comisarului de românizare.
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Deţinătorii sub orice titlu de asemenea acţiuni sunt obligaţi ca, în
termen de 30 de zile libere de la data publicării î n Monitorul Oficial a
deciziunii de instituire a comisarului de româ ni z a re, să depună acţiunile
la sediul societăţii, împreună cu t i tlurile j u s t i f i cf1 11cl deţinerea sau pro
prietatea lor şi să arate titularul lor anterior.
Acţiunile aflate î n străinătate Y O r fi depu<.:e împreună cu actele jus
tificative, în termenul prevăzut, la Legaţiile Regale al României, care vor
trimite comisarilor de românizare respectivi declaraţiile cu actele depuse.
Inscrierea titlurilor în registrul de acţionari se va face numai cu
aprobarea comisarului de românizare, dată pe haza unor acte de proprie
tate sau deţinere având dată certă anterioară datei de 9 augm;t 1 940.
Acţiunile depuse în ţară şi aprobate la nominalizare vor fi ştam
pilate pe numele titularului, cu indicarea atât a proprietarului, cât şi a
deţinătorului.
Ştampilarea acţiunilor aflate în străinătate se va face după obţine
rea �probării comisarului de ro1rninizare, de către persoanele cc se vor
delega în mod special prin decizia Ministerului Economiei Naţionale.
Orice transfer sau gajare după nominalizare nu se va putea face
decât cu autorizarea comisarului de românizare.
Acţiunile neprezentate în termenul prcYăzut mai sus sunt consi
derate ca abandonate şi, ca atare, î ntrate în patrimoniul statului, repre
zentat prin Ministerul Economiei Naţionale .
· Art. 4. Acţiunile la purtător ale societăţilor pe lângă care s-au insti
tuit comisari de românizare sunt hlocate de plin drept în mâinile deţin ă 
torilor, din momentul publicării în :\lonitorul Oficial a deciziei Ministe
rului Economiei Naţionale de inst i tuire a comisarului de românizare şi
până Ia nominalizarea acestor acţiuni.
· ·

Dat la Bucureşti, Ia

4

octombrie

1 940 1•

Conducătorul Statului Român
si
siliului de Ministri,
Presedintele
Con
.
.
general ION ANTONESCU
Ministrul economiei naţionale,
dr. G. LEON
Nr. 3 361

M.O., P.I, nr.

233, 5 octombrie

1 94 0 , p. 3 7 0 4 - 3 7 0 :J

1 Numirea comisarilor d e românizare ş i obligativitatea nomi nalizării acţiuni
lor la „purtător" au marcat începu tul inst i tuiri i controlului absolut a l statului
asupra întreprinderilor şi societăţilor evreie� t i �i străine pe lângă care au func•
ţionat aceşti comisari. Prin Decretul-lege nr. 1 2 1 , din 18 ianuarie 1941 (vezi doc.
28), s�n abrogat decretul p r ivitor la comisari i de români zare, iar controlul asupra
în treprinderilor pentru toate actele de administraţie a trecut în al1 i b u ţ i a l\I i ni�teru
Jui Economiei Naţionale (cf. T. Dragoş, Românizarea. p. 2�).
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14
1940, octombrie 1 1
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri
Am decretat şi

decretăm :

D ECRET-LEGE
PENTRU REGLEMENTAREA SITUAŢIEI EVREILOR
IN 1NV ĂŢAMÂNT
Art. 1. Eneii sunt liberi să-şi organizeze, în cadrul legii învăţă
mântului particular, şcoli proprii ele grad primar şi secundar.
Art. 2. Şcolile evreieşti 1uevăzute la articolul precedent nu pot
funcţiona decât cu personal eneiesc şi nu pot fi frecventate decât de
elevi enei.
Art. 3. Cei născuţi din ambii părinţi evrei sau numai din tată
evreu, indiferent de religie, nu pot funcţiona în calitate de personal di
dactic si administrativ si nu sunt admisi ca elevi sau studenti în scolile
român�şti de grad pri �ar, secundar �a � superior ele stat sa i.i particular
şi nici în şcolile celorlalte unităţi etnice creştine.
ln moci excepţional şi ele la caz la caz, Ministerul Educaţiunii Na
ţionale, Cultelor şi Artelor poate autoriza pe cei născuţi din tată evreu
creştinat şi mamă creştină ele altă origine etnică să funcţioneze sau să
urmeze în şcolile particulare şi confesionale creştine, dacă au fost botezaţi
în religia creştină până la vârsta ele 2 ani.
Copiii naturali urmează condiţia juridică a mamei.
Art. 4. Restricţiunile prevăzute ele articolul precedent nu se aplică :
a) urmaşilor direcţi ai voluntarilor, invalizilor şi morţilor din războiul pentru independenţă din 1877, clacă actualmente sunt creştini ;
b) invalizilor din războiul de întregire a neamului ;
c) celor care au luptat în armata română şi a u fost decoraţi pentru
fapte de arme săvârşite pe câmpul ele luptă ;
d) urmaşilor direcţi ai celor pre\'ăzuţi la punctele b ş i c de mai
sus, dacă la data de 9 august 1940 erau creştini ;
e) urmaşilor direcţi ai celor prezenţi la punctele b, c şi el de mai
sus, dacă la data de 9 august erau creştini.
70
https://biblioteca-digitala.ro

Art. 5. Ministerul Educaţiunii Naţionale, Cultelor şi Artelor va
puite in disponibilitate şi va îndepărta din şcoală pe toţi aceia care intră
în prevederile art. 3 din prezentul Decret-le9e.
Art. 6. Şcolile evreieşti care până în prezent se bucură de dreptul
de publicitate pierd acest drept prin efectul Decretului-lege de faţă.
A1·t. 7. Orice dispoziţiuni din legi şi regulamente contrare legii de
faţă sunt şi rămân abrogate.
Dată în Bucureşti, la 1 1 octombrie 1 940 1•
Conducătorul Statului Român
şi
Presedintele
Consiliului de Ministri,
.
.
general ION ANTONESCU
Ministrul economiei naţionale,

cultelor şi artelor,

TRAIAN BRAILEANU
Nr. 3 !38
M.0., P.I, nr. 240, 1 4 octombrie 1 940, p . 5 867-5 868
1 Prin acest decret-lege, care a interzis elevilor şi studenţilor evre.i accesul
la învă'. ământul public de toate gradele, s-a abrogat, de fapt, decizia Ministe
rului Ed ucaţiei Naţionale nr. 153 3î7, din 29 august 1940, în virtutea căreia, in
cond i ţ i i excepţionale, un procent de 60/o din elevii şcolilor secundare şi studenţii
institutelor de învăţământ superior puteau fi evrei (cf. M. O., P. I, nr. 201, 31 august
1940, p. 4 937-4 938). A stfel, „numerus clausus" a fost înlocuit prin „numeros

nullus ".

Dec izia nr. 218 585, din 16 noiembrie 1940, a Ministerului Educaţiei Naţionale,
Cultelor şi Artelor a stipulat restricţii speciale pentru schimbul valutar, în vede
re.1 continuării studiilor în străinătate pentru studenţii evrei. Restricţiile nu se
aplicau urmaşilor direcţi ai voluntarilor, invalizilor şi morţilor in Războiul de
Independenţă şi în Războiul de Intregire a României, în cazul în care erau creş
tinaţi (c'f. M. O„ P. I, nr. 270, din 16 noiembrie 1940).

15
1943, octombrie 1 6
RAPORTUL DOMNULUI MINISTRU A L JUSTIŢIEI
CĂTRE CONDUCĂTORUL STATULUI ROMÂN
ŞI PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Domnule General,
Conform dispoziţiunilor Decretelor-legi nr. 3 052, din 5 septembrie
şi n r. 3 072, din 7 septembrie 1940, avem onoarea a vă înainta pentru
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aprobarea şi semnătura Domniei-Voastre alăturatul Decret-lege relativ
la reglementarea drepturilor avocaţilor evrei.
Decretul-lege de faţă este izvorât din noua concepţie politică ce
stă la baza Statului Naţional Legionar. Inspirat din principii naţionaliste,
el are rostul de a face ca elementul românesc să reintre şi pe acest tărâm
în drepturile lui legitime.
De altă parte, în împrejurările actuale, când mulţi avocaţi români
din teritoriile cedate şi-au p ărăsit căminurile, Decretul-lege vine să aducă
o uşurare în suferinţa lor, permiţându-le să aibă acces în contencioasele
ocupate până acum de profesioniştii evrei.
In fine, elementul evreiesc reprezentând o neînsemnată minoritate
în cadrul comunităţii româneşti, este firesc ca exerciţiul profesiunii de
avocat să fie limitat, pentru avocaţii evrei, numai la afacerile coreligio
narilor lor. La acest principiu, o singură derogare se admite, în favoarea
avocatilor evrei invalizi de război, orfani de război si a celor care au fost
decor�ţi, pentru fapte de arme, cu „Virtutea Militară".
Prezentul Decret-lege este întocmit în conformitate cu hotărârile
Consiliului de Miniştri din 1 octombrie 1940.
Primiţi, vă rugăm, Domnule General, asigurarea înaltei noastre con
sideraţiuni.
1 940,

octombrie

16

Ministrul justiţiei,
MIHAI ANTONESCU
M.O. , P.I, n r . 243, 1 7 octombrie 1 940,

p.

5 925

1940, octombrie 1 6
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român
Preşedintele Consiliului de Miniştri
Am delcretat şi decretăm

:

DECRET-LEGE
PRIVITOR LA REGLEMENTAREA DREPTURILOR
AVOCAŢILOR EVREI
Art. 1. Avocaţii evrei rămaşi în barouri în urma reviziunilor făcute
de acestea nu au dreptul de a redacta acte, a da consultaţiuni, a repre
zenta în justiţie sau a pleda în faţa oricărei instanţe de judecată, decât
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în afacerile evreilor persoane fizice şi nu pot în genere exercita profe
siunea decât în serviciul şi în folosul coreligionarilor· lor, p ersoane fizice 1 •
A1·t. 2. Dispoziţiunile Decretului-lege de faţă nu se aplică avoca
ţilor evrei i nvalizi de război, orfani ele război şi celor decoraţi pentru
fapte de arme cu „Virtutea Militară" sau cu alte ordine cu panglică de
„Virtutea Militară".
Art. 3. Locurile rămase libere în contencioasele întreprinderilor şi
persoanelor juridice în genere vor Ii ocupate de avocaţi creştini �.
AI·t. 4. O comisiune compusă din doi delegaţi ai baroului, prezidaţi
de primul preşedinte al tribunalului local, va supraveghea aplicarea aces
tui De�ret-lege.
Art. 5. Nerespectarea dispoziţiunilor din decretul de faţă şi orice
acte de fraudă şi simulaţiune săvârşite pentru eludarea lor se vor pedepsi
cu amendă de la 100 OOO lei până la 500 OOO lei şi cu închisoare de la
1 la 3 luni.
Art. 6. Toate dispoziţiunile contrare decretului de faţă sunt şi ră
mân abrogate.
Dat în Bucureşti, la 16 octombrie 1 940.
Conducătorul Statului Român
şi

Preşedintele Consiliului de Miniştri ,
general ION ANTONESCU
Ministrul justiţiei,
MIHAI ANTONESCU
Nr. 3

487

M.O„ loc. cit.,

p.

5 735

1 Mişcarea pentru eliminarea avocaţilor evrei clin barouri capătă extindere
după Congresul Uniunii Avocaţilor, de la Tg.-Mureş, din 8 septembrie 1 935, când
s-a pus în discuţie problema elementului etnic în barouri (vezi „Curentul", 1 1 sep
tembrie 1935, p. 6). Decretul-lege nr. 2 650, clin 8 august 1940, privind starea juri
dică a evreilor a interzis evreilor din categoriile I şi a III-a practicarea acestei
profesiuni, ceea ce implica şi radierea lor din barouri. Au rămas în barouri avo
caţii evrei din categoria a II-a (vezi doc. 3, art. 5-7) însă Legea nr. 3 0 1 2 pentru
organizarea Corpului de avocaţi, apărută la 5 septembrie 1940, la art. 285, stipula :
„In faţa instanţelor militare au dreptul să pledeze numai avocaţi români de sânge
sau de rit creştin " ; art. 295 prevedea ca Uniunea barourilor să verifice modul in
care barourile au aplicat art. 7 al legii clin 8 august 1 940 (adică radierea avoca
ţilor evrei de categoriile I şi a I II-a) (cf. M. O., P. I, nr. 205, din 5 septembrie 1940).
Prezentul decret-lege, prin prevederile din art. 1 , introducea noi restricţii pentru
avocaţii evrei clin categoria a II-a. Exceptaţi au rămas doar cei prevăzuţi la art. 2,
dar nici ei n - aveau dreptul de a pleda în faţa instc;nţelor militare.
2 Legea a fost elaborată pe baza hotărârii Consiliului de Miniştri d i n 1 oc
tombrie 1 940, care prevedea înlocuirea avocaţilor evrei cu avocaţi creştini �i pla
sarea avocaţilor şi a liber-profesioniştilor români refugiaţi din teritoriile ocupate
în locurile libere ivite prin eliminarea evreilor (vezi Gener.:il Ion Antone�cu,
Temelia statului naţio nal-legionar. Bucureşti, 1 0,io, p. 108).
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16
1940, noiembrie 5
RAPORTUL
DLUI MINISTRU AL MUNCII, SANATAŢII
ŞI OCROTIRILOR SOCIALE CATRE CONDUCATORUL
STATULUI ROMÂN ŞI PREŞEDINTELE CONSILIULUI
DE MINIŞTRI
Domnule General,
Pentru a armoniza viaţa socială cu interesele şi aspiraţiunile nea
mului şi cu imperativele vremii, care sunt şi ale Statului Legionar, o
românizare cât mai completă î n toate domeniile şi în primul rând în cel
al muncii nu mai poate întârzia.
Legiuirile de până acum, prin însăşi construcţia lor, au putut fi
eludate şi chiar întrebuinţate în favoarea elementelor împotriva cărora
ele au fost create.
Statisticile oficiale dovedesc că, în ultimii patru ani, cu toată ava
lanşa de legi aşa-zise de românizare, personalul întreprinderilor n-a fost
naţionalizat nici cu 1 la sută 1•
Pc de altă parte, din cauză că întreprinderile s-au organizat pc
principii complet ostile pătrunderii elementului românesc, acesta a rămas
la periferia vieţii economice, iar producţia de intelectuali a găsit deschis
un singur debuşeu : aparatul de stat. ln felul acesta, statul s-a încărcat
cu surplus de funcţionari, anchilozându-se fără a putea cel puţin satis
face cerinţele. Situaţia s-a agra\'at prin obligaţia urgentă de a găsi pla
sament pentru refugiaţi.
Problema clasei mijlocii româneşti, vitală fiinţei noastre etnice,
trebuie rezolvată fără întârziere.
Nici apărarea naţională nu poate fi asigurată atunci când producţia
şi secretele ei sunt în mâini care s-au dovedit totdeauna duşmane.
Celelalte state naţionale - în care problema s-a pus mai puţin
acut decât în România - au pornit la rezolvarea ei imediat şi în chipul
cel mai drastic, paralizând toate posibilităţile de dezagregare şi sabotare.
Ţinând cont de gravitatea problemei şi de necesitatea de a o re
zoh·a în toate aspectele ci şi prin orice mijloace, prezentăm alăturatul
proiect de decret-lege, care oferă, în acelaşi timp, soluţiile cele mai
umane posibile.
Se dă putinţă întreprinderilor să-şi românizeze complet persona
lul până la 31 decembrie 194 1 . Această românizare se va face treptat,
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asigurând elementului evreiesc concediat despăgubiri echihhile, precum

şi mijloace de existenţă în viitor, prin oficiile de plasare ale Ministeru

lui Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale.
Au fost exceptaţi de la concediere acei evrei care au dovedit sen
timente leale faţă de stat.
ln laturile care influenţează economia naţională, romanizarea se
face de acord cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei Naţio
nale, pentru a armoniza astfel i nteresele generale ale statului.
Pentru cei care vor Încerca să saboteze această operă de capitală
importanţă pentru existenţa şi viitorul neamului românesc, s-au prevă
zut măsuri drastice şi imediat aplicabile.
Incadrând toate aceste măsuri într-o tehnică de execuţie rapidă şi
simplă, avem onoarea a supune pentru aprobarea şi semnătura Domniei
Voastre alăturatul decret-lege pentru românizarea personalului din În
treprinderi.
Primiţi, vă rugăm, Domnule General, asigurarea înaltei noastre con
sideraţiuni.
1940, noiembrie 5.
Ministrul muncii, sănătătii
şi ocrotirilor sodale,
V. IASINSCHI
Nr. 89 565
·

M.O. , P.I, nr. 2 7 0 . 16

noiembrie Hl40, p.

fi 472

1 In iulie 1 934. a apărut Legea pentru utilizarea per.�onalului romimesc în
intreprinderi. Conform art. 1 , întreprinderile economice, industriale, com � : c i a le �i
civile erau obligate să aibă personal românesc, cel puţin 80% în fiecare categorie

de personal ce utilizează şi cel puţin 500/o clin totalul membrilor Consiliului de
administraţie. Preşedintele Consiliului de administraţie era prevăzut să fie român.
Legea obliga întreprinderile să întocmească rapoarte anuale privind aplicarea pre
vederilor de l a art. 1. I n ianuarie 1935, a fost elaborat formularul-tip cu rubri
cile care trebuiau avute î n vedere la
întocmirea rapoartelor. ln cazul cetăţenilor
români, s-a cerut să se precizeze şi originea etnică (vezi Lege şi regulament pentru
utilizarea perso nalului românesc în întreprinderi, din lG iulie 193-l şi :n ianuar i•)
1935). In decembrie 1936, s-a dat publicităţii un Comunicat oficial al Comisiunii
d.:: încadrare a personalului românesc. Ministerul Comerţului � i Industri?i a 110t<'i1·ât să ia m ă s u ri de constrângere a întreprinderilor, pentru ca ace5tea să se con
formeze legii. Acordarea avantajelor de către stat a fost concliţionat�t ele îndepli
n ire,1 dispoziţiilor legii pentru protecţia muncii naţionale (vezi „Curierul israelit" ,
20 decembrie 1936). Din rapoartele confidenţiale ale uno1· întreprinderi rezultă că
legea urmărea de fapt ocrotirea personalului „ele sânge românesc·' ş i concedierea
nu doar a cetă ţenilor străini, ci şi a minoritarilor, cetăţeni români. Astfel, termenii
„cetăţeni români " şi „români de sânge " sunt frecvent folosiţi în aceste rapoarte.
Exemple : Industria Aeronautică Română (I.A.R.), aprilie 1935 (Arh. St. Buc. , fond
M inisterul Industriei şi Comerţului, dosar 12 l(J36-193i", fila 1-5) ; Societatea „1\Ii
rafor", Bucureşti, decembrie 1935 (idem , filele 21-32). I n alte informări. se fac
111 opuneri concrete privind reducerea procentului mi noritarilor. Exemple : îq ln lrf:'
prinderea Metalurgia Sig. Hornstein, la personalul calificat, ele l a i5C/o la 30" 'o
(Arh, St. Buc., fond cit., dos. 5 1936-1940, fila 64) ; la Societatea petroliferă , .Steaua
Română", se propun reduceri din rândurile minoritarilor din toate sferele de acti-
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vitate (Arh. Şt. Buc„ fond cit., dos. 1 1/1937, fila 'i2, 73) ; la Uzinele Metalurgice
„Lemaitre " (irlcm) ş.<1 . m.d. In iulie 1939, Minis lerul Economiei Naţionale dă o nouă
dispoziţie în legătură · cu controlul personalului î n întreprinderi, precizând că Legea
pentru utilizarea 1>crsonalnlui românesc... are în vedere l imitarea procentuală a
personalului de cetăţenie străină, termenul de „român·' , conform prevederilor con
stituţionale, fiind echivalent cu cetăţean român (cu totul altă interpretare a Consti
tuţiei din 1938 decf1t cea datf1 de I on V. Gruia, vezi doc. 4) (Arh. St. Buc., loc. cit.,
dos. 1 / 1 936-1940). ·

1940, noiembrie 1 2
GENERAL ION ANTONESCU
Conduc[itorul Statului

şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri
Am. decretat şi decret[1m :

DECRET-LEGE
PENTRU ROMÂNIZAREA PERSONALULUI
DIN ÎNTREPRINDERI
Art. 1. Toate Întreprinderi1c civile sau comerciale, de orice natură,
aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu sau fără scop
lucrativ, precum şi asodaţiunile, fundaţiunile şi stabilimentele de orice
fel nu vor putea a\•ea în serviciul lor salariaţi evrei, decât În condiţiu
nile prezentului decret-lege.
Se exceptează i nstituţiunile evreieşti cu caracter strict religios sau
cultural.
Art. 2. Intreprinderile, asociaţiunile, fundaţiile şi stabilimentele
prevăzute la art. precedent sunt obligate să concedieze salariaţii evrei
până la 31 decembrie 1941, la datele cc se vor stabili prin decizii date
de Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, publicate în Mo
nitorul Oficial.
Art. 3. Salariaţii evrei concediaţi În temeiul prezentului decret-lege
au dreptul de a fi întrebuinţaţi pentru lucrări de utilitate publică, după
norme!e ce se vor stabili prin jurnalul Consiliului de Mi niştri.
Art. 5. Se consideră salariat, în înţelesul prezentului decret-lege,
orice persoană care în schimbul unui salariu prestează un serviciu, in
diferent dacă acesta este manual sau intelectual, precum este personalul
de conducere, cu excepţia patronului întreprinderii, cel administrativ,
tehnic, de specialitate sau muncitoresc, oricare ar fi modul de salarizare
şi indiferent de durata sau condiţiunile de prestare a seniciului.
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Sunt asimilaţi salariaţilor : ucemcu, practicanţii, precum şi cei
care lucrează pentru patron, fără a primi vreun salariu.
In caz de Împiedicare şi numai pe durata ei, patronul poate fi re
prezentat În atribuţiunile lui de un membru al familiei sale.
Sunt consideraţi membri ai familiei, În sensul acestei legi, soţul şi
copiii, precum şi ascendenţii.
Art. 6. Sunt evrei, În Înţelesul legii de faţă , cei născuţi din ambii
părinţi evrei sau numai din tată evreu, indiferent de religie.
Copiii naturali urmează condiţia juridică a mamei.
Art. 7. Nu intră în prevederile articolului precedent :
a) urmaşii direcţi ai Yoluntarilor, invalizilor şi morţilor din Războiul
pentru independenţă din 1 8 7 7 , dacă actualmente sunt creştini ;
b) invalizii din Războiul de Întregire a neamului ;
c) orfanii rămaşi de pe urma celor căzuţi În Războiul pentru între
girea neamului din 19 16-1918.
Art. 8. Prin derogare de Ia dispoziţiunile dreptului comun şi legile
speciale de reglementare a muncii, salariaţii evrei concediaţi în temeiul
acestei legi nu vor putea pretinde şi avea dreptul Ia alte despăgubiri, de
orice fel, derivând din faptul concedierii, decât cele prevăzute în legea
de faţă.
Art. 9. Locurile de,·enite vacante prin aplicarea prezentului clecret
lcge sau din orice a lte motive vor fi completate cu români, alţii decât
evrei, prin oficiile de plasare ale Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocro
tirilor Sociale, dându-se preferinţă refugiaţilor din teritoriile e\:acuate
înscrişi la comisariatele respective, precum şi funcţionarilor aparţinând
cadrului disponibil.
Art. 10. In vederea formării de elemente specializate, Ministerul
Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale va imtea impune întreprinderilor
angajarea de personal român pe lângă salariaţii specialişti evrei sau
străini.
Personalul angajat în aceste condiţiuni va fi retribuit de întreprin
dere În primul an cu un salariu de cel puţin 50 0;0 din salariul specialistu
lui c\·reu sau străin pc lângă care a fost ataşat, iar în anii următori
cu 75o;0 J .
] n caz ele absolută necesitate, apreciată de l a caz I a caz, această
dublare poate fi inelungită şi peste termenul prevăzut la art. 2, pe ter
mene de încă şase luni, cu aprobarea specială a Ministerului Muncii,
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, prin decizii publicate în Monitorul
Oficial :!.
Art. 1 1 . Intreprinderile, asociaţiunile, fundaţiunile şi stabilimentele
pre,·ăzute Ia art. 1 care nu se vor conforma prezentului decret-lege, pre
cum şi deciziunilor date de Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor
Sociale, în temeiul acestei legi, cu excepţia celor cuprinse în art. 4 şi 8,
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''or fi preluate pentru exploatare de către stat, potrivit Decretului-lege
nr. 3 5 1 8, publicat în Monitorul Oficial nr. 244, din 18 octombrie 1940,
privitor la exploatarea şi punerea în valoare a unor bunuri lăsate în ne
lucrare şi cu res1>ectarea dispoziţiunilor prezentei legi, sau lichidate.
Art. 12. Constatarea abaterilor de la prezentul decret-lege se va
face de organele de control sau inspecţie ale Ministerului Economiei
Naţionale.
Art. 13. Judecarea acestor abateri se va face de o comisiune spe
cială de judecată, care va funcţiona pe lângă fiecare inspectorat al muncii.
Art. 2 1 . Hotărârile rămase definitive vor fi comunicate, în termen
de cel mult 5 zile libere, Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor So
ciale, care, în caz de vină stabilită, va dispune prin deciziune publicată
în MonHorul Oficial preluarea întreprinderii În exploatare de către stat
sau lichidarea ei 3.
·

Dat în Bucureşti, la 12 noiembrie

1 9.tO.

Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
general ION ANTONESCU
Ministrul muncii, sănătăţii şi
ocPotirilor sociale,
V. IASINSCHI
Ministrul economiei naţionale,
MIRCEA CANCICOV
Ministrul finanţelor,
G. CRETZIANU
Nr.

:J 825

M.O.,

Joc. cit., p.

fi

4 7 1-G 472

D ecretulu i- l eg e n r . 4 1 1 7, d i n 1 9 decembrie 1940, s-a prevăzut
. 1 Conform
d e�c:h 1 d e re;i, pe �e;:m:i M i n i st e rului 'l u n ci i . Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, a unui
crecLt extraord inar specia!, în <;Umtl de 50 OOO OOO d e lei, pentru acoperirea chel
tuiel i l or n e cC'sare ap l i c ă r i i Decretu l u i-lege privind românizarea personalului din
l n t reprinderi (cf. M. O., P. I, nr. 300, 20 de cem b ri e 1940, p. 6 934).
rn1

nr.

• P �i n lei:ea de faţă nu au fost concediaţi toţi evreii. Cei rămaşi în funcţie
.
be nef1 c 1 au msă de regim
egal cu s a l a ria ţ i i „români de sânge". Astiel, legea
864, publ i c a t ă la 2 octombrie 1 9 4 1 , „a�upra r<'gimului muncii în timp dr. răz-
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boi" , care prevedea suspendarea conced iilor de odihnă, obligând patronii să plă
tească salariaţilor lor pentru concediile cuvenite, dar suspendate, la art. 3 stipula :
„ I ndemnitatea de concediu datorită salariaţilor evrei va fi vărsată de patroni,
în fiecare an, Caselor sau Oficiilor de asigurări sociale, pe seama Subsecre: :1 riatului
de Stat al Muncii. Ele vor fi utilizate la construcţii de locuinţe pentru invalizi,
orfani, văduve ele război, ş.a.m.d.". (M. O., P. I, nr. 23, din 2 octombrie 1 941 ,
p. 5 836). In legătură cu normele de salarizare a evreilor ulterior utilizaţi în ser
viciile publice ale statului,_ j udeţelor, comunelor etc., a apărut o decizie a Con
siliului de Miniştri, care stipula că, pentru timpul efectiv servit, persoanele res
pective vor fi plătite cu salariul celui mai mic grad al funcţiei pe care o înde
plinesc. Ei nu vor primi sporul de scumpete, nefiind asimilaţi funcţionarilor publici
:c.f. M. O., P. I , nr. 63, din 16 martie 1943, p. 2 262-2 263).
� Art.
1 1 , 12, 13 ş i 21 din Legea nr. 806/1940 pentru românizarea persona
lului au fost modificate prin Legea nr. 576, clin 31 august HJ43. Conform noilor
prevederi, s-a renunţat l a pedepsele stipulate la art. 21. Pe baza Legii nr. 5:"6,
„delictul de sabotare a românizării personalului în întreprinderi se peJejJsea cu
închisoare corecţională de la 1 an la 5 ani şi cu amendă de la 50 000 la ol)G OO O l ei.
Dacă infracţiunile au fost comise de cei însărcinaţi, în virtutea oricărui titlu, cu
direcţiunea, administrarea sau reprezentarea unei întreprinderi, stabilimentele res
pective vor fi condamnate, prin aceeaşi hotărâre, la o amendă civilă de la 50 OOO
lei la 5 OOO OOO lei" . Modificarea respectivelor articole, se arată în Expunerea de
motive la Legea nr. 576, a fost dictată de condiţiile excepţionale ale <:!concmiei
de război, care n u îngăduie l i chidarea sau preluarea de către stat a unei intre
prinderi fără serioase repercusiuni asupra economiei generale (cf. M. O., P. I, nr. 204,
clin 1 septembrie 1 943, p. 7 761).

17
1 940, noiembrie 7
RAPORTUL DLUI MINISTRU AL FINANŢELOR
CATRE CONDUCATORUL STATULUI ROMÂN
ŞI PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Domnule General,
Legile În Yigoare rezervă statului dreptul de a produce, a fabrica,
a cumpăra şi a comercializa produsele care formează obiectul de
monopol.
Acest comandament impune, În Împrejurările actuale, ca exerciţiul
dreptului de monopol al producţiunii şi desfacerii produselor monopo
lizate să fie organizat în aşa fel, încât să asigure o distribuţie raţională
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a acestor produse, o desfacere ordonată şi ferită de speculaţiuni în interes
particular şi să creeze posibilităţi de existenţă românilor care, în urma
sacrificiilor făcute pentru ţară, sunt în neputinţă de a munci în mod
normal, cum sunt invalizii şi văduvele de război şi celor care, din cauza
unor împrejurări generale vitrege, au pierdut sursele lor de existenţă,
cum sunt refugiaţii din teritoriile recent evacuate.
Dând ascultarea necesară acestui comandament naţional, avem
onoarea a supune aprobării şi semnăturii Domniei Voastre alăturatul
decret-lege, prin care se anulează toate autorizaţiunile pentru debitele
de desfacere a produselor monopolizate şi exploatate de Casa Autonomă
a Monopolurilor, deţinute în prezent de evrei.
Decretul-lege respectiv acordă deţinătorilor de asemenea autoriza
ţiuni anulate un termen de 30 zile pentru lichidarea cantităţilor de pro
duse monopolizate ce posedă.
Primiţi, vă rugăm, Domnule General, asigurarea înaltei noastre con
sidera ţi uni.
1940, noiembrie 7
Ministrul finanţelor,
G. CRETZIANU
M.O. P.I, nr. 264, 1 0 noiembrie 1 94 0 , p . 6 390

1940, noiembrie 9
GENERAL

ION

ANTONESCU

Conducătorul Statului Român
.

si
.

Preşedintele Consiliului de Mini'ş tri

Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PRIVITOR LA ANULAREA AUTORIZAŢIUNILOR
PENTRU DEBITELE DE VANZARE A PRODUSELOR
MONOPOLIZATE C.A.M. DEŢINUTE DE EVREI
Art. I. Se anulează, pe data publicării prezentului decret-lege, toate
autorizaţiunile pentru debitele speciale, ordinare sau rurale de vânzare a
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produselor monopolizate exploatate de Casa Autonomă a Monopolurilor,
deţinute În prezent de evrei, independent de categoria din care aceştia
fac parte, În baza decretului-lege pentru starea juridică a evreilor din
România, din 9 august 1940.
Dat în Bucureşti, la 9 noiembrie 1940.
Conducătorul Statului Român
si
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
general ION ANTONESCU
Ministrul justiţiei,
MIHAI ANTONESCU

Nr.

3

Ministrul finanţelor,
G. CRETZIANU

i58

M . O . , P.I, nr. 264, 10

noiembrie 1940, p. 6 390

18
1940, noiembrie 10
RAPORTUL DLUI MINISTRU AL JUSTIŢIEI CĂTRE
CONDUCĂTORUL STATULUI ŞI PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Domnule General,
Conform dispoziţiunilor Decretelor-legi nr. 3 0 5 2, din 5 septembrie
1 9'10 şi nr. 3 0 72, din 7 septembrie 1940, avem onoarea a vă înainta pen
tru aprobarea şi semnătura Domniei Voastre alăturatul decret-lege pentru
completarea Decretului-lege din 5 octombrie 1 940, privitor la trecerea
proprietăţilor rurale evreieşti in patrimoniul statului.
Prin aceste dispoziţiuni, se extind la alte bunuri rurale principiile
statornicite prin Decretul-lege din 5 octombrie 1940, privitor la trecerea
proprietăţilor rurale evreieşti în patrimoniul statului.
6

-

cd. 685
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Această extindere se întemeiază pe o veche concepţie românească,
potrivit căreia proprietăţile rurale - principala bogăţie naţională - tre
buie să aparţină românilor. Din asemenea consideraţiuni de ordin politic
s-a inspirat legiuitorul român când a interzis şi în trecut tuturor străinilor
achiziţionarea de bunuri imobile rurale, consacrând acest principiu
într-un text constituţional 1.
Cum, sub noul regim al Statului Naţional Creştin, acest princ1pm
a căpătat un caracter de etnicitate, proprietatea rurală, sub toate formele
ei, urmează, în mod necesar, să treacă în mâna celor de origine etnică
română.
Pentru a nu zădărnici, însă, bunul mers al exploatărilor forestiere
şi pentru a nu paraliza producţia şi posibilitatea de aprovizionare cu
lemne, decretul-lege a lăsat Ministerului Economiei Naţionale latitudinea
să hotărască continuarea exploatării în curs la data publicării acestui
decret-lege, pe timpul anului forestier 1940-1941.
In acelaşi timp, pentru a nu stânjeni drepturile celor care au sin
gură îndeletnicire agricultura, s-a prevăzut că imobilele rurale aflate în
Ardeal şi Bucovina şi cumpărate de aceştia de la proprietari evrei nu
vor trece în patrimoniul statului, cu toate că drepturile cumpărătorului
n-au fost intabulate în cartea funciară, cu condiţiunea să le fi posedat
timp de 5 ani înainte de data de 5 octombrie 1940.
Primiţi, vă rugăm, Domnule General, asigurarea înaltei noastre con
sideraţiuni.
10 noiembrie 1940
Ministrul justiţiei,
MIHAI A. ANTONESCU
M.O., P.I, nr. 2 7 1 , 1 7 noiembrie 1 940, p. 6 486.
1 D a r art.
1 8 a l Constituţiei promulgate c u Decretul Regal nr. 1 360, din
28 martie 1923, prevede : „Numai românii şi cei naturalizaţi români (subl ns. ) pot
dobândi cu orice titlu şi deţine imobile rurale în România. Străinii vor avea drept
numai la valoarea acestor imobile" (M. O., P. I, nr. 282, din 29 martie 1 923).

1 940, noiembrie 1 2
GENERAL �ON ANTONESCU

Conducătorul S tatului Român şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri
Am decretat şi decretăm :
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DECRET LEG E
PENTRU COMPLETAREA DECRETULUI-LEGE
DIN 5 OCTOMBRIE 1 940 PRIVITOR LA TRECEREA
PROPRIETĂŢILOR RURALE EVREIEŞTI
lN PATRIMONIUL STATULUI 1
-

Art. 1. Trec în patrimoniul statului următoarele bunuri aparţinând
evreilor, persoane fizice sau asociaţii e\-reie5ti :
a) pădurile, împreună cu toate construcţiunile, instalaţiunile, u n el
tele, liniile de căi ferate, mijloacele ele transport, aflate pe terenul ace;;t<Jr
păduri ;
b) morile de orice fel şi oriunde ar fi si tuate, p i vt>!c şi t ea s c u rile
ţărăneşti de ulei şi pivele ţărăneşti de postav, si tuate În comunele rurale
şi suburbane, împreună cu terenul clin jurul lor, construcţiunile, instala
ţiunile, uneltele, întregul lor inventar viu �i mort şi toate stocurile de
produse şi materii pri.me ;
c) fabricile agricole de spirt, oriunde ar fi situate, împreună cu
terenul clin jurul lor, construcţiunile, instalaţiunile, uneltele, întregul lor
inventar viu şi m•Jrt şi toate stocurile ele produse 'j i materii prime :
d) industriile forestiere, cu tot terenul, construcţiunile, instala
ţiunile, maşinile, uneltele, liniile de căi ferate, mijloacele ele transport
de orice natură, întreg inventarul viu şi mort necesar normalei lor func
ţionări şi aparţinând evreilor persoane fizice sau societăţi ;
e) stocurile de cereale, nutreturi si recoltele de orice natură ce s-au
găsit pe proprietăţile rurale evrei e şti, t recute în patrimoniul statului în
virtutea Decretului-lege din 5 O['tombrie 1 9-10, pentru tre::erea proprie
tăţilor rurale evreieşti în patrimoniul statului ;
f) întreg inventarul viu sau mort, precum şi recoltele de orice na
tură aparţinând evreilor persoane fizice sau societăţi evreieşti şi care au
servit sau au rezultat din exploatarea imobilelor rurale care au f ăcut
obiectul contractelor declarate nule prin art. 1 0 al Decretului-lege din 5
octombrie 1 940.
Art. 2. Evreii şi societăţile evreie5ti nu vor putea dobândi şi deţine
în viitor, sub nici un titlu, bunurile prevăzute de art. 5 al Decretului-lege
din 5 octombrie 1 940 şi art. 1 din prezentul decret-lege.
Art. 3. Sunt evrei, în înţelesul legii ele faţă, persoanele arătate in
art. 2 al Decretului-lege din 1 1 octombrie 1 9-10 1 •
Sunt sodetăţi evreieşti societăţile ci\'ile sa u comerciale de orice na
tură, în care majoritatea capitalului aparţine evreilor.
Acţiunile societăţilor care stăpânesc bunuri din acelea prevăzute în
art. 3 1al Decretului-lege din 5 octombrie 1 9 -10 şi art. 1 din prezentul
decret-lege se transformă de drept în acţiuni nominative.
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Art. 4. Contractele de exploatare a pădurilor ce trec in patrimo
niul statului se menţin, dacă exploatatorul nu este evreu sau societate
evreiască, statul substituindu-se în drepturile şi obligaţiunile fostului
proprietar.
Art. 5. Contractele cu dată certă anterioară aceleia de 5 o rtombrie
1940, pentru arendarea morilor ţărăneşti, pivelor şi teascurilor de ulei
ţărăneşti, pivelor ţărăneşti de posta\' şi fabricilor agricole de spirt, se
menţin dacă arendaşul nu este evreu sau societate evreiască, statul sub
stituindu-se în toate drepturile şi obligaţiunile fostului proprietar.
Art. 1 1 . Domnii miniştri ai economiei naţionale, agriculturii şi do
meniilor şi justiţiei sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a prezen
tului decret-lege.
Dat în Bucureşti, la 12 noiembrie

1940 2.

Conducătorul Statului R omân
şi
Preşedintele Consiliului de Mini"?tri,
general ION ANTONESCU
Ministrul justiţiei,
MIHAI A. ANTONESCU
Nr. 3 810
M.O.,

loc. cit., p. 6 485-6 486
1 \'ezi doc. 1 2 .

1 Pentru administrarea, locatiunea şi vânzarea bunurilor exproprictte de la
evrei prin Decretele-legi din 5 octombrie şi 12 noiembrie 1940, a fost promulgat
Decretul-lege nr. 783, din 24 martie 1 9 41 in virtutea căruia Mini sterul Economiei
Naţionalei prin Subsecretariatul de Stat al Colonizării şi Populaţiei Evacua le, avea
dreptul să a d mi nistreze aceste bunuri un an ele zile s::iu să le vândă dacă valoarea
,

.i.or nu depăşea 300 OOO de lei (cf. l\I. O., P. I, nr. 73, 27 martie 1941, p. 1 514;.

Pe baza Decretului-lege cl in 12 noiem brie HJ40, au intrat in patrimoniul sta
tului 331 de păduri, in suprafoţ{t de -1 7 455 ha, evaluate la 790 018 438 de lei ;
material lemnos evaluat la 77 690 833 ele lei. Potrivit Decretelor-legi din 5 octom
brie ş i 1 2 noiembrie 1940, din 2 mai 1 9 4 1 (Yezi doc. 1 2, 18, 39), au intrat în patri
moniul statului bunuri industriale legate de economia rurală în valoare de
1 851 341 940 de lei (cf. Trei ani de guvernare, p. 144-145).
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19
1940, noiembrie 1 2
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri
Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
COLEGIULUI MEDICILOR
Art. 1. Colegiul medicilor este organul oficial care reprezintă inte
resele profesionale medicale, asigură propăşirea şi disciplina acestei pro
fesiuni în cadrul Statului Naţional Legionar, în armonie cu interesele
superioare ale Naţiunii Române. Colegiul medicilor este persoană juridică
de drept public şi cuprinde pe toţi doctorii în medicină şi chirurgie de
origine etnică şi religie prevăzute de art. 3, domiciliaţi în ţară şi auto
rizaţi să practice profesiunea medicală ; ei sunt obligaţi să se înscrie
în Colegiu.
CAPITOLUL II
INSCRIEREA lN COLEGIU
Art. 3. Pentru a fi înscris în Colegiul medicilor, se cer acestora
următoarele condiţiuni :
a) să fie de origine etnică română sau de origine ariană, maghiară,
turcă ;
b) să fie de cetăţenie română şi de religie creştină sau mahomedană.

CAPITOLUL III
INCOMPATIBILITAŢI ŞI NEDEMNITAŢI
Art. 5. Exerciţiul profesiunii de medic este incompatibil cu :
a) profesiunea de comerciant ;
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b) profesiunea de farmacist ;
c) orice profesiune de natură a aduce o ştirbire demnităţii profesio
nale de medic ;
ci) faptul de a fi afiliat unei societăţi masonice ;
e) faptul ele a se fi căsătorit cu o evreică sau evreu, ele la punerea
în aplicare a acestei legi.

CAPITOLUL IV
DREPTUUILE ŞI OBLIGAŢIUNILE MEMBRILOR
Art. 7. Numai doctorii în medicină şi chirurgie ele origine etnică
şi religie pre\'ăzutc cil' art. :i ci\-ili sau militari, având dreptul ele liberă
practică, potri\'it legilor în Yigoare şi înscrişi în Colegiul medicilor ro
mâni, \1or putea exercita profesiunea medicală, îngrijind în particular,
spitale sau sanatorii creştine sau turceşti numai bolnavi creştini şi ele
origine etnică română sau ariană şi bolnavi turci ; excepţional, vor putea
da ingrijiri bol na\ ilor enei în cazuri ele urgenţă.
Contra\-enienţii la dispoziţiunile de mai sus, în afară ele sancţiunile
pre\-ăzute de legile speciale, yor fi pedepsiţi conform art . 589 clin Codul
pen '11.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢIUNI PRl\'ITOARE LA MEDICII EVREI
Art. :!9. Medicii etnici enei, ele religie mozaică sau creştinaţi, ca
medici i femei de origine etnică evreiască, fie că sunt sau nu creştinate
�au căsătorite cu rotmîni etnici creştini sau arieni, nu sunt primiţi în
Colegiul medicilor.
Pe data publicări i acestui decret-lege, ei vor fi excluşi din Colegiul
medicilor români 1•
Medicii evrei n>r putea, provizoriu, practica, în concliţiuni�e prevă
z ute în acest capitol "·
Art. 40. Medicii de la articolul precedent vor forma o asociaţiune
profesională pentru fiecare judeţ, condusă ele un singur preşedinte, numit
de către comitetul Colegiului medicilor români judeţean respectiv , dintre
medicii evrei care au dat do\·aclă de pregătire şi probitate profesională.
El va funcţiona până la data rezolvării radicale a problemei evre
i c -:; t i în România şi poate fi oricând revocat ele preşedintele Comitetului
judeţean respectiv al medicilor români creştini, fără drept ele apel sau
recurs.
şi
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Art. 41. Ca atribuţiuni, Asociaţia profesională a medicilor evrei va
a\·ea numai pe cele înscrise la art. 2, punctul e 2 din prezentul decret, cu
putere de lege, toate celelalte atribuţiuni de la art. 2 ::i fiind rezervate
exclusiv Colegiului medicilor români.
Preşedintele Asociaţiei profesionale judeţene a medicilor evrei este
obligat să trimită lunar, la 1 ale fiecărei luni, preşedintelui Colegiului
medicilor români, un raport de numărul şi domiciliul medicilor evrei
respectivi.
Art. 42. Medicii evrei (prevăzuţi la art. 40) vor îngriji numai bol
na,·i evrei, fie În particular, fie în sanatoriile şi spitalele evreieşti "·
Art. 45. Medicii evrei vor avea o carte profesională aparte, al cărei
model se va fixa de Colegiul medicilor români, eliberată de Asociaţia pro
fesională a medicilor evrei, care va purta semnătura preşedintelui Aso
ciaţiei profesionale judeţene respective a medicilor evrei şi viza pre
şedintelui comitetului Colegiului medicilor români respectiv.
Medicii evrei vor fi obligaţi să poarte insignă, al cărei model se va
fixa de Colegiul medicilor români.
Art. 46. [. ] Medicii evrei au dreptul să exercite medicina, în con
d iţiunile arătate la art. 42, numai în localitatea unde îşi au domiciliul
real.
Medicii evrei nu au dreptul să exercite medicina în staţiunile bal
neare sau climaterice şi nici să facă consult medical cu medicii creştini.
..

Art. 5:1. Medicii evrei vor prescrie medicamente, în cadrul art. 42,
numai pe reţete ştampilate cu timbrul sec făcut după modelul stabilit
de către Comitetul Colegiului medicilor ; acest timbru va purta în mod
,·izibil inscripţiunea „medic evreu". Timbrul sec se păstrează Ia Colegiul
medicilor, unde se face ştampilarea.
Medicii evrei vor avea firme profesionale în cadrul art. 37, punc
tele e, f, g �i care vor avea în plus înscris în mod vizibil cuvintele
„medic evreu" .
Art. 54. Comisiunile de disciplină ale Colegiului medicilor vor putea
pronunţa, după gravitatea cazurilor, următoarele sancţiuni pentru medicii
c\·rei :
a) interdicţia temporară a practicii medicinei de la o lună la un an ;
b) în caz de recidh1ă, interzicerea definitivă a practicii medicinei.

Art. 55. Medicii evrei sau asociaţia lor nu vor putea edita nici un
fel de revistă sau publicaţie ştiinţifică sau profesională ; ei n u vor putea
colabora la revistele ştiinţifice sau publicaţiile profesionale româneşti
sau creştine.
87
https://biblioteca-digitala.ro

De asemenea, nu pot fi membri şi nici a asista la şedinţele societă
ţilor ştiinţifice.

Prezentul decret-lege intră î n vigoare pe data publicării lui în Mo
nitorul Oficial.
Dat în Bucureşti, la 12 noiembrie 1940 5•
Conducătorul Statului Român
si
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
general ION ANTONESCU
Ministrul muncii, sănătătii şi
ocrotirilor sociale
·

V. IASINSCHI
Nr. 3 789
M.0.,

P. I, nr. 269, 1 5 n oiembrie 1 940,

p. 6 455-6 460

1 Legea nr. 656, din 30 septembrie 1943, pentru organizarea şi fun::: ţicnarea
Colegiului medicilor revine asupra acestei decizii. Art. 27 al legii din 1943 stipula :
„Toţi medicii evrei vor forma o secţiune aparte a Colegiului, organizată pentru
fiecare judeţ <;>i condusă de câte u n medei, desemnat de ditre Colegiul medicilor,
prin Comitet ul j udeţean respectiv, dintre medicii evrei care au dat dovadă de
pregătire şi probitate profesională" . La art. 29 se preciza : „înscrierea în această
secţiune a Colegiului este obligatorie pentru medicii evrei. Pentru a putea fi înscris,
medicul trebuie să facă dovada că : are cetăţenia română ; că posedă d i p � o r.1ri Je
doctorat în medicină şi chirurgie, precum şi libera practică, eliberată de autori
tatea in drept ; că este stabilit în România înainte de 1 9 1 9 ; că a fost înscris în
Colegiul medicilor până la 15 noiembrie 1939". (M. O„ P. I, nr. 656, din 1 octom brie
r n43, p. 1 637, 1 638).
2 Art. 2, punctul e prevede :
„Colegiul medicilor are ca atribuţiune principală de a crea şi spri j ini insti
tuţiuni de preYeclere 5i a�istenţă pentru medici şi familiile lol"' (:11. O „ P . I „ n r . 2C9,
15 noiembrie 1940, p. G 455-6 456).
3 Celelalte alineate din art 2 menţionau :
- dreptul ColegiultJi medicilor de a veghea la legala executare � profP.
siunii de medic şi la respectarea principiilor de deontologie ;
- dreptul de a fixa onorarii şi minimum ele retribuţiune ;

- dreptul de a arbitra diferendele dintre medici şi instituţiile particulare
sau particulari (cf. M. O„ loc. cit.).
' Conform art. 28 al Legii din 30 septembrie 1943, în cazuri de extremă
urgenţă se putea face excepţie de la această regulă (cf. M. O„ loc cit„ p. 1 637).

5 In şedinţa Consiliului de Miniştri din 30 septembrie 1941, s-a constatat
că au fost scoşi din activitate pe baza legilor rasiale 2 OOO de medici evrei (Arh.
St. Buc. fond P.C.M., Cab„ dos. 476/4 1 , fila 541).
Conform recensământului medicilor din 15 martie 1941, în România erau
5 671 de medici români şi 661 de alţi medici arieni, pentru 13 008 OOO de locuitori.
Proporţia medie era de 1 medic la 2 054 de locuitori. Ceea ce agrava însă această
situaţie era repartiţia defectuoasă a medicilor, în dauna mediului rural. Astfel,
în jud. Teleorman 1 medic revenea la 1 1 539 de locuitori, iar în jud. Vlaşca 1 medic
la 1 2 1 0 1 locuitori (cf. Trei ani de guvernare, p. 341 ).
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2.o
1 940, noiembrie 12
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri
Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU REPRIMAREA INTRUNIRILOR
ŞI MANIFESTAŢIUNILOR CU CARACTER POLITIC
Art. 1 . Cei care determină sau iau parte la întruniri sau mani
festaţiuni cu caracter politic potrivnic prevederilor Decretului-lege
nr. 3 151 din 14 septembrie 1940 1 vor fi internaţi într-un lagăr de muncă
sau li se va fixa domiciliu 'obligatoriu.
Aceste sancţiuni \:or fi luate de Ministerul Afacerilor Interne, pe
baza unui jurnal al Consiliului de Mini5tri.
Art. 2. Când infracţiunile de mai sus sunt comise de persoane de
altă origine etnică decât cea română, sancţiunile prevăzute la art. 1 se
Yor dubla '.!,
Dat în Bucure5ti, la 12 noiembrie 1940.
Conducătorul Statului Român
si
Preşedintele Con siliului de Miniştri,
general ION ANTONESCU
M inistrul justiţiei,
MIHAI i\. ANTONESCU
D. I. nr. 3 802
M.0., P. I , nr.
1

267, :i.3 noiembrie 1 940, p:

6

424

Vezi doc. D .

Dublarea sancţiunilor ,pen tru persoane de a l l ii origine etnic:\ decât cea
ro mână a fost prevăzută şi în cazul Decretului-lege pentru reprimarea întruni·
rilor sau manifcstatiunilor care urmăreau o actiune cu caracter de uneltire îm
i1otriva ordinii sociale existente în stat (Decretul-lege nr. 3 801, din 12 noiembrie
1940, publ icat în M.0., P. I, nr. 267, din 13 noiembrie 1940, p. 6 423-6 424).
2
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2.l
1940, noiembrie 16
Noi , ministru secre t a r d e stat la
Departamentul Educaţiunii Naţionale, Cultelor

şi

Artelor

Decidem :

Art. I. Pe data publicării deciziei de faţă intră în vigoare următorul
regulament privitor Ia obţinerea şi eliberarea cărţilor de liberă profesie
artistică şi Ia autorizaţia pentru întreprinzătorii de spectacole, patroni şi
artişti.
Art. II. Sindicatul artiştilor dramatici şi lirici, Sindicatul artiştilor
i nstrumentişti şi Organizaţia profesională a muzicanţilor lăutari, clacă
\'a funcţiona independent, vor elibera art iştilor dramatici lirici, i nstru
mentişti ş i muzicanţi respectivele cărţi de l iberă profesie, cu respectarea
condiţiunilor de mai jos :
b) Cei care nu sunt absolvenţi ai Academiilor de muzică şi artă
dramatică 11ot dobândi cartea de liberă profesie pe cale de examen.

c) Pentru a fi admişi la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţiuni : să fie ele origine etnică romfmi. Minoritarii c�re
nu sunt ele origine etnică evrei pot candida la examen n umai cu apro
barea Direcţiei Generale a Teatrelor. ln privinţa evreilor, se vor lua
dispoziţii speciale. Până la reglementarea situaţiei lor, ei vor putea obţine
un simplu permis de lucru provizoriu, eliberat de sindicat, pe baza ce
rerii reprezentantului legal al trupei evreieşti respective, ţinându-se
seamă de actele de studii prezentate şi de activitatea artistică din trecut.
E\'feii nu vor putea î nsă avea calitatea de membri ai nici u nui sin
dicat sau organizaţie profesională, fiind însă obligaţi a plăti taxele şi coti
zaţiile cuvenite pentru a li se 1mtea acorda permisul ele lucru .

.\rt. IV. Artistii dramatici, lirici si instrumentisti
· sau dilctant ii de
origine etnică româ nă , precum şi mino�itarii care nu sunt de origi�e et
nică e\'fei nu pot, sub n ici un motiv, să se producă în trupe, formaţiuni
şi orchestre alcătuite din elemente evreieşti sau în localuri deţinute
ele e\·rei.
Aceeaşi interdicţie se aplică şi personalului administrativ, tehnic şi
de serviciu din formaţiunile şi localurile prevăzute în alineatul precedent.
Artiştii evrei de orice categorie se pot produce numai în formaţiuni
şi localuri evreieşti, pe a căror firmă să se menţioneze „Teatru sau local
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e\'reiesc", respectându-se în totul dispoziţiile deciziei
nr. H 400, din 21 septembrie 1 940.

ministeriale

Dată la 16 noiembrie 1940.

Decizia

nr.

Ministru,
TRAIAN BRĂILEANU
55 11 i

M.O . , P.I, nr. 2 7 2 , 18 noiembrie 1 9-1 0 , p. G -!93-G -19-1

1 9 40,

noiembrie

19
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri
Am decretat ş i decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU ROMANIZAREA CASELOR DE FILME,
SALIWR DE CINEMATOGRAF ŞI BIROURILOR
DE VOIAJ ŞI TURISM
Art. 1. Autorizaţiunile pentru funcţionarea sălilor de cinematograf
caselor de filme, acordate evreilor sau societăţilor î n care aceştia sunt
interesaţi sub orice titlu, se retrag.
Beneficiarii acestor autorizaţiuni vor continua să păstreze în mod
provizoriu calitatea pe care le-o dau asemenea autorizaţiuni, până la
data când Subsecretariatul de Stat pentru Presă şi Propagandă va su
prima acest provizorat, acordând autorizaţia de funcţionare unui român
sau unei societăţi româneşti.
Sunt socotiţi evrei toţi cei născuţi din ambii părinţi evrei sau numai
unul, fără deosebire dacă . ei sau părinţii lor sunt sau nu botezaţi în altă
şi
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religie decât cea mozaică, dacă sunt sau nu cetăţeni români şi dacă domi
ciliază sau nu în cuprinsul ţării.
Art. 2. Subsecretariatul de Stat pentru Presă şi Propagandă poate
numi, dacă ''a găsi că este necesar, comisari de românizare Ia cinema
tografele şi casele de filme prevăzute Ia art. 1, fără a fi ob,igat să mo
tiveze decizia sa.
Aceşti comisari vor funcţiona în condiţiile şi cu puterea fixate prin
Decretul-lege nr. 2 26 1 , din 4 octombrie 1 940 1•
Rezoluţiunile prin care comisarii de românizare refuză o aprobare
cerută trebuie comunicate prin scrisoare recomandată solicitanţilor res
pectivi. Recipisa ele predare Ia poştă a scrisorii ţine loc de dovadă de
comunicare. Aceste rezoluţiuni pot fi atacate cu contestaţie la Subsecre
tariatul de Stat pentru Presă şi Propagandă, în 48 de ore de Ia data
comunicării lor.
Hotărârea Subsecretariatului nu poate fi atacată prin nici o cale.
Această hotărâre, cât şi refuzul Comisariatului de Românizare vor
fi nemoth·ate.
An. 5. Eneii sau societăţile în care evreii sunt i nteresaţi, proprie
tari de săli ele cinematograf, trebuie să închirieze, la cererea persoanelor
autorizate ele către Subsecretariatul de Stat pentru Presă şi Propagandă,
sălile respective pe cel puţin un an.
Art. 6. Decretul-lege de faţă se aplică şi birourilor comerciale de
rniaj şi turi�m. cc intră în prcnclerile legii 0.N.T.

Dat în Bucure�ti, la 19 noiembrie J9·10.
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
general ION ANTONESCU
Subsecretar de stat al
presei şi propagandei,
ALEXANDRU CONSTANT
Nr. 3 850
M.O., P.I, nr. 274, 20 noiembrie 1 940, p. 6 5 1 0
1

Vezi doc. 13.
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2.3
1 940, noiembrie 21

DECIZIA
MINISTERULUI MUNCII, SANATAŢII ŞI OCROTIRILOR
SOCIALE
Noi, ministru secretar de stat la Departamentul Muncii, S ănătă ţii
şi Ocrotirilor Sociale,
Având în vedere adresa nr. 8 928 B, din 1 940, a Primăriei Munici
piului Bucureşti ;
A vâ n d în vedere p ro m ova re a comerţului românesc,
Decidem :

Art. I. Toate magazinele alimentare şi anume : măcelăriile, meze
lăriile, lăptăriile, brutăriile, pescăriile, prăvăliile de zarzan1t, fructe, Yân
zările de ouă şi păsări, ceainăriile, restaurantele, berăriile, bodegile şi
cârciumile care aparţin evreilor sau sunt conduse de evrei, precum şi
magazinele de aceeaşi natură care desfac produsele societăţilor cu capital
evreiesc vor fi închise în zilele de duminică şi sărbători legale.
Art. II. Dl director al muncii este însărcinat cu aducerea la înde
plinire a prezentei deciziuni.
Dată la 21 noiembrie 1940.
Nr. 6-1 258

I>·

Ministru,
G. GHITEA
M.O., P . I, nr. 2 8 1 . din

28

noiembrie

1940,

p. G 6 2 9

2. 4
1 940, decembrie 3
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român

şi

Preşedintele Consiliului de Miniştri

Am dec:retat şi decretăm :
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DECRET-LEGE
PE�"I'RU TRECEREA IN PATRIMONIUL STATULUI
A VASELOR ŞI PLUTITOARELOR APARŢINAND
EVREILOR SAU SOCIETAŢILOR EVREIEŞTI
Art. 1. Evreii şi societăţile evreieşti nu vor putea dobândi şi deţine,
în viitor, sub nici un titlu, vase sau plutitoare, maritime ori flU\'Îale,
de orice natură sau denum ire, sul> pavilion român.
Art. 2. Sunt evrei, în înţelesul legii de faţă, persoanele arătate Î ll
art. 2 a l Decretului-lege din 5 octombrie 1940, pentru trecerea proprie
tăţilor rurale evreie?ti În patrimoniul statului 1•
Sunt sorietăţi evreieşti : societăţile anonime, pe acţiuni şi în co
mandită pe acţiuni, în care majoritatea capitalului aparţine evreilor, pre
cum şi societăţile în nume colectiv în comandită simplă şi cooperative
în care unul clin asociaţi este evreu.
Art. 3. Trec În patrimoniul statului, prin efectul prezentului decret
lege şi clin momentul intrării sale în vigoare, vasele şi plutitoarele pre
văzute ele art. 1 aflate sub pavilion român, definitiv sau provizoriu, care
Ia data de 6 sept. 1 9.t.0 aparţineau evreilor sau societăţilor evreieşti.

Art. 6. Drept indemnizaţie pentru bunurile ce trec în patrimoniul
statului, în virtutea prezentului decret-lege, se vor elibera obligaţiuni
producătoare de o clobîndă de 30/o care se declară blocate chiar din mo
mentul emisiunii lor.
Dat în Bucureşti, la

3

decembrie 1940

�.

Cond u::ătorul Statului R 1Jmân
şi

Presedintele Consiliului de Miniştri,
general ION ANTONESCU
Subsecretar de stat al marinei,
amiral KOSTINSKI
Nr. 3 968

M.O., P.I, nr.

1

Ministrul justiţei,
A. ANTONESCU

MIHAI

286, -.!: decembrie 1 940, p. 6 688-6 689

Vezi doc. 1 2 (legea dată î n 4 octombrie şi publicată î n 5 octombrie).

" . In b a z a acestui decret, au fost trecute în patrimoniul statului 146 de Ya�e
ş 1 plutitoare, � Ynlua.te l a 1 318 8.J.9 900 de lei (cf. Trei ani de guvernare. • ., p. 145),
care au fost 1ncrec\111\nte spre exploatare mai întâi Subsecretariatului de Stat al
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Marinei (Decret-lege n r. 180, din 31 ianuari-e U�4 1 , publicat în M. O., P. I, nr. 32,
C.: i n 7 februarie H J4 1 ). De la 1 aprilie 1 941, ele au intrat definitiv în proprie tatea
direcţiunilor Navigaţiunii Fluviale Române, Admini straţiei Comerciale P.C.A. şi
Serviciului Maritim Român, precum şi în parcurile Comandamentului :'.\Iarinei
Regale şi Direcţiunii Marinei Comerciale (Decizia nr. ! O i, din 6 mai 1 94 1 , în
M. O., P. I , nr. IOG, di n 7 mai 1941).

25
1 940, decembrie 4
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român

şi
Preşedintele Consiliului de Mi'niştri
Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
RELATIV LA - STATUTUL MILITAR AL EVREILOR
Art. 1. Evreii, în înţelesul art. 2 clin Decretul-lege din 9 august
1 9-!0, privitor la starea juridică a locuitorilor enei din România, indi
ferent de categoria di n care fac parte, sunt excluşi de la seniciul

militar

1•

Ei sunt obligaţi a plăti taxele militare statornicite prin legi, cum
şi de a presta munci de interes obştesc 2 potrivit nevoilor statului, î n
condiţiunile arătate în decretul-lege d e faţă .>.
Art. 2. Sunt obl igaţi, de asemenea, a plăti taxele militare şi ev rei i
care, din cauza condiţiilor fizice, ar fi găsiţi improprii pentru serviciul
militar, conf. art. 25 din legea asupra recrutării armatei, precum şi cei
excluşi de Ia serviciul militar, conf. art. 3 din aceeaşi lege.
Art. 3. Impunerea la plata taxelor militare se face din oficiu de
către Ministerul Finanţelor, după tabelele nominale de impunere întoc
mite de cercurile ele recrutare.
Aceste tabele vor fi extrase din 1abelele de recensământ ce se
întocmesc separat pentru evrei.
Art. 4. Obligaţiunea la plata taxelor militare sau Ia munci ele in
teres obştesc durează pe tot timpul cât ceilalţi cetăţeni fac parte din
elementele armatei (serviciu sub arme, completare, rezervă şi miliţii),
iar cuantumul taxelor militare variază cu fiecare element al armatei,
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după normele ce se vor stabili prin legea asupra taxelor militare dato
rate de evrei.
Art. 5. Muncile de interes obstesc se execută în folosul Ministe
rului Apărării Naţionale ori în folo�ul celorlalte departamente sau insti
tuţii publice, de acord cu Ministerul Apărării Naţionale, care, prin
cercurile de recrutare, tine controlul eneilor având această obligaţiune ;
ele rnr fi prestate pot�ivit normelor stabilite de Ministerul Apărării
Naţionale.
Art. 6. Obligaţiunile fiscale decurg anual de la data de 1 noiembrie
a a nului recrutării, iar obligaţiunea de muncă de la 1 aprilie a anului
următor.
Art. 7. Evreii constataţi de organele fiscale că nu pot plăti taxele
militare vor fi comunicaţi până la 1 martie cercurilor de recrutare, pentru
a fi întrebuinţaţi la munci de interes obstesc.
Cei arătaţi Ia art. 2, dovediţi insolvabili, nu vor fi chemaţi la munci
de interes obstesc.
·
Art. 8. Pe timpul concentrărilor prelungite, mobilizare sau război,
evreii pot fi utilizaţi în folosul armatei sau la munci de interes obştesc.
Specialiştii cu titluri academice (medici, farmacişti, veterinari, ingi
neri, arhitecţi etc.) vor fi folosiţi, potrivit specialităţii sau pregătirii lor,
în calitate de rechiziţionaţi şi plătiţi cu o diurnă ce se fixează prin deci
ziune ministerială.
Tot prin deciziune ministerială se va hotărâ şi în privinţa asimilării
cu gradele militare a specialiştilor mai sus arătaţi "·
Pentru timpul cât cei arătaţi în alineatele de mai sus sunt astfel
întrebuinţaţi, se deduce cota respectivă din cuantumul taxelor militare,
după normele stabilite de Ministerul Finanţelor, pe baza comunicărilor
f;\cute de cercurile de recrutare.
Art. 9. Pc tot timpul efectuării muncilor de interei;; obştesc, evreii
sunt supuşi atât regimu!ui, c â t şi jurisdicţiunii militare.
Art. 10. Evreii sunt exclu�i, de asemenea, de la pregătirea pre
militară, fiind obligaţi, în schimb, a plăti pe timpul celor 3 ani (de la
1 8 ani la 21 ani) taxa prevăzută pentru premilitari în legea asupra taxe
lor militare datorate ele evrei.
Cei care nu vor plăti această taxă sunt obligaţi a presta munci de
interes obştesc, câte 60 zile anual, după normele stabilite de Ministerul
Apărării Naţionale (Inspectoratul pregătirii premilitare).
Art. 1 1 . Pe data publicării prezentului decret-lege, eneii de orice
grad (ofiţerii şi subofiţerii activi şi de rezervă, maiştrii şi submaiştrii
militari, activi ş i el e rezervă, gagiştii militari activi şi de rezervă, trupa
acti,·ă, precum şi trupa din completare, rezervă şi miliţii) se şterg clin
controalele armatei.
Ei se înscriu într-un registru special central al evreilor la cer
curile ele recrutare respective.
Art. 14. Evreii aflaţi în întreprinderile prevăzute de mobilizarea
teritoriului pot fi rechiziţionaţi pentru lucru, fiind scutiţi de muncile de
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26
1 94 1 , ianuarie 9

RAPORTUL DLUI MINISTRU AL FINANŢELOR
CATRE CONDUCATORUL STATULUI ROMAN
ŞI PREŞEDINTE AL CONSiLIULUl DE MINIŞTRI
Domnule

Genera l ,

Conform dispoziţiunilor Decretelor-legi n r. 3 052, din 5 sep tem
brie şi 3 072, din 7 septembrie 1 940, avem onoarea a vă înainta, pentru
aprobarea �i semnătura d-voastră, alăturatul decret-lege relativ la re
ducerea cotei impozitului proporţional de timbru şi contribuţiei excep
ţionale _de 2 la sută la un sfert, pentru vânzările de fond de comerţ
ce se ful· de evrei sau ,societăţile cu capital evreiesc către cetăţenii
români de origine etnică română sau către societăţi de p erso a n e, com·
puse exclusiv din cetăţeni român i de origine etnică română.
Prin acelaşi decret, s-a reglementat aplicarea 'impozitului propor
ţional de 1iml>ru Ia vânzărHe de acţiuni pentru cazul tcâ ncl acestea se
transmit în totaliltate către terţi, în care caz urmează (a se ( ap l i c a.
exclusiv dhpoziţiunile art. 14, par. 16, l ege a timbrului.
Această �cutire / se aduce în scopul de a se înlesni româ n izarea
vieţii economice, prin dobândirea de către românii de o ri g i ne e t n i că
a fondurilor evreieşti, î n vederea continuării comerţului sau începerii
unuia nou şi n u cu i ntenţia de a se · lichida aceste :î ntreprinderi .
Primiţi, vă rog, Dle Gen eral, asigurarea înaltei poastrc conside
raţiuni.
1941, ianuarie 9
Ministrul finanţelor,
G. CRETZIANU
Nr. 3 7 7 7 1 4
M.O., P. I. nr. 1 0 , 1 3 ianuarie 1 9 4 1 , p.

1941,

147

ianuarie 1 0
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul

Statulu i Român

şi

Preşedintele Consiliului de Miniştri
Asupra r apoI'tului dlui ministru secretar de stat Ia Deparfamcn
itul Fin a n ţel M , cu nr. 377 7 1 4 , din 9 ianuarie 1 94 1 ,

98

https://biblioteca-digitala.ro

interes obştesc, atât pe timp de concentrări, cât şi pe timp de mobilizare
sau război.
Pe timpul rechiziţionării pentru lucru, ei vor continua să plătească
taxele prevăzute de legea asupra taxelor militare datorate de evrei.
Art. 15. Un regulament va dezvolta dispoziţiunile prezentului
decret-lege.
Dat în Bucureşti, la

4

decembrie

1 940 ;;_

Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
general ION ANTONESCU
Ministerul finanţelor,
G. CRETZIANU
Ministerul justiţiei,
MIHAI A. ANTONESCU
Subsecretar de stat pe lângă
Ministerul Apărării Naţionale pentru
Armata de Uscat,
general C. P ANTAZI
Nr. 3 98-1
M.0.,

P. I,

nr. 2 8 7 , 5

decembrie

1 940, p. 6 703-6 704

Vezi doc. 3, art. 7, pct. g ş i art. 10.
:: Termenul de „muncă de interes obştesc " (sau „folos obştesc" ) a fost în·
locuit, prin Decretul-lege nr. 2 068, din 20 iulie 1942, cu termenul „muncă obli
gatorie·', motivându-se astfel această schimbare : „Spre a stabili o distinctiune
între munca de folos obştesc pc care o prestează tineretul român într-un scop
educat i v, constructiv şi patriotic, faţă de munca la care sunt supuşi evreii " (M. O.,
P. I, nr. 167, din 20 iulie 1942, p. 6 027).
:< Conform Decretului-lege nr. 132, din 20 ianuarie 1941 asupra taxelor mili
tare datorate de evrei, obligaţiunile militare şi premilitare ale evreilor se trans
formâ in obligaţiuni fiscale şi de muncă. Obligaţiunile fiscale constau din taxe
mil itare fixe şi proporţionale stabilite în funcţie de impozitele directe datorate
de impozabili. Conform Decretului-lege nr. 882, din 30 martie 1941, taxele fixe
< c u cunoscut noi majorări (cf. M. O„ P. I, nr. 1 7, din 21 ianuarie 1941, p. 339-3U
�i M. O„ P. I, nr. 78, din 1 aprilie 1941, p. 71 9-720).
1 Vezi în acest sens doc. 29.
'' In completarea Statutului militar, a apărut Legea nr. 59, din 2 februarie
1943. A1t. 1 stipula : „Evreul supus obligaţiunilor legii pentru statutul militar al
evreilor este îndatorat a se prezenta pentru prestarea muncii obligatorii la auto
ri Latea indicată, l a ziua fixată în ordinul de chemare". Art. 2 şi 3 defineau con
diţiile nesupunerii la chemare (in 4 zile libere de la data fixată) : în timp de pace,
închisoare de la 2 luni la un an ; în timp de mobilizare sau război, condamnare
la moarte şi confiscarea averii (cf. M. O„ P. I, nr. 28, 3 februarie 1943).
1

7 - cd. 685
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�i nr.

In baza dispoziţiilor Decretelor-legi nr„
3 072, din 7 .septembrie 1 940,

3 052,

din

5

septembrie

Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU REDUCEREA IMPOZITULUI PROPORŢIONAL
DE TIMBRU ŞI A CONTRIBUŢIEI EXCEPŢIONALE
DE 2 LA SUTA LA UNELE VÂNZARI DE FOND
DE COME,RŢ
Art. 1. Impozitul proporţional ele timbru prevăzut de art. 1 5 , p a r. 8 b,
din legea timbrului şi contribuţia excepţională de 2 Ia sută, prevăzută
fa a rt. 14 din legea pentru aşezarea un e i 1 'c ontribuţiuni
naţionale
cxcepţionafo de 2 l a sută, se reduc Ia un sfert pentru vânzările de foml
de comerţ �au .,de părţi componente ale fon dului de Jcomcrţ, proprie
tatea firmelor i n di v i d ua l e evreieşti sau ale societăţilor de persoane cu
capital evreiesc sau în majo r ita te aparţi nînd evreilor, către cetăţe n i
români .'tic !origine etnică rom:î nă sau către s oc i etă ţ i de persoane cu
capital aparţinând în întregime cetăţenilor româi1i
ele origine etn ică
.

roman a
•

-

I.

Dat în

Bucureşti, Ia 10 ianuarie

1941.

Conducătorul Statului. Român
si
siliului de Ministri,
Presedintele
Con
.
.
general ION ANTONESCU

Ministrul f i n a n ţe lo r ,
G. CRETZIANU

Nr. ·15

M.0„

loc.

dt.

1 Dispoziţiile acestui Decret-lege au fost în vigoare până la data de 30 iulie
1041. Ulterior, printr-o decizie a Mini sterului Finan ţelor, s-a mai dat o p relungire
pt;nă la ăata de 31 decembrie 1942 (cf. M. O„ P. I, nr. 1 24, 31 mai 1 9 4 1 , p. 4 5-1 0).

2. 7
1 94 1 ,

ianuarie 1 4
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român
�i
Preşedintele Consiliului de Miniştri
Am decretat şi decretăm :
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DECRET-LEGE
PENTRU EFECTUAREA RECENSAMANTULUI
GENERAL AL ROMANIEI DIN 1941
Art. 1. Ministeru] Coordonării este însărcinat cu recensământul
general al României din 1 94 1 .
Art. 2. Recensământul general din 1 9 4 1 are drept scop o inven
tariere generală a populaţiei şi a bu nuri l or şi va cuprinde următoarele
capitole principale : pop ul a ţi e, l ocuinţe şi clădiri, întreprinderi comerciale
şi industriale, exploatări agricole, refugia ţi şi expulzaţi, precum şi un
recensământ special al popul aţ iunii de origi ne etnică evreiască 1 .

Dat î n Bu c u reşt i

,

l a 1 4 ianuarie 194 1 .

Conducătorul Statului Român
si
Preşedintele Consili ului de Miniştri,
general ION ANTONESCU
Nr. 67
M.O.,P.I.,

nr. 1 2, 1 5 ianuarie 1 94 1 , p. 1 7 6

1 In
legătură
vezi d o c . 54.

cu

recensământul

special

al

populaţiei

de

„sânge

evreiesc � .

2.8
1 9 :1 1 , ia nuarie 1 8

RAPORTUL
DLOR MINIŞTRI AL ECONOMIEI NAŢIONALE
SI AL JUSTITI EI CATRE CONDUCATORUL
.
STATULUI R.O NIAN ŞI PREŞEDINTE AL
CONSI LIULUI DE MINIŞTRI
!lomnuk G eneral,
Conform dispoziţiunilor Decre lclor-legi nr. 3 052, din 5 septembrie
şi nr. 3 072, din 7 septembrie 1 940, avem onoarea a vă înainta, pentru
ap robare a şi semnătura Domnic-i Voastre, alăturatul decret-lege cu pri-

100
https://biblioteca-digitala.ro

vire la. abrogarea legii din 5 octombrie 1940 pentru înfiinţarea comisa
rilor de românizare.
Instituirea comisarilor de românizare a avut ca scop organizarea
unui regim economic stăpânit de interesul naţional şi de primatul nos
tru etnic, într-un anumit moment, împiedicând astfel trecerea sub nume
româneşti simulate a Întreprinderilor eueicşti sau străine de interesele
noastre ; de asemenea, a urmărit o informare exactă asupra drepturilor
şi i ntereselor economice aflate În mâinile străinilor de rasă şi religie.
Acest scop a fost realizat În parte până azi.
Statul trebuie să păşească Ia organizarea unui sistem de conducere
şi de control unitar, pentru a pregăti viitoarea reformă de reconstrucţie
a vieţii economice ; În acelaşi timp, el este chemat să înlăture primejdia
unui marasm economic În producţia naţională şi în exerciţiul comerţu
lui, datorit unei dezordonate transferări de fonduri comerciale şi indus
triale.
De aceea, în locul comisarilor de românizare, am socotit că este
indispensabilă constituirea unui organ central de cenzură a tuturor fap
telor şi actelor În legătură cu funcţionarea normală a întreprinderilor
de comert si industrie.
In �i i tor, controlul se va exercita printr-o Comisie centrală insti
tuită Ia Ministerul Economici Naţionale, care să dea aviz asupra actelor
de dispoziţie, cum şi a celor de administraţie mai importante a între
prinderilor, urmând ca, pe baza acestui a \"iz, Ministerul Economiei Na
ţionale să dea autoriza�ia cerută asupra operaţiunilor ce fiecare urmează
a face.
Primiţi, vă rugăm, Domnule General, asigurarea înaltei noastre con
sideraţiuni.
1 941, ianuarie 18
Ministrul economiei naţionale,
MIRCEA CANCICOV
Ministrul justiţiei,
MIHAI A. ANTONESCU
Nr. 5

621

M.O., P.I, nr. 1 6, 19 ianuarie 1 9 4 1 ,

p.

318.

1 9 4 1 , ianuarie 1 8

GENERAL ION ANTONESCU,
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Mini�tri
Am decretat şi decretăm :
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DECRET-LEGE
PENTRU ABROGAREA DECRETULUI-LEGE
DIN 5 OCTOMBRIE 1940 ŞI INSTITUIREA CONTROLULUI
MINISTERULUI ECONOMIEI .NAŢIONALE ASUPRA
INTREPRINDERILOR COMERCIALE ŞI INDUSTl:UALE
Art.

Se desfi i n ţează, pc d a ta p ubl icării

I.

prezen t u l u i decret-lege, Decretul-lege cl i n
fiintarea comisarilor de

romf rnizare.

5

în

Monitorul

o ctombr ie

Oficial a

19-lO p e ntl'u î n

' Art· I I . In trepri nderile pc lângă care s-au numit comisari de ro
mânizare nu pot face nici d i rect, n i ri i n d i rect, personal sau prin p rc 

p u ş i , a c tele arătate m a i jos, clcrilt c u mtloriwrca prealabi l ă a M i n i s t e r u l u i Economici Naţionale 1 :
a) c umpărarea sau î n s t r ă i n ;\rea i mobi lelor, î n străi narea . moh i l c l o r
î ntrud'1 t n u este cerută de n c \·oi l e ml m i n i stra ţ i u n i i , c u m ş i Cl):lslHui rca
de drepturi reale asupra oricărui lucru i mobil ;

h) contin uarea s ub alt n ume
dustriale sau comerci ale ;

ori desfi i nţarea unei î ntreprinderi i n·

c) î ncheierea contractului ele a s i gurare asupra vieţi i , rentă v i ageră
sau de î n tre ţ i nere viageră ;
·

ţ

comerţ ;
c) tranza c ţ i u nea ;
f) compromisul ;
g) ren unţarea sau rccu ni>aşterca unui drept ;
h} renu n ţarea la mo�l e n i re sau legat ;
i ) convenţi unea de împărţeală şi actul de i n diviziune
d) loca iunea unui fo n d de

�

î n chirierea sau are ndarea pen tru m a i mult de 5 ani, pre cum � i
reîn noirea acestor contracte, f ă c u t ă î n a i ntea expirării cu mai mult de
doi ani penirn imobilele rurale sau c u mai mult de un a n p e n t ru cele
urbane ;

j)

k) î n general, con tractarea oricărei obligaţi uni care depăşeşte drep
t ul de admi n i s traţie, în executarea negoţului sau i ndustriei pc care Ic
exercită i n t repri n derea.

Al'l. I I I . Aprobarea JHC\'ăzută ele art. 2 SC \'a acorda pc baza avi
zului u ne i com i s i u n i consti tuit[: l a M i n i sterul Economici Naţionale.
._

Art. IV. J\ c l el c en umerate
bilă sunt n ule de d rept.

la art. 2 făcute fără aprobarea preala

Nu litatea se v a pronunţa de justi ţie, la cererea Mi nisterului Eco
nomici Naţionale, conform proceduri i speciale cc se va sta b i l i pri n decret
de M i n isteru l J ustiţie i .
Art:

V.

Toate

ş i rămân a brog a t e.

dispoz i ţ i unile

c o n t rare

prezen tului

1 02
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clccrct-legc s u n t

Dat în Bucureş ti,

Ia

1 8 ianuarie 1 9-1 1 .

Cond ucătorul Statului Român
si

Preş ed i n te l e Con �i li u l u i

genera l

M i n istru l e co n om i e i

de Miniştri,

ION ANTONESCU

n aţi o nal e ,

MIRCEA CANCICOV

Nr. l � l

M.O., loc.

Ministrul justiţiei,
MIHAI A. ANTONESCU
ci t . ,

p . , 3 1 7- 3 1 8

1 Cf. Deciziei nr. 1 4 1 733/1941, din 2 1 ianuarie 1941, a M.E.N., intra în atri
buţia acestui minister şi ştampilarea pentru nominali zarea acţiunilor, operaţiune
încredinţată până atunci comisarilor de românizare (cL M. O., P. I, nr. H I, din
2 2 ianuarie 1941). Cf. Decretului-lege nr. 8 1 1 / 1941, din 24 martie, acţiunile socie
ti\ţilor constituite şi având sediul în ţară n u puteau fi decât nominative (cf. M. O.,
P. I, d i n 25 martie Hl41).
.

29
1941, ianuarie 27
-,

Noi, general ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român
Preşedinte al Consiliului de Miniştri
şi
Ministru secretar de stat l a D ep a r t am e ntu l
Apărării Naţionale

Având în vedere ar t . 8 d i n Decretul-lege relativ la statutul milit ar
al evrei lor, publicat în Monitorul Ofi c i a l , nr. 2 8 7 , di n 5 de cem b rie 1 940,
Decidem :

Art. I. Medici i , f a rm a ci şt i i , v e t e ri nar i i , i ngi n erii şi a rh i te c ţii evrei
care Ya fi n ece sar a fi re ch i z iţ ion a ţi şi întrebuinţaţi în armată pe timpul
concentrărilor prelungite sau al războiului vor fi consideraţi asimilaţi
în gradul c c au avut. Ei vor fi p lăti ţ i c u solda gradului cu care sunt
asimilaţi, calcul ată pe zile servite 1 •
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Art. II. Medicii, farmaciştii şi veterinarii evrei vor purta uniforma
specialităţii ce au avut, cu semnul lui Esculap la şapcă, pe culoarea res,.
pectivă (roşie, verde sau albastră).
Ei se vor i ntitula „medic" („farmacist", „veterinar") dacă sunt
asimilaţi cu ofiţerii şi „medic ajutor", dacă sunt asimilaţi cu subofiţerii
sau gradele inferioare.
Inginerii şi arhitecţii enei vor purta uniforma armei de prove
n ienţă, cu un compas brodat la şapcă, având braţele de câte 4 cm l un
gime şi deschiderea lor de 45°, precum şi litera I pentru ingineri, res
pectiv A pentru arhitecţi, î n interiorul compasului.
Ei se vor intitula „inginer" („arhitect") dacă sunt asimilaţi cu ofi
ţerii şi „inginer ajutor" („arhitect") dacă sunt asimilaţi cu subofiţerii
sau cu gradele inferioare.
Art. III. Evreii asimilaţi în gradele ce au antt vor purta pe rontra
epoleţi următoarele semne distinctive :
A. Medici, farmacişti, veterinari

1· Gradele i nferioare (soldat, fruntaş, caporal şi sergent) o cruce
roşie, respectiv verde sau albastră.
2. Subofiţerii (sergent major, plutonier, plutonier major, plutonier
adjutant) o stea de metal alb în şase colţuri, cu diametrul de 1 cm.
3. Ofiţerii, potrivit gradului ce au avut şi anume :
- sublocotenentul, o stea de metal galben î n şase colţuri, c u dia
metrul de un centimetru ;
- locotenentul, două stele de metal galben, după acelaşi model,
cusute de-a lungul contraepoletului, pe mijloc, la un centimetru depăr
tare una de alta ;
- căpitanul, trei stele, aplicate la fel ca la locotenent.
Ofiţerii superiori vor purta aceleaşi stele ca ofiţerii inferiori, apli
cate pe galonul de ofiţer superior de-a lungul lui, respectiv o stea pen
tru maior, două pentru locotenent-colonel, trei pentru colonel.
R I ngineri, arhitecţi

1. Gradele inferioare vor purta brodat pe contraepoleţi acelaşi
compas ca la şapcă, cum se prevede la art. II alineatul 3 de mai sus.
2. Subofiţerii şi ofiţerii vor purta, de asemenea, pc contraepole�i
aceleaşi semne distinctive (stele albe sau galbene) ca şi medicii, farma
ciştii şi veterinarii, cum se arată mai sus, sub litera A, punctele 2 şi 3.
Art. IV. Medicii, farmaciştii, veterinarii, i nginerii şi arhitecţii enci
chemaţi sub arme în condiţiunile articolelor precedente vor fi conside
raţi, sub raportul comenzii, răspunzători pentru materialele cc au în pri
mire, al ierarhiei, al disciplinei şi al jurisdicţiunii, potrivit gradului cu
care sunt asimilaţi.
1 04
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Art. V. Comandamentele, unităţile şi formaţiunile de seniciu ale
armatei sunt însărcinate cu executarea prezentei decizii.
Dată la 27 ianuarie 1941.
Conducătorul Statului Român,
Preşedintele Consiliului de Miniştri
şi
Ministrul apărării naţoinale
general ION ANTONESCU
Nr. 23 325
M.O., P.I, nr. 37, 1 3 februarie 1 94 1 , p. 732-733
1 Având î n vedere nevoia stabilirii unui regim unitar a l evreilor specialişti
titraţi (medici, ingineri, arhitecţi sau alţii) referitor atât la prestarea muncii obli
gatorii sau în alte servicii ale armatei, cât şi l a drepturile lor materiale, Decizia
nr. 1 305 a Min isterul u i Apărării Naţionale, din 23 iulie 1942, stipula că toţi titra \ i i
sunt obligaţi a presta, 9 0 d e zile într-un an, muncă obligatorie, în domeniul pre
gătirii lor. Pe tot acest t imp, ei vor primi drepturile de soldă, hrană şi întreţi nere
cuvenite trupei. Cu solda gradului cu care au fost asimilaţi vor fi plătiţi pentru
munca depusă după ce au prestat munca obligatorie prevăzută (cf. M. (l., P. I ,
n r . 1 74, d i n 29 iulie 1942, p. 6 348).
Prin Decizia nr. 4 423 a Ministerului Apărării Naţionale, din 28 decembrie
1943,
titraţii evrei întrebuinţaţi în
armată în cadrul
muncii obligatorii, pe
timpul concentrărilor prelungite sau al războiului, erau consideraţi asimilaţi in
gradul ce au avut pe timpul când făceau parte din elementele armatei, salari
zarea lor făcându-se potrivit dispoziţiunilor speciale date în acest sens.
Prin această decizie, au fost anulate Decizia nr. 23 325, din 27 ianuarie 1941,
precum şi toate celelalte decizii contrare acestei dispoziţii (cf. M. O., P. I , nr. 304,
c1 ! n 31 decembrie 1 943, p. 12 011).

30
1 9 4 1 , februarie 5

GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri
Am d ecretat şi decretăm :
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DECRET-LEGE
PENTRU REPRIMAREA FAPTELOR CE PUN
IN PRIMEJDIE EXISTENŢA ŞI INTERESELE STATULUI
CAPITOLUL I
INFRAC'.f.'IUNl ŞI SANCŢIUNI PENALE
J\rt. 1. S e pedepsesc cu moartea cei care :
a ) pos e d ă sau poart5 a rme, muni ţ i u n i , e x p l oz i bi l e fără a n toriza ţiunc
legală ;

h) j efui e sc în bande, oricare ar fi n u mărul membrilor lor, depozi te
p u b l i c e de materi a le, mărfuri, muniţiuni, armament, explozibile ori case le
p ublice de ban i sau valori ;
c) s ustrag muniţiuni, arni e ele orice fel, d i n cazărmi, depozite, fabr i c i
aparţinfmd statului sau particularilor sau clin orice loc a l a l a rmatei ori
a l au torităţilor care a u sarcin a menţinerii ordinii ;

el} îndeamnă p ri n viu g rai sau pri n orice mijloace l a manifestaţiuni
sau acţ iuni c u caracter de uneltire î m p o t ri v a ordi n i i politice s a n sociale
existente în stat, împărţirea sau distribuirea averii a ltora, scu tirea ele
i mpozite ori l upta de clasă ;
c) trag cu armele d i n clădiri ori ad ă p o st u ri sau de oriunde asupra
membrilor guvernului, org a n e l o r autorităţ i i p u b l i c e sau armatei, i n d i
fere n t de re z u l tatul obţi nut ;
f) ocupă fără drept legal edificiile publice ;
g) distrug instalaţiiie de uti litate pu b l i c ă ;

h.) tipăresc, scriu, desenează sau multiplică în o r i c p mod ori împart
cc ar c o n ţ i n e u n î ndemn la să\ f1 r
şirea u n u i act sau man ifestarea u n ei i d ei c a re consti l u i e o u n e l tire î mpo
triva ordinii existente În stat.

m a n uscris e , manifestări, schiţo.!, desene

Art. 2. Se pedepsesc cu m o a r te a următoarele infracţili n i prevăzute
ele Cod ul penal :

!\. tentatele c o n tra persoanei Regelui � i Fa m i l iei R e gal e (art. 20 I) ;
unel tirea contra or d i n i i soc i a le (art. 209, p a rt ea a I I-a, l it a şi c) ; răzyră
t i rca (art. 2 1 0 ) ;
i nsurcc ţ i u nea armată (art. 2 1 1 ) ;
uzurparea m i l i t a r ă
(art. 2 1 2) ; coal iţi a fu ncţ iona r i l ar con tra sigura n ţei statului ( a r t . 2 1 7 ) ;
i n stig a rea n ntimilitară (art. 2 1 8) ; complotul (art. 2 2 7 ) ; omisiunea de
n u n ţării complotului (art. 228) ; rebel iunea (art. 259, 260, 2 6 1 , 262) ; vio
.

.

l enţa c o n tra armonici sociale (art. 3:JO) ; î nlesnirea i n îracţiu n ilor contra
l i n işti i publice (art. 335) ; provocarea ele pericol public (art. :152} ; peri
colul de catastrofă de c a l e ferată (art. 359, 360, 361, 364) ; peri c o l ul pu
blic pri n stricarea mijloacelor ele comunic a ţ i e
telefon, telegraf, radi o
(art. 3 65, 366), p r e c u m ·�i omorul (art. '1 6 :J, 46·1, p unc te le l , 2, 3 şi
8),
când este comis î n scopul de u n e l t ir e î mp o triva ord i n i i politice sau sociale
ex istente î n stat.
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https://biblioteca-digitala.ro

Art. �l. S e pedepsesc cu mu n ca silnică pc viaţă cei c <:rc, cu prilejul
. . rţ i unilor cu caracter de unel tire înpotriva ordinii p u b l i c e sau sociale
�·x i > tcntc î n s tat :
a) a t i n g l i bertatea individului ori domiciliului său ;
h) \ i o l e ază SflU uzurpă proprictat�a ;
, , ·c) o rg a n i ze az ă d i n s t răi n ă t a t e sau dau directive în ţară pentru for- ·
;narea
u n ei orga n izaţiu n i î n scopul de a tu l bu r a ordinea publică sau
s i g u ra n ţa i n terioară ori e x t e ri o a r ă a s t atului sau se asociază unor ase
'

men e a orga n izaţiuni ;

d) î n l e sn es c pc orice calc i n t rarea sau ie ş i r ea cli n ţară a p e rsoan e l or
care activează în scopul mai sus arătat ;
e) transmit sau procură, în ori g i n a l sau. copie, u n ui guvern străin.

agen ţ i lor s ă i sau oricărei alte persoane fără c a l i tate de a lua cunoştinţil
de e l e sau divulgă în totul sau în parte documente de ordi n dip lomatic
sau ele orice altă natură, emanând din partea gtl\'ernului sau autorit ă ţ i l o r
pu b l i c e ş i i nteresând ord inea de s t a t a României ;
f) i ntră în leg ă t u r ă cu vreo p e rsoan ă vre o autoritate puhl i d sau
vreo a s o c i a ti u n c cu caracter
i n tcrnational din tară· sau s trf1i n ă t a te, c u
·
s c o pul ele a primi i n s t ru c ţ i u n i sau aju t o a r e de or i ce f e l p e n t r u pregă t i rea
unei revoluţii pol itice sau sociale.
Pedeapsa se a p l i că i ndependent de pierderea cetăţeniei.
Art. 4. Este i n terzisă orice
consti tuire de organizaţiune politică
neau t orizată de stat.
,\rt. 5. Este i n terzisă consti tuirea de asociaţ i u n i cla ndestine snh
orice fo rmă sau care a u o activitate clandestină, precum : loji ntasonice,
grupuri, nuclee, cuiburi şi a l te asemenea formaţi u n i potrivnice ord i n i i
exi s tente î n stat.
·
Art. G. Este i n terzisă constituirea de organizaţi uni cu ca racter re
ligio5, cultural, politic s a u social a l căror scop s a u activ i tate tind la pri
mejdu ir ea 'ord i n i i î n stat şi u r m ă re s c să dea o a coperire l eg a l ă u nei
acti\'Îtăt i i nterzise.
i\ � t. 7. Conducătorii şi cei ce fac parte cli n organizaţiunile sau for
maţi u nile prevăzute de art. 4, 5 ş i G se vor pedepsi cu m u n c a silnică de
la 1 0 I a 25 ani.
,

.

·

Simpla p art i c ipa r e la vreun a din adunările asociaţiunilor sau for
maţi u n i l or i n terzise de prezenta lege, precum şi propngancla prin grai
sau pri n scris pentru c o n s t i tu i rea Jor sau transmiterea de ord i ne sc rise
sau \'Crbalc în vederea aceluiaşi scop se pedep seşte c u a c eeaş i pedeapsă.
Art. 8 . Este

.

i nterzis

mersul

în

formaţiune

m i l i tară

pc

străzi ori pieţe publice, în scop de mani festaţie politică sau socială.

şosele,

Este, de asemenea, in terzis de a cânta în grupuri, p e jos, Î n a uto

mob i le, În tren sau folosind orice alt mijloc ele transport arii ce ar putea
fi socotite ca exprimarea unor anumite idei politice sau sociale ori ele
a

reproduce prin orice mijloace, în public, asemenea a r i i .
Art. !:>. Este

i n terzis a participa la man i festaţiuni ele stradă sau

pi:oresiu iri", în sc o pu l propagandei sau ori c ă rei a l t e acţiuni cu cnra ctcr
ele uneltiri î m p o t r i v a ord i n i i p oli tice sau so ciale existente î n stat.
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Art. 1 O. Este interzis de a primi, sub orice formă, direct sau prin
persoană interpusă, sume de bani sau alte foloase materiale, fie de Ia
români, fie de la străini, în scopuri oprite de prezenta lege.
Art. 1 1 . Călcarea dispoziţiunilor din articolele 8, 9 şi 10 se pedep
seşte cu munca silnică de la 5 la 15 ani.
Art. 1 2. Se pedepsesc cu munca silnică de la 5 la 10 ani cei rare :
a) calomniază, defăimează sau aduc injurii Regelui, Co n ducătorului
Statului sau membrilor Guvernului ;
b) acuză membrii Guvernului sau şefii autorităţilor de spirit iudaic
sau francmasonerie, fără a putea face dovada verităţii 1 •
Art. 1 3. Se pedepsesc :cu temniţă grea ele la 3 Ia 1 0 ani cei (·are :
a) aduc atingere onoarei sau demnităţii şefilor autorităţilor publice
sau Întreprind orice acţiuni de natură a ştirbi prestigiul autorităţii ;
b) poartă În public uniforme, când prin aceasta se manifestă afilie
rea Ia o asociaţie sau Ia o înţelegere neaprobată de autoritatea publică
sau de lege ;
c) iau sau prestează orice fel de jurământ, în afară de jurământul
cerut sau autorizat de lege ;
ci) cunosc pe autorii unei infracţiuni prevăzute în prezenta lege şi
nu îi denunţă autorităţilor ;
e) dau sprijin material, personal sau în calitate de directori ori
administratori ori prepuşi ai asociaţiilor sau societăţilor ele orice natu
ră, în orice fel, unor autorităţi publice sau asociaţiuni din ţară sau străi
nătate care urmăresc scopuri interzise ele prezenta lege.
Art. 1 4. Delapidarea până la suma sau valoarea de lei 50 OOO se
pedepseşte cu munca silnică de Ia 5 la 8 ani ; de la 50 OOO lei la
1 OOO OOO Iei, cu munca silnică de Ia 10 Ia 25 ani ; iar dacă suma sau
valoarea delapidată este mai mare de lei 1 OOO 000, pedeapsa este moartea.
DISPOZIŢIUNI COMUNE
Art. 1 5. Pe lângă pedepsele aplicate celor condamnaţi Ia infrac
ţiunile prevăzute în prezenta lege, instanţele vor mai pronunţa şi urmă
toarele sancţiuni :
I . degradarea civică pe toată viaţa ;
2. confiscarea întregii averi mobile şi imobile ;
:J . destituirea din func;ţiunile publice ;
4. pierderea pensiei ;
5. anularea diplomelor de stat sau particulare ce posedă ;
6. interzicerea de a mai ocupa vreo funcţiune sau îndeletnicire cu
caracter intelectual, sub sancţiunea prevăzută Ia art. 24, alin . final ;
7. interzicerea de a purta decoraţii.
Bunurile confiscate vor fi trecute Ia fondul de reconstrucţie al
statului.
Art. 1 6 . Când infracţiunile prevăzute prin prezenta lege sunt comise
de evrei sau de persoane de altă origine etnică decât cea română, ori de
comunişti, pedeapsa se va dubla, fără a putea depăşi maximum general.
1 08
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Art. 17. Instigatorii, complicii, favorizatorii şi tăinuitorii la infrac
ţiunile prevăzute în prezenta lege se pedepsesc ca şi autorii.
Celor care au participat Ia infracţiuni, dacă, înainte de a fi urmăriţi,
denunţă autorităţilor pe făptuitori, li se va reduce pedeapsa cu un grad
când aceasta este moartea sau munca silnică pe viaţă. Aceasta din urmă
se va reduce la maximum muncii silnice pe timp mărginit. ln toate cele
lalte cazuri, pedeapsa se va reduce Ia minimum pedepsei prevăzute de
prezenta lege.
Art. 18. Părinţii sau tutorii care nu exercită asupra minorilor aflaţi
sub privegherea lor cuvenita supraveghere vor fi pedepsiţi, În cazul
când minorul săvârşeşte vreuna din infracţiunile 1nevăzute de această
lege, cu inchisoare corecţională de Ia 1 Ia 5 ani, dacă fapta lor nu este
pedepsită de această lege cu o pedeapsă mai m3re.
Cu aceeaşi pedeapsă se vor pedepsi şi patronii care, cunoscând acti
vitatea potrivnică prevederilor acestei legi a salariaţilor sau ucenicilor
din Întreprinderea lor, nu Încunoştinţează autoritatea în drept. Lipsa de
supraveghere a patronului, în cazul când salariaţii sau ucenicii au săvârşit
una din infracţiunile prevăzute de această lege, se pedepseşte cu închi
soare corecţională de la 6 luni Ia 1 an.
Art. 19. Cei care locuiesc în apartamentul din care s-a săvârşit
i nfracţiunea prevăzută de art. 1, lit. e, se vor pedepsi cu aceeaşi pedeapsă
ca şi autorul infracţiunii.
Vor fi apăraţi de pedeapsă :
a) cei care, locuind În acelaşi apartament cu infractorul, au în cunoş
tinţat autoritatea de purtările dubioase ale infractorului ;
b) cei în al căror apartament infractorul a pătruns prin violenţă
şi n-au avut posibilitatea denunţării.
Art. 20. Infractorii minori care au împlinit vârsta de 15 ani vor fi
pedepsiţi cu pedepsele prevăzute pentru majori.
Art. 2 1 . Asociaţiile şi societăţile de orice natură care dau sprijin
material, în orice mod, unei asociaţii sau grupări interzise de prezenta
lege sau vreunei persoane care a comis infracţiunile prevăzute de această
lege se vor dizolva şi li se va confisca în�reaga avere, fără prejudiciul
sancţiunii penale prevăzută de art. 1 3 , lit. e, pentru directorii şi admi
nistratorii lor.
Bunurile confiscate vor fi trecute la fondul de reconstrucţie al
statului.
CAPITOLUL II
MĂSURI DISCIPLINARE
Art. 22. Este interzis funcţionarilor publici care primesc sub orice
formă sau titlu o retribuţiune de Ia stat, judeţ, comună, regie, casă auto109
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no mă, acl mi n i st ra ţ i une c omerc i al ă, d i r e c ţi e s pe ci a l ă sau orice altă i nstitu

ţiune publică ori aşezământ al cărui buget este supus

aprobării unui

organ tutelar d e a face parte clin vreo organizaţiune sau grupare p o l i ti c ă

n e a u t o ri z a t ă de stat.
Fu ncţionarii pre v ă z uţ i mai s u s , clin momen t u l trim iterii lor î n j u de



cată pentru vreuna d i n faptele prevăzute ele prezenta lege şi i n dcp e ml e n t

de a p l icarea vreunei s a n cţ i u n i p en a l e , vor fi des t i t ui ţ i ele ministeru l d e
c a r e d e p i n d sau ele m i n i ste r u l care exerdtă
con trolul i nstituţi u n i i d i n
care fac p a rt e .
Ei vor p ierde şi d reptu l la pensie cli n m om e n t u l d e sti tu i ri i
23. Este i n terzis st u d enţi lor şi elevilor de la şcolile ele orice
g ra d de Î11\'ăţământ de a adera la a cţiu n i p o l i tic e sau de a p a r ti c i pa Ia
m a n i fe s t a ţ i i.m i cu c a ra c t e r p o l itic sau social.
.

Art.
De

<!

s e mcnen

ci nu p o t

par ticipa l a reu n i un i d e n i c i un fel, c u

excepţia ş ed i n ţe l o r ele curs, i n s ti tu t e s a u conferinţe ş i n umai s u b cl i rec.ta
,

co n d u c e re a membrilor corpului didactic. Ei pot. participa Ia r e u n iunil e

asoci a ţ i u n ilor stuclenţeşti, fun c ţi o n â n d în mod legal.

Cei c c s e vor abate de l a cl ispozi ţ i u n i l c p re z entei legi, i ndependent
vor fi exmatriculaţi ele către rectorii
un i ve r s i t ă ţ i l o r sau ele d i rectorii şcoli lor re s pe c t i v e şi nu vor · ma i putea
fi ins{'rişi î n n i ci o şcoală ele stat ori 1>arti c u l ară, i a r d i plomele cc p osedă
vor fi anulate.
d e a pl i c a r ea s a nc ţi u n i l or p e n a l e

,

Este in terzis s t u d e nţilo r şi elevi lor, sub s a n c ţ i u n ea prevăzut{l l a
I , de a poseda sau purta a rme de orice fel , chiar cu auto- .
rizaţiune lega l 5 .
. Art. 2 4 . Este i n t er z i s profesorilor 'de o r i c e grad de învăţumfm t de a
fa c e p ro p ag a n dă po l i ti c 5 sub orice form5 î n �coa l ă sau de a î n t repri n de
cu · studenţ i i sau elevii ori c e fel de acţiuni c a r e a r p u i c a a v e a scopuri
p ol i t i c e
art.

I, alin.

._

.

Cei care se abat ele la d ispoziţiunile a l i n e a t u l u i precedent, indepen-.
dcnt de s a n c ţi un i l e p e n a l e , vor Ii d e s t i t u i ţ i din învăţăm ânt, cu pierderea
d reptului I a pensie, a d r e p tu ri l o r p o l i ti c e �i anularea diplomelor ce po
sedă. E i nu vor mai putea ocupa n i c i o funcţiune publică şi n i c i v reo
altă î ndelet n i c i r e cu caracter i nt e l e ctua l nepu ffmdu-şi câştiga existenţa
,

decât prin muncă manuală.

Călcarea dispoziţ i u n i lor di n ali neatul precedent se va pedepsi c u
î n c h i s o a re c o rec ţ i ona l ă de Ia 5 la 1 0 a n i . Cu aceeaşi pedeapsă vor fi s an c 
ţionaţi şi cei care se vor scn i de a c t i v i ta t ea i n telectuală a acestora.

Art. 25. Monahii ş i m e m b r i i derului de orice confesiune care se fac
v i n ovaţi de vreuna din i n fracţ iunile prevăzute de prezenta lege, i nde
pendent de sancţiunile penale, vor f i d e sti tu i ţ i c u p ierderea d r e p t ulu i Ia
p e n s i e ş i a nul area diplomelor cc pose d ă .
Ei vor f i caterisiţi de chiriarhul respectiv, fără nici o al t ă forma-.
aplica şi dispoziţiun ile prevăzute d e a rt . 24, alin. 2 ş i 3.

li tatc si l i se vor
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CAPITOLUL Ill
MASURI

ADMINISTRATIVE

Art. 26. Celor · c are colportează sau răspândesc ştiri false·, precum şi
celor care, pri n atitudinea lor, contribuie la tulburarea ordinii şi li nişt i i
publice, l i s e poate fixa u n domi ci liu obligatoriu sau pot f i internaţi
î ntr-un l agăr ele muncă.
Aceste sancţiuni vor fi l uate printr-un jurnal al
Consiliului de
Mini '.'tri,. clupă propunerea M inistei:ului ele Interne.
Domici liul obligatoriu şi i n ternarea într-un lagăr de muncă se vor
putea impune pc un termen de la 6 luni l a 1 an.
Jurnalele Consiliului de M i niştri sunt considerate ca acte de guver
nământ ş i nu sunt generatoare ele daune.
Persoanele supuse domiciliului
obligatoriu sau internării într-un
lagăr care n u se vor supune sancţiun ilor prevăzute de acest articol se vor
pedepsi cu închisoare corecţională de l a 3 la 5 ani şi amendă de la 10 OOO
la 50 OOO lei.
Când abaterile de la dispoziţiunile de mai sus sunt comise ele per
soane de altă origine etnică decât cea română, sancţiunile vor fi dublate.
Cei i ntern a ţ i în lagăr sunt obligaţi să p lătească suma de 200 lei pc
zi, cl i n care jumătate \'a servi ca î ntreţinere personală, iar restn1 pentru
întreţi nerea lagărului.
Cei ce refuză de a plăti suma de mai · sus vor fi urmăriţi asupra
averi i lor mob i l e sau imobile, potrivi t legii pentru u n ificarea procedurii
fiscale.
·

In cazul C<i n d cel i nternat este lipsit de mijloace, el va fi obligat
l a prestarea u n e i munci din produsul căreia se va reţine suma ce revine
statulu i .
CAPITOLUL IV
JNSTANŢE ŞI PROCEDURĂ
Art. 27. Infracţiunile prevăzute de prezenta lege se judecă, în timp
război, mobi li zare sau pe un teritoriu sub stare de asediu, ele către
i nstanţele militare, cu excepţiunea aceleia prevăzute ele art. 14.
Cercetările se vor face ele Parchetul mil itar respectiv, î n termen de
2,1 de ore. El va învesti direct i nstanţa de judecată.
Instanţa de judecată se va pronunţa î n termen de 24 de ore de la
sesizare.
Împotriva hotărârii pronu nţate nu este admisă nici o cale de atac
ordinară sau extraordinară.
de

Se admite contestaţia Ia executare numai pentn1 eroare asupra per
soanei. 1n acest caz, judecata se va face de aceeaşi instanţă, în termen
de 24 de ore.
111
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.

lmpotriva hotărârii date în contestaţie n u este admisă nici o cale
de atac.
'Hotărârea se va executa în 10 ore de la pronunţare.
Art. 28. In timp de pace competenţa aparţine instanţelor criminale
de pc lângă Curţile de Apel.
Cercetările vor fi făcute de Parchetul tribunalului respectiv, care
va i m· esti direct instanta criminală.
Toate dispoziţiu n'ile prevăzute în art. 27 se aplică şi instanţelor
criminale.
Art. 29. Persoana bănuită de săvârşirea vreunei i nfracţiuni i>rc
văzute de această lege, care este dispărută de la domiciliul său şi nu
poate fi găsită, va fi invitată pe calea publicaţiunii în ziare să se prezinte
î naintea Parchetului respectiv în termen de 3 zile libere de la publica
ţiunea făcută. Dacă cel chemat nu răspunde i nvitaţiunii şi prin aceasta
întăreşte bănuielile ce sunt împotrivă-i, va fi declarat de Parchet culpabil
de faptul ce i se pune în sarcină. încheierea Parchetului va fi publicată
in Monitorul Oficial şi în ziarele mai răspândite din ţară.
Orice cetăţean are îndatorirea de a aduce la cunoştinţă autorităţii
poliţieneşti locul u nde se găseşte persoana declarată culpabilă.
Cel care, cunoscând acel loc, nu va Încunoştinţa autoritate a i>oliţie
nească \•a fi socotit favorizator şi se va pedepsi ca şi i nfractorii prevăzuţi
la litera d de sub art . 1 3 .
CAPITOLUL

V

DISPOZIŢIUNI FINALE
Art. 30. Bunurile grupărilor sau asoeiaţiunilor dizolvate pe temeiul
acestui decret-lege se vor pune sub administraţiunc şi se vor lichida
potrivit legii privitoare la administrarea bunurilor partidelor politice
dizolvate.
Art. 3 1 . Instanţele vor înainta Ministerului de Justiţie o copie după
hotărârile pronunţate contra celor trimişi în judecată pentru infracţiunile
pre,· ăzute în prezenta lege. Ministerul de Justiţie va ţinc o evidenţă a
tuturor acestor infractori .
Art. 32. Infracţiunile prevăzute de Decretul-lege pentru reprimarea
întrunirilor sau manifestaţiunilor care urmăresc o acţiune cu caracter de
uneltire împotriva ordinii socialo existente în stat, din 13 noiembrie 1940,
precum şi i nfracţiunile prevăzute de art. 1, 2 şi 3 din Decretul-lege pen
tru reprimarea unor i nfracţiuni contra ordinii publice şi intereselor sta-
tutui, din 28 noiembrie 1940, săvârşite anterior publicării prezentei legi,
vor fi cercetate, i nstruite şi judecate de instanţele militare.
Art. 33. Se abrogă : Legea pentru apărarea ordinii în stat, din 1 5
aprilie 1938 ; Decretul-lege pentru reprimarea întrunirilor sau manifesta
ţiunilor care urmăresc o acţiune cu caracter de uneltire împotriva ordinii
sociale existente î n stat, din 1 3 noiembrie 1940 ; Decretul-lege pentru
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reprimarea întrunirilor sau manifestaţiunilor cu caracter politic, potriv
nice prenderilor Decretului-lege nr. 3 1 5 1 , din 14 septembrie 194.0, pu
blicat în Monitorul Oficial din 13 noiembrie 1940 ; Decretul-lege pentru
reprimarea unor infracţiuni contra ordinii publice şi intereselor statului,
din 28 noiembrie 1 940, precum şi orice alte dispoziţiuni contrare
' pre:..
zcntului decret-lege.
Rămân în vigoare dispoziţiunile Decretului-lege nr. 131, din 20
ianuarie 194 1 , publicat în Monitorul Oficial, nr. 17, din 1941.
Dat în Bucure�ti, la

5

februarie 1941.

Conducătorul Statului Român
�i
Presedintele
Consiliului d e Ministri,
.
.
general ION ANTONESCU

Nr. 236
M.O.,

P. I.

Ministrul justiţiei,
col. P. DOCAN
nr.

3 1 , 6 februarie 1 9 4 1 , p. 553-355

1 Se referă la legionari „care au adus acuzări indirecte generalului Anto
n,•scu şi unora dintre membrii guvernului, că sunt jidani, masoni etc. Toii ace-;tia
trebuie să facă dovada în faţa justiţiei că în adevăr suntem masoni" ldin cuvân

t u l generalului Ion Antonescu la Consiliul de Cabinet din 7 februarie 1941, în
Arh. St. Buc., fond P.C.M., Cab., dos. 479/1941, fila 40).

31
1 9 4 1 , martie 3
RAPORTUL DLOR MINIŞTRI AI DEPARTAMENTELOR
JUSTIŢIEI ŞI ECONOMIEI NAŢIONALE CĂTRE
CONDUCĂTORUL STATULUI ROMAN ŞI PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Domnule General,
Această lege face parte din complexul legilor de românizare pro
mulgate în u ltimul timp.
Nevoia de a cunoaşte cu preciziune bunurile aparţinând străinilor 1
şi de a controla mişcarea lor constituie prima etapă a unui plan de ro
mânizare raţională a vieţii economice.
Pentru ajungerea acestui scop, am crezut că Ministerul Economiei
Naţionale este cel mai în măsură să aprecieze din punct de vedere naţio8

-

ed. 683
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nal oportunitatea actelor de dispoziţie ce străinii intenţionează să facă,
acordând sau refuzând autorizarea.
Intrucât oportunitatea acestor deciziuni nu poate fi supusă contro
lului justiţiei, am hotărât ca deciziunile Ministerului Economiei Naţionale
să fie nemotivate.
1n baza dispoziţiunilor Decretelor-legi nr. 3 052, din 5 septembrie şi
nr. 3 072, din 7 septembrie 1940, avem onoarea a înainta, pentru aproba
rea şi semnătura dv., alăturatul proiect de decret-lege, privitor la con
trolul actelor de dispoziţie ale străinilor.
Primiţi, vă rugăm, Domnule General, încredinţarea înaltei noastre
consideraţiuni.
Ministrul justiţiei,
CONST. C. STOICESCU

Ministrul economici naţionale,
general de brigadă G. POTOPEANU

1941, martie 3
Nr. 21 767
M.O . , P. I, nr.

53,

4 martie 1 9 4 1 ,

p.

1 107

1 Legea n r. 3 5 1 , d i n 1 mai 1 942, specifica retroactiv c ă legea el e faţă s- a
referit şi la evrei (vezi nota 1 la Decretul-lege nr. 529).

1941, martie 3
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri
I

Am decretat

�i

decretăm :

DECRET-LEGE
PRIVITOR LA CONTROLUL ACTELOR DE DISPOZIŢIE
ALE STRiAINILOR
Art. 1. Străinii nu vor putea face acte de dispoziţie asupra mc1
unuia din bunurile, drepturile sau i nteresele ce au în România, decât cu
autorizaţiunea prealabilă a Ministerului Economiei Naţionale J.
rroate obligaţiunile existente în favoarea străinilor în executarea
actelor de dispoziţie anterioare promulgării acestei legi nu se Yor putea
executa decât cu autorizaţiunea prealabilă a Ministerului Economiei Na„
ţionale, care va putea dispune ca sumele, acţiunile, obligaţiunile şi efec1 14
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tele datorate străinului să se consemneze în depozit la Banca Naţională
a României, în contul străinilor.
Art. 2. Nu se socotesc acte de dispoziţie actele inerente conducerii
unei întreprinderi, acelea ce sunt în legătură cu administraţia normală
a bunului, dreptului şi interesului sau care privesc înt•·etinerea.
Art. 3. Se consideră străini, în înţelesul acestei legi : persoanele
fizice de nationalitate străină, oriunde si-ar a\·ea asezarea
; toate persoa
.
nele juridic� străine cu sediul în străinăt ate, cum şi cele ce au în Romunia
sedii secundare sau reprezentanţe �.
Art. 4. Străinii sunt obligaţi să declare Ia Ministerul Economiei
Nationale, în termen de 1 0 zile libere ele la punerea în vigoare a pre
ze1;tei legi, toate acţiunile, obligaţiunile şi efectele, nenominalizate efec
tiv, emise pe teritoriul ce aparţine României.
Străinii care nu domiciliază în România vor face aceste declaraţiuni
legaţiunii române din ţara unde domiciliază, în termen de 20 zile.
Aceeaşi obligaţiune o au şi băncile care P.u în depozit acţiuni, obli
gaţiuni sau efecte aparţinând străinilor.
Art. 5. 1n vederea aplicării dispoziţiunilor acestei legi, societăţile
anonime pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni sunt obligate ca, în ter
men de 15 zile libere de la data publicării în Monitorul Oficial a acestei
legi, să înainteze Ministerului Economiei Naţionale actele lor constitutive,
deciziile de sporire de capital, împreună cu actele de subscripţie sau re
partiţie a acţiunilor, procesele-verbale ale adunărilor ordinare sau extra
ordinare din ultimii 5 ani, împreună cu listele ele prezenţă ale acţionarilor,
cum şi toate informaţiunile sau actele ce li s-ar cere cu privire la pro
prietatea a cţiunilor.
Art. 6. Acţiunile, obligaţiunile şi efectele aparţinând străini lor
aflate în depozite la bănci sau instituţiuni ele credit nu vor putea fi eli
berate străinilor decât cu autorizaţiunea prealabilă a Ministerului Eco
nomiei Naţionale.
Acţiunile, obligaţiunile şi efectele străinilor nu se vor putea negocia
decât prin mijlocirea burselor de efecte şi acţiuni.
Art. 9. Ministerul Economiei Naţionale ' a putea decide ca sumele
de hani, acţiunile, obligaţiunile sau efectele cuvenite străinului ele pe
urma unor acte ele dispoziţie autorizate să se consemneze ele debitor în
depozit la Banca Naţională a României, în contul supusului străin, iar
recipisa să se depună în consemnare la Banca Naţională a României.
Străinul nu va putea dispune de aceste depozite decât numai cu
autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.
Art. 12. Cei care vor face acte de dispoziţie fără autorizarea prea
labilă, cei care, cu bună ştiinţă, vor participa la asemenea acte şi cei
care vor face plăţi neautorizate , contravenind articolelor 1 şi 9, se pedep
sesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi cu amendă de la lei 20 OOO până
la 2 OOO OOO lei.
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Magistraţii, funcţionarii administrativi şi agenţii oficiali de schimb
care nu-şi vor îndeplini obligaţiunile impuse de legea de faţă se voi· pe
depsi cu amendă de la 5 OOO Ici până la Ici 1 OOO OOO, deosebit de pedep
sele disciplinare prevăzute de legile lor organice .
Art. 1 3. Orice dispoziţiuni contrarii prezentului decret-lege cuprinse
în legile generale sau speciale sunt şi rămân abrogate.
Dat în Bucureşti, la 3 martie 1 9 1 1 .
Conducătorul Statului Român
şi
Presedintele
Consiliului
de Ministri,
.
.
general ION ANTONESCU
Ministrul economiei nationale,
general de brigadă G. POTOPEANU
Nr.

Ministrul justiţiei,
CONST. C. STOICESCU

529

M.O.,

loc. cit., p.

1 1 06 - 1 1 0 7

1 Cf. art. 1 al Legii nr. 351. din 1 mai 1 9-12, dispoziţiile articolelo c prevă
zute în această lege s-au apli cat deo!Jotriv[i ş i actelor de dispoziţie în care iigurau
evrei. In acelaşi articol, se preciza că, în toate cazu ri le când se vorbeşte de
Ministerul Economiei Naţionale, se va citi Subsecretariatul de Stat al Românizării,
Colonizării şi Inventarului (cf. M. O„ P. I, nr. 1 0 1 , cl i n 2 mai 1942, p. 368).
2 Cf. aceleiaşi Legi nr. 351, din 1 mai 1 942, la acest articol s-a mai adăugat
următorul alineat : „Sunt evrei perso;:mele fizice sau juridice aşa cum sunt defi
n i te în art. 3 al Decretului-lege nr. 3 8 1 0 , d i n 12 noiembrie 1940 (vezi doc. 18, art. 3).
Prin Legea nr. 529, dup[i cum aprecia T. Dr a goş, ministrul subsecretar de
stat al românizării, s-a i nt rodu s controlul actelor de dispoziţie la toate intreprin
derile evreieşti. Până la sfârşitul anulu i 1942. au fost numiţi 1 7 6 de controlori,
care supravegheau un capital de circa 15 OOO OOO OOO de lei. Rolul lor era în prin
cipal conservarea patrimoniului întreprinderilor, vegherea la funcţionarea lor in
spi ritul românizării, urmărirea românizării capitalului şi a personalului (ve�i T.
Dragoş, Românizarea, p. 1 3, 20).

32.
1 9 4 1 , martie 3

RAPORTUL DLOR MINISTRI AI DEPARTAMENTELOR
JUSTITIEI SI ECON O MIEI NATIONALE CĂTRE
CONDUCATORUL STATULUI ROMÂN ŞI PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
'

'

'

Domnule General,
nr.

Prin Decretul-lege nr. 1 2 1 , din 1941, publicat în Monitorul Oficial,
din 19 ianuarie 1941, s-a instituit un control al Ministerului Eco-

16,
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nomiei Naţionale asupra unora din actele su pu se până la această dată
aprobării foştilor comisari de românizare.
Intre timp, s-a învederat necesitatea completării acestui decret-lege.
Potrivit dispoziţiunilor Decretelor-legi nr. 3 05 2, din 5 septembrie
si nr. 3 072, din 7 septembrie 1940, avem onoarea a vă înainta, pentru
aprobarea şi semnătura Domniei Voastre, alăturatul decret-lege pentru
controlul unor operaţiuni şi crearea unui drept de preempţiune în favoa
rea statului.
Primiţi, vă rugăm, Dom n ule General, asigurarea înaltei noastre con
sideraţiuni.
1 941, martie 3

Ministrul economiei naţionale,
general de brigadă G. POTOPEANU
Ministrul justiţiei,
CONST. C. STOICESCU

Nr. 21 771
M . 0. , P. I, nr.

53,

4 martie 1 94 1 ,

p. 1 1 1 0

1 941, martie 3
GENERAL ION ANTONESCU
C o n ducătorul Statului Român

şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri
Am decret at <;Î decret:1 m :

DECRET-LEGE
PENTRU CONTROLUL UNOR OPERATIUNI
ŞI CREAREA UNUI DREPT DE PREEM
UNE
IN FAVOAREA STATULUI

Pp

Art. 1. Decretul-lege nr. 121, publicat în Monitorul Ofi cial nr. 16,
din 1 9 ianuarie 1941, se abrogă t.
Decretul-lege nr. 3 361, publicat în Monitorul Ofi ci al nr. 233, din
5 octombrie 1940, rămâne abrog a t 2.
Art. 2. Comercianţii şi in dustria şi i , persoane fizice sau juridice, la
ale căror întreprinderi a u funcţionat comisari de românizare nu pot face
nici direct, nici indirect actele mai jos arătat e , decât cu autorizarea prea
labilă a Ministerului Economiei Naţionale :
a) înstrăinările sub orice formă, prin orice acte sau în orice scop,
ale imobilelor afectate în orice fel î ntreprinderii, ale maşinilor, instala
ţiunilor şi în genere ale mobilelor devenite imobile prin încorporarea la
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imobilele afectate Întreprinderii, ale fondurilor de comerţ, ale embleme
lor şi ale brevetelor În legătură cu exercitarea i ndustriei şi comerţului ;
b) constituirile de drepturi reale de orice natură asupra bunurilor
enumerate mai sus ;
c) darea Î n locaţiune a fondurilor de comerţ şi Î nchirierile sau
arendările imob; Jelor afectate întreprinderii, cu excepţia magaziilor sau
a ntrepozitelor Închiriate băncilor În vederea obţinerii de credite garan
tate cu gaj pe materiale prime, semifabricate sau mărfuri fabricate ;
d) tranzacţiunile asupra actelor şi bunurilor enumerate mai sus ;
e) c01wenţiunile de ieşire din i ndiviziune relati\·e la aceleaşi bunuri ;
f) fuziunea ;
g) lichidarea ;
h) actele de compromis sau clauzele compromisorfr
Art,. 3 . Acţiunile Întreprinderilor supuse dispoziţiunilor prezentu
lui decret-lege nu se vor putea Înstrăina sau gaja şi nici urmări silit,
indiferent cine sunt posesorii acţiunilor sau creditorii urmăritori, decât
În condiţiunile prevăzute ele art. 9 din decretul-lege de faţă, cu aplicarea
sancţiunilor prevăzute la art. 6, În caz de neconformare.
Art. 4. De asemenea, nu pot fi Înstrăinate sau gajate decât cu
aprobarea prealabilă a Ministerului Economiei Naţionale participaţiu
nile sub orice formă, aparente sau oculte, pe care Întreprinderile supuse
prevederilor prezentului decret-lege le au În alte Întreprinderi, precum
şi participaţiunile terţelor persoane În Î ntreprinderile supuse prevede
rilor acestui decret-lege.
Art. 5. Autorizarea cerută de art. 2, :J şi 4 din prezentul decrct
Iege se va acorda pe baza a\·izului unei comisiuni consultative, consti
tuită Ia Ministerul Economiei Naţionale.
Art. 7. Ministerul Economiei Naţionale poate, prin deciziuni publi
cate în Monitorul Oficial, să scoată de sub aplicaţiunea prezentului de
cret-lege Î ntreprinderi pe l<îngă care au funcţionat comisari ele români
zare sau să supună aplicaţiunii acestui decret-lege Întreprinderi pe hingă
care nu au fost numiti asemenea comisari.
Toate deciziuniie cc se vor da pe temeiul acestui decret-lege vor
fi nemotivate şi nu vor putea fi atacate pe nici o cale.
Toate actele făcute până la 19 ianuarie 1941 de întreprinderile pe
lângă care au funcţionat comisari de românizare rămân supuse preve
derilor Decretului-lege nr. 3 361, din 5 octombrie 1940, cu excepţia vân
zărilor silite sau a celor voluntare făcute prin intermediul justiţiei, ter
minate înainte de această dată, precum şi a vânzărilor de acţiuni prin
bursă, urmare a unei executări silite sau a unei autorizaţiuni judiciare,
care toate rămân valabile conform dreptului comun.
Art. 9. Acţiunile la purtător ale societăţilor anonime sau în coman
dită pe acţiuni pentru care se vor da deciziuni, conform art. 7 din pre
zentul decret-lege, se vor transforma de plin drept în acţiuni nomina
tive pe data publicării În Monitorul Oficial a deciziunii :i.
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Art. 19. Dispoziţiunile prezentului decret-lege se aplică cu înce
pere de la 19 ianuarie 1941 r..
Dat În Bucureşti, la 3 martie 1941.
Conducătorul Statului Român
si
�iliului de Ministri,
Presedintele
Con
.
.
general ION ANTONESCU
Ministrul economiei naţionale,
general de brigadă G. POTOPEANU
Nr. 533
loc. cit.,

M .O.,

p.

Ministrul justiţiei,
CONST. C. STOICESCU

1 008-1 0 1 0

l

Vezi doc. 1 2 1 .
Vezi doc. 1 3.
J Sistemul de nom inalizare a ac\iunilor s-a generalizat la toate societăţile
anonime, prin Decretul-lege nr. 8 1 1 , din 25 martie 1941. Art. 1 al legii stipu la :
„ Acţiunile societăţilor constituite şi având sediul în ţară nu vor putea fi decât
n0m inale" (M. O., P. I, nr. 7 1 , din 25 martie 1941, p. 1 474). Până în august 1 94J,
au fost făcute lucrări de nominalizare a acţiunilor la 2 632 de societăţi ::inonime,
deţinând circa 800/o din capitalul general al întreprinderilor industriale şi comer
c i e• '. e. _'\u fost trecute în patrimoniul statului 432 8 1 1 acţiuni, în valoare tutală de
191 1 24 778 de lei (cf. Trei ani de guvernare, p. 146-147).
" Vezi doc. 28. Cf. Legii nr. 51, din 19 ianuarie 1942, statul român putea
imtitui măsu ri ele conservare asupra întreprinderilor supuse dispoziţiilor acestei
�cg i, pentru controlul unor operaţiuni şi crearea unui drept de preempţiune în
favoarea statului. Măsura conservării s-a instituit, de la caz la caz, prin j urnal
al Consiliului ele Min iştl·i, la propunerea Subsecretariatului de Stat al Români
zJ.�·ii, Colonizării ş i Inventarului, ea constând în numiri de controlori sau admi
n [ , t ratori, după necesitate (cf. M. O., P. I, nr. 16, din 20 ianuarie 1942, p. JcH.).
2

33
1 9 4 1 , martie 7

RAPORTUL DLUI MINISTRU AL INSTRUCŢIEI,
EDUCAŢIEI, CULTELOR ŞI ARTELOR CATRE
CONDUCĂTORUL STATULUI ROMAN ŞI PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Domnule General,
şi nr.

l n baza dispoziţiunilor Decretelor-legi nr. 3 052, din 5 sept. 1940
3 072, din 7 sept. 1940, avem onoarea a vă înainta, pentru apro119
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bare si semnătura Dv., alăturatul decret-lege pentru modificarea art. 44
din l �gea pentru regimul general al cultelor, din 22 aprilie 1928.
Fiinţa etnică a neamului nostru trebuie ferită de amestecul cu
sânge evreiesc.
Evreii au astăzi posibilitatea ascunderii originii lor etnice, prin
trecerea de la cultul mozaic la religiunile noastre naţionale.
Spre a împiedica aceste infiltraţiuni în comunitatea noastră naţio
nală, este necesară modificarea textului art. 44 din legea pentru regimul
general al cultelor, în sensul că evreii de religiune mozaică nu pot trece
la nici un alt cult.
Pentru motivele expuse, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a
vă însuşi alăturatul proiect de decret-lege, menit să remedieze această
situaţiune.
Primiţi, vă rugăm, Dle General, asigurarea înaltei noastre consi
deraţiuni.
1941,

martie 7
Ministrul instrucţiei, educaţiei,
cultelor şi artelor,
general RADU ROSETTI

Nr. 13 568
M.O., P.I, n r. 68, 2 1 martie 1 94 1 ,

p.

1 414

1 941 , martie 1 8
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul S tatului Român
şi
Preşedintele Con siliului de Miniştri
Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PRIVITOR LA MODIFICAREA ART. 44 DIN LEGEA
PENTRU REGIMUL GENERAL AL CULTELOR
Art. unic. La finele art. 44 din Legea pentru regimul general al
cultelor, din 22 aprilie 1928 l se adaugă următorul alineat :
Nu beneficiază de dispoziţiunile cuprinse în acest articol persoanel e
aparţinând cultului mozaic.
1 20
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Dat în Bucureşti, la

18

martie

1941 .

Conducătorul Statului Român
şi
Presedintele
Consiliului de Ministri,
.
.
general ION ANTONESCU
Ministrul instrucţiei, educaţiei,
cultelor şi artelor,
general RADU ROSETTI
Nr.

711

M.O.,

loc. cit.

1 Art. 44 : „Oricine a împlinit vârsta de 1 8 ani poate trece de la un cult
la altul, observând formele stabilite în această lege.
De acest drept nu beneficiază cei ce suferă de boli care împiedică libera
voinţă.
Femeile măritate pot să-şi schimbe religiunea chiar înainte de împlinirea
vâ1 stei de 1 8 ani" (M. O ., P. I, nr. 89, d i n 22 aprilie 1928, p. 3 6 1 1 ).

34
1941, martie 8
Noi, ministru secretar de stat la Depattamentul Muncii, Sănătăţii
şi Ocrotirilor Sodale,
Decidem :

,A rt. I. 1 . Se anulează pe data prezentei decizii contractele de uceni
cie în curs ale ucenicilor evrei, fie că patronii sunt evrei, fie că patronii
sunt creştini.
2. Se menţin contractele ucenicilor români cu patroni evrei până
la împlinirea stagiului sau până la încetarea funcţionări i patronilor evrei
respectivi, ca atare.
:1. Se vor anula şi ridica cărţile de capacitate eliberate până în pre
zent lucrătorilor şi meşterilor evrei, salariaţi, la termenele la care vor
fi concediaţi din întreprinderile în care lucrează, potrivit Decretului-lege
pentru românizarea personalului din întreprinderi, din 16 noiembrie 1 940 *.
·1. Se vor anula, de asemenea, cărţile de capacitate eliberate până
în prezent lucrătorilor şi meşterilor e\•rei care nu lucrează pe contul
unui patron, ci independent şi care nu au calitatea de patron, dovedită
cu brevete de meserie.
Art. li. 1. De la data prezentei decizii, nu se va mai înregistra nici
un contract de ucenicie în care ucenicul sau patronul este evreu.
121
https://biblioteca-digitala.ro

2. Rămân \'alabile cărţile de meşter ale acelor patroni evrei care
posedă şi breyete de meserie.
:J . De la data prezentei decizii, nu se vor mai elibera cărti de lucrător, cărţi de meşter sau hre\•ete de meserie evreilor.
·

Art. II I. Toate dispoziţiile de la art. I şi art. II se aplică şi evreilor
supuşi străini.
:\rt. IV. Se \'Or considera evrei toţ i cei care au un părinte sau un
bunic e\Teu. Nu sunt evrei cei al căror hunic s-a botezat înainte de naş
terea părinţilor.
Faptul de a fi aparţi nut cultului mozaic formează o dovadă legală
pentru stabilirea calităţii de evreu. :Faptul de a fi aparţinut unui alt cult
decât cel mozaic nu formează nici prezumţia, nici dovada pentru stahili
rea etnicităţii neevreieşti.
.-\rt. V. Se anulează deciziile nr . 64 504 1, din 22 noiembrie 1 910,
nr. 6i 794 2, din 4 decembrie 1940 şi nr. 75 783, din :i ianuarie 1 94 1 .
Art. VI. Dl director general al muncii este însărcinat cu executa
rea acestei decizii.
Dată la 8 martie 194 1 .
Subsecretar d e stat,
general de brigadă C. G. VOICULESCU
Nr. 9i 484
M.0 . .

P. I, nr. 69, 28 martie

H l4 1 . p. 1 442-1 4 4 3

;, Este vorba despre dala apariţiei în Monitorul Oficial ( î n vol um - doc. 16).
1 Decizia a prevăzut suspendarea, până l a noi d i spoz i ţ i i , a eliberării şi
preschimbării titlurilor de capacitate profesională pentru maiştri ş i lucrători evrei
(cf. M. O„ P. I, nr. 303, 24 decembrie 1940, p. 7 003).
� Prin respectiva decizie, s-a suspendat până la noi d ispoziţ i i înregistrarea
contra ctelor de ucenicie ale ucenicilor evrei (cf. M. O„ loc. cit. ) .

35
194 1, martie

27

RAPORTUL DLUI MINISTRU DE STAT CATRE
CONDUCATORUL STATULUI ROMÂN ŞI PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Domnule General,

Veacuri de-a rândul, proprietatea românească a fost un drept de
esenţă politică şi religioasă, expresie a vitalităţii noastre naţionale şi
armură creştină de apărare în contra străinilor.
1 22
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Legaţi de pământ printr-o adevărată mistică, strămoşii noştri sfin
ţeau într-atât dreptul de proprietate, că-l interziceau nccredinciosilor.
·
Oricât de mare a fost generozitatea noastră ospitalieră, care a adă
postit aci pe husiţii izgoniţi de Boemia catolică, pe armenii şi pe evreii
persecutaţi ; şi oricât de puternică a fost influenţa stăpânitoare a Turciei,
ca ş i i nvazia de străini atraşi de nepăsarea noastră pentru „treburi ne
gustoreşti", n iciodată de-a lungul unor \'eacuri întregi românii n-au în
găduit ca proprietatea şi cetăţenia românească să fie date pe pământul
nostru unor necreştini, uneori chiar neortodocşilor.
Ca romanii de altădată, care acordau drepturi neegale locuitorilor
imperiului, ţinând cetăţenia şi proprietatea Romei ca un privilegiu ierar
hic, care nu era rezervat tuturor, veacuri de-a rândul românii şi-au
păstrat dreptul de proprietate şi cetăţenie În amvonul credinţei pravo
�la\·nice, În sfinţenia de biserică, u nde nu puteau ajunge aceia care nu
se puteau Închina.
Moştenire romană, sănătoasă concepţie morală asupra proprietăţii,
Întemeiată pe puritatea creştină, sau expresie vitală a coeziunii naţionale,
c·are foloseşte proprietatea ca un instrument ele unitate şi ca armură de
apărare în contra înfiltrării străinilor, românii au ştiut, yeac peste veac,
să lege proprietatea de credinţa creştină, să ne fcrească neamul de pă
trunderi străine, interzicându-le însuşirea pământului şi caselor noastre.
Suntem una din tările cele mai autentic national-crestine.
Am avut,
·
în orice caz, până în \'�acul al XIX-iea, cea mai religioas ă concepţie des
pre proprietate, cea mai impermeabilă atitudine în consen:area proprie
tăţii româneşti, care nu putea fi decât a „feţelor ele rit creştin".
Aceasta explică, poate, de ce neamul nostru s-a putut păstra în
contra silniciei mahomedane si a înecării străine.
Numai Codul Calimah i a dat dreptul evreilor în Moldova de a do
bândi case şi dughene Ia oraşe, şi abia Ia 1836, o lege specială din 1 mai
a dat dreptul străinilor din Brăila, de,·en i t port important în urma Tra
tatului de la Adrianopol, de a dobândi proprietate românească �.
După această dată, influenţa comerţului internaţional şi a puteri
lor străine în sprijinul evreilor a făcut ca aceştia să dobândească succesiv
clrepturi de proprietate.
Sprijiniţi de capitalurile internaţionale şi exercitfmd treptat un
mare ml în economia noastră comercială si bancară, evreii si-au dobân
dit, în popasul cf1torva decenii, o însemnat ă parte din avuţia �aţională, nu
numai în comerţ şi industrie, dar şi în proprietatea rurală '.l şi urbană.
Intregul nostru trecut de concepţie rigidă a proprietăţii a fost astfel
închis : temelia naţional-creştină a societăţii româneşti a fost surpată.
Azi, \'echea concepţie s-a aşezat din nou în lume.
Proprietatea nu mai este azi privită ca o \'aloare Ycnală, care cir
culă liberă în orice mâini şi oricum, ci ca o instituţie socială şi naţională
pe care naţiunea trebuie să o întrebuinţeze ca un instrument de vitalitate
şi conservare a colectivităţii etnice.
Reformele care stau la baza statului român de azi se inspiră toate
din această concepţie.
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Poporul nostru frăieşte - şi trebuie să trăiască - o epocă de re
naştere, de absorbire a suflului de redeşteptare naţională, care străbate
lumea.
EI trehuic, mai ales, să trăiască o epocă ele regăsire istorică.
Fiindcă trecutul nostru national
î nchide în tezaurul institutiilor
'
străvechi româneşti pârghiile de vitalitate sigură ale unui popor c � re a
fost întotdeauna nationalist
si crestin.
'
Spiritul lumii noi nu �ste decât o regăsire a acestui tezaur, nu este
decât dreptul pentru neamul nostru de a-şi trăi nestingherit conştiinţa
politică şi de a-şi dezlănţui instinctul de viaţă naţională şi creştină, pc
care n-a părăsit-o niciodată.
Proprietatea şi îndrumarea ei naţională şi creştină este un element
esential
al acestei vieti noi românesti.
'
'
Pentru că rcvol � ţiile noastre stau în reforme, iar reformele trebuie
să readucă naţiunii toate instrumentele de viaţă, am socotit, Domnule
General, că trnbuie să ne luăm curajul de a readuce proprietatea în pa
trimoniul nostru creştin şi naţional, expropriind bunurile evreilor.
Proprietatea urbană a evreilor este numeroasă, deşi dobândită în
câte,·a decenii numai ".
Cu toate sforţările Regelui Carol I şi ale generaţiei lui Ion Brătianu
şi Mihail Kogălniceanu de a forma şi sprijini o burghezie românească,
proprietatea orăşenească - adică centrul activităţii economice naţio
nale - a fost dobândită în cinci decenii de evrei, mai repede decât în
cinci secole de români.
Trebuie să ne luăm curajul de a repune naţiunea română în drep
turile ei fireşti.
Nu este numai un act de oportunitate politică, nici o simplă adap
tare la curentele sănătoase ale lumii contemporane, oricât de legitimă
ar fi, ci o reformă de structură naţională, pe care curajul Dv. de român
şi 1·eformator o îndeplineşte, Domnule General, folosind acest moment
istoric.
De aceea, exproprierea tuturor bunurilor imobiliare urbane evre
ieşti este consfinţită de decretul cc am onoarea să \'ă supun.
N-am exceptat decât pe evreii ce dobândiseră naturalizarea înainte
de 15 august 1 91 6, prin legi individuale, aceştia nefiind decât cei care
au adus sen'icii reale statului ; pe cei care au fost răniţi, decoraţi sau
citaţi cu ordin de zi pentru acte de bravură în războaiele României ;
descendenţilor celor căzuţi în aceste războaie, ca o dreaptă recunoaştere
a legăturii lor cu natiunea
română.
0
De asemenea, baza proprietăţii noastre fiind şi trebuind să rămână
creştină - creştină din convingere ele adaptare la spiritualitatea noastră
ortodoxă -, am exceptat pe evreii botezaţi de cel puţin 30 de ani, pre
cum şi pc cei care, botezaţi, au intrat în familia românească prin căsă
torie ele ce} puţin 20 de ani.
Pentru a putea realiza o reformă liniştită şi dreaptă, am creat
posibilitatea ca, prin legi speciale şi numai după propunerea Consiliului
de Miniştri, . să se poată da dreptul de proprietate celor care vor fi adus
excepţionale servicii ţării.
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Am stabilit un drept de despăgubire normală şi rn titluri pentru
cei expropriaţi .-,.
Iar pentru reuşita reformei, am stabilit modul cum se \'a face tre
cerea proprietăţii de la e\Tei la stat, organizând o procedură de transfer
care să nu aducă tulburări nici aparatului economic, nici intereselor de
consen·are a proprietăţii.
In sfârşit, am i nterzis pentru totdeauna dreptul eneilor de a ayea
proprietăţi în România, afară dacă prin legi speciale s-ar decide neoclată
concentrarea lor în cartiere şi zone urbane.
Această reformă n u este, Domnule General, numai o reformă politică naţională şi nu are numai un caracter negath·.
Ea este, în acelaşi timp, o reformă socială şi economică.
Naţiunea română nu trebuie numai apărată, dar şi reconstruită.
Structura societăţii româneşti trebuie nu numai curăţită, dar şi
refăcută.
r\aţionalizarea proprietăţii eneieşti trebuie să fie constructivă.
Reformele agrare ele clupă război au a\'ltt neajunsul ele a fi fost
numai reforme politice, fără preocuparea de refacere a structurii noastre
sociale şi economice, fără aşezarea regimului agrar pe haze noi.
Reforma D\'. de naţionalizare nu \'a mai fi politică şi negativă,
ci socială şi constructivă.
Toate imobilele expropriate de la evrei nu ,-or fi \'aiori venale, pe
care statul le va trece în orice mâini, ci instrumente de consolidare a
societăţii româneşti, prin împroprietărirea elementelor creatoare, a ele
mentelor de muncă naţională care trebuie ajutate, tocmai pentru ca
revoluţia naţională ce îndepli niţi să prindă rădăcini de \'iaţă în statul
nostru .
De aceea, toate proprietăţile evreieşti expropriate \'Or fi trecute
profesorilor, ofiţerilor, magistraţilor. medicilor, i nginerilor, a\·ocaţilor,
funcţionarilor etc., precum şi tuturor celor care \'Ol' fi adm se1·vicii sta
tului sau naţiunii române prin munca lor în slujba neamului şi a statului.
Elitele noastre spirituale şi burghezia noastră de muncă vor fi ast
fel întărite si asczate ca temelie si instrument de realizare autentică
a statului naţion al românesc.
Printr-o lege specială, vom organiza modul cum se \'or trern prin
Centrul Naţional de Românizare toate aceste proprietăţi în patrimoniul
acestor români, pe care se va rezema viitorul ţării .
Credite p e t ermen lung vor d a posibilitatea tuturor celor care îşi
reazămă viaţa pe muncă sănătoasă să dobândească astfel, cu concursul
statului, o proprietate, care le era greu accesibilă până azi.
Alegerea acestor elemente va fi severă şi dreaptă, ca înfreaga Dv.
operă de stat.
Yom consolida astfel nu numai proprietatea, aşezând-o pe baze de
dreptate socială şi de vitalitate naţională, dar însăşi elita şi baza socie
tăţii urbane româneşti, purificându-i structura şi mărindu-i puterile.
·
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După proprietatea rurală pe care aţi naţionalizat-o, u n alt clement
de securitate naţională şi de refacere a structurii româneşti se îndepli
neşte prin acest decret, urmând ca. prin naţionalizarea proprietăţii ur
bane evreieşti, să se asigure o temelie de vitalitate şi reconstrucţie a
naţiunii noastre, prin cinstirea tradiţiei istorice a naţionalismului creştin
românesc şi prin unitatea de spiritualitate cu lumea libertăţilor naţionale
în plămădirea europeană.
De aceea, în conformitate cu dispoziţiunile Decretelor-legi n r. 3 052,
din 5 septembrie şi n r. 3 072, clin 7 septembrie 1 940, am onoarea a su
pune aprobării şi semnăturii D\'. prezentul decret-lege.
Primiţi, Yă rog, Domnule General, asigurarea înaltei melc consi de
raţiuni.
Ministru de stat ,
MIHAI A. ANTONESCU
1941, martie 27
M . 0 . , P. I,

nr. 74,

28

martie 1 94 1 , p. 1 531-1 533

1 Scarlat Callimachi, domn al Moldovei (1812, august 27 - 1 8 19, iunie 20).
ln anii 1816-1 817, se tipăreşte la Iaşi Codul lui Callimachi (4 \"Ol.), culegere de

legi inspirată în mare parte de codul civil austriac. Art. 1 431 stipula : „Jidovii au
voie să cumpere case şi dughene (în greceşte, ateliere meşteşugăreşti), în oraşe, iar
armen i i au voie să cumpere şi vii în podgorii" (Codul Caltimachi , p. 509).
� 1829, sept. 2 / 1 4 - semnarea Tratatului de pace ruso-turc, la Adrianopol
(azi Edirne). ln Ţara Românească, în urma restitu irii de către Poartă a portului
Brăila, populat şi cu străini, s-au luat măsuri legislative speciale, ce i-au apropiat
pe aceştia ele condiţia pământenilor. Astfel, prin Ofis nr. 30411836, s-a acordat
străinilor din Brăila dreptul de a cumpăra case şi magazii (vezi Istoria dreptului
românesc, voi. II, partea întâi, p. 237).
:i Suprafaţa totală agricolă (terenuri cultivabile cu cereale, fâneţe, livezi şi
vi \ ) era în 1 942 de 1 1 390 OOO ha, fără Basarabia, Bucovina şi Transil v:m b ele
N ord, astfel încât, expropriindu-se de la evrei 45 035 ha, rezultă că evreii, care re
prezentau 2,10;0 din populaţ ia ţării, nu stăpâneau decât 0,400/o clin suprafaţa agricolă.
Suprafaţa totală de păduri era de 4 950 913 ha, din care evreii stăpâneau 47 455 ha,
adică 0,950/o (vezi Trei ani de guvernare, p. 45 şi Memoriul Consiliului General
Evreiesc către Preşedinţia Consiliului de Miniştri, din 16 septembrie 1944, in
Arh. M.A.E., Probi. 33, voi. 12, fila 586).
1 In 1941, totalul apartamentelor proprietate personală a fo�t de 2 700 685, din
care evreii au deţinut 75 385, adică 2,0750/o, ceva mai puţin decât cifra proporţio
nală (vezi Memoriul Consiliului General Evreiesc, lo c cit.).
:; Vezi textul legii de faţă, art. 14.
.

1941, martie 27
GENERAL ION ANTONESCU
Con d u că torul Statu l u i Ro:11ân
si
Preşedintele Con �iliului de Miniştri
A m decretat şi d ecretăm :
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DECRET-LEGE
PENTRU TRECEREA PROPRIETATILOR URBANE
EVREIEŞTI IN PATRIMONIUL STATULUI ŞI PENTRU
OPRIREA EVREILOR DE A DOBANDI PROPRIETAŢI
SIMILARE URBANE SAU ANUMITE DREPTURI REALE
ASUPRA ACESTOR IMOBILE
CAPITOLUL I
1N
TRECEREA IMOBILELOR URBANE EVREIESTI
.
PATRIMONIUL STATULUI
Art. 1 . Imobilele urbane care sunt proprietatea evreilor per;.. oane
fizice sau a societăfilor evreieşti intră de plin drept în patrimoniul sta
tului, ele la data publicării decretului-lege de faţă.
Tot astfel, trec în patrimoniul statului drepturile de superficie apar
ţinând persoanelor fizice sau societăţilor prevăzute mai sus, asupra imo
bilelor urbane.
Art. 2. Sunt socotite imobile urbane, în înţelesul legii de faţă, imo
bilele situate înlăuntrul perimetrului municipiilor, comunelor urba ne sau
suburbane, cu excepţia bunurilor care sunt socotite rurale, potri\:it art. 3
al Decretul ui-lege pentru trecerea proprietăţilor eneieşti î n patrimoniul
statului, din 4 octombrie 1 940 1, sau care sunt prevăzute ele art. 1 al
Decretului-lege din 17 noiembrie 1940, pentru completarea Decretului-lege
din 4 octombrie 1940 '.!.
Nu sunt supuse prevederilor legii de faţă terenurile clădite care
sunt efectiv afectate exploatării unei întreprinderi industriale sau co
merciale. dacă sunt proprietatea întreprinderii.
Art. 3. Sunt socotiţi evrei, în înţelesul decretului-lege ele faţă, cei
prevăzuţi de art. 2 al Decretului-lege nr. 3 347, din 4 octombrie 1940 2.
Art. 4. Sunt socotite evreieşti, în înţelesul decretului-lege de faţă,
societăţile civile sau comerciale în care unul din asociaţi cu răspundere
limitată este evreu sau cele în care 400. 0 din capital aparţine eneilor.
Art. 5. Dispoziţiunile decretului-lege de faţă nu se vor aplica :
a) evreilor care au dobândit naturalizarea prin legi i ndividuale pfmă
la 15 august 1 91 6 ;
b) e\Teilor care, aparţinând armatei române, au fost răniţi în răz
boaiele României sau au fost decorati
0 sau citati cu ordin ele zi pentru
acte de bravură, săvârşite în timpul acestor răzb�aie ;
c) descendenţilor acelor e\·rei care, aparţinând armatei româ ne, au
căzut în războaiele României ;
d) evreilor sau evreicelor botezaţi creştin i de cel puţin 20 de ani,
dacă sunt căsătoriţi cu românce sau români ;
e) evreicelor sau evreilor, botezaţi creşti ni, dacă sunt căsătoriţi cu
un român sau cu o româncă, de cel puţin 1 0 ani şi clacă din căsătorie
s-au născut copii care au fost botezaţi creştini ;
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f) evreilor care sunt botezaţi creştini de cel puţin 30 de ani ;
g} descendenţilor celor arătaţi î n alineatele precedente.
Indeplinirea condiţiunilor legale pentru a beneficia de excepţiile
mai sus prevăzute va fi constatată şi confirmată de Centrul Naţional de
Românizare, secţiunea jurisdicţională. prin deciziune motivată.
Art. 6. Evreii care au dat dovezi de devotament excepţional faţă
de ţară şi care au adus, ei sau ascendenţii lor, excepţionale servicii ţării
vor putea fi scutiţi de aplicarea dispoziţiunilor prezentului decret-lege,
numai prin decret-lege.
Propunerea o va face Consiliul de Miniştri, pe baza referatului Cen
trului Naţional de Românizare, secţiunea jurisdicţională :i.
Art. 7. l n termen de 30 de zile de la data publicării prezentului
decret-lege, toţi evreii titulari ai unui drept de proprietate sau de super
ficie asupra unui imobil i ntrând în prevederile decretului-lege de faţă
sunt obligaţi să depună la Centrul Naţional de Românizare (Ministerul
Economiei Naţionale) o declaraţie, care să cuprindă :
a) numele, prenumele şi domiciliul declarantului ;
h) individualizarea bunurilor i ntrând în prevederile prezentului de
cret-lege, cu arătarea întinderii, limitelor, vecinătătilor
si asezarca
lor,
·
·
judeţului, comunei, străzii şi n umărului, n umărului de c� rte funciară ş i
numerelor topografice, precum şi c u arătarea drepturilor reale purtând
asupra acestor bunnri.
N edepunerea declaraţiunilor în termen, precum şi facerea cu bună
ştiinţă a unor declaraţiuni neexacte vor atrage pierderea dreptului la
indemnitatea prevăzută la art. 1 5, fără prejudiciul dreptului terţilor sub
rogaţi asupra indemnităţii.
Art. 8. Fostul proprietar evreu este obligat să predea Centrului Na
ţional de Românizare bunul trecut în patrimoni ul statului, la termenul
stabilit de Centru, prin somaţie de predare li.
Art. 9. Luarea î n posesiune a bunurilor trecute în patrimoniul sta
tului, în virtutea prezentului decret-lege, se va face prin delegaţi spe
ciali ai sus-mentionatului Centru, care vor întocmi un i nventar î n du
blu exemplar, cu arătarea stării acestor bunuri. Unul din exemplare va
fi î naintat Centrului National de Românizare, iar celălalt se va înmâna
p roprietarului sau superf icialului.
Art. 10. Foştii proprietari evrei păstrează dreptul de folosinţă asu
pra imobilelor urbane trecute în patrimoniul statului, în puterea prezen
tului decret-lege, până la primirea somaţiei prevăzute de art. 8 ; ei sunt
răspunzători de fructele naturale şi civile ale imobilului, de la data pri
mirii acestei somaţii.
Contractele de locaţiune, încheiate în virtutea dreptului lor de fo
losinţă de foştii proprietari evrei, fără prealabila autorizaţiunc a Cen
trului I\aţional de Românizare, nu vor fi opozabile statului decât pe
termen de cel mult un an, socotit de la data publicării prezentului de
cret-lege :i.
Art. 1 1 . l n cazul imobilelor urbane în indiviziune, coproprietarii
neevrei sau numai unii dintre ei, cu învoirea celorlalţi, vor avea dreptul
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de a răscumpăra, la valoarea stabilită de Centrul Naţional de Românizare
(secţiunea jurisdicţională), drepturile indivize ale coproprietarilor evrei.
Proprietarea individualizată pe etaje sau apartamente, conform le
gilor speciale, nu intră în dispoziţiunile alineatului precedent.
Plata drepturilor indivize evreieşti se va face în condiţiunile pre
văzute de
art. 14.
Dacă proprietarii neevrei se vor folosi de dreptul de răscumpă
rare, făcând cerere de preţuire, în termen de trei luni de la data publi
cării prezentului decret-lege, sus-menţionatului Centru, părţile indivize
răscumpărate se vor socoti că nu au trecut în patrimoniul statului.
Art. 12· Proprietarul român al unui imobil urban asupra căruia un
evreu are un drept de uzufruct, uz sau habitaţiune va putea răscumpăra
aceste drepturi, plătind evreului, în condiţiunile prevăzute de art. 14,
valoarea stabilită de Centrul Naţional de Românizare (secţiunea juris
dicţională), preţuită conform normelor prevăzute de legea timbrului şi
impozitului pe acte şi fapte juridice.
Art. 13. Indemnitatea cuvenită pentru bunurile urbane ce trec În
patrimoniul statului se va stabili pe baza venitului brut cu care se gă
sesc impuse aceste imobile în matricolele contribuţiunilor directe, prin
ultimul recensământ.
ln cazul dreptului de superficie, se va ţine seama de partea ne
expirată a termenului pentru care acest drept a fost constituit.
Dacă, din orice cauze, valoarea imobilului s-a depreciat de la data
ultimului recensământ, indemnitatea va fi scăzută în mod corespun
zător.
Art. 1 4. Indemnitatea se va plăti de Centrul Naţional de Români
zare, la valoarea nominală, în rentă, purtând o dobândă de 30;0•
Fostul proprietar evreu nu va avea dreptul la cupoanele scadente
anterior datei predării imobilului.
Art. 15. Bunurile urbane vor intra în patrimoniul statului, libere
de orice sarcini ; iar pretenţiunile de orice natură asupra bunului trecut
în patrimoniul statului se vor valorifica numai asupra despăgubirii cu
venite.
Art. 16. Prin derogare de la dispoziţiunile art. 1 4, titularii neevrei
ai drepturilor reale purtând asupra imobilelor urbane trecute în patrj
moniul statului, precum şi creditorii chirografari ncevrei ai evreului vor
fi plătiţi, la alegerea Centrului Naţional de Românizare, în titluri ram
bursabile, în cel mult trei ani, purtând o dobândă de 30;0, sau cu învoi
rea îndreptăţitului, prin darea în plată a unor bunuri trecute în patri
moniul statului, în puterea decretului-lege de faţă.
In cazul uzufructului, indemnitatea în bani sau titluri, datorită
pentru plină proprietate, se va plăti uzufructuarului, dacă acesta dă ga
ranţii socotite îndestulătoare de Centrul Naţional de Românizare, iar la
stingerea uzufructului, numerarul sau titlurile vor fi restituite sus-men
ţionatului Centru, care va plăti indemnitatea proprietarului evreu in
condiţiunile prevăzute de art. 14.
9

-

cd. 6!13
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Dacă uzufructuarul nu poate da garanţiile cerute de Centrul Na
ţional de Românizare, el va primi valoarea uzufructului după preţuirea
făcută potrivit legii timbrului şi a impozitului proporţional.
Imobilele, proprietatea evreilor, intrând În prevederile acestui de
cret-lege, care vor fi grevate de obligaţia de plată a unei rente viagere
constituită ca preţ al cumpărării de către evreu În favoarea vânzătorului
neevreu, vor putea fi retrocedate fostului proprietar sau renta achitată
in numerar de către Centrul Naţional de Românizare.
Acelaşi drept îl vor avea vânzătorii creştini de imobile care n-au
încasat de la cumpărătorul evreu, până la data publicării acestui decret
legc, decât cel mult 500/o dn preţul vânzării.
Art. 1 7. Centrul Naţional de Românizare (secţiunea jurisdicţională)
este competent să soluţioneze toate contestaţiunile privitoare la dreptu
rile derivate din aplicarea prezentului decret prin derogare de la dis
poziţiunile legilor de procedură ale Codului civil şi Codului comercial.
Art. 18. Centrul Naţional de Românizare va fi organizat printr-un
decret deosebit.
CAPITOLUL li
Art. 19. Evreii nu pot dobiî ndi, cu nici un titlu, drepturi de
proprietate, superficie, uzufruct, uz sau habitaţiune asupra imobilelor
urbane, afară numai dacă prin lege specială s-ar stabili anumite cartiere
sau perimetre destinate exclusiv 1>opulaţiunii evreieşti şi numai în con
diţiunile acelei legi.
Art. 20. Notarii publici vor refuza să intocmească acte, iar instan
ţ ele judecătoreşti şi cele de carte funciară vor respinge cererile de au
tentificare şi înscriere privitoare la constituirea sau strămutarea dreptu
rilor oprite evreilor prin art· 19.
Art. 21. La cererea Ministerului Public sau a oricărei persoane in
teresate, tribunalul în circumscripţiunea căruia este situat imobilul ur
ban deţinut fără titlu sau în temeiul unuia din drepturile prevăzute de
art. 1 9, de un evreu, va dispune îndepărtarea acestuia din stăpânirea
acelui imobil şi numirea Centrului Naţional de Românizare, în calitate
de sechestru, pentru a-l administra, toate acestea fără prejudiciul drep
turilor recunoscute prin decretul-lege de faţă celor interesaţi şi Minis
terului Public.
Dispoziţiunile prezentului articol nu se vor aplica imobilelor ur
bane deţinute de evrei la data publicării prezentului decret-lege.
Toate acţiunile reale sau personale sub sechestru se vor prescrie
prin trecerea unui termen de 5 ani de la data numirii sechestrului, iar
imobilul va trece în patrimoniul statului.
Art. 22. Actele juridice între vii încheiate cu violarea dispoziţiu,
nilor art. 19 sunt nule.
Nulitatea va putea fi invocată şi radierea va putea fi cerută de orice
parte interesată şi de Ministerul Public.
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Sub rezerva dispoziţiunilor privitoare la cartea funciară, nulitatea
actului de dobândire îşi va produce efectele şi faţă de subdobânditor�
chiar dacă acesta nu este evreu.
Art. 23. 1n comunele în care sunt cărţi funciare, dacă se constată.
in timpul procedurii de moştenire, că ar urma să se înscrie în folosul
unui evreu drepturi ce-i sunt oprite, instanţa de carte funciară va înscrie
în cazul proprietăţii sau superficiei numai dreptul de valoare.
Dacă evreul nu înstrăinează dreptul dobândit, într-un termen de
trei luni, socotit de Ia data când încheierea prin care s-a dispus înscrie
rea dreptului la valoare a rămas desăvârşită, instanţa de carte funciară
va scoate din oficiu în vânzare, prin licitaţie publică, dreptul înscris.
ln comunele în care nu sunt cărţi funciare, Ia cererea Ministerului
Public sau a oricărei persoane interesate, tribunalul în circumscripţiunea
căreia este situat imobilul urban va dispune scoaterea În vânzare, prin
licitaţie publică, a proprietăţii sau a dreptului de superficic, dacă aceste
drepturi se cuvin prin moştenire sau legat unui evreu şi acesta nu Ic-a
înstrăinat în termen de trei luni de la data când a acceptat moştenirea
sau legatul.
Dacă evreul a moştenit un drept de uzufruct, uz sau habitaţiune.
Ministerul Public sau orice persoană interesată va putea cere tribuna
lului în circumscripţiunea căruia este situat imobilul să constate neva
labilitatea sau stingerea acestui drept.
Dat în Bucureşti, Ia 27 martie 1941.
Conducătorul Statului Român
si
Presedintele
Con siliului de Ministri,
.
.
general ION ANTONESCU
Ministru de stat,
MIHAI A. ANTONESCU
Nr.

842

P. I, loc. cit.,

M.0.,

p. 1 530-1 5 3 1

1

Vezi doc. 1 2.
Vezi doc. 18 (data de 17 noiembrie este data apariţiei în Monitorul Oficia}t.
3 Spre deosebire de Decretul-lege nr. 3 347, din 4 octombrie 1940 (vezi doc.
12), cu privire la exproprierea bunurilor rurale evreieşti, în care nu s-a acceptat
nici un fel de excepţie, legea de faţă, prin art. 5-6, stabileşte posibilitatea unor
excepţii. ln legătură cu interpretarea acestor articole, Mihai Antonescu făcea urmă
toarele precizări în Consiliul de Miniştri din 2 septembrie 1941 : „Dl min istru de
justiţie, împreună cu ministrul Zwiedeneck să studieze posibilitatea extinderii pa
ragrafului din legea exproprierii urbane - art. 6 - privitor la d reptul Consiliului
de Miniştri de a acorda, prin jurnal special, excepţiuni şi să limiteze foarte rigid'
aceste cazuri, pentru ca să nu pară că facem o revenire asupra principiilor, dar
nici să avem laşitatea de a nu rezolva demn ş i omeneşte cazurile nedrepte care·
ne-ar fi supuse" (Arh. St. Buc., fond P.C.M., Cab., dos. 476/1941, fila 1 6).
4 Cf. Legii nr. 903, din 9 octombrie 1 94 1 , pentru modificarea şi completarea.
unor dispoziţiuni din decretele-legi privitoare la trecerea bunurilor evreie�t1 în pa2

131
https://biblioteca-digitala.ro

trimoniul statului, a fost d esfiinţată somaţia de predare pentru trecerea proprietă
ţilor urbane evreieşti în patrimoniul statului. Dreptul de folosinţă asupra imobilelor
trecute în patrimoniul C.N.R., drept rezervat foştilor proprietari evrei, a încetat,
fostul proprietar evreu având dreptul să rămână cu titlu de locatar în partea de
imobil pe care o folosea anterior pâoă la expirarea semestrului. Legea a prevăzut
şi cuantumul de plată pentru chirie. C.N.R. era împuternicit să ia Îl} primire imo
bil ul, chiar dacă proprietarul evreu a făcut contestaţie (cf. M. O., P. I, nr. 211.0, d m
10 octombrie 194 1, p. 6 079). Cf. Deciziunii n r . 246 a C . N . R„ d i n 3 0 iulie 1942, s-a
înfiinţat un oficiu de închiriere al C.N.R„ care avea un serviciu de evacuări �.1 unul
de închirieri. Locatarii evrei, ale căror imobile, apartamente sau magazine au fost
destinate altora, erau somaţi să lase l ibere spaţiile respective cel mai târziu la 26
octombrie 1942. In caz contrar, erau deferiţi justiţiei pentru sabotarea operei de
rnmânizare (cf. M. O„ P. I , nr. 1 76, din 3 1 iulie 1942, p. 439).
5 Prin aplicarea legii pentru trecerea imobilelor urbane evreieşti în patri
moniul statului, până în decembrie 1943 au fost expropriate 75 3115 de apartamente,
evaluate la 59 OOO 603 573 de lei, din care s-au dat în folosinţă 1 656 de apartamente
unor instituţii publice, iar 58 980 la particulari. In teritoriile dezrobi'te (adică Ba
sarabia şi nordul Bucovinei), au fost trecute în patrimoniul statului 9 281 de imobile
urbane, 8 973 de imobile rurale şi 16 779 de dependinţe.
Până la sfârşitul anului 1943, C.N.R. a prezentat Curţilor de Apel peste 38 202
dosare, de contestaţii, din care s-au soluţionat 19 390, respectiv 2 016 bunuri au
fost declarate exceptate şi 1 î 374 au trecut definitiv în patrimoniul statului (vezi
Trei ani de guvernare, p. 145).

36
1941, martie 27

DECLARATIILE DOMNULUI GENERAL ANTONESCU
LA INTRA REA IN VIGOARE A DECRETULUI-LEGE
PENTRU TRECEREA PROPRIETAŢILOR URBANE
EVREIEŞTI !N PATRIMONIUL STATULUI
(2.7 martie 1 94 1 )

Domnul General Antonescu a făcut, c u prilejul publicării Decre
tului-lege privind exproprierea urbană a proprietăţilor evreieşti, urmă
toarele declaraţii :
1. Decretul pentru trecerea proprietăţilor urbane evreieşti În p a
trimoniul statului este un decret de restabilire a unor drepturi istorice
ale Natiunii Românesti si de întoarcere Ia traditia noastră natională si
creştin ă î n concepţia proprietăţii 1 ,
2. Decretul este un act de reconstrucţie a societăţii româneşti,
care trebuie aşezată pe baze sigure de respect al mul)(:ii şi d reptului ro
mfmilor de a-şi stăpâni instituţiile av uţ i i lor româneşth : ·
3. Acest Decret este, î n acelaşi timp, dova d a . . integr�rii po porul ui
român În spiritualitatea naţionalistă care străbate Europa, fixfind teme
liile viitoare şi sănătoase ale vieţii naţiunilor.
.

•

•

. ··
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•

ln această lume nouă, poporul român aduce nu o adaptare super
ficială, ci omagiul sincer al regăsirii celui mai autentic trecut românesc.
4. Reforma la care păşim astăzi se va realiza treptat, pentru ca
nici o tulburare economică şi socială să nu se producă.

General ANTONESCU
Arh. St. Buc., Min. Propagandei, Presa internă, dosar 5 6/ 1 94 1 , fila 1 0 .
1 ln legătură c u dreptul evreilor d e a avea proprietăţi imobiliare urbane
încă de l a începutul sec. al XIX-iea, vezi doc. 35, nota 1, la Raport.

1 941, mai 2
RAPORTUL DLUI MINISTRU DE STAT MIHAI A .
ANTONESCU CĂTRE CONDUCĂTORUL STATULUI
ROMÂN ŞI PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Domnule General,
In completarea şi pentru desăvârşirea operei de romanizare a bu
nurilor şi fondurilor economice de pe teritoriul nostru, am onoarea a
vă supune spre semnare alăturatul decret privitor la instituirea Centru
lui Naţional de Românizare.
Exproprierea bunurilor evreieşti nu este pri n ca însăsi
0 decât eli
berarea patrimoniului naţional de infiltram străine menite să-i înăbuşe
originalitatea, independenţa şi viitorul.
Oricât de folositoare ar fi această revizuire a condiţiunii bunurilor
de pe teritoriul nostru şi această reformă de purificare naţională a pro
prietăţii, adevărata românizare nu stă numai în î nlăturarea străinilor, ci
î n substituirea lor cu elementul românesc si mai ales În însufletirea ac
tivităţii economice naţionale, prin afluxul de viaţă al noilor pr� prietari
români.
Opera de românizare trebuie întreprinsă deci cu hotărâre, rapidi
tate şi autoritate pentru unele bunuri ; cu metodă, echilibru şi mijloace
financiare efective, pentru altele.
Românizarea proprietăţii rurale şi mai ales urbane se poate face
temeinic, prin simpla aflare a clementului românesc capabil şi munci
tor, care să se substituie elementului evreiesc, consolidând astfel oraşele,
proprietatea şi, în genere, burghezia noastră de muncă, prin legarea ei
tot mai dreaptă de beneficiile proprietăţii româneşti.
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Fondurile comerciale si industriale nu sunt numai bunuri, ci fi
inţe. Stăpânirea lor cerc capital, pregătire, experienţă şi sprijin. Altfel,
fondul comercial, din instituţie vie, se transformă în proprietate moartă.
Crearea grabnică a unor condiţii economice şi financiare apte să
sprijine clementele de pregătire şi experienţă pentru a Ic ajuta să i n 
tensifice viaţa economică, cu sprijinul Camerelor de Comerţ şi al orga
nizaţiilor profesionale comerciale şi industriale, iată unul din marile co
mandamente ale operei de românizare.
Din aceste nevoi a purces Centrul Naţional de Românizare.
El este organul menit să facă din exproprierea bunurilor evrcieo:;ti
o marc reformă constructivă, educatoare si înstăritoare a elementului
românesc, prin alegerea aspră, atentă şi sigură a celor îndreptăţiţi.
EI este organul În\·cstit cu sarcina românizării progresive a vieţii
economice, cu funcţiuni şi posibilităţi proprii pentru a însufleţi şi or
ganiza pregătirea şi răspunderea, sprijinul şi garanţiile elementelor ro
mâneşti chemate la viaţa economică.
Spre a da acestui Centru toată autoritatea şi pentru a-l lega de ac
tiYitatea guvernului şi de propriul Dv. control, am aşezat la conducerea
lui un consiliu ministerial, pentru ca opera de românizare, intreprinsă
de DL, să-şi găsească în modul acesta organul direct şi sigur de con
ducere şi împlinire.
De asemenea. pentru a oferi cca mai întreagă garanţie a unei
oneste imparţialităţi şi cele mai aspre şi obiective criterii în atribuirea
imobilelor, am creat o secţiune jurisdicţională, căreia Îi vor fi supuse
toate contcstaţiunile privitoare la expropriere, precum şi toate actele
şi cererile de dobândire a proprietăţilor expropriate, pentru control prea
labil .
ln sfârşit, pentru c a acest Centru Naţional d e Românizare s ă poată
deveni un organ viu, care să ţină seamă de toate interesele, respectân d
ş i folosind rolul tuturor corpurilor constituite, cât şi pentru c a opera d e
românizare economică să se poată îndepJi ni c u concursul tuturor com
petenţelor şi grupurilor de interese, am creat, la dispoziţiunea acestui
centru, un consiliu consultativ, format din reprezentanţii corpurilor
constituite, din specialişti şi din experţi, care să poată fi chemaţi , î n
orice împrejurare, pentru a ajuta opera Centrului.
Astfel, atribuirea proprietăţii urbane evreieşti se va face consul
tându-se reprezentanţii Corpului ofiţeresc şi ai Casei Oastei, ai Asocia
ţiunii Funcţionarilor Publici, ai asociaţiunilor inginerilor. magistraţilor,
profesorilor, ai asociaţiunilor muncitoreşti, Comitetelor de refugiaţi
ş.a.m.d.
Opera de românizare progresivă a comerţului se '\·a face cu spri
jinul şi concursul direct al Camerelor de Comerţ şi Industrie şi prin
consultarea tuturor organelor profesionale.
acestei reforme, controlul emisiunii si al amortizării ti
Finantarea
·
tlurilor de expropriere, organizarea creditelor pentru noii dobiinditori
\'or fi, de asemenea, îndeplinite de un organ propriu : secţiunea finan
ciară.
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In sfârşit, secţiunea tehnică este Învestită cu evaluările, expertizele
:5i, În genere, cu lucrările tehnice necesare În executarea reformei.
Decretul prevede În moci amănunţit modul cum se va face admi
n istrarea provizorie, precum şi lichidarea bunurilor expropriate, vânza
zarea şi termenele de plată pentru cumpărătorii lor, stabilind şi modul
eum se va acorda indemnizaţia de expropriere.
Prin acest organ, se centralizează Întreaga activitate de românizare.
Centrul Naţional de Românizare va da viaţă legilor de expropriere
evreiască şi va chema la viaţă economică puterile de muncă şi creaţie
ale neamului nostru.
De aceea, în conformitate cu dispoziţiunile Decretelor-leg i nr. 3 052,
din 5 septembrie şi nr. 3 072, din 7 septembrie 1940 1, am onoarea a
�upune aprobării şi semnării Domniei Voastre prezentul decret-lege.
Primiţi, vă rugăm, Domnule General, asigurarea înaltei mele con
sideraţiuni.
Ministru de stat,
MIHAI A. ANTONESCU

1941, mai 2
M.O., P. I, nr. 1 02, 3 mai 1 94 1 , p. 2 328-2 329
1

Vezi doc. 9 , nota 1 .

1941, mai 2
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român şi
Pre')edintele Con siliului de Miniştri
Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU INFIINŢAREA CENTRULUI NAŢIONAL DE
ROMANIZARE
CAPITOLUL I
DISPOZIŢIUNI GENERALE
Art. 1. Se Înfii nţează pe lângă Pre".)edinţia Consiliului de Miniştri
(Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului), pe
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baza prezentului decret-lege, Centrul Naţional de Românizare, persoană
juridică de drept public, având scopul de a româniza bunurile intrate
în patrimoniul statului şi a ajuta românizarea vieţii economice.
Art. 2. Patrimoniul C.N.R. este format din toate bunurile care au
intrat în patrimoniul statului, pe baza Decretelor-legi di n 5 octombrie
1940, 1 7 noiembrie 1940, 4 decembrie 1940, 28 martie 1941 1, 29 martie
1941, Convenţiei cu German ia, din 22 octombrie 1940 şi Tratatului cu
Bulgaria, din 7 septembrie 1940, bunuri care trec în proprietatea sa, pc
data prezentului decret-lege, precum şi din orice alte bunuri ce i se vor
atribui în viitor.
Art. 3· C.N.R. arc următoarele atribuţiuni :
a) o rgan iz ează, conduce şi supraveghează l ucrări le pentru luarea
în primire a bunurilor trecute în patrimoniul statului.
ln acest scop, C.N.R. este autorizat să facă cercetările ce va crede
de cuviinţă pentru identificarea bunurilor care nu au fost declarate de
evrei, putând cere concursul tuturor autorităţilor ;
b) administrează provizoriu aceste bunuri, ţinând evi den ţa şi con

tabilitatea ;
c) distribuie şi lichidează aceste bunuri după normele stabilite î n
prezentul decret-lege ;

d) emite rentă pentru achitarea indemnizaţiilor cm1enite foştilor
proprietari evrei şi pentru achitarea creditorilor ;
e) plăteşte cupoanele acestor rente ;
f) amortizează renta cuvenită creditorilor care nu sunt evrei ;
g) supraveghează şi urmăreşte amortizarea rentei cc se plăteşte
evreilor ;
h) ajută românizarea vieţii economice, comerciale şi industriale.

Secţia I I
Art. 8. Pe lingă C.N.R. va funcţiona o secţie jurisdicţională, for
mată din Comisia centrală de judecată 2.
Art. 12. Comisia centrală de judecată va judeca cu competenţă
exclusivă toate litigiile ce se vor naşte din aplicarea următoarelor de
crete-legi :
a) Decretul-lege din 5 octombrie 1940, cu completările din Decre
tul-lege din 17 noiembrie 1940 (vezi doc. 1 2 ş i 18
nota ns.).
b) Decretul-lege pentru trecerea în patrimoniul statului a vaselor
şi plutitoarelor (vezi doc. 24
nota ns.).
c) Decretul-lege pentru trecerea proprietăţilor urbane evreieşti
(vezi doc. 35
nota m . ) .
-

-

-
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CAPITOLUL III
Secţia III

LICHIDAREA BUNURILOR
Art. 46. Bunurile mobile se vor vinde de C.N.R. pri n bună Învo
ială. Când ''aloarca bunurilor depăşeşte suma de 500 OOO Ici, vânzarea
se va face cu autorizaţia comisiei interministeriale.

Un regulament "·a arăta condiţiile pe care trebuie să le Îndepli
nească ce i cc vor putea să c u mp ere acele b u nuri .
Art. 52. Toate actele încheiate cu C.N.R. au putere de acte auten
tice, dacă sunt învestite cu semnătura directorului general şi a unui.
membru al secţiei jurisdicţionale şi sunt prevăzute cu sigiliul C.N.R.
Ele se vor învesti cu formula executorie de Tribunalul Ilfov.
CAPITOLUL IV
INDEMNIZAŢIE
Art. 53. Drept indemnizaţie pentru bunurile intrate în patrimoniul
statului, pe baza decretelor din 5 octombrie 1940, 17 noiembrie 1940, .
4 decembrie 1940 şi 28 martie 1941, se va plăti foştilor proprietari evrei
rentă, purtând o dobândă de 3 la sută.
Art. 54. Indemnizaţia cc se Ya plăti foştilor proprietari evrei va fi
de 8 ori venitul brut, aşa cum era stabilit prin impuneri fiscale Ia data
când au intrat în patrimoniul statului sau au fost reduse conform art. 13
a l decretului pentru trecerea proprietăţii urbane evreieşti î n patrimoniul
statuh!i, dir. :28 m�rtic 1 94 1 .

CAPITOLUL V I

Secţia II
DISPOZIŢIUNI FINALE
Art. 66. C.N.R., precum şi toate actele şi operaţiunile lui sunt scu
tite de orice fel de taxe şi impozite.
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Impozitul proporţional, prevămt de legea asupra actelor şi faptelor
juridice privitoare la actele de vamarc inten·enite între C.N.R. şi cum
părător, va fi plătit <le aceştia din urmă.
Dat în Bucureşti, la 2 mai 19.U

:i.

Conducătorul Statului
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
general ION ANTONESCU
Ministrul justiţei,
CONST. STOICESCU

Ministru de stat,
MIHAI A. ANTONESCU

Ministrul finanţelor,
general de brigadă N. STOENESCU
Nr. 1 216
M.O . , loc. cit., p . 2 3 24-2 3 2 8
\"ezi doc. 1 2, 1 8 , 24, 35. l n patrimoniul C.N.R. au mai intrat acţiunile pe ca re

1

ene i i le aveau în societaţile de voiaj şi turism (prin Decretul-lege n r. 8.:i:l, d in 15
septembrie 194 1 , vezi M.O., n r. 228, d i n 26 septembrie 1 94 1 , p. 5 i20) ; unele creanţe
ipoteca re, spitalele sau casele de sănătate (prin Decretul-lege nr. 902, din 9 odom br;�
1 9 4 1 , vezi M.0., p.I, nr. 240, d i n 10 oc to mbrie 1 94 1 , p. 6 O i 6). C.N.R. a preluat, până
la 1 august 1943, 564 de creanţe, în valoare nominală de 180 OOO OOO de lei (vezi

Trei

ani de guvernare, p. 145).
2

Com isia centrală de judecată a

fost desfiinţată prin Legea nr. 80, d i n 30

ianuarie 1942.
Prin acelaşi · act, j udecarea litig iilor izvorâte din aplicarea legilor de trecere
-. a

bunu rilor evreieşti

în

pJtrimoniul statului

a trecut

în

competenţa Curţilor de

Apel, modificându-se ş i procedura j udecării în fayoarea soluţionării rapide a p roce

„concilierea interesului grabnicl'i soluţionări a ro 
mânizării bunurilor cu acela al apărării ideii dl' dreptate" (Haportul m i n istrului de
selor. Noul decret-lege urmarea
j ustiţie . . .

p . 635 ) .

către

Conducătorul Statului,

: ; Ulterior, C.N.R.

în

M.O.,

P.I,

nr.

26, d i n

a fost reorganizat p r i n Legea n r.

31

ianuarie

1942,

1 i9, d i n 5 martie 1942,

în vederea unei mai bune administrări a bunurilor intrate în patrimoniul său, pre
cum şi

pentru realizarea în fapt a programului de românizare a vieţii economice

(c l. :M. O., P. I , nr. 56, 6 martie 19�2. p. 1 638).
ln ianuarie 1 9-14 a fost promulgata o nouă lege (nr. 36) pentru reorganizarea
. Subc,ecretariatului cte Stat al Românizării, Colonizării � i Inventarului, sarcina prin
c ipală a acestui

organism fiind urmărirea, printr-un plan coordonat, a procesului

ele românizare, colonizare şi inventariere a avuţiilor publice ş i particulare (ct ::\1.0.,

- P . I , nr. 1 9, din 24 ianuarie 194-1, p. 429).

I n legătură cu alte legi privind reorg aniz:.i rea C.N.R., ,·ezi şi doc. 66, i3, flii.
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38
1941, mai 2
RAPORTUL DLOR MINISTRU SECRETAR DE STAT
MIHAI ANTONESCU, SUBSECRETAR DE STAT
AL COLONIZĂRII ŞI POPULAŢIEI EVACUATE
ŞI AL FINANŢELOR, CATRE CONDUCATORUL
STATULUI ROMAN ŞI PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
DE MINIŞTRI
Domnule General,
Subsecretariatul de Stat al C o l on iz ă ri i şi Populaţiei E vacuat e a
fo st î n fi i n ţat pentru a organiza asistenţa şi aşezarea popu laţi ei r efugiat e

din teritoriile cedate

1•

Atributiunile Subsecretariatului s-au mărit, i ntrând în sarcina sa
aplicarea d �cretelor prin care trec în patrimoniul statului bunurile
cncieşti, atât urbane, cât şi ru rale Lichidarea acestor bunuri a fost dată
în competenţa C.N.R., organ economic, însă trebuia să se creeze şi u n
organ politic de stat, care s ă conducă întreaga operă de românizare.
De aceea, Subsecretariatul de Stat al Co lon i z ă rii şi Populaţiei Ern
c uatc a fost reorganizat, conform alăturatului decret, numindu-se Subse
cretariatul de Stat al Româ n iz ări i , Colonizării şi Inventarului.
Deoarece Subsecretariatul de Stat al Român iză rii Colonizării şi
Inventarului va organiza servicii locale pentru a stabili inventarul în
t regii avuţii cc a i ntrat în patrimoniul statului, i s-a dat î nsărcinarea
de a face i nventarul î ntregii avuţii a statului, judeţelor, comunelor, cum
şi a ori că rei i nstituţiuni pub1ice, trecându-se, î n acest scop, pc lângă
noul Subsecretariat î ntregul pe rson a l cc luc re az ă Ia S u b se cre t ari a tul
Inrnntarului de pc lângă Ministerul de Finanţe.
In sfârşit, s-a dat în c ă de rea acestui subsecretaria t ş i o compete nţă
administrati\'ă, pentru soluţionarea i ntervenţiilor ş i cererilor, de orice
natură, adresate de minorităţile sta t u l ui româ n
Atributiunilc de colonizare si Comisariatele G e nera le infiintate în
comp u n erea Subsecretariatului de Stat al Colonizării şi Populaţi di Eva
cuate rămâ n mai departe in compunerea noului subsecretariat, în con
diţiile stabilite de legile lor orga n i c e
Toa te p robl emel e de românizare s-au dat in competenţa Subsecre
tariatului de Stat al Românizării, Coloni zării şi Inventarului, pentru a
avea o unitate p o l i t i c ă Î n această marc operă.
.

,

.

·

.

.
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Decretul-lege prevede diviziunile administrative şi serviciile care

oompun Subsecretariatul, precum şi organizarea fiecăreia.
ln conformitate cu dispoziţiunile Decretelor-legi nr. 3 052, dia
5 septembrie 1940 şi nr. 3 072, din 7 septembrie 1940, vă rugăm să bi

nevoiţi a aproba şi semna alăturatul decret-lege.

1941, mai 2
Ministru secretar de stat,
MIHAI A. ANTONESCU
Ministrul finanţelor,
general de brigadă N. STOENESCU
Subsecretar de stat al colonizării
şi populaţiei evacuate,
general-adjutant ZWIEDENECK
Nr. 34 509
M.O. P.

I, nr. 102, 3 mai 1 94 1 , p. 2 332

1 Sub�ecretariatul de Stc.t al Colonizării şi Populaţiei Evacuate a fost înfiin-
M.0., n r. 2 1 7,.
din 18 septembrie HJ40, p. 5 447.

\Ht prin Decretul-lege nr. 3 1 62, din 17 septembrie 1 940, publicat în

1941, mai 2
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
Asupra raportulu i dlui ministru de stat cu nr. 34 509, din 2 mai

194 1 .
In baza dispoziţ.iunilor Decretelor-legi nr. 3 052, d i n 5 septembric
şi nr. 3 072, din 7 septembrie 1 9-HJ,

Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU ORGANIZAREA SUBSECRETARIATULUI
DE STAT AL ROMANIZARII, COLONIZARII
1 40
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ŞI INVENTARULUI
ŞI TRANSFORMAREA SUBSECRETARIATULUI DE STAT
AL COWNIZARII ŞI POPULAŢIEI EVACUATE

CAPITOLUL I
DISPOZIŢIUNI GENERALE

Art. 1. Subsecretariatul de Stat al Colonizării şi Populaţiei Eva
· cuatc, înfiinţat pc baza Decretului-lege nr. 3 162, din 18 septembrie 1940,
se reorganizează în conformitate cu prezentul decret-lege şi trece, pe data
publicării lui, pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri, purtând ti
tulatura Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării si Inventarului.
Art. 2. Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării si Inventarului are următoarele atribuţiuni :
a) aplică, organizează şi conduce politica de romj nizare, stabilită
de guYern ;
b) îndrmnează �i supra\ eghează activitatea Centrului Naţional de
Românizare ;
·

·

CAPITOLUL II
ORGANELE SUBSECRETARIATULUI
Art. 3. Pentru îndeplinirea atribuţiunilor sale, Subsecretariatul are
următoarele organe de îndrumare şi executare :
1. Direcţiunea românizării.
2 . Direcţiunea refugiaţilor şi populaţiei evacuate.
3· Directiunea inventarului.
4. Direchunea lichidărilor.
5. Direcţiunea minorităţilor.
6. Serviciul contabilităţii, personalului şi administraţiei.
7. Serviciul contenciosului.
8. Serviciul comercial al colonizării.
9. Centrul Naţional d� Românizare.
10. Comisariatele Generale.
Secţia I
DIRECŢIUNEA. ROMÂ NIZARll
Art. 4. Dircctiunea românizării este organul administrativ prin care
se exercită supravegherea şi coordonarea politicii de românizare.
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Această direcţiune execută legile privitoare Ia romamzarea vieţii
economice şi urmăreşte aplicarea legilor care au instituit un control asu
pra actelor juridice ale străinilor şi a întreprinderilor de orice fel .
Art. 5. Direcţiunea românizării \" a avea următoarele secţiuni :
1 . Secţiunea comercială :
a) Biroul bunurilor eneieşti ;
b) Biroul bunurilor minoritare ;
c) Biroul bunurilor străinilor.
2. Secţiunea industrială :
a) B iroul proprietăţilor petrolifere şi al drepturilor de monopol ;
b) Biroul bunurilor, drepturilor şi intereselor statului.
3. Secţiunea creditului.
Art. 6. Pc lângă Direcţiunea românizării va funcţiona o comisie
consultativă, care îşi va da avizul în toate chesti unile supuse cercetării
sale.
Compunerea şi funcţionarea comisiei vor fi prevăzute prin regu
lament.

Secţia IX
CENTRUL NAŢIONAL DE ROMANIZARE
Art. 22. Centrul Naţional de Românizare este o instituţie autonomă,
constituită pe baza Decretului-lege nr. 1 216, în scopul de a româniza
bunurile i ntrate în patrimoniul statului şi a ajuta românizarea vieţii
economice.
Centrul Naţional de Românizare va funcţiona în conformitate cu
legea sa organică, după îndrumările primite de la Subsecretariat.

Secţia X
COMISARIATELE GENERALE
Art· 23. Pe lângă Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colo
nizării şi Inventarului vor funcţiona, în conformitate cu legile lor or
ganice şi sub conducerea şi controlul Subsecretariatului de Stat, Comi
sariatul General al Refugiaţilor şi Comisariatul General al Dobrogei.
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CAPITOLUL III

DISPOZIŢIUNI FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 24. Subsecretariatul Românizării, Colonizării si Inventarului
este condus de un subsecretar de stat, ajutat de unul sau doi secretari
generali.
Atribuţiunile secretarilor generali Yor fi fixate de ministru, prin
deciziune ministerială.
Art. 25. lntregul personal şi inventarul fostului Minister al In
ventarului Avuţiilor Publice trece la Subsecretariatul de Stat al Româ
nizării, Colonizării şi Inventarului, urmând a fi utilizat, de preferinţă,
la Direcţiunea Inventarului.
Art. 26. Pentru Îndeplinirea chestiunilor administrati\'e, se ym·
crea, prin regulament, servicii publice exterioare, î n afară de Comisiile
judeţene, angajate pe lângă C.N.R.
Art. 27. Personalul Subsecretariatului · de Stat al Colonizării si
Populaţiei Evacuate, împreună cu bugetul aferent de personal şi mat�
rial, cum şi serviciile de românizare din Ministerul Economiei Naţionale
vor trece Ia Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Subsecretariatul de Stat
al Românizării, Colonizării şi Im'entarului.
Art. 29. Orice dispoziţiuni contrare prezentului decret-lege sunt şi
rămân abrogate.
Dat în Bucureşti, Ia 2 mai 1941.
Conducătorul Statului Român
si
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
general ION ANTONESCU
Ministrul finanţelor,
general de brigadă N. STOENESCU .
Ministru de stat,
MIHAI A. ANTONESCU
Subsecretar de stat al colonizării
şi populaţiei evacuate,
general adjutant Eugen SWIEDENECK
Nr. 1 219

M.0., loc. cit.,

p. 2 330-2 332
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1941, mai 2

RAPORTUL DLOR MINISTRU DE STAT MIHAI A .
ANTONESCU ŞI SUBSECRETAR D E STAT
AL COLONIZ�RII ŞI POPULAŢIEI EVACUATE CATRE
CONDUCATORUL STATULUI ROMÂN ŞI PREŞEDINTE
AL CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Domnule General,
Pentru întregirea Decretelor-legi nr. 3 347, din 4 octombrie 1940 şi
nr. 3 810, din 12 noiembrie 1940, privitoare Ia trecerea proprietăţilor
rurale evreieşti în patrimoniul statului, am onoarea a vă supune spre
semnătura d-voastră alăturatul proiect de decret-lege.
Dispoziţiile pe care Ie cuprinde sunt unele de caracter interpretativ,
iar altele stabilesc noi categorii de bunuri şi drepturi, pe care, în inte
resul naţional, Ie supune exproprierii.
Textele interpretative se referă Ia fermele şi industriile anexe ale
morilor.
Ambele aceste categorii de bunuri nu puteau să fie omise în pre
vederile generale de românizare a solului.
Prin textele noi, se expropriază în primul rând şi subsolul terenu
rilor expropriate, deoarece nu era cu putinţă ca suprafaţa să fi intrat
în patrimoniul statului, iar subsolul şi toate drepturile derivând din el
să fi rămas proprietatea evreilor, mai ales că naţionalizarea bunurilor
şi drepturilor miniere este o legitimă aspiraţie românească.
Prin decretul-lege, mai trec în patrimoniul statului şi materialele
lemnoase aflate în pădurile şi industriile forestiere exproprietate. Era
necesar acest lucru, deoarece altfel exploatările forestiere ar fi rămas
fără materii prime, fapt care ar fi periclitat exploatarea normală a acestor
surse de venituri pentru economia ţării.
In conformitate cu dispoziţiunile Decretelor-legi nr. 3 052, din 5
septembri e şi nr. 3 072 , din 7 sep tembrie 1940, vă rugăm să binevoiţi a
aproba şi semna alăturatul decret-lege.
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19-U, mai 2
Ministru secretar de stat,
MIHAI A. ANTONESCU
Subsecretar d e stat a l colonizării si
populaţiei evacuate,
general adjutant EUGEN S\VIEDENECK
·

Nr. 34 5 1 1
M.O., P. I,

1941,

nr.

1 02, 3 m ai 1 94 1 ,

p.

2 330

mai 2
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român

şi
Pro5odintclo Consiliului de Miniştri
Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU INTERPRETAREA ŞI COMPLETAREA
DECRETELOR-LEGI NR. 3 347, PUBUCAT
IN l\'IONITORUL OFICIAL DIN 5 OCTOMBRIE 1940
ŞI .N'R. 3 810, PUBLICAT lN MONITORUL OFICIAL
DIN 1 7 NOIEMBRIE 1940
Secţia I
BUNURI CARE AU INTRAT lN PATRIMONIUL STATULUI
Art. 1. Dispoziţiunile art. 3 al Decretului-lege din 5 octombrie
1940 1 se interpretează în sensul că au intrat în patrimoniul statului şi
fermele.
Art. 2. Dispoziţiunile art. 1, punctul b din Decretul-lege din 1 7
noiembrie 1940 2 s e interpretează î n sensul c ă a u intrat în patrimoniul
statului şi brutăriile, instalaţiunile de prelucrat p:iste făinoase sau orice
alte industrii anexe ale morilor.
lO

--

cel. G33
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Secţia Il
BUNURI CARE TREC IN PATRIMONIUL STATULUI

Art. 3. Trec, de asemenea, În patrimoniul statului, de Ia data pre
zentului decret-lege, următoarele bunuri aparţinând evreilor :
a) fabricile industriale de spirt, de spirt de vin, rafinăriile de alcool
de orice fel, distileriile de categoriile I şi a II-a, calificate astfel de legea
monopolului alcoolului ;
b) cazanele de orice categorie pentru fabricarea rachiului şi ţuicii ;
c) fabricile dii produse şi substanţe medicamentoase ;
d) drepturile de orice fel asupra subsolului, dacă aparţin proprie
tarului evreu al suprafeţei ;
e) materialele lemnoase de orice fel, aparţinând proprietarului sau
exploatatorului pădurii sau industriei forestiere, În orice fază ele pre
lucrare şi fără deosebire, după cum se află În pădure, În depozite sau
în curs de transport.
Calificarea evreilor şi procedura trecerii acestor bunuri în patri
moniul statului se vor face conform Decretului-lege nr. 842, din 27
martie 1941 3.
Art. 5. Bunurile prevăzute în articolele de mai sus trec în patri
moniul statului, împreună cu terenul din jurul lor, construcţiunile, insta
laţiunile, liniile de căi ferate, mijloacele de transport de orice natară,
uneltele, întregul lor inventar viu şi mort, precum şi stocurile de produse
şi materii prime.
ln termen de 15 zile de Ia data prezentului decret-lege, se vor de
pune la Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventa
rului toate contractele prin care eneii au vândut materialul lemnos.
Secţia III
DISPOZIŢIUNI FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 7. Contractele i ntervenite între proprietarii neevrei ai bunurilor
prevăzute de art. 3 din prezentul decret-lege şi locatarii lor evrei se
anulează pe data publicării prezentului decret-lege.
Contractele intervenite între foştii proprietari evrei ai bunurilor
mai sus prevăzute şi locatarii lor neevrei sunt respectate, statul substi
tuindu-se în drepturile fostului proprietar evreu.
Art. 8. Obligaţiunea depunerii actelor şi declaraţiunilor, în condi
ţiunile şi sub sancţiunile prevăzute prin legea din 28 martie 1941, in
cumbă proprietarilor evrei ai bunurilor arătate prin articolele de mai
sus, în termen de 30 zile de Ia data publicării prezentului decret-lege.
146
https://biblioteca-digitala.ro

Art. 9. Asociaţii neevrei vor putea răscumpăra, la valoarea stabilită
de C.N.R., drepturile asociaţilor enei cu răspunderea nelimitată din so
cietăţile care au avut bunuri ce au trecut în patrimoniul statului, pe baza
prezentului decret-lege.
Societăţile astfel românizate vor fi socotite că nu au fost niciodată
evreiesti .
Art. 1 0. Dispoziţiunile articolului precedent vor fi aplicabile prin
asemănare şi în favoarea copro1nietarului sau proprietarului neevreu.
Art. 1 1 . Indemnizaţia cuvenită evreilor se va plăti în conformitate
cu dispoziţiunile art. 53 1 şi următorii ai Decretului-lege pentru înfiin
ţarea C.N.R.
Dat în Bucureşti, la 2 mai 1941.
Conducătorul Statului Român
şi
Presedintele
Consiliului
de Ministri
.
.
general ION ANTONESCU
Ministru de stat,
MIHAI A. ANTONESCU

Nr.

Subsecretar de stat al colonizării
şi populaţiei evacuate,
general acl,jutant E UGEN ZWIEDEXECK
1 1 20

M . O . , P.

I, loc. cit., p. 2 329-2 330

1 Vezi doc . 1 2.
� Vezi doc. 1 8.
:J Vezi doc. 35.
4

Vezi do2. 37.

40
1941, mai 5
RAPORTUL DL Ul MINISTRU AL AFACERILOR
INTERNE CĂTRE CONDUCĂTORUL STATULUI
ROMÂN ŞI PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Domnule General,
Fiind informat că evreii posesori de aparate de radio recepţionează
ştiri de propagandă contra intereselor generale ale ţării, pc care apoi
1 47
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le răspândesc, alarmând permanent populaţia, am întocmit alăturatul
decret-lege ipentru interzicerea evreilor de a folosi posturile de radio
recepţie, prin care se dispune anularea autorizaţiilor date de către So
cietatea Română de Radiodifuziune şi obligaţia de a depune aparatele
radio ce posedă, la autoritatea poliţienească respectivă.
Aparatele se vor depozita la Prefectura Poliţiei pentru Bucureşti
şi la prefecturile de judeţ pentru restul ţării, iar pentru a se înlătura
eventualele abuzuri, s-a dispus a li se da destinaţie printr-un jurnal al
Consiliului de Mini�tri.
1n conformitate cu dispoziţiile Decretelor-legi nr. 3 052, din 5 sep
tembrie şi nr. ::l 0 7 2 , din 7 septembrie 1 940, vă rugăm să binevoiţi a
aproba şi semna alăturatul decret-lege.
1941, mai 5

Nr.

2 950

M.O., P. I,

Ministrul afacerilor interne,
general de divizie D. I. POPESCU

A
nr.

106,

7

mai 1 9 4 1 , p.

2 431

l �M l , mai 6
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului' Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri
...�m

dc.:: c retat �i

decretd.m :

DECRET-LEGE
PENTRU INTERZICEREA PENTRU EVREI DE A FOWSI
POSTURI DE RADIORECEPŢIE
Art. 1. Autorizaţiile date evreilor sau societăţilor evreieşti de So
cietatea Română de Radiodifuziune pentru folosinţa de posturi de re
cepţie radiofonice se anulează pe data publicării prezentului decret-lege.
Art. 2. Sunt socotiţi evrei, în sensul prezentului decret-lege, per
soanele fizice având ambii părinţi evrei sau numai unul, fără distincţie
dacă ei sau părinţii lor sunt sau nu botezaţi în altă religie decât cea
mozaică 1 sau dacă sunt sau nu cetăţeni români, precum şi societăţile
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CÎ\'ile sau comerciale î n care unul din asociaţii cu răspundere limitată
este evreu sau cele în care 40 la sută din capital aparţine evreilor.
Art. 3. Eneii posesori ele aparate de radio - fie că au, fie că n u
au autorizaţie el e folosinţă
sunt obligaţi ca, î n termen d e 1 5 zile libere
de la data publicării prezentului decret-lege, să depună aparatele l a
autoritatea poliţienească î n raza căreia domiciliază, i a r î n comunele ru
rale, la postul de jandarmi respectiv.
Autoritatea care primeşte aparatul va elibera dovadă, în care se
va identifica aparatul predat.
Nu i ntră î n 1nevcderile acestui decret-lege magazinele de desfacere
a aparatelor de radio.
Art. 4. Autorităţile poliţieneşti vor trimite aparatele la prefecturile
de judeţ, iar în Bucureşti la Prefectura Poliţiei Capitalei, care le vor
păstra î n depozite până când se v a decide prin jurnal al Consiliului de
Miniştri asupra destinaţiei ce li se va da.
Art. 5. Indemnitatea cuvenită 11entru aparatele radio ce se vor lua
din proprietatea evreilor se va stabili de o comisiune a cărei compunere
se va determina prin regulamentul acestei legi.
Art. 6. Ce i care nu vor depune în termenul prescris la art . 3 apa
ratele de radio sau care le vor î nstrăina sau schimba cu alte aparate se
vor pedepsi cu î nchisoare corecţională de la 1 Ia 6 luni şi cu amendă
până la 50 OOO lei '.!,
-

Dat la Bucureşti, în

6

mai 1941.

Conducătorul Statului Roman
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
general ION ANTONESCU
Ministrul afacerilor interne,
general de divizie D. I. POPESCU
Nr. 1 253
M. O., loc. cit.
1 ln şedinţa Consiliului de Miniştri din 2 septembrie 1 941, ministrul justiţiei,
C. Stoicescu a apreciat legea „privitoare la declararea aparatelor de radio [ca] foarte
aspră. Dacă ai avut un bunic evreu, eşti considerat evreu şi trebuie să faci de
claraţie" (Arh. St. Buc„ fond P.C.M„ Cab., dos. 478/1941, fila 14).
� In Decretul-lege din 2 1 iulie HJ44, pentru asigurarea difuzării prin radio a
măsurilor urgente impuse de starea de război, în legătură cu apărarea pasivă şi a
i:eritoriului naî,ional, s-a precizat d i n nou că evreii care vor instala, pă'-tra sn u
folosi aparate de racliorccep l ce fără a avea în prealabil autorizarea scrisă vor fi.
a�;pru sancţionaţi (cf. M.0. , l-'.l, nr. 169, 22 iulie 19H, p. 5 423).
,
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41
1 9 4 1 , mai 1 4

RAPORTUL DLUI MINISTRU DE STAT MIHAI A.
ANTONESCU CĂTRE CONDUCĂTORUL STATULUI
ROMAN ŞI PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
DE MINIŞTRI
Domnule General,
Decretul-lege pe care am onoarea să-l prezint spre semnătură
dumneavoastră constituie o nouă reformă a spiritului şi structurii socie
tătii românesti.
El aşazii principiul muncii şi munca românilor pe temeiuri noi, co
respunzând atât spiritului vremii noastre, cât şi statului de muncă şi
disci1>lină naţională, care se plămădeşte azi prin opera dumneavoastră.
1n acelaşi timp cu reforma naţională, decretul înfăptuieşte şi un
pas Înainte în evoluţia principiului muncii, al muncii considerate ca va
loare de creaţie şi afirmare umană.
Acest proces de respect şi biruinţă a muncii a fost deschis de
cre�tinism, care, prăbuşind prejudecăţile civilizaţiei antice, a ridicat
munca la rangul de mândrie religioasă.
Revoluţia franceză, cu individualismul său exagerat, a subordonat
efortul moral, religios al muncii consimţământului particular al omului ;
ea a adus, desigur, multe foloase civilizaţiei, prin educarea voinţei laice
de a munci, dar a provocat şi excesele libertăţii muncii, organizând tru
fia păgână a capitalismului şi îndârjirea aprigă a proletarului, prăpastia
dintre factorii producţiei s-a adâncit, o falsă ierarhie a muncii şi va
lorii ei sociale s-a născut din lipsa de coeziune de la baza principiului
însuşi.
S1>irilul naţionalist al vremurilor noastre, zidind o lume nouă, Înte
meiată pe justiţia socială, deschide muncii noi perspective. Munca, te
melie a vieţii, a onoarei şi a drepturilor, 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.
Omul aparţine naţiunii şi dreptăţii sociale, fără de care munca nu
are nici ocrotire, nici valoare.
De aici nevoia ca să dăm o nouă aşezare legală muncii, corespun
zând şi spiritului lumii În plămădire şi statului, tehnic şi unitar, zidit
pc religia muncii şi disciplinei naţionaliste, pc care îl întemeiaţi.
·
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Decretul-lege pe care vi-l supun consideră munca drept o înda
torire naţională a poporului român. El pune principiul îndatoririi cetă
tenesti de a munci si unnăreste :
- educarea in spirit �aţional şi creştinesc a tineretului prin disciplina muncii ;
- dezvoltarea sentimentului de comunitate naţională şi de drep
tate socială, prin preţuirea deopotrivă a muncii intelectuale şi a muncii
manuale ;
organizarea şi funcţionarea disciplinată a serviciului muncii ;
- perfecţionarea tehnică a muncii naţionale ;
- sporirea producţiei î n toate domeniile şi organizarea muncii
de folos obstesc ;
- formarea, cinstirea şi răsplătirea elementelor excepţionale de
muncă, a elitelor nationale
;
·
- reeducarea elementelor antisociale, parazitare şi a delinc
venţilor.
Noua lege instituie fr;;a de muncă pentru toţi locuitorii ţării, odată
cu d reptul statului de a controla activitatea fiecăruia, putând impune
pre5tarea serviciului muncii 1 (subl. n s )
1n acelaşi timp, ea asigură cinstirea şi răsplătirea celui care depă
şeşte limitele acestei îndatoriri, prin capacitatea şi valoarea muncii sale
excepţionale, obligând pe capii serviciilor publice şi ai întreprinderilor
particulare de a înainta anual Direcţiunii Muncii numele acestor mun
citori de elită, pentru ca statul să le dea distincţiuni şi premii.
Legea determină principiile lucrărilor de folos obştesc şi organi
zează îndatorirea de muncă pentru fiecare categorie şi fiecare vârstă.
ln sfârşit, legea prevede organele de direcţie ale acestei activităţi
naţionale şi sancţiunile abaterilor. Este o lege-cadru, o lege de bază,
care va fi dezvoltată prin legi şi regulamente speciale, de fiecare depar
tament care va conlucra la organizarea şi dezvoltarea muncii naţionale,
creând progresiv organizaţiuni noi şi funcţiuni speciale, pe măsura rea
lizării scopurilor generale ale acestei legi.
De aceea, în conformitate cu dispoziţiunile Decretului-lege nr. 3 052,
din 5 septembrie şi nr. 3 072 , din 7 septembrie 1940, am onoarea a
supune aprobării şi semnăturii dumneavoastră alăturatul proiect de
decret-lege.
Primiţi, vă rog, Domnule General, încredinţarea înaltei melc con
sideraţiuni.
·

·

.

1941, mai 14

.

Ministru de c:;tat,
MUIAI A. ANTONESCU

N r . 38 807

M . O . , P. I, nr. 1 1 3, 15 mai 1 94 1 , p. 2 6 1 0
1 „Bukarester Tageblatt", din 17 mai 1941, aprecia această lege ca o expresie
hotărârii guvernului român de a se integra în spiritul „noii Europe".
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1941,

mai

14

GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Mini5tri,
Asupra raportului dlui m inistru de stat cu nr. 38 807, din 4 mai 1 9 4 1 .
I n baza di�pozi ţiun ilor Decretelor-legi nr. 3 052, di n 5 septembrie �i
nr. 3 072, din 7 septembrie 1 940,
Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU ORGANIZAREA MUNCII NAŢIONALE
CAPITOLUL I
DISPOZIŢIUNI GENERALE
Art. 1. Munca este o îndatorire naţională a poporului român.
Fierare locui tor al ţării este obligat să servească interesele gene
rale ale Sta tului Homân, îndeplinind o muncă în cadrul îndeletnicirilor
individuale sau de folos obştesc.
Art. 2 . Prin organizarea îndatoririi cetăţeneşti de a munci, se ur
măreşte :
a) educarea în spirit naţional şi creştinesc a tineretului ;
b) deZ\'oltarea sentimentului de comunitate naţională şi de dreptate socială, prin preţuirea muncii intelectuale şi manuale deopotrivă ;
c) funcţionarea ordonată şi disciplinată a serviciului muncii ;
el) perfecţionarea tehnică a muncii naţionale ;
e) sporirea producţiei în toate domeniile ;
f) formarea şi sprijinirea elementelor excepţionale de muncă ;
g) reeducarea delincvenţilor şi a elementelor antisociale şi para
zitare.
CAPITOLUL I I
lNDATORIREA D E A MUNCI. FISA
OBLIGATORIE D E MUNCĂ.
.
RĂSPLATA MUNCII
Art. 3. Numai cei ce muncesc au dreptul la ocrotirea statului.
Art. 4. Persoanele apte pentru muncă şi neavând nici o adivitate:
efectivă pot fi supuse, ori de câte ori interesele statului cer, la îndato
rirea de a presta serviciul muncii.
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Art. 5. Statul este îndreptăţit să controleze prezenţa fiecărei per
soane În câmpul muncii, ccrfmclu-i să presteze - în cadrul unui program
de activitate educativă sau l'conomică - o muncă intelectuală sau m a 
nuală, potrivit pregătirii şi stării fiecăruia.
Art. 6. Se instituie fişa obligatorie ele muncă.
Fiecare locuitor al ţării este obligat să aibă o fişă prin care <;ă
justifice îndeplinirea îndatoririlor sale de muncă.
Organizarea fişei obligatorii ele muncă va fi pre\·ăzută prin rl'gu
lament.
Art. 7. Acela care, muncind, depăşeşte în moci excepţional calitatea
şi cantitatea de muncă ce În mod obişnuit cade în sarcina sa va fi clisti n<;
şi va primi răsplata muncii sale.
Art . 8. Capii serviciilor publice şi ai stabilimentelo r ele utili tate
publică, precum şi conducătorii întreprinderilor industriale sau comer
ciale, individuale sau colective, \'or comunica Direcţiunii Muncii din
Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, până cel mai tf1rziu
la 31 decembrie al fiecărui an, numele, prenumele şi domiciliul acelora
care au prestat muncă depăşind în moci excepţional îndatoririle şi facul 
tăţile normale, urmând ca statul să le acorde o distincţiune morală şi o
răsplată materială.
CAPITOLUL I I I
DETERMINAREA LUCRARILOR D E FOLOS OBŞTESC
Art. 9. Munca de folos obştesc se va îndeplini în cadrul lucrărilorde interes national sau local.
Art. 10: Lucrările de folos naţional vor putea avea ca obiect :
a) drumuri, căi ferate şi canalizări ;
b) îndiguiri, irigaţiuni şi regularea cursurilor râurilor ;
c} secarea sau asanarea terenurilor mlăştinoase sau inundabile ;
d) lucrări în legătură cu apărarea ţării ;
e) munci agricole ;
f) plantaţiuni şi întocmiri de parcuri naţionale ;
g) săpături arheologice ;
h) reconstrucţia
regiunilor bântuite de cutremure, incendii sau
inundatii ;
i ) marcarea sau crearea de poteci şi construirea de adăposturi ;
j) delimitarea proprietăţilor prin semne de hotare vizibile şi bine
întreţinute ;
k) servicii de asistenţă şi Cruce Roşie.
Art. 1 1. Lucrările de folos local vor putea avea ca obiect :
a) curăţirea izlazurilor, a drumurilor de exploatare şi a hotarelor ;
b) distrugerea paraziţilor vegetali şi animali ai culturilor agricole,
pomico!e şi viticole ;
1 5,7
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c) combaterea animalelor, păsărilor, omizilor şi insectelor vătămă
toare agriculturii ;
d) lucrări apicole.
CAPITOLUL IV
PERSOANELE CHEMATE LA MUNCA DE FOLOS OBŞTESC
Art. 12. Tineretul din şcolile primare, secundare, profesionale şi
cele de Învăţământ superior va presta muncă după programul şi în con
diţiunile ce se vor fixa prin regulamentul ce-l va întocmi Ministerul
Instrucţiunii, Educaţiunii, Cultelor şi Artelor.
Art. 1:1. Tineretul care nu frecventează şcoala, după împlinirea
vârstei de 12 ani şi până la 20 ani, va fi chemat la lucrări cu caracter
educaHv şi de pregătire tehnică. El va putea fi întrebuinţat şi la munci
agricole sau de folos obştesc local.
Durata şi condiţiile muncii vor fi arătate şi dezvoltate prin regu
lament.
Art. 1-1. Sunt obligaţi să presteze munca de folos obştesc :
a) bărbaţii şi femeile intre 20-:H ani, care nu pot dovedi că exercită
o îndeletnicire În mod obişnuit sau că se ocupă, în mod continuu şi per
manent, de administrarea bunurilor lor proprii care le asigură existenţa.
Aceştia vor primi o remuneraţie pentru munca prestată.
Femeile căsătorite sau care se îngrijesc de creşterea şi educarea
copiilor sunt scutite 1 ;
b) bărbaţii î ntre 1 8-25 ani, care sunt încorporaţi în Organizaţia
M.T.P. „Munca Tineretului Premilitar", în condiţiile legii acestei orga
nizaţii ;
c) cei care, din orice motive, se găsesc în lagăre de concentrare ;
d) cei condamnaţi de către organele justiţiei la pedepse privative
de libertate sau la munci î n lagăre ;
e) evreii care intră î n prevederile legii nr. 873, din 5 decembrie
1940 2•
Dat în Bucureşti, la 14 mai 194 1 .
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
general ION ANTONESCU
Ministru de stat,
MIHAI A. ANTONESCU

Nr. 1 403
M.O. , loc. cit., p. 2 6 08-2 6 0 9
1

In legătură cu legea privind preslarea de muncă obligatorie d e către fe

2

Vezi doc. 25.

meile evreice, vezi doc. 78.
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42
1941, iunie 30

PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
COMUNICAT

t

Sovietele urmăresc pe toate căile s ă producă acte de sabotaj, de
dezordine şi de agresiune În spatele frontului.
ln acest scop, lansează din _avion - cu paraşutele - spioni şi
agenţi terorişti. care iau contactul cu agelljţii rezidenţi din ţară şi cu
populaţia iudeo-comunistă, pentru a organiza împreună acte de agre
siune.
Câţiva dintre aceşti agenţi au fost prinşi, iar actele de agresiune
încercate au fost sancţionate.
La Iasi au fost executati 500 iudeo-comunisti, care trăseseră focuri
de armă di � casc asupra sold �ţilor germani şi ro� âni �.
Toate î ncercările ce se vor mai face de a tulbura liniştea şi ordinea
vor fi reprimate pe loc, fără cruţare.
Populaţia paşnică are datoria de a divulga imediat autorităţilor
locale pe toţi cei suspecţi şi pe toţi străinii apăruţi de curând în locali
tate. Cine nu divulgă Ia timp pe aceşti tulburători ai ordinii şi sigu
l'anţei va fi executat cu toată familia.
Bucureşti, 30 iunie 1911

3

Nr. 2 14

M.O., P. I,

nr.

1 53 , d i n 1 iulie 1 9 4 1 , p. 3 7 5 9

1 Comunicatul Preşedinţiei Consiliului d e Miniştri, d i n 3 0 iunie 1941, se re
ferea la execuţia în masă a evreilor din Iaşi, în ziua de 29 iunie 1941. In cazul
acestei execuţi i , nu au fost respectate prevederile Decretului-lege pentru reprimarea
faptelor cc pun în primejdie existenta şi interesele statului (vezi doc. 30). Art. 27
al respectivului decret-lege stipula obligaţia judecării de către un tribunal mil itar a
oricărei crime comise în timµ de război. Evreii ieşeni au fost executaţi fără nici o
j udecată. Ancheta efectuată după execuţie a constatat că „nu s-a găsit nici o do
\'ad ă în legătură cu faptul că evreii ar fi tras focuri de armă asupra soldaţilor
germani şi români" (vezi în acest sens declaraţia chestorului poliţiei municipiului
Iaşi, din 2 iulie 1941 ş i memoriul asupra anchetei executate din ordinul Ministeru
lui de Interne, semnat de directorul general al poliţiei, general de divizie Leoveanu,
în Martiriul..., p. 1 0 1 , 105-lOi, doc. 39, 40).
Faptul că mareşalul Antonescu, la momentul respectiv, a legalizat politica de
represalii sângeroase împotriva evreilor - inclusiv a „evreilor comunişti", care in
trau într-o altă categorie decât comuniştii în general - se confirmă ş i prin tele
grama expediată la Iaşi în seara zilei de 30 iunie 1941, în care se arăta : „Dl Ge-
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neral Antonescu a .ordonat ca tol i evre i i comun i ş t i cl i n Iaşi, precum şi cei asupra
cărorn s-au găsit steaguri roş i i şi arme să fie executaţi chiar în noaptea aceasta.
Hapo1t1ţi execu tarea·' (B.A.R. , Arh. Istori că, fond 24, dos. 3 245 ; vezi şi Martiriul.. . ,
1�. %, doc. 32). Iar în M. O., P. I, nr. 1 99, d i n 23 august 1 9 4 1 , se publica Ordinu l
g-enc•ralul u i 1 on Antonescu referitor la pedeps i rea actelor de sabotaj săv·: rşite de
comunişti : „Pentru fiecare act de ace., t fel urma să f i e împuşcati 20 comun i � t i evrei
şi 5 comunişti ncevrci".
z Cifra de „500 iudeo-comunişti" executaţi este inexactă. Documentele vremii
dovedesc c{1 au fost ucişi mii ele oamen i nevinovaţi.
3 Comunicatul a fost dat de Preşed inţia Con sil iului de Min iştri, l a 30 iunie
1941, publicat în M on i torul O f i cial , la 1 i u l i e ş i reluat de marile cotid iane la 2
iulie acelaşi an.

43
1 94 1 ,

iulie

12
GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Stiatului Român
şi
Preşed intde Consi liului de Min i�tri
Am decretat şi decretăm :

REGULAMENT
ASUPRA DECRETULUI-LEGE. RELATIV LA STATUTIJL
MILITAR AL EVREILOR
CAPITOLUL I
DEFINIREA EVREILOR
Art. J;. Evreii, în înţelesul art. 2 din Decretul-lege din 8 august :
1940, privitor la starea juridică a locuitorilor evrei din România, indi
ferent de categoria din care fac parte, sunt excluşi atât de la pregătirea .
premilitară, cât şi de la seniciul militar 1•
Art. 2. Sunt socotiţi evrei, în înţelesul legii, următorii :
a) cei de religie mozaică ;
b) cei născuţi din părinţi de religie mozaică ;
c) creştinii născuţi din părinţi de religie mozaică nebotezaţi, adică
copiii care au primit taina botezului, dar se trag din părinţi de religie
mozaică, nebotezaţi, precum şi copiii creştini, când numai unul din părinti este evreu botezat, ia• celălalt nu este botezat :
d) creştinii n ăscuţi din mamă creştină şi tată de religie mozaică, .
adică copiii creştini a căror mamă este crc�tină, dar tatăl este de religie ,
mozaică ;
·

·
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e) copiii naturali ai mamei de religie mozaică, adică născuţi în
:afară de căsătorie, indiferent dacă au fost sau nu botezaţi ;
f) cei care au părăsit religia mozaică, declarându-se atei.
Sunt, de asemenea, socotiţi evrei cei care făceau parte din comu
nităţi religioase evreieşti la data de 9 august 1940.
Art. 3. Adopţiunea nu are urmări asupra situaţiunii juridice de
e vreu a copilului adoptat. Pentru stabilirea filiaţiunii copilului adoptat,
s e ,-a ţine seama de p ări nţi i a c e s t u i a.
Art. 4. Copilul legitimat prin căsătorie e s te socotit a avea reli 
gia cc a\'ca a nt e ri o r legitimării, până la e x p i ra r ea termenului pre
\'ăzu t fie art. 45, a lin . 4 d i n legea pentru regimul general al cultelor :i.
Art. 5. �Simpla declaraţie de trec e re la religia creştină, făcută î n
l <i ţ a o fi ţ eru l ui stării civile ş i î ns crierea ei în regi strele respective nu
<.;chimbă calitatea de evreu, dacă nu se face dovada că a fost urmată de
taina botezului.
Art. 6. Sunt consideraţi creşt i ni :
a) rnp i i i creştini n ăscu�i din părinţi de religie mozaică botezaţi ;
b) cop i i i creştini născuţi clin mamă de religie mozaică nebotezată,
dar a l căror tată este creştin de s ân ge ;
c) copiii naturali cre�tini, adică botezaţi, născuţi din mamă de re
�igic mozaică botezată.
Art. 7. Trecerea la cre�tinism, adică botezarea celor de religie
:�10zaică, după 9 august 1 940, data punerii în a p l ica re a Decretului-lege
nr . 2 650, din 8 august 19.tO, privitor Ia starea
juri di că a locuitorilor
eyrei din România ::, nu mai poate a trage schimbarea situaţiei de evreu
,a c e �u i caracterizat ca atare, după cri te ri il e stabilite la articolele pre
cedente din p rezentul regula ment. Evreii trecuţi astfel Ia creştinism
r ămân excluşi de Ia pregăti re a premilitară şi de Ia serviciul m i litar .
·

CAPITOLUL II

RECENSĂMÂNTUL EVREILOR
L egea asupra recrutării armatei şi regulamentul ei, în partea
I a op er a ţi un i le de recensământ şi re crutare, se aplică şi evre
ilor, cu deoseb i r i le şi adausurile prevăzute în regulamentul de faţă.
Art. 9. La î nt o cmi re a tabelelor de recensământ, prevăzute la art. 8
0i 9 clin l eg e a asupra recrutării armatei şi art. 18-20 d i n regulamentul
acestei l eg i , evreii vor fi trecuţi în tabele separate.
Situaţia de evreu se determină· după pres cri pţiu nile art. 2-7 din
re gulame n tul de faţă.
Art.

8.

prh· it oa r e

Art. 1 2. lns crierea evreilor se va face inlr-un „ regis tr u special de
omtrol pentru evrei" (model - anexa nr. 1 ), c a re va fi ţinut de cer curile
de recrutare.
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13. Consiliul va da următoarea decizie :
1. pentru c\·reii care se vor prezenta la recrutare :
„Prezent (sau reprezentat), stabilit identitatea, s ta re a civilă şi stu
şi Înscris in registml special de control pentru evrei la nr.
.. ;
2. pentru e\·reii care nu se vor prezenta la recmtare :
Art.

diile
clasa

evrei,

.„

.

"

„Absent şi înscris d i n ofic i u în registrul special de control pentn1
la nr. „„ clasa „. " .

CAPITOLUL III
OBLIGAŢIUNILE EVREILOR
Art. 1 4. ln schimbul serviciului premili tar şi m i l i tar, evreii sunt
obligaţi să p lătească taxele militare stabil ite prin lege ş i să presteze
munci de i nteres obştesc, potrivit nevoilor statului, î n condiţiunile
fixate prin Decretul-lege relativ la statutul militar a l evreilor şi prin
regulamentul de faţă, cu excepţiile 11revăzute de articolul 2, a l i neatul �
din Decretul-lege asupra taxelor militare datorate de evrei, cl i n 2 1 ia
nuarie 1 94 1 "·
Aceste obligaţiuni iau naştere odată cu Împlinirea vârstei de 1 8 a n i
ş i Î ncetează Îndată ce s - a a t i n s vârsta ele 50 a n i .
Se exceptează evreii specialişti prevăzuţi de articolul 8 d i n Decre
tul-lege relativ la statutul militar al evreilor \ care vor putea f i chemaţi
în serviciul armatei până la împlinirea l i mitei de vârstă corespunzătoare
gradului ce au avut În armată.
Art.

15. Plata

taxelor militare este obligatorie pentru evrei, potrivit

s i tuaţiunii lor materiale, i ndiferent de starea fizică.

Obligaţiunea

de

muncă nu poate fi impusă Î nsă decât acelora găsiţi apţi a o presta, potri
Yit hot5rârii unei comisiuni compusă cli n comandantul cercu lui ele re

c rutare, ca preşedi nte, şeful biroului recrutării şi 1 medic militar numit
de comandantul garnizoanei res11ective, ca membri.
Art. lG. Sunt obligaţi a plăti taxele militare şi eweii care au re
Ia data publicări i regulamentului ele faţă, dar care, din cauza

crutat până

condiţiunii fizice, se găsesc În prezent amânaţi medical, dispensaţi me

dical,

i mpropri i sau reformaţi,

precum şi cei excluşi de la serv i c i u l

militar, conform articolului 3 cli n legea asupra recrutării armatei. Evreii
clasaţi improprii sau reformaţi nu se pot chema însă

res ob:;tesc, chiar dacă, fiind

Ia

munci ele i nte

i nsolvabili, n u plătesc taxele militare la

care sunt impuşi.
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CAPITOLUL I V
INTREBUINŢAREA EVREILOR PENTRU NEVOILE ARMATEI
ALE DIFERITELOR INSTITUŢIUNI PUBLICE

SAU

Art. 18. Evreii între 1 8 şi 50 de ani pot fi întrebuinţaţi atât indi
v idual, cât şi în grup sau detaşament, fie pentru nevoile armatei, fie ale
altor instituţiuni publice de stat, judeţ sau comună, indiferent clacă sunt
absolvabili si sunt Ia curent cu plata taxelor militare la care au fost
impuşi, cu excepţiunile prevăzute Î n prezentul regulament.
Art. 19. Evreii nu pot fi întrebuinţaţi la munci de folos obştesc
decât de Marele Stat Major, care va satisface, în măsura posibilităţilor.
publice de stat, judeţ sau
şi cererile primite de la alte instituţiuni
comună.
Art. 22. Durata întrebuinţării la munci de interes obştesc este ele
maximum 60 zile pe an pentru eneii între 1 8 şi 21 ani, 180 zile pe an
pentru cei între 21 ş i 24 ani, 120 zile pc an, pentru cei între 24 şi 26 ani,
90 zile pe an pentru cei între 26 şi 41 ani şi 60 zile pe an pentru cei
între 41 şi 50 ani, v<îrste ce corespund diferitelor elemente ale armatei
în care ar fi trebuit să se afle cucii.
Evreii care, pentru a fi scutiţi de plata taxelor militare, doresc să
fie întrebuinţaţi Ia munci de interes obştesc peste termenele fixate pot
face cereri în acest sens către :\farele Stat Major, ele urmând a fi sa
tisfăcute după posibilităţi.
Pe timp de concentrări prelungite, mobilizare sau război, durata
întrebuinţării evreilor la munci de interes obştesc este nelimitată, po
trivit nevoilor generale ale statului. ln orice alt timp, prelungirea duratei
î ntrebuinţării evreilor se poate face numai printr-un jurnal al Consiliului
de Miniştri.
Art. 23. Medicii, farmaciştii, nterinarii, inginerii, arhitecţii sau alţi
specialişti evrei folosiţi fie de armată, fie de alte instituţiuni publice vor
fi plătiţi conform deciziuni i ministeriale n r. 23 325, din 27 ianuarie 1 9·1 1 ,
a Ministerului Apărării Naţionale 1: .
Ceilalţi evrei, chemaţi Ia munci de interes obştesc, vor avea drep
turile de hrană, întreţinere şi soldă pe care le are trupa, clacă sunt în
trebuinţaţi pentru nevoile armatei. Dacă sunt puşi în sen·iciul altor
instituţiuni publice, ei vor avea drepturile în bani ale trupei.
ln toate cazurile. evreii vor purta hainele lor ci\"ile, fiind obligaţi
a se prezenta Ia muncile de i nteres obştesc cu echipamentul potrivit
anotimpului în care sunt chemaţi şi cu cel puţin două rânduri de rufe.
Ei vor avea pe braţul shlng o brasardă de culoare galbenă, lată ele 1 0 cm,
cu numele cercului ele recrutare respect i\·. Se exceptează numai med icii,
farmaciştii, veterinarii, i nginerii şi arhi tecţii întrebuinţaţi î n armată, care
vor purta uniforma şi semnele clistinctiye preYăzute în decizia ministe
rială nr. 23 325, din 27 ianuarie 1 94 1 .
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Brasardele se confecţionează de cercurile de recrutare.
Art. 24. Evreii chemaţi la munci de interes obştesc local nu pot fi
folosiţi decât în localitatea unde domiciliază. In acest caz, ei vor lucra
sub comanda unui militar numit prin grija garnizoanei respective, având
dreptul să ia masa şi să doarmă în familie.
Se c...: <: eptcază ordinele c!e chemam trimise e vr eilor prevăzuţi în
decizia min i steri ală n r. 23 325, din 27 i a n uarie 1 9 4 1 7, în care, în loc
de „evreul", se va scrie, după c az : c\·reul m e di c, farmacist, veterinar,
i ngi cer sau a rh it e ct sau e\Teul medic ajutor, fa rm ac is t ajutor etc.

Art. 30. Eneii ehcmaţi la munc.:i c!e interes o b ş t es c, foşti ofiţeri,
�uhofiţeri, m aiştri, submaiştri ş i gagişti activi ş i de rezervă, foştii tineri
cu termen redus grade inferioare ş i cei care au recrut a t după promulga
rea Decretului-lege relativ la statutul mil itar al evreilor şi posedă cel
puţin 8 clase de l i ceu sa u şcoală militară vor fi întrebuinţaţi în servicii
p o t rivit e aptitudinilor sau pregătirii lor, ţin{mclu-se seama de gradul avut
în armată, de st u di i le ce posedă şi de poziţiunea lor socia l ă
.

a) E ne il o r cure au �:itisfăcut �cgc;1 asupra r e cr ut ări i armatei şi
care posedă un linct militar li se va aplica pe copertă şi pe prima pa

gi n 5 a

li vre t ul ui

,

cu

tu5

ro5u, cuvântul „EVREU",
a r t i c ol u l 3 1 .

scrisă se v a a dăuga m ut aţi a prevăzută la
se

b ) Evreilor care n u au satisfăcut legea asupra
t m „Livret militar pentru evrei'' (model

\'a da

iar

pe

ultima pagină

recrutării armatei li
anexa nr. 2).

CAPITOLUL \"

EV IDE NT ..\ EVREILOR
Art. 3 1 . Evidenţa e\'l'eilor î ntre 18 şi 50 a n i cade
curi.lor de recrutare respecti\·e, c a re întocmesc şi ţin la
sp e c i al de control pentru e\Tei, pre\·ăzut la arti colul 1 2.

Fiecare cerc d�

recrutare \'a înscrie în reg is t r ul

în sarcina cer
curent registrul

special de control

p e nt ru evrei pe toţi evre i i care domici liază pe raza sa, făcându-le t oate

mutaţiile cli n foaia matri colă la z i , completate c u aceea
la serv iciul militar, conform Decrntului -lege r ela tiv la

de : „Exclus de
statutul militar

a l e\Teilor".

La cei proyeniţi din actiYitate (ofiţeri, s u b ofi ţ eri maiştri. submaiştri
gagişti militari), indiferent clacă a u părăsit c a drel e oştirii înainte sau
du p ă p ro m ul g a re a Decretului-lege relativ la statutul militar al evreilor,
se \'a f a c e aceeaşi mutaţie, adăugându-se : „Scutit de plata taxelor mi
l itare ; scutit de munci de i nteres obştesc, pc timp de pace, fiind provenit
din a c t i v i t a te
,

şi

".
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CAPITOLUL VI
DISPOZIŢIUNI FINALE
Art. 37. Evreii chemaţi pentru nevoile armatei sau pentru munci
cele interes obştesc sunt supuşi regimului şi jurisdicţiunii militare, ca şi
militarii sub arme.
Art. 38. Toate abaterile de la prescripţiunile regulamentului de
faţă se judecă şi se pedepsesc potrivit dispoziţiunilor prevăzute în Codul
.Justiţiei Militare sau în orice alte legi speciale aplicabile militarilor 8•
Dat la Marele Cartier, la 12 iulie 1941.
Conducătorul Statului Român
şi
Preşedintele Consiliului de Miniştri,
general ION ANTONESCU

Nr.

Ministrul apărării naţionale,
general de corp de armată adjutant
IOSIF IACOBICI
2

030

M.O., P. I, nr. 1 64, 1 4 iulie 1 94 1 , p. 4 039-4 047
1

Vezi doc. 3.
Legea pentru regimul general al cultelor, apărută în 1928, la art. şi alinea
tul respectiv, stipula dreptul oricărui cetăţean de a trece la alt cult (cf. M.O., P.t,
m . 89, 22 aprilie 1928, p. 3 6 1 1 ; vezi şi doc. 33, nota 1).
:i Vezi doc. 3.
� Vezi doc. 25, nota 3.
5 Vezi doc 25.
6 Vezi doc. 29.
1 Vezi doc. 29.
ij Conform Decretului nr. 261, din 2 februarie 1943, cei care lipseau mai mult
de '.:! zile de la detaşamentul de muncă erau consideraţi dezertori, ceea ce în timp
de război se pedepsea cu moartea (cf. M.0., P.I, nr. 28, din 3 februarie 1943).
�

44
1941, iulie 1 8

DECIZIUNE
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Noi, general adjutant Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat al
românizării, colonizării şi inventarului,
11

-

cd.

685
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Având in vedere dispoziţiile cuprinse în Decretul-lege pentru tre
cerea proprietăţilor urbane evreieşti în patrimoniul statului, publicat î n
Monitorul Oficial, n r. 7 4 , d in 28 martie 1 9 4 1 ş i al e Decretului-lege pen
tru înfiinţarea Centrului Naţional de Românizare, publicat îh Monitorul
Oficial, nr. 1 02, din 3 mai 1 9 4 1 ;
Văzând şi dispoziţiile Decretului-lege privitor la administrarea pro
vizorie a Centrului Naţional de Românizare, publicat în Monitorul Ofi
cial, n r. 1 07, din 8 mai 1 9 4 1 ;
Precum şi hotărârea Comitetului Interministerial, ·luată în şedinţa
din 4 iunie 1 9 4 1 ,
Decidem :
Art· I. Se i nstituie în fiecare judeţ câte o comisiune pentru eva
luarea propr:ctăţiJor urbane evr�ieşti, trecute î n patrimoniul statului pe
baza Decre tului-lege din 28 martie 1941.
Art. II. Comisiunile vor fl alcătuite din :
a) un delegat al Centrului Naţional de Românizare ;
b) şeful s�rviciului tehn:c al judeţului ;
c) şeful serviciului arhitecturii sau arhitectul primăriei oraşul1,Ji de
reşedin;ă sau al primăriei oraşului î n care se fac evaluările.
J\rt. III. în municipiul Bucureşti se vor putea constitui mai multe
comi5iuni, ai căror membri tehnicieni - arhitcc;i şi ingineri - vor Ii
desemnati de Centrul National de Românizare.
Ari. IV. Comisiuni ie se vor constitui şi vor începe a funcţiona în
fiecare judeţ la termenele ce vor fi fixate de Centrul Naţional de Ro
mânizare.
Art. V. Comisiunile vor putea funcţiona valabil şi în prezenţa:
numai a doi din cei trei membri d i n care sunt compuse.
Unul <lin aceşti doi membri va trebui să fie delegatul Centrului
Naţional de Românizare.
Art. VI. Comisiunile vor lucra după instrucţiunile Centrului Na
ţional de Românizare·
Art. VII. DI director general al Centrului Naţional de Românizam
este î nsărcinat cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor prezentei de
ciziuni.
Dată

la 1 8

iulie 1941.
Subsecretar de stat al românizării„
colonizării şi i nventarului,
general adjutant ZWIEDENECK

:Nr. 4

672

M.0., P . I, nr. 1 70, 2 1 iulie 1 94 1
1 62
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45
1941, august

22

LEGEA NR. 752
Noi, GENERAL ION ANTONESCU,
Conducătorul Statului Român
şi

Preşedintele Consiliului de Miniştri

Am decretat �i decretăm :

DECRET-LEGE
PRIVITOR LA UNELE MĂSURI DE FINANŢARE
A ROMÂNIZARII INTREPRINDERILOR COMERCIALE
ŞI INDUSTRIALE 1
Art. 1. Pentru a înlesni românilor să preia de Ia evrei bunuri şi'
intreprinderi comerciale şi industriale sau să creeze astfel de întreprin
deri, Banca Naţ i o n ală a României este autorizată să primească bilete de
ordin Ia rcescont prin societăţile bancare, până Ia con c uren ţa sumei de
1 OOO OOO OOO lei, în condiţiunile leg ii de fa ţă .
Art. 2. Cre dite l e vor fi acordate numai :
a) persoanelor fizice de origine etnică română ;
b) societăţilor anonime pe acţiuni şi î n comandită pe a cţiuni , al
căror capital aparţine î n î ntregime românilor :
c) societăţilor î n nume colecti v, î n comandită s i mplă şi cu răs
pundere l imitată , ai căror asociaţi sunt toţi de origine etnică română .
Art. 3. Cr editele se vor acoi"da numai î n vederea dobândirii de
bunuri sau î ntreprinderi comerciale şi i ndustriale aparţinând :
a) evreilor, persoane fizice arătate î n art. 2 al Decretului-lege din
5 octom b ri e 1940, privitor la trecerea proprietăţilor evreieşti în p atri 
moniul statului ;
b) societăţilor anonime pe acţiuni şi î n comandită pc acţiuni, al
căror capital aparţine în proporţie de cel puţin 40 la sută evreilor ;
c) societăţilor î n nume colectiv, î n comandită simplă ş i cu răspu n-
dere limi tat ă , în care cel puţin unul din asociaţi este evreu ;
Art. 5. Termenul împrumuturilor v a fi de cel puţin
bânda de 3 la sută, iar taxa acontului de 1,50 la sută.
1 63
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10

ani, do

Art. 18. Biletele la ordin emise pe baza decretului-lege de fată si
cele date în preschimbarea lor sunt scutite de orice taxă de ti ni bru .
Ele vor purta în mod obligatoriu pe faţă menţiunea „lmprumut de
românizare".
Dat în Bucureşti, la 22 august 1941.
Vicepreşedinte şi Preşedinte ad-interim
al Consiliului de Miniştri,
MIHAI A. ANTONESCU
Ministrul finanţelor,
general de brigadă N. STOENESCU
Nr.

2 370

M.O.,

P. I,

nr.

Ministrul ju!'>liţiei,
CONST. C. STOICESCU

1 99, 23 august 194 1 , p. 4 942-4 943

1 In raportul miniştrilor de finanţe ş i de justiţie către preşedintele Consiliu
lui de Miniştri, necesitatea adoptării acestei legi a fost motivată astfel : „Pentru
naţionalizarea vieţii româneşti, pe care statul o întreprinde în prezent, s-a simţit
d in primul moment nevoia acordării de credite ieftine pe termen lung elementelor
româneşti care vor să înceapă un negoţ nou sau să preia din mâinile evreilor fon
durile de -comert existente.
Dală fiind urgenţa operei de românizare, este necesar ca acordarea creditelor
să se facă imediat, prin instituţiunile de cred it existente, fără a se mai aştepta
crearea unui institut special, a cărui organizare cere un timp mai îndelungat. Banca
Naţională a României, conştientă de misiunea ce-i revine în această operă, s-a
arătat dispusă să pună la dispoziţia instituţiilor de credit sume care la nevoie vor
atinge totalul de lei 1 OOO OOO OOO, percepând de la debitori o dobândă minimă"
(M.0., P.I, nr. 1 90, 23 august 1941, p. 4 043).
In vederea sprijinirii românilor etnici care doreau să preia intreprinderile
comerciale sau industriale de la evrei, a fost reorganizat şi Institutul de Crcc!it Ro
mân, înfiinţat la 2D aprilie 1041 (cf. M.O., P.I, nr. 100, din 30 aprilie 1 0 4 1 .ş i :\I.O.,
P.�. nr. 216, din septembrie 1 94 1 ).

46
1941, septembrie 3
LEGEA NR. 7 9 1
ANTONESCU
Mareşal al României

si

Conduditoi·ul Statului
Am decretat şi decretăm :
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DECRET-LEGE
PENTRU UNELE MASURI LEGISLATIVE
PRIVIND BASARABIA Ş I BUCOVINA DE NORD
Art. 1. Sunt şi ră1mi n în \'igoare, în Basarabia şi nordul Buco\'inei
eliberate, legile ce se aplicau la 28 i unie 1 940 t.

Dispoziţiunile legilor şi regulam�atelor i ntervenite după 28 iunie
1940 care sunt în vigoare î n România � -� vor aplica, de la data publicării
prezentei legi, pe întreg teritoriul Basarabiei şi Bucovinei ele Norei .
Art. 2. Statul român i ntră, prin efectul legilor de românizare in
tervenite clu pi\ 28 i unie H l40 şi al prezentei legi, fără somaţie sau alte
formalităţi, f .1 stăpânirea bun urilor situate pe teritoriul Basarabiei şi
Bucovinei de Nord, ce aparţineau evreilor sau persoanelor juridice C\Te
ieşti la data de 28 iunie 1940 ori pe care evrei i sau persoanele juridice
evreieşti le-;.,u dobfmdit după această dată �.

Art. 3. Directorul românizării, colonizării şi inventarului va ad
ministra în mod provizoriu bunurile agricole aparţinând societăţilor, gru
părilor sau oricăror alte colectivităţi ce au luat fiinţă pe teritori ile men
ţionate î n art. 1, după data de 28 i un ie 1940.
Art. 8. Sunt �;ocotite acte de gun�rnământ toate actele Comanda
r.i�ntelor militare şi ale administraţiunilor civile, săvârşite î n i n tcn·alul
; la 22 iunie 1 94 1 până la data publicării prezentei legi î n teritoriile
c ' H >erate.
Dat în Bucureşti, la 3 septembrie 1941.
Vicepreşedinte şi Preşed inte ad-interim al
Consiliului de I\li niştri,

MIHAI A. ANTONESCU
Ministrul
CONST.

C.

j u stiţ iei

,

STOICESCU

Nr. 2 507
M.0.,

P. I, nr. 209, 4 septembrie 1 94 1 , p. 5 1 96-5 1 97
1

Dată la care aceste teritorii au intrat sub ocupaţia �latului soviet i c.

Exproprierea bunurilor evreilor d i n Ba�ara bia şi Bucovina ele Norei a fost
obiectul d iscuţ i i lor d in Con»i l i u l de Min i�tri d i n 2G februarie 19-12. Cu acest prilej,
conducătorul statulu i a împărţit bunurile rămase ele l a evrei în patru categori i ,
în funcţie d e destinu l p e c:.ire l-au avut evreii d i n provinciile re,peclive. în prima
categorie, mareşalul a inclus proprietăţile evreilor care „în t i mpu l clominatiei ru
>.eşti a u dispărut sau au fo-,t deportaţi [ . . . ] . RU'.i i i n-au urmurit numai o pol i t i c ă ele
lo\·ire a neamului românesc, pentru că au deportat şi evrei, 7i bulgari, şi ucraineni
şi ruş i de ai l or. Prin urmare avem evrei deportaţi, ca şi români de-ai no�tri :
avem e v rei morţi, decimaţi de război sau luaţi ele armatele ruse�ti în retrngere �i
2

165

https://biblioteca-digitala.ro

ln �rnrş i t, ma i sunt şi evrei rămaşi pe loc. Deci iată patru categor i i numai 1n ca
d rul populaţiei eneieşti din Basara bia şi Bucovina" (Arh. St. Buc., fond P.C.M.,
Call „ dos. 48 111942, fila 1 1 2).
Este trecută sull tăcere categoria evreilor deportaţi din ordinul mareşalului
·' n l onescu (vezi în acest sens Evreii .din România
voi. II-I I I ).
. • .,

47
1941,

octombrie

20

RAPORTUL DLOR MINIŞTRI AL APĂRĂRII NAŢIONALE
ŞI AL AFACERILOR INTERNE CĂTRE DL
PREŞEDINTE AD-INTERIM AL CONSILIULUI
DE MINIŞTRI
Domnule Preşedinte al Consiliului,
In baza dispoziţiunilor Decretelor-legi nr. 3 052, din 5 septembrie
şi nr. 3 0 72, din 7 septembrie 1940 1, precum şi a delegaţiunii date dom
niei-voastre prin Decretele nr. 1 799, din 2 1 iunie şi nr. 1916, din 29
iunie 1941, avem onoarea a vă prezenta, pentru aprobare şi semnare, ală
turatul proiect de decret-lege, referitor la obligarea evreilor de a contri
bui la constituirea de stocuri de îmbrăcăminte în i nteres social.
Solicităm aceasta, deoarece socotim că :
1Toţi aceia care, pe baza dispoziţiunilor legale în vigoare. nu sunt
obligaţi a presta serviciul militar sau a servi armata 2 şi nici nu îşi riscă
cu nimic viaţa în războiul actual 3 trebuie să fie obligaţi să contribuie,
proporţional cu veniturile lor, la constituirea unui stoc de îmbrăcăminte
pentru satisfacerea nevoilor sociale urgente.
Primiţi, vă rugăm, dle Preşedinte al Consiliului, asigurarea deose
bitei noastre consideraţiuni.
p. Ministrul apărării naţionale, subsecretar de stat,
general de dh·izie C. PANTAZI
Ministrul afacerilor i nterne, general de dh·izie D. I. POPESCU
1941,

octombrie

20

M . O „ P. I, nr 250, 21 octombrie 1 9 4 1 , p . 6 494
' Vezi doc. 9 , nota 1 .
2 \'ezi ci oc.· 3.
;; Vezi doc . 3, cu privire Ia scoaterea prin lege a evreilor din armată.
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1 941,

octombrie 20
LEGEA NR.

936

ANTONESCU

Mareşal al României
şi
Conduc:1torul Statului
'

Am decretat şi d c<eretă:n :

DECRET-LEGE
PENTRU OBLIGAREA EVREILOR DE A CONTRIBUI
LA CONSTITUIREA DE STOCURI DE IMBRACAMINTE
IN INTERES SOCIAL
Art. 1 . Evreii majori, bărbaţi şi femei, sunt obligaţi să predea în
mod gratuit statului efecte civile de îmbrăcăminte, potrivit dispoziţiuni
uilor ce urmează.
Art. 2. Evrei, î n sensul acestei legi, sunt toţi cei născuţi din unul
sau ambii părinţi evrei, indiferent dacă el sau părinţii lui au fost botezaţi.
Art. 3. Cantitatea de efecte ce fiecare evreu este obligat să dea se
fixează proporţional cu suma veniturilor brute anuale cu care este înscris
în matricola p e exerciţiul 1940/1941, după cum urmează :

a) evreii neînscrişi în matricolele fiscale cu vreun venit vor preda 1
câte o cămaşă, o pereche de izmene, o pereche de ciorapi, 2 batiste şi un
prosop ;
b) evreii înscrişi în matricolele fiscale cu un venit până la 26 OOO
lei inclusiv vor preda, pe lângă efectele de la alin. a, şi câte o flanelă,
un costum de haine, o pereche de bocanci sau ghete ;
c) evreii înscrişi în matricolele fiscale cu un venit de la 36 001 la
7 2 OOO lei vor preda câte două rânduri din efectele arătate la alin. a şi

b;

d) evreii înscrişi î n matricolele fiscale cu un venit de la 72 001 la
1 00 OOO lei vor preda câte 3 rânduri din efectele de l a alin. a şi b şi în
plus câte o pălărie sa u căciulă. o pătură de lână pentru învelit, un dos
de saltea, un dos de pernă, o faţă de pernă şi un cearceaf ;
e) evreii înscrişi în matricolele fiscale cu un venit de la

100 001 la

200 OOO lei vor preda câte 4 cămăşi, 4 perechi de izmene, 4 perechi cio
rapi, 4 batiste, 4 prosoape, 4 flanele, 3 costume de haine, 2 perechi de
bocanci sau ghete, 2 pălării sau căciuli, 2 paltoane, 2 pături de lână pen
tru învelit, 2 dosuri de saltea. 2 dosuri de pernă, 2 feţe de pernă şi 2

cearceafuri ;
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f) evreii înscrişi în matricolele fiscale cu un venit de la 200 001 ht
12 cămăşi, 12 perechi de izmene, 12 perechi
de ciorapi, 12 batiste, 12 prosoape, 12 flanele, 4 costume de haine, ·1 pal
toane, 4 perechi bocanci sau ghete, 4 pălării sau căciuli, 4 pături de Ifmă
pentru învelit, 4 dosuri de saltea, 4 dosuri de pernă, 4 feţe de pernă şi
4 cearceafuri ;
g) evreii înscrişi în matricolele fiscale cu un venit peste 500 001 Iei
vor preda câte 36 cămăşi, 36 perechi izmene, 36 perechi ciorapi, :rn ba
tiste, 3 6 prosoape, 36 flanele, 12 costume haine, 12 pălării sau căciuli, 1 2
perechi de bocanci sau ghete, 1 2 paltoane, 1 2 pături de lână pentru în
velit, 1 2 dosuri de saltea, 1 2 dosuri de pernă, 12 feţe de pernă, 12 cear
ceafuri ; iar pentru fiecare 100 OOO Iei venit anual peste 600 OOO lei, vor
preda î n plus câte 2 rânduri complete din efectele arătate la alin. f.
Art. 4. Efectele ce se vor preda trebuie să fie î n perfectă bunăstare
şi de croială bărbătească.
Paltonul şi costumul de haine trebuie să fie de lână, iar pălăria
de fetru. Incălţămintea să fie confecţionată din piele şi talpă.
500

OOO lei vor preda câte

Art. 5. Strângerea efectelor de la evrei se va face prin comunita
tea evreiască din localitatea respectivă sau prin cea mai apropiată co
munitate de domiciliul său, în termen ele 30 de zile de la publicarea
prezentului decret-lege.
Art. 6. Fiecare evreu va trebui să predea comunităţii evreieşti res
pective un certificat eliberat de percepţia sau percepţiile în matricolele
cărora se află înscris. din care să se constate venitul total brut anual,
provenit din adunarea tuturor veniturilor cu care este înscris în matri
colele fiscale.
Cei care nu sunt înscrişi în matricolele fiscale vor prezenta un cer
tificat constatator că nu sunt înscrişi.
Art. 7. Comunitatea evreiască, primind efectele, va elibera o chi
tanţă care va cuprinde :
- numele, prenumele şi domiciliul evreului care a predat efectele ;- venitul brut total anual indicat în certificat şi cantitatea şi felul
de efecte predate.
Această chitanţă se va ataşa la buletinul de înscriere la biroul
populaţiei.
Art. 8. Comunitatea evreiască va preda efectele strânse de la evrei
în termen de 45 zile de la publicarea prezentului decret-lege, la Bata
lionul Administrativ al Comandamentului Teritorial pe raza căruia se gă
seşte localitatea respectivă.
Pentru garnizoana Bucureşti, efectele se ,-or preda la Depozitul
central de echipament al armatei.
Odată cu efectele, comunitatea en·eiască va mai preda :
a) certificate originale eliberate fiecărui eneu de către percepţia
fiscală ;
b) un tabel de toţi evreii din localitatea respectivă, semnat ele con
ducătorii comunităţii, care va cuprinde :

1 68
https://biblioteca-digitala.ro

- numele şi prenumele tuturor e\'l'eilor din localitatea respectivă
sau din localităţile în care nu se află comunităţi eneieşti ;
adresa (strada şi numărul) ;
-- venitul total brut anual cu care este înscris ;
- felul şi cantitatea efectelor predate de fiecare e\'reu, potrivit
prezentei legi, în raport cu \'cnitul Ia care se impune.
Biroul central al populaţiei din localitatea respccti\· ă \'a Yerifica şi
atesta că acest tabel conţine pe toţi e\Teii înc;; c rişi în localitate.
Art. 9. Efectele predate de comunitate vor fi luate în primire la
batalioanele respecth·e de către o comisie numită de către Comandamen
tul Teritorial, compusă din ajutorul de comandant al batalionului, ofiţerul
cu îmbrăcămintea şi doi delegaţi ai Comandamentului Teritorial.
Această comisie \'a controla cantitatea şi calitatea efectelor predate,
putând respinge pe acelea care nu corespund condiţiunilor prezentei legi.
Comunitatea eneiască este obligată să completeze în termen ele I O ·
z ile de la data înştiinţării scrise, ce i se va face de către comisie. toate
efectele lipsă sau respinse de comisie.
Art. 10. lntrebuinţarea efectelor dobândite prin efectul ace:.tei legi
se va face după normele stabilite printr-o decizie ministerială dată de
către Ministerul Apărării Naţionale.
Art. 1 1. Toţi aceia care se \'Or sustrage de la aplicarea prezentei
legi şi îndeplinirea întocmai a obligaţiunilor ce incumbă, precum şi cei
care vor contiibui sub orice formă la eludarea dispoziţiunilor acestei legi"
se pedepsesc cu închisoare corecţională ele Ia 5 la 1 0 ani şi amendă de la
1 00 OOO la 500 OOO lei.
Pedeapsa nu se \'a putea reduce prin aplicarea de circumstanţe
atenuante.
Pentru neîndeplinirea obligaţiunilior pre\·ăzute de această lege de
către comunitatea eyreiască, \'Or fi pedepsiţi, potrh·it alineatelor de mai
sl!s, conducătorii acesteia.
Competenţa i nfracţiunilor din prezenta lege se ahibuie tribunale
lor militare.
Dat în Bucureşti, la 20 octombrie 1 941.
·

Vicepreşedinte şi Pre5edinte ad-interim al Consiliului de :Vliniştri,
MIHAI _\. ANTONESCU

p. Ministrul apărării naţionale, suhsccrctar de stat,
gcueral de cliYizic C. P \�TA Z I
:\·l inistrul a facerilor i nterne,
general de clhizie D. I. POPESCU
Nr. 2 903
.

M.O., P. I, loc. cit.,

p.

G 4 9 7-6 499

1 Prin Decretul-lege nr . 3. d i n :J i :m u a ri e H i -!'..? , s-a ext i n s obl igaţ:a d e con
tributie cu efecte �;i a�upra fo� t i l o r � a l : 1 ri a ţ i i m pu � i i n cu r., u! a n u l u i buge:ar 1 9401 �4 1 'ccf. M.0. , P . I , nr. 3, d i n 3 ianuarie 194'.!, p. 40). Conducerea C.E. R . '' ·�·: rc:c i :1 �
a c e s t decret ca fi i nd o m[1�ur[1 c<1re a m a r i t foarte m u l t oill iga\iile popu l « \ i e i eYre
ieşti faţă de stat (cf. _.\ ctivitate:1 C.E.H., p . 43).
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48
1 94 1 ,

octombrie

30

Noi, l\IIHAI A . ANTONESCU, v icepreşedinte şi preşedinte ad-inte
rim al Consiliului de IVIiniştri,
In baza rlispoziţiuniilor Decretului nr. 1 799, din 21 iuni� 1 94 1 şi nr.
1 9 1 6 , din 29 iunie 1 9 4 1 ,
Decidem :

Art. unic. Dl director Radu Lecca l, din Preşedinţia Consiliului de
Miniştri, este însărci nat să se ocupe cu pregătirea lucrărilor pentru re
glementarea regimului e\Teilor.
Dat la 30 octombrie 1941.
Yiceprcşedinte şi Preşedinte ad-interim
al Consiliului de Miniştri,
MIHAI A. �.\NTONESCU

M.O., P. I, nr. 250, 3 1 octombrie 194 1 , p. 6 790

1 Radu Lecca ( 1 902-1980), condamnat pentru dezertare în pri m ul război mon
ci ial, ulterior amnistiat. La începutul deceniului al patrulea, stabileşte r•=la',ti .:- 1 1
. Partidul nazist din Germania, de\"eniiid corespondentul ziarului „Vălkischer Beo
bachter" şi omul de legăt u n'i pentru ser\'ici i le secrete germane (cf. Encyclopcdia of
.thc Holocaust, \'Ol. 3, p. 858).

40
1 9,11,

noiembrie 5
LEGEA NR. 970
ANTONESCU
Mareşal al României

şi
Conducătorul Statului
Am decretat şi decretăm :
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DECRET-LEGE
Art. 1. Naţiunea Română este chemată în Adunarea Obştească Ple
biscitară, d uminică 9 noiembrie 1941, pentru a-şi exprima aprobarea sau
·dezaprobarea asupra guvernării dezrobitoare a Mareşalului Antonescu,
de la 6 septembrie 1940 şi să exprime încrederea ca Mareşalul Antonescu
să p rocedeze la reforma naţională a statului şi la apărarea drepturilor
Neamului 1 .
Art. 2. Acolo unde votul nu s e va putea aduna î n ziua d e 9 no
-iembrie, va continua în zilele următoare, comunicarea rezultatului fie
cărei circumscripţii judeţene plebiscitare trebuind să fie făcută până la
15 noiembrie 1941, i nclusiv.
Art. 3. Toţi cetăţenii români, de orice profesiune, care au împlinit
-21 ani sunt obligaţi să ia parte la ·rnt.
Evreii sunt excluşi.
Dat în Bucureşti, la 5 noiembrie 1941.
ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Conducătorul Statului

· M .O., P. I.

nr.

263, 5

noiembrie' 1 9 4 1 , p. 6 9 1 2

1 Conducătorul Statului a convocat în două rânduri Adunarea Obştească Ple
hi.� cita ră a naţiunii române, supunându-i spre aprobare politica sa : la 26 februarie
1 04 1 (cf. M.0. , n r. 48, d i n 21i feb ru a rie 194 1 ) şi la plebiscitul d i n 9 noiembrie 1941.
A d un a rea Obşteasc<'l era comtitui l<i d i n toţi cetăţen i i care au împl i n i t 2 1 de ani,
cu ex�eptia 1emeilor şi a evreilor. Votul era deschis : t re bu ia exprimat prin DA
:sau NU ( �·ezi A. S i m i on , Preliminarii politico-diplomatice ale insurecţiei române din
:august 19H, p. 50).

So
1941, noiembrie 1 4

LEGEA NR. .1 003
ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Conducă torul Statului
Am decretat şi decretăm :
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DECRET-LEGE
PENTRU lNFllNŢAREA ŞI ORGANIZAREA
INSPECTORATULUI GENERAL AL TABERELOR
ŞI COLOANELOR DE MUNCA OBLIGATORIE
DE FOLOS OBŞTESC
Art. 1 . Munca de folos obştesc la c ar e sunt obligate categoriile dc
persoane prevăzute la art. 14 şi 15 clin Legea nr. 425, din 15 mai 1941 ,_
t>entru organizarea muncii n aţionale 1, se execută î n taberele sau coloa
n ele de mu nci\ organizate de Subsecretariatul de Stat al Muncii, prin
Inspectoratul ge ner a l al taberelor ş i coloanelor de muncă obligatorie de·
folos obştesc.
Taberele şi coloanele de muncă obligatorie de folos ohşt.::�s c pentru
evreii supuşi la astfel de muncă, potrh· it Legii nr. 873, din 5 decembrie
1 940, pentru statutul militar al e n ei lor � ş i regulamentului acestei legi
nr. 33, din 1 4 iulie 1 94 1 :i, se organizează d e Subsecretariatul de Stat al
Muncii, prin Inspectoratul general al taherelor şi coloanelor ele muncă
obligatorie de folos obştesc, de acord cu :uar�le Stat Major ".

Art. 7. Taberele şi coloanele de muncă ohligatorie ele folos oh�tcsc
sunt supuse regimului de ordin·� şi disci plină militară.
Taberele şi coloanele de muncă pentru C\Tei vor fi puse sub co

mandă militară.
Abaterile de natură a stânjeni buna funcţionare a taberelor şi co
loanelor se pedepsesc astfel :
a) înăsprirea regimului în tabără sau coloană pentru abaterile c u
caracter disciplinar ;
b) cu pedepsele JH'e\"ăzute de art. 22-26 din Legea nr. 425, cli n 15
mai 1 94 1 .-. ;

c) pentru evrei, î n afară de aceste p ed e p se, cu cele prevăzute de
Codnl Justiţiei Militare.
Art. 8. Judecarea infracţi unilor arătate în art. 7, alin. b şi c este
de competenţa judecătoriilor de pace, pentru nee\Tei şi de competenţa
i nstanţelor militare clin ra za Comandamentului militar unde se află re
şedinţa taberei sau a coloanei, pentru evrei .
.Actele de trimitere în judecată se î ntocmesc de comandantul taberei
sau al coloanei.
Art. 9. Normele de organizare şi funcţionare ale Inspectoratului
general al taberelor şi coloanelor ele muncă obligatorie ele folos oh�te<:c
se vor stabili printr-un regulament.
Art. 10. Orice dispoziţiuni contrare prezentului decret-lege se
abrogă.
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Dat în Bucureşti, la

14

noiembrie 1941.

Vicepreşedinte şi Preşedinte ad-interim
al Consiliului" de Miniştri,
MIHAI A. ANTONESCU
:Ministrul muncii, sănătăţii 'ji
ocrotirilor sociale,
prof. dr. P. TOMESCU

Nr.

p. Ministrul apărării naţionale,
subsecretar ele stat.
general de divizie C. PANTAZI
3 205

M.O.,

P. I, nr. 272, 15 noiembrie 1 94 1 ,

p. 7 1 34-7 1 3 5

1

Vezi doc. 4 1 .
Vezi doc. 25.
:i Vezi doc. 43.
� Pe baza Decretului-lege nr. 1 851, din 22 iunie 1942, organizarea muncii
obligatorii a evreilor şi controlul asupra taberelor ş i coloanelor de muncă obliga
torie , de folos obştesc, au trecut în sarcina Marelui Stat Major (cf. M.0., P. I, nr. 155,
din 7 iulie 1942, p. 5 538).
5 Referirea se face l a Legea nr. 425, din 1 5 mai 1941, cu privire la organiza
rea muncii naţionale. Sancţiunile prevăzute se referă la închisoare corecţională de
�a 6 luni la 2 an i, în funcţie de gravitatea pedepsei şi amendă de la 1 000-lll or.o lei
(cf. !\I.O. , P . I , nr. 1 1 3, din 1 5 mai 1941, p. 2 G09).
2

51
1941, noiembrie

28

DECIZIE
Noi, general adjutan t Eugen Zwiedeneck, ministru subsecretar de

s tat al ro mânizări i colonizării şi inventarului ;
.

Având în vedere Decretul-lege nr.
organi'zarea Subsecretariatului !de Stat .al
ventarului ;

1 25 1 , din 3 mai 1 94 1 , pentru
Românizării, Colonizării şi In

Consird crând că , pcn:tru a-şi îndeplini această misiune, sun't absolut
necesare 1date statistice asupra întn•prindcrifor,
Decidem :

Art. I. Toate întreprinderile situate pe teritoriul României sunt
1 , s ă trimită Subsecretariatului de

obligate ca, până la 15 ianuarie 1942
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Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului , Dir. Românizării, Cale<l'
Victoriei nr. 133, următoarele date : situaţia capitalurilor la 6 septembrie,
1 940 şi Ia 3 1 decembrie 1941.

Societăţile anonime vor înainta o copie certificată de reprezent � ntii
lor legali după registrul de acţionari, i ndicându-se cetăţenia, originea �t-
nică a fiecăruia şi în măsura posibilului titularul anterior.
Societăţile în nume colectiv, în comandită si firmele i ndividuale
vor da indicaţiuni precise asupra cetăţeniei şi ori inii etnice a proprie
tarilor, comanditarilor, comandidaţilor, cât şi asupra proprietarilor ante-
riori a i fondului.

g

Se vor i ndica membrii con�iliului de administraţie (pentru socie
tăţile anonime), precum şi numele celor ce angajează întreprinderile, na
ţionalitatea şi originea etnică, copie după bilanţul anului 1940 şi 1 941..
Firmele individuale vor putea da i ndicaţiunile prin o carte poştală_
Art. II. Toate întreprinderile sunt obligate să se conformeze pre
zentei deciziuni, chiar dacă pe bază de legi anterioare au fost obligate să ·
fw·nizeze date Subsecretariatului Românizării sau altor i nstituţii publice�
Dată la 28 noiembrie 1941.
Ministru subsecretar de stat,
general adjutant E UGEN" ZWIEDENECK

Nr. 70 2 1 6
M . O . , P. I, nr. 2 8 6 , din 2 decembrie H J 4 1 , p. 7 504
1 CI. D ec i z i il or nr. 82 082 � i nr. 82 083, cl in 1 9 ianuarie 1 942, termenul :1 fo�t:
PI elungit până la dala de 1 5 febrnarie 1942 (cf. M.0., P.I, nr. l G , din 20 ianuarie·
i 942, p. 3 4 7 ) . Informaţ i il e au fost solicitate pentru completarea evidenţei privind
situaţia întreprinderilor i ndustriale ş i comerciale evreieşti.
Intr-un referat confidenţial al Subsecretariatului de Stat al Românizării, Co
l on i zării şi Inventarul ui, din 24 februarie 1 942, se conchidea, în l eg ă tură cu s t a 
d iul de românizare al acestor întreprinderi industriale ş i comerciale e\Te ieşt i :

„Actualele legi de românizare ale ţării nu controlează decât firmele m<tri ş i
m i j locii, deci num:1 i o m i c ă parte d in numărul total a l întreprinderilor inclu�t rl<: i e
ş i comerciale evreieşti d i n ţară. Subsecretariatul de Stat a l Românizării, conform
ordinelor date de ci l Mareşal Antonescu, a căutat să completeze aceste lacun2 le
gislative, delegând toate firmele clin ţară (sociale sau individuale) să comunicc
Secretariatului de Stat situaţ.ia capitalurilor evreieşti la 6 septembrie 1 940 şi ! Lt 3 1
decembrie 1 94 1 . Prima decizie a fost dată l a 2 8 noiembrie 1941 ş i a doua Ia 1 9 i anua
l'ie 1942 ". Au urmat telegrame către toate Camerele de comerţ şi industrie din:
ţară, trimise la 17 februarie 1942.
Până în prezent, legislatorul, prin legile de românizare a întreprinderilor
comerciale şi industriale evreieşti, s-a mărg i n i t să împiedice cumpărarea ele către
străini a firmelor evreieşti .(industriale sau comerciale) ; conform Decretului-lege nr.
529, se intensifică canalizarea spre români a cumpăr{:rilor de fonduri comerci;1 l c ·
şi industriale evreieşti, prin n u m i r i de comisari de românizare, inspectori e l e con
trol sau punerea firmelor evreieşti sub preYederile Decretului-lege nr. 533, cl i n 4
martie 1 941. Controlul �e face asupra a 2 OOO de firme, reprezentând 8-100/o d i n
totalul firmelor evreieşti. Acest procent cuprinde toate firmele mari c u c:1piial
evreiesc sau străin şi o mare parte din capitalul investit în industriile ş.i comerţul:
României (Arh. St. Buc., fond P.C.l\!., dos. nr. 282/1 942, fila 8).
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5 2.
1941,

noiembrie

28

RAPORTUL DLOR MINIŞTRI AL MUNCII, SĂNĂTĂŢII
ŞI OCROTIRILOR SOCIALE ŞI AL JUSTIŢIEI
CĂTRE DL PREŞEDINTE AD-INTERIM A L CONSILIULUf
DE MINIŞTRI
Domnule Preşedinte al Consiliului,
ln conformitate cu dispoziţiunile Decretelor-legi nr. 3 052, din 5
septembrie şi nr. 3 072, din 7 septembrie 1940 şi cu delegaţia dată prin
Dccrctele n r. 1 i99, din 21 iunie si nr. 1 9 16, din 29 iunie 1941, avem
onoarea a vă înainta, spre aprobarea şi semnarea d-voastră, alăturatul
decret-lege privitor la reglementarea concesiunilor de farmacii, droghe
l"ii, depozite de medicamente. laboratoare şi fabrici de produse medica
mentoase, aparţinând evreilor.
Profesiunea de farmacist a fost acaparată într-o proporţie însem
nată de eyrei, astfel că la recensământul farmacistilor, făcut la 1 5 iunie
1941, din 3 438 farmacişti existenţi în ţară, n u� ai 1 960 (57,090. ·0) sunt
români, pe când 975 (28,350/o) sunt evrei.
Dar dacă comparăm datele ce le a\•em asupra proprietarilor de far
macii, situaţia elementului românesc este mai rea.
Intr-adevăr, din 935 farmacii existente în ţară. 508 (540.'o) su n t stă�
pânite de români, pe când 1 7 8 (18%) sunt proprietatea evreilor.

In acelaşi timp, un număr de 1 455 (i 4 0/o) farmacişti români nu
sunt proprietari d e farmacii, fiind funcţionari de stat sau particulari sau
neprofesând.
Numărul destul de ridicat de farmacişti eYrei, pe de o parte şi nu
mărul important de farmacişti români neproprietari, pe de altă parte, .
precum şi faptul că farmaciile româneşti sunt relativ puţin numeroase î n
ţară ne îndrituiesc să credem că s e impune luarea d e măsuri imediate
pentru românizarea acestei p rofesiuni în care cn·eii au jucat u n rol deo
sebit de însemnat.
Situaţia este întrutotul asemănătoare în ceea ce prh·eşte drogh·�
riile şi laboratoarele de produse farmaceutice, depozitele de medicament·�
şi fabricile de produse medicamentoase.

ln toate domeniile vieţii sociale, statul a pus drept criteriu diri gui
tor înlăturarea elementului străin.
Intronarea elementului român a fost o necesitate firească ce a dus
î n toate domeniile la o reorganizare a ,-ieţii, pc bază de naţional izare
atât a întreprinderilor, cât şi a vieţii înseşi.

. .
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Era strict necesar ca această naţionalizare să pătrundă şi în dome
niul sănătăţii publice şi, drept consecinţă imediată, s.ă se înlăture ele
mentul străi n de la participarea oricărei activităţi î n legătură cu acest
domeniu.
S-a interzis medicilor evrei de a da consultaţiuni clienţilor români
şi se lăsase fa1·maciştilor e\Tei aplicarea tratamentului lor medical. Aceasta
constituia, într-adevăr, o inad\'ertenţă pe care legea de faţă este menită
să o înlăture.
Concesiunile de farmacii au constituit întotdeauna u n drept rega
]ian. Ca atare, ele aparţinând statului, revin pur şi simplu în patrimoniul
·său, urmând să fie redate românilor, în conformitate cu legile în vigoare.
Prepararea şi distribuirea medicamentelor, drogurilor şi tuturor pro
rluselor farmaceutice. menite să contribuie la menţinerea, dezvoltarea şi
ameliorarea sănătăţii publice, este natural să fie date în grija şi sarcina
elementului român. Ca atare, am găsit necesar să redăm statului toate
concesiunile de farmacii deţinute azi de e\·rei, cum şi drogheriile ce func
-ţionează pe baza art. 403 din legea sanitară, depozitele de medicamente,
laboratoarele şi fabricile de produse medicamentoase deţinute azi de evrei,
dându-le termen de lichidare pentru fondul lor comercial.
Primiţi, vă rugăm, domnule Preşedinte al Consiliului, asigurarea
înaltei noastre consideraţiuni.
Ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale,
prof. dr. PETRE TOMESCt:"
Ministrul justiţiei,
CONST. C. STOICESCU

1941, noiembrie
M.O., P. I,

nr.

28

284, 29

noiembrie 1 9 4 1 , p. 7 4 4 1

1941, noiembrie 28

LEGEA

nr.

1 039

ANTONESCU
Marcşail al Rom â n i ei:
şi
ConducCrtorul Statul u i
A m decreta t ş i d c.creEun :

DECRET-LEGE
PRIVITOR LA REGLEMENTAREA CONCESIILOR
DE FARMACII, DROGHERII, DEPOZITE
DE MEDICAMENTE, LABORATOARE ŞI FABRICI
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DE PRODUSE MEDICAMENTOASE APARŢINAND
EVREILOR
Art. 1. Concesiunea dreptului de farmacie n u poate fi acordată
e\Teilor.
Toate concesiunile de farmacii urbane sau rurale, cu hrisov dom
nesc, cu drept real sau personal, care se găsesc azi deţinute de evrei se
sting la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Concesiunile de farmacii stinse vor fi declarate vacante de Minis
terul Muncii, Sănătătii si
· Ocrotirilor Sociale si
0 atribuite noilor concesio
nari, potrivit normeior din legea sanitară p rivitoare Ia exerciţiul far
maciei J.
Art. 2. Autorizaţiunile de drogherii eliberate evreilor sau societă
ţilor evreieşti. pe baza art. 403 din legea sanitară, pentru depozite de me
dicamente şi pentru laboratoare de produse medicamentoase, se anulează
pe data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 3. Sunt consideraţi evrei, în sensul acestui decret-lege, toţi cei
născuţi di n unul sau ambii părinţi evrei, i ndiferent dacă ei sau părinţii
lor au fost botezaţi.
Sunt societăţi evreieşti societăţile anonime pe acţiuni şi în coman
dită pe acţiuni, în care majoritatea capitalului aparţine evreilor, precum
ş i societăţile în nume colectÎ\' sau în comandită simplă în care unul din
tre asociati
' este evreu.
Art . 4. Se acordă titularilor dreptului de concesiune de farmacie
stins prin efectul acestei legi un termen de lichidare de 60 de zile li
bere de la data i ntrării în vigoare a acestei legi, î n care timp farmacia
va fi condusă de un farmacist diriginte român de sânge 2•
Pentru lichidarea <lrogheriilor, depozitelor de medicamente şi la
boratoarelor de produse medi camentoase, se acordă un t ermen de 3 luni,
socotit de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în care timp ele vor fi
conduse de u n farmacist diriginte român de sânge.
Art. 5. Orice dispoziţii contrarii prezentului decret-lege sunt şi ră
mân abrogate.
Dat în Bucureşti, la 28 noiembrie 1941.
Vicepreşedinte şi Preşedinte ad-interim al
Consiliului de Ministri,
MIHAI A. ANTONESCU
M i nistrul muncii, sănăl.ăţii şi ocrotirilor sociale,
prof. dr. PETRE TOMESCU

Ministrul justiţiei,
CONST. C. STOICESCU

Nr. 3 275

M.0 . loc. cit., p. 7
.

440-7

-14 1

' Farmaciş t i i care nu p ierdut d reptul ln concesiune prin legen de faţă au fost
o b l i g a ţ i s<i purn'i la d i�po z i ţ i a noului concesionar „încăperile servind pentru far-

!�

--

cd. G85

1 77

https://biblioteca-digitala.ro

macic" (vezi in acest sens Decretul-lege nr. 801, din 17 martie 1 942, privitor J a
contractele d e închiriere în care s e exercită comerţul d e farmacie, î n M.O., P.I,
nr. 66, din 18 martie 1 942, p. 1 985).
� Articolul de faţă a fost modificat prin Decretul-lege nr. 253, din 27 i;muarie
1 942. Noul decret a prelungit termenul de 60 de zile, acordat farmaciilor evrcie�ti
pentru lichidare, până la 23 aprilie 1942 (cf. M.O., P. I, nr . 23, din 28 ianuarie 1 942.
p. 51 1 ).

53
1941, decembrie 16
LEGEA NR. 1 090
ANTONESCU

Mareşal al României
şi
Conducătorul Statului
Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
'PENTRU DIZOLVAREA FEDERAŢIEI UNIUNIWR
DE COMUNITAŢI EVREIEŞTI DIN ŢARA
ŞI INFIINŢAREA CENTRALEI EVREILOR
DIN ROMANIA
Art. unic. Se dizolvă, pe data prezentului decret, Federaţia Uniu
nilor de Comunităţi Evreieşti din ţară şi se înlocuieşte cu Centrala Evrei
lor din România, singura autorizată să reprezinte interesele colectivităţii
evreiesti.
Aceasta va funcţiona pe baza unui regulament.
Toate comunităţile evreieşti din ţară, societăţile de binefacere, cul
turale. religioase, sportive sau de orice natură, precum şi toate instituţiu
nile evreiesti de interes obstesc
trec sub conducerea directă a Centralei
·
Evreilor di � România, care va numi comitetele de conducere respective.
Dat în Bucureşti, la 16 decembrie 1941.
ANTONESCU

Mareşal al României
şi
Conducător al Statului

Nr. 3

415

M.O.,

P. I, nr. 299, 17 decembrie 194 1 , p. 7 844
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54
1941, decembrie 16
ANTONESCU
).farcşal al Rom:mil'i
şi

Conducător al Statului
Am decretat şi dccrc'tăm :

DECRET-LEGE
PENTRU RECENSAMÂNTUL LOCUITORILOR
AVAN'D SÂNGE EVREIESC
Art. 1. Toţi locuitorii ţării având sânge evreiesc, indiferent de ce
tăţenia lor, sunt obligaţi să se prezinte la sediul Centralei Evreilor din
România, în fiecare capitală de judeţ, spre a primi un formular tip
,.Foaie de recensământ pentru locuitorii având sânge evreiesc'•, pe care
îl vor completa.
Termenul de predare a formularului completat expiră la 20 fe
bruarie 1942 '·
La depunerea foii de recensământ completată, la sediul Centralei
Evreilor din România, recenzaţii vor obţine o dovadă contrasemnată de
u n delegat al poliţiei locale.
Art. 2. Sunt obligaţi să se declare aceia care au amândoi sau unul
din părinţi sau măcar unul din bunici din partea tatălui sau a mamei de
sânge evreiesc.
Cei care au numai unul din bunici de sânge evreiesc vor face de
claraţia la Comisariatul de poliţie respectiv şi nu la sediul judeţean al
Centralei Evreilor din România.
Art. 3. Sunt consideraţi părinţi şi bunici de sânge evreiesc aceia
care aparţin sau au aparţinut vreodată religiei mozaice sau sunt sau au
fost în5cri5i vreodată la o comunitate israelită.
Copiii având sânge evreiesc şi nebotezaţi în religia creşti nă până
la vârsta de un an se consideră că au aparţinut religiei mozaice 2•
Art. 4. Copiii până la vârsta de 18 ani vor fi înscrişi de părinţii
lor sau de tutorii lor.
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Bătrânii şi bolnavii În imposibilitate de a se deplasa vor fi Înscrişi
de copiii lor majori sau, În lipsa lor, de soţiile (soţii) lor s;.iu, în lipsa
acestora, vor cere, prin scrisoare recomandată, la Centrala Evreilor din
capitala judeţului, trimiterea unui delegat.
Art. 5. Cei care n u vor completa declaraţiile cerute de art. 1 î n
termenul prevăzut m a i sus s a u care vor da declaraţii false vor fi pe
depsiţi cu 10 ani Închisoare şi 200 OOO lei amendă.
Art. 6. Formularele vor fi confecţionate de Centrala Evreilor din
România şi se vor vinde la preţul de 20 lei bucata.
Fondurile realizate din aceste încasări vor servi la acoperirea chel
tuielilor imprimatelor de orice fel, a lucrărilor şi personalului cerute de
operaţia recensământului.
Administratia fondurilor se va face de Centrala Evreilor din Româ
nia, aceasta urmâ nd a prezenta, o dată cu Î ncheierea lucrărilor şi darea
de scamă a modului de î ntrebuinţare a acestor fonduri.
Dat la Bucureşti, la 16 decembrie 1941.

I. ANTONESCU
Mareşal al României şi Conducătorul
Statului

Nr· 3 416

M.O., P: I, nr. 299, 1 7 decembrie 1 9 4 1 , p. 7 844
1 Ace'lt termen a fost prelung i t până l a 3 1 mai 1 942 (Legea nr. 309, publ icată
în M.O., P . I , nr. 93, din 22 apr i l i e 1 942, p. 3 1 25), apoi până la 20 iunie 1 942 (Le
gea nr. 419, publicată in M.O„ P.I, nr. 1 24, d in 31 mai 1 942, p. 4 529). Un ultim ter
men a fost dat prin Legea nr. Î05, din 23 octombrie 1 943. Art. 1 stipula : „Se acordă
un ultim termen de 30 zile de la data publicării prezentulu i decret-lege pentru
declararea orig i n i i etnice'· (M.O., P.I, nr. 250, d i n 25 octombrie 1 943).

2 Prevederile acestei leg i au confruntat, pe neaşteptate, o anumită categorie
de români cu problema descendenţei lor evreieşti. Dovadă stau, în ace'lt sens, sutele
d e memor i i adresate conducătoru l u i statului, prin care persoanele respec t i ve de
mono;lrau c<i nu au nici o legătură cu Comuni tatea Evreilor (vezi în ace'lt seno;
Evreii din România .. „ voi. I I şi I I I ). Unele d i n aceste memori i poartă şi ad nota rea
mareşalului. Astfel, pe memoriul fiicei scriitoru l u i Jean Bart, a cărei mamă era
socotit{1 evreică, mare!j a l u l nota : Sunt multe tânguieli de această natură. Trebuie
să găsim o modalitate juridkă a le Înlătura". 2.II. 1942 (Arh. St. Buc„ fond M i n.
Ju<;tiţiei, Dir. Judiciani, dos. 1 1 41 111 94 1 , fila 102).

La rândul său, prof. Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Min isterul
Finanţe lor, făcea o întâmpi nare către min istrul de fi nanţe, în ianuarie 1 942, in
fa\·oarea unui funcţionar din respectivul m i ni<;ler, în următorii termeni : „Având
în \·edere că, din punct de vedere biologic, d upă legea sângel u i , acest funcţionar,
având cel puţin doi bunici româ n i de sânge, poate fi socot i t cel puţin a fi cu
sânge ame<;tecat ; şi n ic idecum ovrei de rasă.„ Având î n vedere d1 chiar legile de la
Ni.i rnberg care stabilesc, în Statul Naţional-Soc ialist german, cond iţiile rasiale, au
stab i l i t că, în cazul încrucişărilor de sânge, stalul va putea primi î n sânul comu
n i tă ţ i i naţionale pe aceia care , având sângele ame-;tecat, vor dovedi prin fapta lor
că s-au integrat cu folos în soarta comu n ităţ i i naţionale,
nu-l putem împinge pe
re<;pectivul funcţionar spre Comunitatea evreia'>că" (loc. cit., fila 1 20-121).
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55
INSTRUCŢIUNILE MINISTERULUI MUNCII, SANATAŢII
ŞI OCROTIRILOR SOCIALE,
OFICIUL CENTRAL DE ROMANIZARE
1 942,

ianuarie 5

Pentru executarea dispoziţiunilor prevăzute în comunicatul Subse
cretariatului de Stat al Muncii, di n 4 ianuarie 1942, privitor la situaţia
salariaţilor evrei din întreprinderi, Oficiul Central de Românizare co
munică următoarele instrucţiuni.
Intreprinderile vor prezenta
Oficiului Central
de Românizare.
str. Calomfirescu nr. 8, cereri care vor cuprinde În mod obligatoriu ur
mătoarele elemente :
1 . numele întreprinderii ;
2. sediul întreprinderii ;
3. circumscrip,ia poliţienească din care face parte întreprinderea :
4. natura întreprinderii ;
5. numărul evreilor pentru care se cere prelungirea, inclusiv cei
prevăzu;i de art. 7 din decretul-lege pentru românizarea personalului
din întreprinderi t ;
6. numărul total al salariaţilor din întreprinderi ;
7· numele şi prenumele salariaţilor evrei pentru care se cere pre
l ungirea ;
8. motivele cererii de prelungire pentru fiecare salariat în parte.
Cererile de prelungire, în condiţiunile de mai sus, se vor face de
toate întreprinderile care pretind că au nevoie de menţinerea în servi
ciu a salariaţilor evrei peste termenul de 31 decembrie 1941, chiar dacă
au mai făcut alte cereri de prelungire şi indiferent dacă au fost rezol
vate sau nu.
Atât motivarea cererilor, cât şi completarea tablourilor vor trebui
făcute cu toată seriozitatea, neluându-se în considerare decât declara
ţiunile sincere corespunzătoare riguros realităţii.
Neprezentarea cererilor şi a tablourilor completate în condiţiunile
şi termenele de mai sus echivalează cu declaraţiunea întreprinderii că
nu înţelege să menţină în serviciu salariaţi evrei peste data de 31 de
cembrie 1941 , fiind supusă regimului legal corespunzător.
Preşedintele Oficiului Central d e Românizare,
GH. CRONŢ
1942, ianuarie

5

Nr. 38 8 1 1
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In vederea unei cât mai raţionale îndrumări şi coordonări a acţiu
de românizare, care trebuie desăvârşită printr-o colaborare armonică,
izvorâtă din înţelegerea realităţilor vieţii noastre economice şi a stării
de război în care se găseşte ţara noastră, toate în treprinderile i ndustriale
şi comerciale din Bucureşti care n-au înlocuit toţi salariaţii evrei până
Ia 31 decembrie 1941 se vor prezenta Ia Oficiul Central de Românizare,
cu începere de la 8 ianuarie a.e., pentru a fi trecute în registrul între
prinderilor care au solicitat să aibă salariaţi evrei în cursul anului 1942
şi pentru a obţine adeverinţe speciale în acest sens.
Intreprinderile din restul ţării se vor prezenta în acelaşi scop Ins
pectoratelor de românizare din judeţele respective.
nn

Intreprinderile care până la 20 ianuarie, în Bucuresti
si 1 februa
'
rie, în provincie nu vor solicita prelungirea prevăzută la art : 10, alin. 8,
al decretului-lege pentru românizarea personalului se consideră complet
românizate şi vor fi tratate ca atare '.l.
Nr. 34 900 din 1942

M.O., P. I, nr. 5,
1

7

ianuarie 1 942, p . 84-85

Vezi doc. lG.

� La 2 martie 1942, a fost daU\ o nou�i decizie privitoare l a revizuirea tutu
ror evreilor pentru clarificarea situaţiei lor în câmpul muncii naţionale. S-a sta
bilit procedura scutirilor de muncă pe anul 1942 (cf. M.0., P.I, nr. 54, 4 martie
1942, p. 1 505-1 506).
Potrivit prevederilor acestei decizii, au fost instituite comisii speciale pentru
eli berarea de dovezi pentru scutire de muncă obligatorie, pe baza cărora o parte
a populaţiei evreieşti şi-a putut exercita profesiunea în diferite domenii de acti
vitate. Pentru aceste scutiri, evreii plăteau taxe speciale (vezi Activitatea C.E.R.,
p. î4-75).
Prin Decizia nr. 5 439, din 24 iunie 1942, a Ministerului Sănătăţii şi Ocrotiri
lor Sociale, întreprinderile şi patron i i care mai aveau evrei în serviciu erau obligaţi
să înainteze noi cereri cu motivaţia reţinerii personalului evreiesc (cf. M.O., P. I,
m. 45, din 25 iunie 1942).

Dintr-un referat . întocmit la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, în august
1942, rezultă că, la data respectivă, se mai aflau În diferite posturi 16 OOO de evrei

găsiţi indispensabili. Centrala Evreilor a propus împuternicitului guvernului pentru
reglementarea regimului evreiesc să colecteze de la aceşti evrei suma de 1 200 OOO OOO
de lei, din care să se ajute familiile evreilor aflaţi Ia muncă o bligatorie. Propunc
rra ajungând la mareşal, acesta a dispus - se arată În referat - ca ca să fie
studiată în Dclrgaţia economică a guvernului, luându-se avizul Ministerului de
I n terne şi al Ministerului Apărării Naţionale. Generalul Stoenescu, ministrul fi
nanţelor, arăta că ministrul afacerilor interne a fost Împotriva acestei propuneri·
„din motive de ordine politică şi morală". (ln referat se specifică nota mareşalului
î n legătură cu poziţia ministrului de interne : „Asta o decid numai cu şi nimeni
nitul, căci sunt mai În · măsură ca oricine să ştiu cc este imoral şi apolitic". Marc
'!al Antonescu).
Ministerul Apărării Naţionale şi Marele Stat Major c de acord cu propune
rea Centralei Evreilor, deoarece prin aceste taxe evreii de la muncă vor fi bine
hrănită şi echipaţi, iar viaţa familii101· lor asigurată, avându-se astfel un randament
maxim al muncii obligatorii. Delegaţia economică a guvernului şi-a însuşit punctul
dr vedere al Ministerului Apărării Naţionale, care apreciază că suma de 1 200 OOO OOO
Ici este prea mică şi cere stabilirea unei sume globale de 2 OOO OOO OOO lei, care să
fie vărsată jumătate imediat, iar jumătate până la 31 decembrie 19-12, prcvăzân-
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du-se sancţiuni pentru conducătorii Centralei dacă nu depun sumele în cuantumul
şi termenele ce se vor fixa. Dacă Centrala Evreilor acceptă suma fixată, urmează
a se hotărâ asupra renunţării la proiectul de decret-lege prin care se obligă între
prinderile la o retinere de 300/o din salariile evreilor aflaţi în serviciu.
Referatul poartă următoarea rezoluţie a mareşalului : „De acord, însă să se
tranşeze repede, nu peste alţi 10 ani, cum este obiceiul. Se va trece execuţia dlui
Finţescu. Mareşal Antonescu" (Arh. St. Buc., fond P.C.M., dos. 149/1942, fila 145).

Din raportul de activitate al Centralei Evreilor din România rezultă că pe
anul 1942 această sumă a fost de circa 100 milioane de lei. Din „fondul rezultat
din taxele pentru carnetele de scutire 1944", C.E.R. avea dreptul să cheltuiască
500/o pentru asistenţă, iar restul trebuia să fie depus pe un cont special, din care
se putea folosi numai cu aprobarea Comisarului general pentru problemele evre
ieşti (vezi Activitatea C.E.R., p. 86-88).

56
1942, ianuarie 1 7
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
LEGEA NR.

46

ANTONESCU

Mareşal a l României şi
Conducătorul Statului
Am

decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU COMPLETAREA UNOR DISPOZIŢIU.1'"1
DIN LEGEA NR. 936, PUBLICATA IN MONITORUL
OFICIAL NR. 250, DIN 2 1 OCTOMBRIE 1 941,
REFERITOARE LA OBLIGAREA EVREILOR
DE A CONTRIBUI LA CONSTITUIREA DE STOCURI
DE IMBRACAMINTE IN INTERES SOCIAL
Art. 1. Evreii care nu posedă şi nici nu şi-au putut procura canti:..
tatea de efecte fixată prin Legea nr. 936, publicată în Monitorul Oficial
nr. 250, din 21 octombrie 1941, vor fi absolviţi de obligaţiunea acestei
legi, dacă, în schimbul cantităţii de efecte nepredate, vor plăti, prin
Comunitatea Evreiască din localitatea respectivă, valoarea lor socotită
astfel :
1 83
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Lei 800 pentru o cămaşă.
Lei 500 1>entru o pereche de izmene.
Lei 150 pentru o pereche de ciorapi.
Lei 100 pentru o batistă.
Lei 200 pentru un prosop.
Lei 1 OOO pentru o flanelă.
Lei 6 500 pentru o haină de postav.
Lei 3 500 pentru o pereche de pantaloni postav.
Lei 10 OOO pentru un palton.
Lei 1 800 pentru o pereche de bocanci sau ghete.
Lei 1 500 pentru o pălărie sau căciulă.
Lei 3 OOO pentru o pătură.
Lei 1 500 pentru un dos saltea
Lei 500 pentru un dos pernă.
Lei 400 pentru o faţă pernă.
Lei 1 500 pentru un cearceaf.
Art. 2. Sumele vor fi depuse de evrei la comunitatea respectivă,,_
În termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi, iar comunita
tea le va preda autorităţilor militare, În termen de 6 zile de la expirarea
termenului fixat pentru predarea sumelor de către evrei.
Art. 3. Toţi aceia care nu au depus În termen valoarea efe.�telor
sau au posedat efecte şi nu le-au predat, neplătind În schimb valoarea
lor, por fi sancţionaţi potrivit dispoziţiunilor art. 1 1 din Legea nr; 936„
publicată în Monitorul Oficial, nr. 250, din 21 octombrie 1941 1•
Dat în Bucureşti, la 17 ianuarie 1942.
ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Conducătorul Statului
p. Ministrul apărării naţionaleo.
Subsecretar de stat,
general de divizie
CONSTANTIN PANTAZI
Nr.

46

M.O., P.

I, 1 5 , 19 ianuarie 1 942, p. 299

1 Numărul evreilor lipsiţi de mijloace de existenţă (şomeri, mici meseriaşi:
împovăraţi de familii grele, liber-profesionişti cărora li s-a restrâns sau interzis
complet practica, cei mutaţi prin măsurile de evacuare, persoane asistate etc.) care
urmau să suporte sancţiunile legii (închisoare intre 5 şi 10 ani, plus amenda d e
la 100 OOO la 5 0 0 O O O lei) s-a ridicat la peste 44 O O O de persoane. C.E.R. şi�a asumat
sarcina de a trata cu guvernul fixarea unei sume globale pentru amnistierea con
travenienţilor. Consiliul interministerial, luând în d iscuţie propunerile C.E.R., a.
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stabilit suma de 100 OOO OOO de lei. Acea�tă sumă a fost strâmă de la ene i i d i n
întreaga ţară. Astfel, la 3 1 i u l i e 1 943, a fost d a t Decretul Regal n r . 2 1 25 pri„· i nd
amnistierea evreilor condamnaţi sau aflaţi în curs de cercetare pentru nedepunerea
efectelor datorate (cf. M.O., P.I, nr. 1 77, din 31 iulie 1 943). Valoarea totală a efec
telor predate până în ianuarie 1 943 a fost ele 1 800 1 3 5 650 de lei (vezi Act ivitatea
C.E.R., p. 44, în : „Evreii din România .. ··, voi. II şi III).
.

r:: ...

.._

1 942, ianuarie

I

30

REGULAMENT NR. 4
ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Conducătorul Statului
Am dc>cretat şi decretăm :

REGULAMENT
PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
CENTRALEI EVREILOR DIN ROMÂNIA
CAPITOLUL I
DISPOZIŢIUNI GENERALE

Art. 1. Centrala Evrei.lor <lin Româ��a este recunoscută ca sin�u
rul organism care reprezintă i nteresele colectivităţii evreieşti din Ro
mânia.
Ea are sediul în Bucuresti si îsi exercită atributiunile sub directi
·
vele şi controlul împuternicit;_.Iui giivernului pentru reglementarea re
gimului evreilor.

Art. 2. Toate comunităţile evreieşti şi societă ;ile de binefacere.
culturale. sportive sau de orice natură existente azi trec sub controlul
şi conducerea Centralei Evreilor din România. care Ie şi reprezintă în·
faţa autorităţilor şi instanţelor judecătoreşti.
185
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Comunităţi şi asociaţiuni noi de orice natură nu se pot Înfiinţa fără
avizul Centralei Evreilor din România, aprobat de Împuternicitul gu
vernului pentru reglementarea regimului evreilor.

CAPITOLUL II
ATRIBUŢIILE CENTRALEI EVREILOR DIN ROMÂNIA
Art. 3. Pc lângă conducerea şi controlul instituţiilor arătate la
art. 2, Centrala Evreilor mai are o:;i următoarele atribuţiuni :
a) reprezentarea exclusivă a intereselor evreilor cyn România şi
.administrarea bunurilor fostei Uniuni a Comunităţilor Evreieşti din
tară ;
b) organizarea evreilor În conformitate cu dispoz iţiunile Guvernului
Român ;
c) reeducarea şi organizarea evreilor pentru munci şi meserii ;
d) pregătirea emigrării evreilor ;
e) organizarea activităţii culturale şi a şcolilor evreilor ;
f) organizarea asistenţei evreieşti ;
g) organizarea participării evreilor la munci conform legii pentru
· organizarea muncii naţionale ;
·

h) organizarea exercitării profesiunilor evreilor În condiţiunile sta
bilite de guvern ;
i) editarea unui ziar al Centralei Evreilor din România

;

j) furnizarea tuturor datelor şi i nformaţiunilor cerute de autori
tăţi În legătură cu problemele de românizare ;

k) Î nfiinţarea şi ţinerea la curent a fişierului şi a foilor matricole
ale tuturor evreilor din România ;
l) primirea . cererilor pe care evreii le adresează diverselor autori
tăţi şi Înaintarea' lor cu referinţe autorităţilor competente ;
m) emiterea carnetelor de i dentitate speciale evreilor, fiecare evreu
fiind obligat a avea un carnet de identitate prevăzut cu fotografie ;
n) executarea tuturor dispoziţiunilor primite din partea guvernului,
prin împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor.

CAPITOLUL III
ORGANELE CENTRALEI EVREILOR
Art. 4. Centrala Evreilor din România are următoarele organe :
a) preşedintele Centralei ;
b) secretarul general ;
c) comitetul ;
d) reprezentanţele locale.
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Art. 5. Presedinte]e Centralei se numeste si se revocă de către îm
puternicitul guve rnului pentru reglementar�a regimului evreilor, dintre
evreii din România.
El reprezintă Centrala EueHor în faţa autorităţilor şi a i nstanţe
lor judecătoreşti.
·Preşedintele supraveghează şi dirijează întreaga activitate a Cen
tralei Evreilor si a tuturor comunitătilor, asociatiunilor si i nstitutiunilor
·
0
evreieşti de ori�e natură, În cadrul d ispoziţiilor art. 3 di n acest regula
ment şi al dispoziţiunilor luate de guvern.
La sfârşitul fiecărei luni, preşedintele este obligat a înai nta împu
ternicitului guvernului pentru reglementarea regimului evreilor un ra
port amănunţit privitor la activitatea Centralei, a comunităţilor, . asocia
ţiunilor şi instituţiunilor evreieşti.
Preşedintele Centralei Evreilor numeşte şi îndepărtează pe repre
zentanţii locali ai Centralei, pc conducătorii şi funcţionarii comunităţilor
�i ai tuturor asociaţiunilor şi instituţiunilor evreieşti din ţară ; toate
aceste acte vor trebui să fie supuse confirmării Împuternicitului guver
nului pentru reglementarea regimului evreilor.
De asemenea, el stabileşte programul de lucru al comitetului şi al
Centralei Evreilor.
ln caz de împiedicare, preşedintele este înlocuit, de drept, de se
cretarul general al Centralei Evreilor.
Preşedintele este personal răspunzător de executarea tuturor atri
huţiunilor acordate lui pri n prezentul regulament ; el poate fi revocat
de Împuternicitul guvernului, pentru orice abatere de la dispoziţiunile
prezentului regulament, precum şi în cazul când comite acte de natură
a-i micşora autoritatea sau nu se mai bucură de încrederea guvernului.
Art. 6. Secretarul general se numeşte şi se revocă de către împu
ternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreilor, la pro
punerea preşedintelui Centralei Evreilor.
Secretarul general ii înlocuieşte pe preşedinte ori de câte ori acesta
�ste împiedicat a lucra.
Secretarul general conduce serviciul secretariatului general, care
Ya avea numărul de funcţionari necesari, fixat de comitet.
Atribuţiunile secretarului general sunt :
a) urmăreşte organizarea Centralei Evreilor şi a reprezentanţelor
locale, ţinând evidenţa tuturor situaţiunilor ;
b) execută intervenţiile Ia autorităţile publice, numai după ce, î n
prealabil, cererile evreilor a u fost examinate ş i apreciate c a serioase ;
c) controlează executarea tuturor dispoziţiunilor date de guvern şi
·de Centrala Evreilor ;
d) coordonează activitatea tuturor secţiunilor ;
e) rezolvă toate chestiunile curente pc care nu şi le-a rezervat pre
-. ş cdintele ;
f) contrasemnează corespondenţa semnată de preşedinte ; semnează
<:orespondenţa, direct, În numele preşedintelui, În lipsa acestuia.
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Art. 7. Comitetul Centralei Evreilor se compune din 8 membri,
numiţi de împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului
evreilor, la propunerea preşedintelui Centralei.
Comitetul . este prezidat de preşedintele Centralei Evreilor.
Comitetul are următoarele atribuţiuni :
a) decide in toate chestiunile financiare ale Centralei Evreilor, ale
comunităţilor şi ale instituţiilor şi asociaţiilor evreieşti de orice fel ;
b) decide asupra salariilor funcţionarilor asociaţiilor şi instituţi
ilor de la punctul a ;
c) verifică şi aprobă bugetele ordinare şi extraordinare ale comu
nităţilor, asociaţiunilor şi instituţiunilor conduse de Centrala Evreilor ;
d) îşi dă avizul asupra tuturor chestiunilor în care împuternicitul
guvernului sau preşedintele Centralei Evreilor îi cere părerea ;
e) fiecare membru al comitetului conduce una din secţiunile Cen
tralei Evreilor, în conformitate cu repartiţia făcută de preşedinte.
CAPITOLUL IV
SECŢIUNILE CENTRALEI EVREILOR
Art. 8. Centrala Evreilor din România arc următoarele secţiuni ::
a) secţiunea reeducării profesionale ;
b) secţiunea de emigrare ;
c) secţiunea de asistenţă ;
d> secţiunea şcolilor şi culturii ;
e) secţiunea statisticii ;
f) secţiunea presei şi editurii ;
g) secţiunea financiară :
h) secţiunea cultului.
Art. 9. Secţiunea reeducării profesionale :
a) organizează reeducarea teoretică şi practică a tineretului evreu
pentru munci, profesiuni şi meserii. ln acest scop, înfiinţează cursuri de
reeducare, şcoli de meserii etc. ;
b) organizează participarea evreilor la munca de folos obştesc, î n
conformitate c u legile î n vigoare. l n acest scop, organizează echipe, gru
puri şi tabere de muncă evreieşti, conduse de evrei, pe care le ţine la
dispoziţia statului.
O echipă de muncă este compusă din 15-20 persoane.
Un grup de muncă este compus din 50-60 persoane.
O tabără de muncă este compusă din 100-200 persoane.
Participarea evreilor la muncile de folos obştesc va fi organizată de·
guvern, prin organele competente şi organizată de Centrala Evreilor din
România.
Organizarea echipelor, grupurilor şi taberelor trebuie să fie astfel
făcută, încât ele să poată fi pm.e oricând la dispoziţia autorităţilor care'
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:s-au adresat în acest scop împuternicitului guvernului pentru reglemen
tarea regimului evreilor.
Art. 1 0. Secţiunea de emigrare :
a) pregăteşte, organizează şi controlează emigrarea evreilor, în
conformitate cu dispoziţiunile guvernului ;
h) primeşte exclusiv cererile în legătură cu emigrarea şi le trans
mite secretariatului general, prevăzute cu un referat ;
c) îngrijeşte de procurarea documentelor necesare emigrării : pa·şapoarte, vize, autorizaţii de emigrare şi altele asemănătoare ;
d} organizează sprijinul material al emigranţilor lipsiţi de mijloace ;
e) procură biletele de drum.
Art. 1 1 . Sectiunea de asistentă :
a) organizea�ă, întreţine şi c� ntrolează asistenţa socială a evreilor ;
b) acordă ajutorul material evreilor lipsiţi de mi,j loace ;
c) înfiinţează, întreţine şi controlează aziluri de bătrâni, orfelinate
·şi alte instituţiuni asemănătoare pentru evrei ; înfiinţează şi întreţine
cantine pentru evreii nevoiaşi ;
d) organizează şi Întreţine serviciul sanitar şi asistenţa medicală
a evreilor ;
e) colaborează la plasarea funcţionarilor şi muncitorilor evrei, in
cadrul dispoziţiunilor legale în vigoare.
Art. 12. Sectiunea scolilor si
. culturii :
a) colaborea;, ă cu �rganele în subordine la crearea si întreţinerea
şcolilor evreieşti în condiţiunile legii învăţământului particular ;
b) fixează planul de Îm•ăţământ şi controlează aplicarea acestuia,
în condiţiunile aceleiaşi legi ;
c) se ocupă de instituţiunile culturale eueieşti în cadrul Centralei
E\·reilor din România ; organizează cursuri, conferinţe, reprezentaţii d
nematografice, teatrale, muzicale cu artişti evrei ;
d) se ocupă de educaţia fizică a tineretului evreu.
Art. 1 3 . Secţiunea statisticii :
a) îngrijeşte ele operaţia înregistrării tuturor evreilor ;
hl organizează şi ţine la zi fişierul tuturor cneilor care trăiesc În
"România ;
c) utilizează fişierul din punct d� vedere statistic şi înfiinţează un
fişier special al tuturor evreilor valizi fără ocupaţiune.
Art. 14. Secţiunea presei şi editurii :
al redactează si scoate o dată pc săptămână gazeta oficială a Cen ·
tralei Evreilor din România, denumită : „Gazeta evreiască", organul ofi 
cial al Centralei Evreilor din România, care se oublică în limba română.
„Gazeta evreiască" va publica le!!ile şi dispoziţiunile oficiale, precum si
deciziunile Centralei Evreilor din România.
Evreii sunt obligaţi să-şi facă anunturile particulare şi În partea
publicităţii a gazetei oficiale a Centralei Eneilor din România ;
b) editează cărţi şcolare şi literare, aprobate de împuternicitul gu
Yernului.
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Costul abonamentului gazetei şi al celorlalte tipărituri, precum şi
scutirile de la plata abonamentului sunt fixate de Comitetul Centralei
Evreilor din România.
Art. 15. Secţiunea financiară :
�) controlează şi dă directive de administrare a averilor comunită
ţilor. org&mizaţiunilor evreieşti, a asociaţiilor şi societăţilor evreieşti, în
vederea realizării dispoziţiunilor guvernului şi a scopului Centralei
Evreilor ;
b) fixeazn contribuţiunile şi taxele membrilor ;
c) face încasări pentru Centrala EHeilor din Romiinia ;
d) efectuează plăţi pentru Centrala Evreilor din România ;
e) Întocmeşte bugetul şi bilanţul Centralei Evreilor din România
si ii Înaintează, prin intermediul Comitetului, împuternicitului guvernu
lui, inventariază averea Centralei Evreilor din România si a tuturor co
munităţilor, asociaţiunilor şi instituţiunilor de orice fel i î nai ntează un
raport lunar asupra situaţiunii financiare a Ceatralei Evreilor din Ro
mânia ; subvine necesităţilor bugetare ale diferitelor secţiuni.
Controlul asupra activităţii sec!iunii financiare îl exercită o comisiune compusă din trei cenzori, numită ele împuternicitul guvernului.
Art. 1 6. Secţiunea cultului :
a) supraveghează asupra exercitării cultului mozaic ;
b) colaborează cu secţiunea şcolilor la stabilirea normelor de func-.
ţionare a învăţământului religios ;
c) înfiinţează subsecţiuni pentru diferitele rituri.
CAPITOLUL V
ORGANE DE REPREZENTARE LOCALE
(Oficii judeţene şi comunale)
Art. 1 î. ln fiecare oraş resedinţă de jutleţ, se instituie un organ de
reprezentare locală a Centralei Evreilor din România.
Organele de ·reprezentare locală poartă denumirea de oficii jude
ţene ale Centralei Evreilor din România.
Art. 18. Atribuţiunile acestor oficii judeţene sunt aceleaşi ca ale
Centralei, mărginindu-şi însă activitatea n umai pe cuprinsul judeţului
respectiv.
Oficiile judeţene execută toate însărcinările primite de Centrala
Evreilor din România.
Art. 19. ln contra oricărei măsuri luată de un oficiu judeţean.
partea nemulţumită arc recurs Ia Centrala Evreilor din România.
Art. 20. Oficiile judeţene se compun dintr-un preşedinte şi doi
membri numiţi de Centrala Evreilor din România şi confirmaţi de îm
puternicitul guvernului.
Art. 21. ln oraşele reşedinţă sau nereşedinţă de judeţ unde popu
laţia evreiască este prea mare, Centrala Evreilor din România, cu apro1 90
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barea împuternicitului guvernului, poate înfiinţa oficii comunale, cu
aceeaşi compunere ca oficiile judeţene şi cu aceleaşi atribuţiuni�
Art. 22. La sfârşitul fiecărei Juni, oficiile judeţene şi comunale
sunt obligate a înainta secretariatului general al Centralei Evreilor din
România un raport de activitatt'.
CAPITOLUL \'I
DISPOZIŢIUNI FINALE
Art. 23. Pentru acoperirea cheltuielilor necesitate de funcţionarea
Centralei Evreilor din România, Comitetul \'a impune tuturor comuni
tăţilor, asociaţiilor şi instituţiunilor evreieşti de orice fel şi persoanelor
fizice evrei contribuţiuni obligatorii, care vor fi aprobate de împuterni
citul guvernului.
Art. 24. Pentru aducerea la în :leplinire a tuturor dispoziţiunilor
prezentului regulament, Centrala Eneilor din România poate recurge,
prin intermediul împuternicitului gU\'ernuJui, ]a sprijinul autorităti1or de
stat.
Dat în Bucureşti, la 30 ianuarie 1942.
ANTONESCU
Mareşal al României
si
"
Conducătorul Statului
M.0., P.

I,

nr.

2G,

3 1 ianuarie 1 942,

p.

637-639

58
1942, februarie 3
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
ŞI AL COMUNICAŢIILOR
Colegi ul inginerilor
Potrivit hotărârii Consiliului Colegiului din ziua de luni, 3 febru-
aric a.c., motivată de avizele nr. 966, din 19 august 1941 şi nr. 1 447,
din 18 decembrie 1941, ale Consiliului superior al avocaţilor publici din..
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Ministerul Justiţiei, i nginerii evrei care fac parte din categoriile I şi a
111-a, precum şi cei care fac parte din categoria a II-a, stabilită potrivit
decretului-lege din august 1940 1, dar care au fost Înscrişi după data de
9 august 1940 sunt radiaţi din colegiu, pc data de 2 februarie 1942.
Pc aceeasi dată de 2 februarie 1942, se anulează înscrierile în re
gistrele specia Î ităţilor respective ale inginerilor evrei care fuseseră în
scrişi în baza art. 47 din legea Colegiului i nginerilor, precum şi ale
antreprenorilor evrei autorizaţi să execute lucrări în baza dispoziţiunilor
art. 48 din legea Colegiului, dacă nu fac parte din categoria a II-a, po
trivit decretului-lege privitor la starea juridică a evreilor, iar în cazul
când fac parte din această categorie, dacă au obţinut această înscriere
după data de 9 august 1940.
Inginerilor evrei supuşi străini care au obţinut aviz favorabil pen
tru exercitarea profesiunii de inginer în România, potrivit dispoziţiuni
lor art. 9 din legea Colegiului, li se retrage, pe aceeaşi dată de 2 fe
bruarie a.c., a\·izul dat pentru exercitarea profesiunii 2 ,
lVI.O., P . I, nr. 50, 2î februarie 1 942, p. 1 3 7 5
1

Vezi doc. 3 .
C rmează l hta nominală a inginerilor evrei rad ia ţ i d in următoarele domenii
de activ itate : construcţ i i , electromecanică, electrL:itate, mecanică, aeronautică, ma
rină, m ine, metalurgie, chimie industrială, chimie, industriile agricole şi alimentare,
industrie texti l a, agronomie, sil vicultura (cf. l\'I.O loc. cit., p. 1 3i:i-l 3!30).
Arhitecţii e\Tei d i n categoriile I şi a III-a au fost radiaţi din Colegiul arhitec
ţilor în urma hotărâ r i i şedinţei Consiliului Coleg iului d i n 13 august 1942 (vezi
„T impul", 1 8 augu�t 1 9-12, p. 3).
�

..

50
1 !;42,

februarie 7
DECIZIUNEA NR. 1 1 0 1 /42.

Noi, RADU LECCA, impatcrnicitul gu ve rn ul ui pentru reglemen
tarea regi mulu i evrei lor,
Având în vedere decizia Preşedinţiei Consiliului de Minişt ri nr. 4�),
din 30 o ct o mbrie H l ..J: l ;
Având în vedere regulamentul nr. 4, p u bl icat în Monitorul Oficial,
nr. 2G, d i n 3 1 i an ua ri e H l42 (art . 5) .
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Decidem :
Numim pe dl H. St. Streitman
din România.
Dată Ia 7 februarie 1942.

1

preşedinte al Centralei Evreilor
Împuternicitul guvernului pentru
reglementarea regimului evreilor,
RADU LECCA

M.O., P. I, nr. 38, 14 februarie 1 942, p. 994
1 H. St. Streitman ( 1 869-?), ziarist cu activitate politică, membru activ
în partidul averescan, fost senator, aflat în anturajul unor oameni politici români,
ca : AL Marghiloman, Take Ionescu, I. Gh. Duca (cf. caracterizării făcute de Ser
viciul Secret de Informaţii). (Arh. St. Buc., fond P.C.M„ Cab., dos. 86/1941, fila 373).

60
1 942, februarie 7

DECIZIUNE
Noi, RADU LECCA , imputernicitul guvernului pentru reglementa
rea regimului evreilor,
In baza deciziei nr. 49, din 30 octombrie 1 94 1 şi a regulamentului
nr. 4, publicat în Monitorul Oficial, nr. 26, din 3 1 ianuarie 1 942,
Decidem :

Numim pe dl dr. N. Gingold 1, medic, din Bucureşti, propus de
preşedintele Centralei Evreilor, cu raportul nr. 469, din 7 februarie 1942,
ca secretar general al Centralei Evreilor din România .
Dată la 7 februarie 1942.
Împuternicitul guvernului pentru
reglementarea regimului evreilor,
RADU LECCA
Nr. 1 102

M.O., P. I, nr. 38, 14 februarie 1942, p. 994
1 T: l terior, pri n Dec iz ia nr. 6, din 21 decembrie 1942, a Preşedinţiei Consiliu
l u i de :VI i n i ş l ri, N. Gingold a fost numit preşedintele C.E.R., funcţie pe care a de
ţinut-o până Ia data de 3 aprilie 1 944, când şi-a dat demisia. Până la numirea
unui nou titular, a fost delegat să gireze funcţia de preşedinte A. Grosman-Grozea,

şeful �ecţiei f inanciare a C.E.R. (vezi „Gazeta evreiască", nr.
1 942 �i n r. 1 1 1 , cl i n î aprilie 1944).
13

-

cd. 685
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45, din 30 decembrie

61
1 942,

martie 9

LEGEA

NR.

183

ANTONESCU

Mareşal al României
si
Conduc[1torul Statului

Am decretat �i decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU INFIINŢAREA UNUI IMPOZIT EXCEPŢIONAL
DE REINTREGIRE
Art. 1. Persoanele fizice şi juridice cu domiciliul ori r eşed in ţ a sau
sediul principal ori secundar În R omâ n i a sunt supuse unui imp oz it ex
cepţional de reîntregire, egal cu sumele socotite p ot riv i t tabloului anexă,
care face parte integrantă din p rez e n t ul decret- lege.
Sumele stabilite În funcţie de surse de venituri diferite ale ace
luiaşi contribuabil se cumulează în vederea stabilirii totalului impozi
tului datorat În baza decretului-lege de faţă. Impozitul se perrepe o sin
gură dată.
TABLOU DE SUMELE DATORATE CA IMPOZITE DE REÎNTREGIRE
.
.
I. Profesionistii de orice fel, meseriasii si toti cei care exercită o
.

.

.

.

ocupaţie necomer�ială obişnuită, i mpuşi pentr u ve;. ituri brute mai mari
de 48 OOO lei anual, vor fi supuşi unui impozit egal cu impozitele stabi
l ite pentru ex erciţiul 1941 / 1942.
II. Beneficiarii de tantieme, dividende, drepturi de fondatori, do
bânzi sau alte venituri din acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare,
părţi comanditare, redevenţe de orice fel, dobânzi de creanţe şi c hiri i
ori arenzi din închirieri ori arendări de î n trep ri n d e ri comerciale şi i n
dustriale vor fi supuşi unui impozit ega l cu :J50;0 din yaloarea brută a
drepturilor şi încasărilor din anul 1941.
m. Salariaţii şi pensionarii publici şi particulari cu s al a ri i sau
pensii mai mari de 8 OOO lei lunar vor fi impuşi cu o suma egală cu
salariul sau pensia brută a lunii octombrie 1941.
IV. Intreprinderile comerciale şi industriale, persoane fizice sau
juridice, vor fi impuse cu o !>urnă egală cu impazitcle directe stabilite
pentru exerciţiul 1941/ 1942 1 .

1 94
https://biblioteca-digitala.ro

V II. Evreii de orice categoric datorează împătritul impozitelor pre
văzute sub punctul I-VI inclusiv.
Sunt socotiţi evrei, în înţelesul decretului-lege de faţă :
a) cei prevăzuţi de art. 2 al Decretului-lege nr. 3 347, din 5 octom
brie 1 940 �' ;
b) societăţile ci\·ile sau comerciale prevăzute de art· 4 al Decre
tului-lege nr . 842, din 28 martie 1941 3 ;
c) asociaţiile fără scop patrimonial, dacă peste o pătrime din nu
mărul total al membrilor lor sunt evrei, în înţelesul de la pct. a, precum
şi asociaţiile al căror scop sau activitate sunt de interes exclush· sau
precumpănitor evreiesc ;
d) fundaţiile al căror scop sau activi tate sunt de interes exclusiv
sau precumpănitor evreiesc, precum şi fundaţiile ale căror organe de
conducere sunt sau au fost alcătuite în majoritate din evrei, În inţelc5-ul
de la punctul a.

Ministrul finanţelor,
general <le brigadă N. STOENESC U
1942, martie 9
Nr.

732

M.O„ P. I,

nr. 39, 1 0

martie Hl42, p.

1

748-1 750

1 Punctele V-VI s-au
referit la proprietarii de imobile urbane şi la cei
cu proprietăţi rurale ; evreii nu mai intrau în aceste categorii, fiind expropriaţL
� Vezi doc. ' 2 .
:i Vezi doc. 35.

1 942,

martie 1 3

RAPORTUL
DLUI MINISTRU AL JUSTIŢIEI ŞI AL DLUI MINISTRU
SUBSECRETAR DE STAT AL ROMÂNIZĂRII,
COLONIZĂRII ŞI INVENTARULUI CĂTRE
DL ION ANTONESCU, CONDUCĂTORUL STATULUI
Domnule 1\farcşal,
Opera de românizare trebuie să se afirme efectiv şi complet în toate
domeniile care interesează dezvoltarea forţelor economice ale Naţiunii,
aşa cum o aşteaptă conştiinţa naţiunii româneşti. [...] Pentru a fi cum1 95
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pletă, ea trebuie să stăpânească realitatea tuturor elementelor necesare
construirii unei vieţi economice cu adevărat româneşti.
Legislaţia de până astăzi a început românizarea pc terenul în care
această acţiune se putea întreprinde de-a dreptul, fără a produce deze
chilibru în economia ţării şi acolo unde reintegrarea proprietăţii româ
neşti era în acelaşi timp un act de dreptate şi unul de demnitate, adică
în domeniul bunurilor imobiliare rurale şi urbane.
Dacă până astăzi nu s-a putut face mai mult decât ceea ce se stie,
chiar în domeniile în care legi drepte şi însufleţite de multă înţelegere
omenească au inaugurat acţiunea de românizare şi dacă până acum
această acţiune nu a putut fi încă extinsă Ia românizarea efectivă a vie
ţii economice în proporţii progresive, care să se accentueze raţional până
la totalitate, aceasta se datorează unor împiedicări ajunse notorii [ ...]
Piedicile puse acţiunii de românizare sunt : camuflarea i ntereselor evre
ieşti şi lipsa unei informaţii complete şi controlabile.
Pentru a pune capăt acestei piedici, am alcătuit alăturatul proiect
de decret-lege, pe care avem onoarea a-I supune Domniei-Voastre.
Până în prezent, camuflarea i ntereselor eneieşti a fost un fapt ili
cit numai în conştiinţa morală a Naţiunii ; o dispoziţie legală care s ă
interzică şi să sancţioneze camuflarea nu a existat.
Interzicerea legală a unor asemenea operaţiuni ,-a începe numai de
la data legii al cărei proiect am onoa re a a-I propune.
De aceea, am considerat că este just şi în i nteresul chiar al româ
mza ru ca, în cazul în care ambele părţi interesate sau cel puţin evreul
beneficiar mărturisesc expres camuflarea şi aceasta se confirmă, bunul
să reintre sau să treacă efectiv în patrimoniul eneului declarant. Este
bineînţeles că acest beneficiu al sincerităţii nu aduce evreului dobândi
rea materială a bunului decât în măsura în care legile nu i nterzic pentru
evrei deţinerea acelui bun.
Credem că este mult mai util, atât pentru siguranţa negociaţiunilor,
cât şi pentru orientarea sistematică şi raţională a românizării, ca exis
tenţa bunului în proprietatea sau deţinerea evreului să fie sincer cu
noscută, decât ca să fie ascunsă suh ocrotirea imorală a unui nume de
român ... Se va pronunţa confiscarea atunci când părţile sau evreul be
neficiar al camuflării declară ca fiind reale operaţiuni care se dovedesc
a fi camuflate.
Am i nstituit camuflarea care este o sanctiune, iar nu un transfer
oneros de proprietate, întrucât de Ia data legi i care va interzice camu
flarea un asemenea fapt va fi o i nfracţiune, care trehuie considerată
furt din patrimoniul intereselor naţionale.
In cadrul sancţiunilor penale, am considerat crimă de sabotare a
românizării participarea directă Ia acte �i operaţiuni de orice natură, pri n
care se camuflează i nterese, drepturi sau bunuri ale evreilor, institui n d
c a pedeapsă pentru această crimă munca silnică d e Ia 5 Ia 1 5 ani.
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Am considerat delict de sabotare a românizării eludarea legilor care
instituie controlul unor operaţiuni fie în scop direct de românizare, fie
pentru apărarea intereselor economice naţionale, precum şi sustragerea
de la autorizaţiile prealabile unor operaţiuni supuse de legi unor a-;c
menea autorizări.
Participarea indirectă, ajutorarea, înlesnirea sau tăinuirea unor
acte şi fapte declarate de acest proiect de lege ca infracţiune împotri\'a
legilor de românizare le-am considerat complicitate la crima ele sabo
tare a românizării.
Pentru delictele de sabotare a românizării, am i nstituit pedeapsa
închisorii corecţionale de la 1 la 10 ani, cumulativ cu amendă de la 500
Ia 500 OOO Iei.
Intre alte pedepse comple111 entare, am făcut obligatorie publicarea
şi afişarea hotărârilor de condamnare pentru ca oprobriul public sa m
soţească cu sancţiunea morală pedeapsa materială a duşmanilor româ
nizării.
Săvârşirea infracţiunilor împotriva românizării, de un funcţionar
public, cu ajutorul atributelor funcţiunii sale, am declarat-o circumstanţă
agra\'antă pentru ,· i n o\·at.
Dacă şi Domnia-Voastră, Domnule Mareşal, sunteţi de acord cu
dispoziţiunile alăturatului proiect de decret-lege, \'ă rugăm să bine\'oiţi
a-i da aprobarea şi semnătura Domniei-Voastre, în conformitate cu dis
poziţiunile Decretelor-legi nr. 3 052 din 5 septembrie şi 3 072 din 7 sep
tembrie 1 940 1 •
Primiţi, \'ă rugăm, Domnule :uareşal, încredinţarea înaltei noastre
consideraţiuni.
Ministrul justiţiei,

CONST. C. STOICESCU
Ministru subsecretar de stat al
românizării, cofonizării si inventarului,

TITUS DRAGOŞ

1942,

martie 13

Nr. 1 870
M.O., P. I, nr.

63, 14

marti'e

1 942, p. 1 905-1 906

1 I n tr-un raport confidenţial din 10 martie 1942 către mareşalul Antonescu
ministrul justiţiei argumenta astfel necesitatea adoptării legii privind combaterea
camuflării bunurilor evreieşti : „tn domeniul economic [ ... ] evreii ocupă o suprafaţă
covârşitoare ; îndepărtarea acestora şi aşezarea elementelor româneşti capabile este
o acţiune mai delicată decât toate cele întreprinse până astăzi în cadrul români
zării. In acest domeniu, românizarea nu se poate restrânge la simpla înlocuire a
evreilor cu românii, cu oricare români. Românizarea comerţului şi industriei naţio
nale înseamnă clădirea unui nou aşezământ, care trebuie să înceapă cu pregătirea
elementului românesc ce a lipsit până astăzi din viaţa economică, fie din cauza
pasivităţii românilor, care a înlesnit dezvoltarea elementului evreiesc, fie din cauza
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rezi.�tenţei evreilor, care au ştiut să împied ice încercările lipsite de forţă suficientă
de pătrundere a elementului autohton. Prin urmare, nu se poate face o înlocuire
de capitaluri, ci procesul de românizare înseamnă crearea unor noi industriaşi şi
comercianţi români [„.]. Comerciantul şi industriaşul nu pot fi creaţi în mod spon
tan ; ei mai trebuie să conlucreze câtva timp cu evreul, patron de intreprindere
[„.]. Singura modalitate de românizare efectivă este asocierea. Această asociere
a întreprinzătorilor evrei cu români o concepem obligatorie ca instituţie, dar liberă
sub raportul alegerii persoanelor. Mijloacele de a ne asigura că acest asociat român
va fi un stăpân real ni le pune la dispoziţie Legea din 14 martie 1942 pentru com
baterea camuflării intereselor evreieşti. Sistemul asocierii libere are posibilităţi pe
care nu ni le putea da procedura exproprierii - o expropriere totală sau parţială
ca început de românizare ar fi provocat acel hiatus, acel interval de stagnare a
intreprinderii pe care trebuie să-l evităm. Iar pe de altă parte, experienţa 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 întreţină cu acea grijă pe care o are individul pentru bunul
său. Credem că, deşi în faţa perspectivei de -a fi înlăturat până la sfârşit în mod
total din intreprindere, atâta timp cât va dura asocierea, patronul evreu va fi
un colaborator activ, dată fiind psihologia lor cunoscută de a nădăjdui şi se a
persevera în exploatarea unui comerţ până la capăt" (Arh. St. Buc., fond Min. de
.Just., Dir. jud., dos. 154/1942, filele 1-2).

1 942, martie 13
LEGEA NR. 1 96
ANTONESCU
Mareşal al României
,-şi
Conducătorul Statului
Am decretat şi decret.:im :

DECRET-LEGE
PENTRU COMBATEREA CAMUFLARII BUNURILOR,
DREPTURILOR ŞI INTERESELOR EVREIEŞTI
ŞI PENTRU REPRIMAREA SABO'tARII
OPEREI DE ROMANIZARE
Secţiunea I
DISPOZIŢIUNI GENERALE
Art. 1. Camuflarea prin acte, fa p te şi operaţiuni de orice natură
si în orice formă încheiate între e\Tei, între eYrei si neevrei sau între
iieenei, dar în interesul eneilor, priYind bunuri, d repturi şi i nterese
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evreie�ti de pc t eritoriul Statului Român ori provenite din acest teritoriu
(inclush· Basarabia şi Bucovina), este interzisă.
Actele şi operaţiunile de acest fel, Încheiate sau care se vor încheia
în viitor, sunt supuse controlului şi sancţiunilor civile şi penale, prevă
zute În legea de faţă.
.\rt. 2. De la data publicării legii de faţă, toate contraÎnscrisurile
existente sau cele cc se vor mai întocmi, referitoare la actele şi opera
ţiunile prevăzute 1a art. 1 de mai sus, sunt nule de drept.
Aceste contraînscrisuri nu \'or putea fi folosite ca probă decât în
interesul aplicării legii de faţă.
Art. :l . In termen de 30 zile libere de la publicarea legii de faţi,
evreii persoane fizice şi persoanele juridice având, la data prezentei legi
sau la data de 6 septembrie 1 940, participare evreiască mai mare de 25
la sută, care au transmis, precum şi persoanele fizice de orice origine
etnică ':ii persoanele juridice de orice natură care au dobândit de la evrei
sau de la persoanele juridice cu participarea evreiască prevăzută mai sus
prin orice fel de acte sau fapte, în intervalul de timp de la 6 septem
brie 19.10 până la data publicării prezentei legi, bunuri imobile, între
prinderi sau bunuri industriale, fonduri de comerţ, inventar comercial,
titluri, acţiuni, participaţiuni sub orice formă şi drepturi de orice na
tură asupra întreprinderilor sau imobilelor vor face declaraţie pe proprie
răspundere, arătând :
a. hunul sau dreptul, descrierea sumară şi situaţia lui ;
b. actul sau faptul juridic p rin care s-a făcut transmiterea proprie
tăţii sau dreptului, alăturându-se actul în copie certificată de declarant ;
c. persoana
care a dobândit bunul sau dreptul, proprietarul ori
titularul lui anterior şi persoana care a făcut transmiterea cu arătarea
calităţii acestuia (titularul dreptului, procurator, reprezentant etc.), nu
mele si domiciliile lor ;
d. preţul, în bani sau de orice altă natură şi condiţiunile de plată ;
c . declaraţiunea expresă dacă operaţiunea este reală sau nu ;
f. dovada autorizării operaţiunii pentru înstrăinările supuse prin
lege unor asemenea autorizări ;
g. dobânditorii vor declara profesiunea lor efectivă, iar comer
cianţii ş i industriaşii vor indica firma, numărul de înregistrare al firmei,
precum şi capitalul personal cu care participă ;
h. dohânditorii vor declara, · de asemenea, dacă au retransmis unui
terţ, prin acte sau operaţiuni subsecvente, proprietatea sau bunul ori
dreptul care face obiectul declaraţiunii, cu ce titlu a .făcut transmisiunea
şi vor alătura dovada înstrăinării.
Art. 4. ln termenul prevăzut de art. 3 de mai sus, se vor declara
şi actele sau operaţiunile intenenite intre persoane de orice origine, prin
care una din părţi, persoană fizică sau juridică, a achiziţionat, direct
sau prin mandatar, un bun, drept sau interese, dintre cele enumerate
la art 3, pc numele său propriu, însă în interesul unui evreu, cu mij
loace procurate de acel evreu.
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Sunt datori să facă aceste declaraţiuni atât dobânditorul aparent.
prepus al : evreului, cât şi evreul persoană fizică sau juridică iri inte
resul căruia s-a încheiat operaţiunea.
.
.
Art. 5. l n termen ele 30 zile libere ele la publicarea legii ele faţă,
toate întreprinderile industriale şi intreprinderile cu caracter comer
cial de orice natură constituite astăzi sub formă de societăţi a nonime
sau în comandită pe acţiuni sunt obligate a depune clcclaratie cuprinzând
următoarele :
.
.
g. repartizarea acţiunilor şi participaţiilor prin actul constitutiv,
cu arătarea numelui întreg şi originii etnice a fiecărui acţionar, precum
şi a numărului şi valorii acţiunilor sau participărilor fiecăruia ;
h . repartizarea acţiunilor la data declaraţiunii, cu arătarea : nume
lui întreg şi origi nii etnice. [ . . ]
.

Secţiunea III
PROCEDURA DE VERIFICARE ŞI JUDECATĂ

Art. 1 1 . Se instituie pe hingă Subsecretariatul de Stat al Români
zării, Colonizării şi Inventarului una sau mai multe comisiuni speciale
de judecată [ .. ]
Art. 1 2. Comisiunile speciale ele judecată vor funcţiona la Subse
cretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului.
Aceste comisiuni au competenţa de a examina toate cazurile de
camuflare a drepturilor, bunurilor şi intereselor evreilor, rezultând din
orice acte sau fapte juridice şi a hotărâ dacă declaraţiunile şi actele de
puse conţin operaţiuni reale sau camuflări În folosul evreilor.
.

Secţiunea IV
SANCŢIUNI CIVILE
.

.

Art. 20. Prin efectul pronunţării inexistenţei juridice a actului
sau operaţiunii constatată ca nereală în virtutea legii sau pe baza pro
belor administrate, bunul sau dreptul care face obiectul declaraţiunii
prevăzute la art. 3 se consideră a nu fi ieşit din patrimoniul proprieta
rului real, dacă ambele părţi contractante sau numai evreul autor au
declarat În mod expres nerealitatea operaţiunii 1 •
Art. 22. Constatarea nerealităţii actului sau operaţiunii, în cazurile
prevăzute de art. 3 din legea de faţă, atrage confiscarea bunului sau
dreptului în următoarele cazuri :
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dacă nici una din părţi n u a declarat operaţiunea, iar instanţa sesi
zată a constatat că operaţiunea a fost încheiată ;
dacă una di n părţi nu a făcut declaraţiune, iar cealaltă parte a de
clarat operaţiunea ca reală �i instanţa a stabilit nerealitatea ;
dacă clobânditorul aparent a declarat operaţiunea ca nereală, iar
autorul evreu a declarat-o ca fiind reală şi i nstanţa a stabilit nerealitatea.
In toate aceste cazuri, instanţa va pronunţa, odată cu inexistenţa
actului sau operaţiunii şi confiscarea obiectului în folosul statului, prin
Centrul Naţional de Românizare �.
Art. 2-1. 1n toate cazurile, dispoziţiunile prevăzute mai sus în fa
''oarea evreilor care au dat declaraţiuni sincere nu derogă de la dispozi
ţiunile legale prin care se interzice evreilor dobândirea sau deţinerea
u nor a nume bunuri.
Art. 25. Confiscarea în folosul statului în cazurile prevăzute de
legea de faţă nu dă dreptul la nici un fel de despăgubiri.
Secţiunea V
EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR
Art. 26. Pe baza Î ncheierii comisiunii speciale prin care se pronunţă
confiscarea, Centrul Naţional ele Românizare va lua provizoriu în pri
mire, prin organele administrative, bunurile asupra cărora s-a pronunţat
confiscarea sau le ya numi administratori, fixându-le competenţa şi
retribuţiunile.
Secţiunea VIII
SANCŢIUNI GENERALE
Art. 37. Participarea cu ştiinţă, în sens de ajutorare, înlesnire sau
tăinuire a actelor, fa11telor şi operaţiunilor de camuflare a averilor şi
intereselor evreieşti ori de eludare a legilor în acest scop, constituie com1Jlicitate la crima sau delictul ele sabotaj al românizării.
Art. 39. C r i ma ele sabotare a ro1mînizării se peclepo;;c �te cu munca
silnică de la 5 la 15 ani.
Delictele de sabotare a românizării se pedepsesc cu închisoare co
recţională de la unu până la 10 ani şi cu amendă de la 500 la 500 OOO lei.
Instanţa va pronunţa şi următoarele pedepse complementare :
pentru crime, degradare civică de la 5 la 10 ani şi pentru delicte, inter
dicţia corecţională de la 3 la 6 ani.
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ln toate cazurile, instanţa va dispune şi publicarea hotărârii defi
nitive de condamnare în ziarele locale şi afişarea la intrarea domiciliului
<:ondamnatului ::.
Dat în Bucureşti, la 1 3 martie 1942.
I. ANTONESCU
Mareşal al României
si
C.:onclucătorul Statului
Ministrul justiţiei,
CONST. C. STOICESCU
Ministru subsecretar de stat
al românizării, colonizării şi inventarului,
TITUS DRAGOŞ
Nr. 769
M.0., lo c cit., p. 1 900-1 908
.

1 Conform art. 21, rămâneau în patrimoniul beneficiarului real al operaţiunii
bunurile sau drepturile specificate la art. 4, în cazul când dohânditorul aparent,
cât şi evreul beneficiar au recunoscut camuflarea operaţiunii sau dacă numai evreul
beneficiar a declarat în mod expres camuflarea (cf. M.O., Ioc. cit.).
! Conform art. 23, constatarea camuflării în materia operaţiunilor prevăzute
<le art. 4 atrăgea confiscarea obiectului operaţiunii în cazul când nici dobânditorul,
nici beneficiarul evreu nu au declarat operaţiunea. In astfel de situaţii se aplica
'Confiscarea în favoarea C.N.R. (cf. M.O., Ioc. cit.).
:i Pentru completarea celor de mai sus, a fost promulgată, în iulie 1943, o
nouă lege, care preciza că, în cazul când instanţa constată că sancţiunile legii pen
tru combaterea camuflării au fost eludate, prin înstrăinarea bunurilor, vinovaţii
vor putea fi obligaţi la plata contravalorii obiectului sustras. Totodată, a fost
completat art. 26, stipulându-se că Subsecretariatul de Stat al Românizării poate
confisca bunurile respective înainte de pronunţarea procedurii de către Comisia
-de judecată (cf. M.0., P.L, nr. 163, din 15 iulie 1943, p. 6 18!-6 185, Legea nr. 459).

63
1 942,

martie 16
CONSILIUL DE MINIŞTRI, IN ŞEDINŢA
DE LA 1 6 MARTIE 1 942

SA

A vând în vedere referatul dlui ministru al afacerilor interne,
înregistrat sub nr. 41 873, din 1942,
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De ci d e :

Art. I. Se retrag, pe data publicării prezentului jurnal, toate per
mise�e de conducere a autovehiculelor eliberate evreilor.
Art. II. DI ministru al afacerilor interne este însărcinat cu execu
tarea acestui jurnal.
Mareşal ION ANTONESCU, general D. I. POPESCU, general ION
SIC H ITIU, prof. dr. P. TOMESCU, CONSTANTIN D. BUŞILĂ, general
CONSTANTIN PANTAZI, CONST. C. STOICESCU
Nr.

28'.J

M.O., P. I, nr. fii 19 martie 1 9 -1 2 , p. 2 0 2-l:

UH�, m artie

21
LEGEA NR. 2 1 8
ANTONESCU
României
şi
Conducătorul Statului

lVIareşal al

Am

decretat şi

decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU PRELUNGIREA CONTRACTEWR
DE INCHIRIERE
Art. 1. Se prelungesc de drept până la 23 aprilie 1943, î n condi
ţiunile legii de faţă, contractele de închiriere sau subînchiriere scrise
sau verbale de orice natură.
Art. 2. Nu beneficiaz ă de prelungirea acordată prin această lege :
6. C on tractel e de închiriere a\·ând drept obiect locuinţa, când chi
riasul este evreu.
7. Contractele de închiriere ale imobilelor sau apartamentelor în
care se exercită un comerţ dacă locatarul este evreu sau societate
evreiască.
·

,
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.
Art. G. Evrei, î n î nţelesul acestei legi, sunt socotiţi cei având ambii
părinţi evrei sau numai pe unul dintre ei, fără distincţie, dacă ei sau
părinţii lor sunt sau nu botezaţi.
Beneficiază totuşi de prelungirea acordată de această lege evreii :
A. dacă chiria anuală, prevăzută în contractele de locaţiune privind
locuinţa, nu depă5eşte 80 OOO lei 5i se găsesc în una din următoarele
situaţiuni :
a) sunt voluntari sau i nvalizi clin războaiele României ;
b) au luptat î n linia de foc în războaiele României, pentru
Romfmia ;
c) sunt urmaşi ai celor prevăzuţi la punctele a şi b ;
B. clacă unul clin părinţi este român de sânge şi ei sunt creştini.
Dat în Bucureşti, la 21 martie 1942.
ANTONESCU

Mare�al· al Romfmiei
şi
Conducătorul Statului
M i n istrul
CONST.

C.

justiţiei,
S TOICESCU

Nr. 873
M.O., P.

I, nr.

70, 23 martie 1 942, p. 2 1 30-2 1 3 1

1 942, aprilie 30
RAPORTUL DLUI MINISTRU AL JUSTIŢIEI CATRE
DL MARESAL ION ANTONESCU, CONDUCATORUL
STATULUI
Domnule Marc5al,
O anumită categorie de cetăţeni români având sânge evreiesc, prin
ascendenţa lor şi prin religiunea ce au îmbrăţişat, s-au pus în afară de
comunitatea evreiască. Statutul general al evreilor clin România v a re
glementa deosebit drepturile acestor cetăţeni ; până atunci însă, este
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necesar ca ei să fie scoşi de sub anumite. obligaţiuni sau decăderi din
exerciţiul unor drepturi recunoscute românilor şi, în acest sens, am
alcătuit alăturatul proiect de decret-lege.
Dacă şi Domnia Voastră împărtăşiţi vederile mele, vă rog ca, În
baza dispoziţiunilor Decretelor-legi nr. 3 052, din 5 septembrie şi nr.
3 072, din 7 septembrie 1940, să binevoiţi a-l semna.
Primiţi, vă rog, Domnule Mareşal, Încredinţarea înaltei mele consi
deraţiuni.
Bucureşti, 30 aprilie 1942
Ministrul justiţiei,
CONST. C. STOICESCU
M.O. , P. I , nr. 100, 1 mai 1942, p.
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LEGEA NR. 344
ANTONESCU
Mareşal al Românliei'
si
Conducăto�ul Statului
Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU SUSPENDAREA APLICAŢIUNII UNOR LEGI
IN CE PRIVEŞTE ANUMITE CATEGORII DE EVREI
Art. u nic. Până ce va interveni Statutul general a l evreilor din
România, se suspendă aplicaţiunea legilor nr. 409, din 1941 (pentru in
terzicerea folosirii de către evrei a posturilor de radiorecepţie) 1, nr. 936,
di n 1941 (pentru obligarea evreilor de a contribui la constituirea de
stocuri de îmbrăcăminte în interesul social) şi nr. 1 091, din 1941 (pentru
recensământul locuitorilor având sânge evreiesc), cu privire la acei cetă
ţeni români care, av�nd sânge evreiesc, au unul din părinţi de altă ori
gine decât aceea evreiască, sunt creştini şi au trecut la creştinism înainte
de 9 august 19·10.
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Dat În Bucureşti, la 30 aprilie 1942.
ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Cnoducătorul Statului

Ministrul justiţiei,
CONST. C. STOICESCU
Nr. 1 257
M.0., loc. cit.

1 Având în vedere necesitatea de a asigura Societăţii Române de Radiodifu
ziune mijloacele materiale necesare pentru realizarea scopurilor sale, Consiliul de
Miniştri, în şedinţa din 20 iulie 1944, a decis aplicarea unui tarif radiofonic �pecial
pentru categoria de abonaţi evrei care aveau dreptul de a poseda aparate de radio
(cf. M.0., P.I, nr. 172, din 26 iulie 1944, p. 5 521).

66
1 942, mai 26

RAPORTUL DLOR MINIŞTRI AL FINANŢELOR,
AL JUSTIŢIEI ŞI AL DLUI SUBSECRETAR DE STAT
AL ROMÂNIZARII, COLONIZARII ŞI INVENTARULUI,
CATRE DL MAREŞAL ION ANTONESCU,
CONDUCĂTORUL STATULUI
Domnule Mareşal,
Conform dispoziţiunilor Decretelor-legi nr. 3 0:>2, clin 5 scptcmbri;
şi n r. 3 072, din 7 septembrie 1940, avem onoarea a vă Înainta, pentru
aprobarea şi semnătura Domniei-Voastre, alăturatul decret-lege relativ la
administrarea şi lichidarea bunurilor aparţinând Centrului Naţional de
Românizare.
Centrul Naţional de Românizare a fost creat prin Decretul-lege
n r. 1 216, din 3 mai 1941, În vederea administrării si
· lichidării bunurilor
preluate de la evrei prin legile speciale de trecere a bunurilor evreieşti
În patrimoniul statului.
Decretul-lege sus-menţionat conţinea, În afară de dispoziţiuni pri
vitoare la organizarea administrativă propriu-zisă a Centrului Naţional
de Românizare, dispoziţiuni relative Ia judecarea litigiilor născute din
aplicarea legilor de trecere a bunurilor evreieşti în patrimoniul statului.
cât şi unele norme de administrare şi lichidare a acestora.
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După o experienţă de 9 luni, s-a putut constata că organizarea ad
ministrativă dată prin acel decret-lege Centrului şi organelor lui exteri
oare nu era cea mai potrivită, că dispoziţiunile privind judecarea liti
giilor născute î ntre foştii proprietari evrei şi stat nu erau suficiente
pentru a asigura soluţionarea rapidă a acestor litigii şi că, de asemenea.
normele de administrare şi lichidare a bunurilor foste proprietăţi evre
ieşti nu corespundeau în totul intenţiunilor de bună şi regulată admi
n istrare a lor.
Pentru Înlăturarea tuturor acestor dificultăţi, s-a considerat necesar
a se organiza temeinic, În primul rând, instituţia În sine, apoi completele
de judecată destinate a soluţiona cât mai urgent litigiile izvorâte din
aplicarea legilor de expropriere a bunurilor evreieşti şi - În sfârşit administrarea, exploatarea şi lichidarea acestor bunuri.
ln executarea acestui plan general de organizare, aţi binevoit a
promulga până Î n prezent două legi : Legea n r. 1 79, din G martie 1 942,
pentru organizarea Centrului Naţional de Românizare şi Legea nr. 80.
din :JO ianuarie 1942 1, pentru desfiinţarea Comisiei centrale jurisdic
ţionale şi Înlocuirea acesteia prin complete speciale de judecată de pe
lângă Curţile de Apel.
Alăturatul proiect relativ la administrarea şi lichidarea bunurilor
aparţinând Centrului Naţional de Românizare tinde la Înlăturarea tutu
ror dificultăţilor obser\'ate În timp, cu privire la administrarea şi lichi
darea bunurilor.
Dacă Domnia-Voastră veţi fi de acord cu prevederile acestui pro
iect de decret-lege, se poate afirma că ciclul de legi privind organizarea
generală a Centrului Naţional de Românizare - organizarea administra
ti\'ă interioară, organizarea judecării litigiilor şi organizarea administra
tivă şi a lichidării bunurilor - este complet.
Proiectu! cc se supune acum semnăturii Domniei-Voastre tratează,
în a mă nu nt şi separat, administrarea, exploatarea şi lichidarea bunurilor
aparţinând Centrului Naţional de Românizare.
Sunt prevăzute trei moduri de administrare-exploatare a acestor
bunuri : darea În folosinţă a lor ministerelor, guvernămintelor şi regiilor
publice, arendarea sau Închirierea către particulari şi exploatarea Î n
regie.
ln cc priveşte exploatarea, principiu] proiectului de lege este aren
darea sau închirierea bunurilor, în măsura în care ele n-au fost cerute
de instituţiunile sus-menţionate, pentru asigurarea bunei funcţionări a
lor sau a serviciilor lor. Numai în cazul În care bunurile n-au fost nece
sare autorităţilor sau n-au putut fi arendate sau închiriate, s-a prevăzut
posibilitatea exploatării lor Î n regie. Aceasta, pentru că exploatarea În
regie ar necesita mari im·estiţiuni de capitaluri, greu de procurat Î n
această vreme, Î n care statul are d e acoperit cheltuieli cu mult mai im
portante şi pentru că un asemenea gen de exploatare n ee'.esită numeros
personal, de cele mai multe ori de specialitate, imposi bil de angajat, din
cauza stării de război Î n care se află statul.
207
https://biblioteca-digitala.ro

După ce se prevede cum se va face darea bunurilor în folosinţă
autorităţilor, se tratează în amănunt modul de exploatare a bunurilor.
Pentru a asigura cele mai precise norme în ce priveşte exploatarea,
-clispoziţiunile proiectului în această privinţă se grupează pe mari cate
gorii de bunuri. Se prevăd, astfel, norme pentru : exploatarea bunurilor
rurale, a bunurilor forestiere, a celor industriale, a celor urbane şi a va
selor şi plutitoarelor de orice fel.
Arendarea si închirierea bunurilor fiind modalitătile
de exploatare
·
principală prevă�ute de proiect, se dispune precis cu privire la modul
în care acestea au a se face. Se organizează, astfel, amănunţit, tratarea
prin bună învoială şi arendarea sau închirierea prin licitaţie publică.
Pentru înlăturarea oricăror critici, proiectul prevede licitaţia pu
blică pentru cea mai mare parte din operaţiunile de arendare.
Pentru bunurile urbane însă, licitaţia publică nefiind posibilă, din
-cauza numărului mare de asemenea bunuri, s-a prevăzut închirierea lor
la un 1neţ egal cu valoarea locativă înscrisă în matricolele fiscale, preţ
care poate fi pus de acord cu prevederile legilor de prelungire a contrac
telor de închiriere prin decizia de principiu a ministrului subsecretar
de stat al românizării, colonizării si inventarului. Bunurile urbane afec
tate comerţului sau industriei se închiriază însă prin licitaţie publică,
bunurile de această natură fiind puţine la număr şi, în acelaşi timp, de
mare i mportanţă pentru piaţa comercială.
Titlul II al alăturatului decret-lege tratează lichidarea bunurilor
aparţinând Centrului Naţional de Românizare (bunurile imobile, vasele
şi plutitoarele de orice fel şi bunurile mobile).
Bunurile imobile de orice fel pot fi lichidate într-unul din modurile
următoare : atribuirea definitivă a unor dintre ele către ministere, gu
vernăminte şi regii publice ; trecerea altora la fondul mobiliar al colo
nizărilor şi - în sfârşit
lichidarea celor rămase după satisfacerea
autori tăţilor şi a fondului imobiliar al colonizării prin licitaţie publică.
Pentru vase şi plutitoare de orice fel, s-a prevăzut fie trecerea lor
definitivă la Ministerul Apărării Naţionale, Subsecretariatul de Stat al
Aerului şi Marinei, fie - în ipoteza în care n-au fost cerute de acest
departament - lichidarea lor către particulari, prin licitaţie publică.
S-au prevăzut, de asemenea, norme precise în vederea lichidării
bunurilor mobile.
Pentru ipoteza în care bunurile sunt trecute definitiv unor autori
tăţi, proiectul prevede preluarea de către Ministerul de Finanţe a obli
gaţiunii de amortizare a rentelor cuyenite foştilor proprietari şi a plăţii
cupoanelor aferente rentelor emise.
In sfârşit, pentru a se satisface latura socială a problemei, pro
iectul organizează un sistem de preferinţe între solicitatori, atât în cc
priYe5tc arendarea şi închirierea bunurilor aparţinând Centrului Naţional
de Românizare, cât şi trecerea în deplină proprietate a acec:;tora către
particulari.
·

-

,
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ln acest sistem de preferinţă, primul loc este ocupat de invalizii
din războiul anului 1 9-11. Urmează apoi urmaşii celor morţi în acest răz
boi, cei decoraţi pentru fapte de arme etc.
Se prevede, de asemenea, că bunurile nu pot fi exploatate sau tre
cu te în proprietate decât românilor de origine etnică.
Proiectul de lege pentru administrarea şi lichidarea bunurilor apar
ţinând Centrul ui Naţional de Românizare, fixând definitiv cele mai po
trivite norme de administrare şi lichidare a bunurilor, va asigura suntem conviin5i - o bună administraţie şi echitabilă lichidare a lor.
Proiectul alăturat răspunde deplin marilor i nterese de ordin social
născute din exproprierea bunurilor evreieşti de orice natură, asigurând
pe deplin trecerea tuturor acestora către românii de origine etnică.
Primiţi, vă rugăm, Domnule Mareşal, asigurarea distinsei noastre
consideraţiuni.
Ministrul finanţelor,
general de brigadă N. STOENESCU
Ministrul justiţiei.
CONST. C. STOICESCU
Ministru subsecretar de stat al românizării,
colonizării şi i nventarului,
TITUS DRAGOŞ
1 9-12, mai 26
Nr.
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DECRET-LEGE
PENTRU ADMINISTRAREA ŞI LICHIDAREA
BUNURIWR APARŢINAND CENTRULUI NAŢIONAL
DE ROMANIZARE
DISPOZIŢIUNI GENERALE
Art. I. Bunurile aparţinând În proprietate sau date În administra
tie Centrului Naţional de Românizare se administrează şi se lichidează
În conformitate cu dispoziţiunile prezentei legi.
TITLUL I
ADMINISTRAREA BUNURILOR CENTRULUI NAŢIONAL DE
ROMÂNIZARE
Art. 2. Administrarea imobilelor aparţinând Centrului Naţional de
Românizare se \'a face printr-unul din următoarele moduri :
A) prin darea in folosinţă ministerelor, guvernămintelor şi regiilor
publice ;
B) prin exploatare.
Exploatarea bunurilor se poate face :
a) prin arendare sau Închiriere ;
b) prin exploatare În regie.
Administrarea bunurilor mobile se va face în conformitate cu dis
poziţiunile cap. III de sub titlul I al prezentei legi.
Creanţele ipotecare convenţionale intrate în patrimoniul Centrului
Naţional de Românizare, pe baza Legii nr. 902, din 10 octombrie 1941,
se vor conserYa şi administra potrivit dispoziţiunilor dreptului comun.
Unnă!l'irea lor se va face conform art. 58 din Legea n r. 1 75, din 6
martie 1942.

CAPITOLUL I
DAREA BUNURILOR CENTRULUI NAŢIONAL DE ROMÂNIZARE lN
FOLOSINŢÂ MINISTERELOR, GUVERNĂMINTELOR ŞI REGIILOR
PUBLICE
Art. 3. Ministerele, guvernămintele şi regiile publice pot cere a li
se da în folosinţă bunuri mobile şi imobile aparţinând Centrului Na
ţional de Românizare, strict necesare funcţionării lor sau serviciilor lor.
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Centrul Naţional de Românizare, în limita bunurilor disponibile şi
apreciind temeinicia cererii, va putea aproba darea în folosinţă a bunu
rilor cerute.

CAPITOLUL II
EXPLOATAREA BUNURILOR CENTRULUI NAŢIONAL DE
ROMÂNIZARE
Secţiunea I
DISPOZIŢIUNI COMUNE
Art. 12. Bunurile aparţinând Centrului Naţional de Românizare
nu vor putea fi închiriate sau arendate decât românilor de origine etnică,
societăţilor de persoane având toţi asociaţii de origine etnică română
ori societăţilor anonime şi în comandită pe acţiuni al căror capital apar
ţine în proporţie de 75 la sută persoanelor de origine etnică română.
Nici o persoană fizică sau juridică de drept privat nu va putea
obţine decât un singur bun în locaţiune. Comitetul de direcţie, apreciind,
va putea totuşi decide închirierea sau arendarea mai multor bunuri unei
singure persoane, în cazuri bine justificate.
Nu vor putea arenda sau închiria bunuri aparţinând Centrului
Naţional de Românizare, nici prin licitaţie publică, nici prin bună î n
voială :

4. Cei care s-au făcut vinovaţi de camuflarea intereselor evreieşti
sau ele sabotarea, în orice fel, a operei de românizare.
.
Art. 13. Arendarea sau închirierea bunurilor rurale ale Centrului
Naţional de Românizare se va face prin contracte tip şi în conformitate
cu caietele de sarcini tip întocmite de Centrul Na;ional de Românizare.
Art. 14. I n tot cursul î nchirierii sau arendării bunurilor sale, Cen
trul Naţional de Românizare va putea controla, prin delegaţii săi, starea
bunurilor închiriate sau arendate, precum şi modul în care chiriaşul sau
arendaşul îşi î ndeplineşte obligaţiunile contractuale.

Secţiunea II
EXPLOATAREA BUNURILOR RURALE
Art. 16 . Sunt considerate bunuri rurale, in sensul prezentei legi,
acelea cuprinse sub această denumire de Decretul-lege nr. 3 3 4 7, din
5 octombrie 1940 şi art. 1 din Legea nr. 391, din 3 mai 1 94 1 .
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Art. 17. Bunurile rurale aparţinând Centrului Naţional de Rmnâ
nizare vor fi exploatate prin arendare sau regie.
Art. 44. Bunurile aparţinând Centrului Naţional de Românizare ce
nu au fost atribuite în folosinţă vreunui minister, guvernământ sau
regie publică sau nu au fost arendate prin licitaţie publică sau bună
învoială se vor exploata în regie de Centrul Naţional de Românizare.
Art. 45. Exploatarea în regie se va face prin administratori giranţi,
numiţi în conformitate cu dispoziţiunile art. 43 al Legii nr. 1 75, din
6 martie 1942, pentru reorganizarea Centrului Naţional de Românizare.
Exploatarea se va face pe bază de huget întocmit anual pentru
fiecare bun în parte.
Secţiunea

I\'

EXPLOATAREA BUNURILOR INDUSTRIALE ŞI COMERCIALE
Art. 57. Sunt bunuri industriale, în sensul prezentei legi, cele pre
văzute de art. 1, lit. b şi c, al Decretului-lege nr. 3 810, din 17 noiem
brie 1940 1 şi art.2 şi 3, alin. a, b şi c, din Legea nr. 391, din 3 mai 1941 :l,
întreprinderile industriale sau fondurile de comerţ prevăzute în Legea
nr. 82 pentru administrarea bunurilor părăsite, din 31 ianuarie 1942 ::,
precum şi orice alte bunuri de aceeaşi natură, intrate sau care vor intra
în patrimoniul Centrului Naţional de Românizare.
Nu intră în această denumire industriile forestiere.
Art. 58. Bunurile industriale si comerciale se vor arenda si înch i 
r i a numai prin licitaţie publică, d·upă distincţiunile art. 13 şi 4 1 ale
Legii nr. 1 75, din 6 martie 1942, pentru reorganizarea Centrului Na
ţional de Românizare şi în conformitate cu dispoziţiunile art. 26 şi urm.
ale prezentei legi.

Secţiunea V
INCHIRIEREA ŞI ADMINISTRAREA IMOBILELOR URBANE
Art. 64. Sunt considerate bunuri urbane, în sensul prezentei legi,
cele prevăzute de Legea nr. 254, din 28 martie 1941.
Art. 65. Termenul închirierii unui hun urban \'a fi de un an.
Art. 67. In cazul când un bun al Centrului National de Români
zare, destinat închirierii, va fi solicitat de mai multe persoane fizice sau
juridice, la condiţii egale de preţ, bunul va fi închiriat sau arendat i n
următoarea ordine de preferinţă :
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1. funcţionarii publici transferaţi În localitate În interes de ser
viciu ;
2. i nvalizii din războiul început în anul 1941, dintre aceştia prefe
rându-se cei cu un procent de i1naliditate mai mare ;
3. urmaşii celor morţi sau dispăruţi în războiul început în anul
1941, luptând în cadrele armatei române ;
4. cei decoraţi pentru fapte de arme, în războiul început în anul
1941, dacă au luptat În cadrele armatei române ;
5. cei care au luptat în războiul Început Î n anul 1941, În armata
română, între aceştia preferându-se cei cu greutăţi familiale mai mari ;
6. liberii profesionişti şi ceilalţi funcţionari publici.
In toate cazurile, capacitatea imobilului solicitat va trebui să fie
de acord cu numărul membrilor familiei şi cu celelalte greutăţi familiale
ale solicitatorului.
Prin derogare de la dispoziţiunile art. 12 de mai sus, bunurile ur
bane vor putea fi închiriate, în lipsă de solicitatori de origine etnică
română, şi persoanelor de altă origine etnică.
Clauza de reziliere a contractului oricând în favoarea Centrului
National de Românizare este subînteleasă
în toate contractele de Închi
·
riere cu chiriaşii evrei, astfel cum sunt defini!i În art. 3 şi 4 ale Legii_
nr. 254, din 28 martie 1941.

TITLUL II
LICHIDAREA BUNURILOR IMOBILE S1
.
. MOBILE APARTINAKD
CENTRULUI NAŢIONAL DE ROMANIZARE
DISPOZIŢIUNI GENERALE
Art. 79. Bunurile imobile, vasele, precum şi plutitoarele de orice
fel aparţinând Centrului Naţional de Românizare se vor Împărţi, În ve
derea lichidării, în următoarele categorii :
a) bunuri care vor fi atribuite definitiv unei alte autorităţi de stat ;
b) bunuri care vor fi trecute Serviciului Comercial al Colonizării,
conform legii din 25 aprilie 1940 ;
"c) bunuri care vor fi scoase î n vânzare prin licitaţie publică.
Lichidarea bunurilor mobile aparţinând Centrului National de Ro-
mânizare se va face conform dispoziţiunilor prevăzute la capitolul IV
din acest titlu.
Art. 80. Bunurile imobile aparţinând Centrului de Românizare nu
vor putea fi atribuite defi nitiv, trecute Servicit!lui Comercial al Coloni
zării sau scoase în licitaţie publică decât după ce vor fi definitiv intrate.
în patrimoniul Centrului Naţional de Românizare, fie că nu s-a formu
lat nici o contestaţie pentru aceste bunuri, fie că contestaţiile introduse
au fost respinse.
, Judecata cc -se va urma pentru fixarea indemnizaţiei cuvenite fos
tului proprfotar evreu şi pentru formarea tabloului de ordine al credi-·
·
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torilor, de vor fi, nu \'a împiedica efectuarea operaţiunilor prevăzute la
alineatul de mai sus.
Rezilierea contractului în cadrul prevăzut de alineatul precedent
va fi decisă prin deciziunea nemotivată a directorului general al Cen
trului Naţional de Românizare.
l n cazul rezilierii contractului unui evreu, în condiţiunile prezen
tului articol, evreul nu va putea cere decât restituirea chiriei eventual
plătite pentru timpul cât nu a fost folosit bunul închiriat.
Secţiunea \'I
EXPLOATAREA VASELOR ŞI PLUTITOARELOR
Art. 75. Vasele şi plutitoarele i ntrate În patrimoniul Centrului
Naţional de Românizare ,-or fi date în folosinţa Ministerului Apărării
Naţionale, Subsecretariatul de Stat al Marinei.
Acesta va putea să le exploateze direct sau să le închirieze conform
dispoziţiunilor legilor speciale.

CAPITOLUL III
ADMINISTRAREA BUNURILOR MOBILE
Art. 78. Bunurile mobile de orice fel aparţinând Centrului Naţio
nal de Românizare vor fi administrate, până la vânzarea lor, fie de că
tre arendaşii sau chiriaşii imobilelor in care aceştia se află, fie de către
administratorii giranţi numiţi în acest scop.
l n scopul unei bune valorificări a lor, Centrul Naţional de Româ
nizare va putea decide strângerea mai multor bunuri mobile în depozite
regionale, conduse de administratori i giranţi.
Bunurile mobile vor fi date în administrarea persoanelor mai sus
indicate, cu proces-verbal, în care se va indica cu preciziune numărul,
natura, calitatea şi starea în care se află bunurile ; locul unde se află
bunurile ; numele persoanei în grija căreia s-a dat administrarea.

VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICA
Secţiunea I
VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE
Art. 86. Bunurile imobile aparţinând Centrului Naţional de Româ
nizare şi care nu au fost date în folosinţa definitivă a ministerelor, gu214
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vernămintelor şi regiilor publice sau nu au fost trecute în fondul imobi
liar al colonizării vor fi vândute la licitaţie publică.
La licitaţia publică pentru vânzarea bunurilor Centrului Naţional
de Românizare nu vor fi admise decât persoanele fizice de origine etnică
română, societăţile de persoane compuse numai din români etnici, so
cietăţile de capital cu capitalul integral românesc şi persoanele juridice
de interes exclusiv sau precumpănitor românesc.

Secţiunea II
\'ANZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICA A \'ASEWR ŞI
PLUTITOARELOR
Art. 9 7 . Vasele şi plutitoarele intrate În patrimoniul Centrului Na
ţional de Românizare şi care nu vor fi fost atribuite în folosinţă defi
niti\'ă Ministerului Apărării Naţionale, Subsecretariatul de Stat al Ma
rinei, vor fi vândute numai prin licitaţie publică.
Art. 99. La licitaţie vor fi im·itate şi societăţile româneşti de na 
vigaţie, precum şi armatorii cunoscuţi ai ţării, prin invitaţii speciale,
trimise cu 15 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea licitaţiei.
Nu sunt primite a participa la licitaţie :
1. persoanele În stare de faliment sau de insolvabilitate notorie ;
2. persoanele ce nu dispun de capacitatea financiară necesară ex
ploatării bunurilor solicitate ;
3. condamnaţii pentru vreuna din infracţiunile prevăzute de art. t:l9
din Codul funcţionarilor publici ;
4. cei care s-au făcut vinovaţi de camuflarea intereselor evreieşti
sau de sabotarea în orice fel al operei de românizare.
·

CAPITOLUL IV
LICHIDAREA BUNURILOR MOBILE
Art. 103. Lichidarea bunurilor mobile de orice fel aparţinând Cen
trului Naţional de Românizare se va face numai prin vânzarea la lici
taţie publică, după distincţiunile prevăzute în art. 104 şi în Legea nr. 175,
din 6 martie 1942, pentru reorganizarea Centrului Naţional de Românizare.
Bunurile mobile cerute de ministere, guvernăminte şi regii publice
le vor putea fi atribuite cu aprobarea Comitetului de direcţie al Cen
trului Naţional de Românizare.
In acest caz, preţul va fi stabilit de Centrul Naţional de Româ
nizare, care va ţine seamă de preţul curent şi de starea în care se gă
seşte bunul.
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Preţul astfel stabilit va fi plătit de ministerul, guvernământul sau
regia publică respectivă.
Art. 104. Bunurile mobile de o valoare mai mică de lei 100. OOO vor
fi vândute de Comisiunea judeţeană, prin licitaţie publică, ţinută în
condiţiunile de mai jos :
Licitaţia va fi anunţată prin publicaţiuni afişate la uşa sediului Co
misiunii judeţene şi Ia uşa primăriei locului unde sunt situate bunurile,
cu 15 zile înainte de ziua fixată.
Publicaţiunile \'or cuprinde obiectul licitaţiei, locul unde se află
obiectul, locul, data şi ora licitaţiei şi valoarea de la care încep strigă
rile.
Licitaţia va fi orală.
Pentru bunurile mobile având o valoare intre 100 OOO Ici şi
300 OOO Iei, licitaţia se va ţine de către Centrul Naţional de Românizare,
î n condiţiunile şi formele de mai sus.
Bunurile prevăzute mai sus vor putea fi vândute prin bună în
voială, dacă o singură licitaţie publică ţinută nu a dat rezultate.
Lichidarea bunurilor mobile depăşind valoarea de 300 OOO lei se
va face în condiţiunile şi formele prevăzute de art. 26 şi urm. clin pre
zenta lege.
Art. 115. Evreii foşti proprietari de bunuri intrfmd în prcnderile
legilor de trecere a bunurilor evreieşti în patrimoniul statului, care nu
au făcut declaraţiunile prevăzute în legile speciale şi au continuat a ad
ministra sau a folosi bunurile respective, vor fi consideraţi administratori
de fapt de bunuri aparţinând statului şi ca atare sunt obligaţi să dea
conturi pentru gestiune, să predea sumele încasate, cât şi cele datorate
pentru folosirea acestor bunuri Centrului Naţional de Românizare, sub
sancţiunea aplicării dispoziţiunilor legii contabilităţii publice şi legii
pentru apărarea patrimoniului public al statului.
Aceleaşi dispoziţiuni se vor aplica şi eneilor foşti proprietari de
bunuri trecute în patrimoniul statului, în virtutea legilor speciale, cc
au continuat să administreze sau să folosească aceste bunuri chiar dacă
au făcut declaraţiunile prevăzute în legile speci:tle.
Art. 135. Orice dispoziţiuni contrare legii de faţă sunt şi rămân
abrogate.
Dat în Bucureşt'i , la 26 mai 1942.
ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Conducătorul Statului
Ministrul finanţelor,
general de brigadă N. STOENESCU
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Mi n istrul justiţiei,
CONST. C. STOICESCU
Ministru subsecretar de stat al românizării,
colonizării şi inventarului,
TITUS DRAGOŞ
Nr. 1 569

M.O., loc. c it , p. 4
.

3 1 1-4 323

Vezi doc. 18.
2 Vezi doc. 39.
:J Vezi doc. 73, nota 1 .
t

67
1942, iunie 20
RAPORTUL DLUI MINISTRU AL JUSTIŢIEI
ŞI AL DLUI MINISTRU SUBSECRETAR DE STAT
AL ROMÂNIZARII, COLONIZĂRII ŞI INVENTARULUI
CATRE DL MAREŞAL ION ANTONESCU,
CONDUCATORUL STATULUI
Domnule Mareşal,
Legile recente p:rin care s-a dispus trecerea bunurilor evreieşti Î n
patrimoniul statului n-au prevăzut Î n mod expres c ă această măsură s e
aplică şi bunurilor aparţinând comunităţilor evreieşti d e orice rit.
Totuşi, atât din defin iţi a generică a evreului, cât ş i din economia
legilor mai sus menţionate, rezultă că principiile cuprinse în ele se aplică
şi bunurilor aparţinând comunităţilor evreieşti, iar faptul de a nu fi
prevăzut expres aceasta nu este decât o consecinţă de ordin tehnic şi
priveşte mai cu seamă organele cărora le incumbă preluarea bunurilor
vizate.
Acest lucru reiese încă şi mai clar din împrejurarea că, ori de câte
ori legiuitorul a voit să excepteze o categorie de evrei, a spus-o cate
goric, declarând fie că bunurile respective sunt exceptate de la dispo
ziţiunile legilor speciale, fie că bunurile sau persoanele exceptate n u
sunt supuse prevederilor acestor legi.
Pentru aceste motive, am socotit necesar acest p:-oiect de lege, care,
modificând şi completând legile de mai sus, supune şi bunurile aparţi217
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nând comunităţilor evreieşti de orice rit măsurilor generale de trecere
bunurilor evreieşti În patrimoniul statului.
Prezentul decret-lege nu rezenă comunităţilor decât patrimoniul
indispensabil cultului şi cimitirelor cc erau folosite efectiv la data dife
ritelor legi de trecere a bunurilor e\Teieşti În patrimoniul statului.
In acelaşi timp, am ţinut a lămuri În mod definitiv şi o altă ches
tiune :
Prin art. 2 al legii din 3 septembrie 1941, pentru unele măsuri le
gislative privind Basarabia şi Bucovina de Nord, bunurile evreieşti din
acest teritoriu sunt trecute În stăpânirea statului.
Este evident că intenţia legiuitorului a fost ca, pentru Basarabia
şi Bucovina de Nord, să lărgească cadrul de aplicabilitate al legilor de
românizare, prin trecerea În stăpânirea statului a fondurilor comerciale
si industriale.
Cu toate că acest fapt reiese În mod neîndoios din redactarea art. 2
al sus-numitei legi, am socotit necesară redactarea prezentului text in
terpretath· , care să nu mai facă posibilă nici o controversă În această
pri,·inţă.

a

·

Ministrul justiţiei,
CONST. C. STOICESCU
Ministru subsecretar de stat al
românizării, colonizării şi inventarului,
TITUS DRAGOŞ
1942, iunie 20

M.O., P.

I, nr.

152, 3 iulie 1942, p. 5 408

1 942, iunie 22
LEGEA NR. 499
ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Conducătorul · Statul u i
Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU MODIFICAREA DECRETEWR-LEGI NR. 3 347,
DIN 5 OCTOMBRIE 1940, NR. 3 810, DIN 17 NOIEMBRIE
1 940, NR. 3 968, DIN 6 DECEMBRIE 1940 ŞI A LEGILOR
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NR. 254, DIN 28 MARTIE 1941, NR. 391, DIN 3 MAI 1941,
NR. 791, DIN 4 SEPTEMBRIE 1941, NR. 902, DIN
1 0 OCTOMBRIE 1941 ŞI NR. 903, DIN 1 0 OCTOMBRIE
1941 ŞI PENTRU INTERPRETAREA ART. 2 AL LEGII
NR. 791, DIN 4 SEPTEMBRIE 1941
Art. I. Bunurile aparţinând comunităţilor evreieşti de orice rit pot
fi trecute în patrimoniul Centrului Naţiona] ele Românizare în condi
ţiunile decretelor-legi : nr. 3 347, din 5 octombrie 1 940 ; nr. 3 810, din
1 7 noiembrie 1 940 ; nr. 3 968 , din 6 decembrie 1940 şi ale legilor : nr. 251,
din 28 martie 1941 ; nr. 391, din 3 mai 1941 ; nr. 791, din 4 septembrie
1 9 . U ; nr. 902, din 10 octombrie 1941 si nr. 903, din 10 octombrie 1 9 4 1 1 .
Trecerea în patrimoniul Centrul i.ii Naţional de Românizare se v a
face prin decizia Subsecretariatului d e Stat a l Românizării, Colonizării
şi Im·entarului, la propunerea împuternicitului guvernului român pen
trn chestiunile evreieşti 2.
Art. II. Sunt exceptate de trecerea în patrimoniul Centrului Na
ţional de Românizare numai următoarele bunuri aparţinând acestor co
munităţi :
a) sinagogile şi templele ce au fost iniţial construite în scopul
exercitării cultului ;
b) cimitirele evreieşti cc erau efectiv întrebuinţate la data decre
te1or-1egi şi legilor prevăzute de art. I din prezenta lege.
Art. III. Articolul 2 al Decretu1ui-1ege nr. 791 , din 4 septembrie
1 9 4 1 , pentru unele măsuri legislative privind Basarabia şi Bucovina ele
Nord ;:, se interpretează în sensul că, prin efectul acelei legi, au intrat
în stăpânirea statului român, de asemenea, fără nici o excepţie şi fon
duri1c comerciale şi industriale aparţinând evreilor, persoane fizice sau
juridice de orice fel, oriunde şi-ar fi avut domiciliile sau sediile.
Art. IV. Toate dispoziţiunile din legi şi regulamente contrare pre
zentei legi sunt şi rămân abrogate.
Dat în Bucureşti, la 22 iunie 1 942.
ANTONESCU
Mareşal al României
si
Conducătorul Statului
Ministrul justiţiei,
CONST. C. STOICESCU

Ministru subsecretar de stat al
românizării, colonizării şi inventarului,
TITUS DRAGOŞ

Nr. 1 848
M.O„ loc. cit.
21 9
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1 Exproprierea bunurilor comunitare a început cu mult înainte de publicarea
Decretului-lege din iulie 1942. Vezi în acest sens Evreii din România.„, voi. III.
� In virtutea acestui decret-lege, după date i ncomplete, în perioada 1 942-194-l
au fost expropriate 899 de imobile şi alte proprietăţi comunitare, printre care sina
gogi, cimitire, aziluri de bătrâni, şcoli, băi rituale ş.a.m.d. Exproprierile au fost
efectuate pe baza deciziilor Centrului Naţional de Românizare publicate în Mo
nitorul Oficial. Ultimele decizii în legătură cu astfel de exproprieri au apărut în
Monitorul Oficial, P.I, nr. 196, din 23 august 1944, p. 6 163.
3 Vezi doc. 46.

68
1 942, iulie 10
LEGEA NR. 5 1 7
ANTONESCU
Români'ei
şi Conrciucătorul Statului

Maresal al

Am decre tat şi decret{1m :

DECRET-LEGE
PENTRU REGLEMENTAREA CALIFICARII PROFESIONALE
IN INDUSTRIE
CAPITOLUL II
DESPRE CONDITIILE
SI
.
. MODUL DE DOBÂNDIRE A CALIFICĂRILOR
PROFESIONALE
Secţia I
CONDIŢIILE GENERALE
Art. 1 4 . Sunt admişi la calificarea profesională în industrie şi deci
se pot angaja ca ucenici, pot face un angajament de învăţătură sau pot
dobândi cărţile de capacitate profesională de „calfă", „meşter" şi „lucră
tor industrial" numai cetăţenii români care nu sunt evrei 1.
Sunt admişi, de asemenea, la calificarea profesională supuşii stră
ini, dacă nu sunt evrei şi cu condiţia reciprocităţii.
220
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1n sensul legii de faţă, sunt evrei cei consideraţi ca atare de legea
'.]JCP.tm românizarea personalului din Întreprinderi 2•

Dată în Bucureşti, la 10 iulie 1942.
\'iceprc<_;edinte şi Preşedinte ad-interim
al Consiliului de Miniştri,
MIHAI A. ANTONESCU

Nr. 1 981

Ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale,
prof. dr. P. TOMESCU

M.O., P. I, nr. 1 65, din 1 8 iulie 1 942, p. 5 964-5 975
1 In virtutea acestui
articol d e lege, Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotiri
lor Sociale adoptă Decizia nr. 85 512, din 24 noiembrie 1943, prin care se d ispune
.anularea cărţilor de capacitate şi adeverinţele a 807 meseriaşi evrei. Numele, pro
fesiunea şi domiciliul lor au fost publicate în M.O., P. I, nr. 279, din 29 noiembrie
1943, p . 1 1 087- 1 1 097.
�
\"ezi doc. 1 6, art. 6.

69
1942, iulie 28
Consi liul de Mini'ştri, î n şed i nţa sa de la �8 iulie 1 942,
Luând în deliberare referatul dlui subsecretar de stat al romani
zării, colonizării şi inventarului, nr. 45 646, din 28 iulie 1942, referitor
la aplicarea legilor de expropriere a proprietăţilor urbane evreieşti ale
cetăţenilor străini 1 ,
Decide :
Art. I. Bunurile urbane şi drepturile asupra acestor bunuri intrând
în pre\"ederile Legii nr. 154, din 1941, aparţinând evreilor cetăţeni stră
ini nu au trecut În patrimoniul statului dacă, potrivit convenţiunilor
încheiate cu unele state străine, se acordă cetăţenilor acelor state egali
tate de tratament cu cetăţenii români în ce priveşte persoana şi lucru
rile lor şi reciprocitatea sau clauza naţiunii celei mai favorizate îndrep
tăţesc la recunoaşterea acestor drepturi.

Art. III. Subsecretarul de stat al românizării, colonizării şi inven
tarului este autorizat ca, prin Centrul Naţional de Românizare :
a) să înapoieze titularului dreptului bunurile intrând În prevederile
art. precedent, dacă aceste bunuri n-au fost luate din folosinţă ;
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b) să ceară instanţelor speciale închiderea oricărei proceduri privind
bunurile prevăzute Ia art. I 2.
Mareşalul ION ANTONESCU, MIHAI ANTONESCU, general
N. STOENESCU, CONST. D. BUŞI LA, CONST. C. STOICESCU,
MARCU, prof. I. PETROVICI, general D. I. POPESCU
Nr. 786
M. O., P. I, nr. 1 82 , 7 august 1 942, p. 6 63 1 .
1

Vezi doc. 35.
La 3 februarie 1 944, apare Decretul-lege nr. 232, prin care se prevede din
nou că bunurile urbane ai căror titulari sunt evrei cetăţeni ai statelor cu care
România a încheiat convenţii de reciprocitate nu vor fi expropriate, deşi definiţia
de evreu dată de legile de trecere a bunurilor evreieşti în pa11l:imoniul statului ii
cuprinde pe to�i evreii, indiferent de cetăţen i e (cf. M.O., P.I, nr. 28, 3 februarie
1944, p. 8 1 1 ).
2

7o
1942, august 6
LEGEA

NR. 6 6 5

ANTONESCU
Mareşal al Romfmiei
şi Conducătorul Statului

Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA
LEGII NR. 244/1942 PRIVITOARE LA RECONSTRUIREA
ORAŞULUI PANCIU, DISTRUS DE CUTREMUR
Art. 1 . Oraşul Panciu şi suburbanele lui dărâmate de cutremurul
de la 1 0 noiembrie 1 940 se reconstruiesc sub înaltul patronaj al Condu
cătorului Statului, Mare'.mlul Ion Antonescu.
Art. 2. Oraşul Panciu cu suburbanele sunt şi rămân aşezări cu ca
racter romfmesc şi creştin, cu excluderea oricărui element evreiesc.
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În acest scop, Decretul-lege nr. 3 347, din 5 oct.ombrie 1 940, pentru
trecerea proprietăţilor rurale evreieşti în patrimoniul statului se aplică
şi bunurilor prevăzute în art. 3 al acelui decret-lege 1 , iar Decretul-lege
nr. 842, di n 28 martie 1941, pentru trecerea proprietăţilor urbane evre
ieşti în patrimoniul statului se aplică şi evreilor enumeraţi în art. 5 al
acelui decret-lege :!.
Dat în Bucureşti, Ia 6 august 1 942.

ANTONESCt;
Mareşal al României
şi Conducătorul St atulu i
Ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor,
CONST. D. BUŞILĂ
Ministrul finanţelor,
general de divizie N. STOENESCU
Ministrul afacerilor interne,
general de corp de armată D. I. POPESCU
Ministrul justiţiei"
C. STOICESCU
Nr. 2 3 1 5
M. O., P. I , n r. 2 13 , di'n 1 2 septembrie 1 942, p. 7 5 6 1
1 Vezi doc. 1 2.

1 Vezi doc. 35.
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1942, septembrie 19
LEGEA NR.

698

ANTONESCU
Mareşal al României
şi

Conducătorul Statului
.Am de cretat şi decretăm :
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DECRET-LEGE
ASUPRA INSTITUIRII PEDEPSEI CU MOARTEA
PENTRU EVREII TRIMIŞI IN TRANSNISTRIA
CARE SE INTORC IN ŢARA IN MOD FRAUDUWS
Art. . 1. Evreii de ambe sexe, de Ia 15 ani în sus, trimişi î n
'Transnistria, vor f i pedepsiţi cu moartea, dacă s e vor întoarce în ţară
.în mod fraudulos.
Art. 2. Oricine va înlesni evreilor să se întoarcă în mod fraudulos
.în ţară \'a fi pedepsit cu muncă silnică de la 5 la 25 de ani.
Art. :J. Judecarea infracţiunilor prevăzute în prezentul decret-lege
intră în competenţa instanţelor militare.
Dat în Bucureşti, la

19

septembrie 1 942.

ANTONESCU
Mareşal al României
si

Conducător ul Statului
Ministrul apărării noţionale,
general de divizie CONSTANTIN PANTAZI
Ministrul justiţiei,
ION C. MARINESCU
M.O., P. I, nr. 221, 22 septembrie 1 942, p. 7 874-7 875

7'l
1 942, octombrie 24
RAPORTUL DLUI MINISTRU AL JUSTIŢIEI ŞI AL
DLUI MINISTRU SUBSECRETAR DE STAT
AL ROMANIZĂRII, COLONIZĂRII ŞI INVENTARULUI,
CĂTRE DL MAREŞAL ION ANTONESCU,
CONDUCĂTORUL STATULUI
Domnule Mareşal,
Cu toată înclinaţia generală a publicului românesc către ideea de
românizare, există încă unele categorii de oameni care nu arată o soli224
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darizare efectivă la această acţiune, ci Înţeleg să pună mai presus de
toate propriul lor interes de speculaţiune.
Astfel, suntem sesizaţ i că proprietarii de imobile În care se exer
cită un comerţ sau o industrie refuză să accepte pe românul care a
românizat întreprinderea ce se exercită acolo, ca locatar în aceleaşi con
diţiuni de care se bucură evreul chiriaş. Dacă evreul ar fi continuat să
rămână stăpânul întreprinderii pe toată durata contractului încheiat,
proprietarul imobilului nu s-ar fi putut bucura de avantaje suplimen
tare ; dacă întreprinderea se românizează, nu credem că aceasta trebuie
să constituie un privilegiu de beneficii în sarcina noului chiriaş care
înfăptuieşte românizarea şi care are de luptat cu alte greutăţ i pe care ·
guyernul se străduie să le uşureze.
De aceea, am considerat justificat şi util să propunem alăturatul
proiect de decret-lege, prin care se instituie substituirea de drept a
chiriaşului care realizează o românizare de întreprindere, în contractul
de locaţiune al e,-reului, precum şi prelungirea acestor contracte până
la 23 aprilie 19 12.
Totodată, am voit să punem capăt speculei neîngăduite ce se face
cu ocazia mişcării de chiriaşi, provocată de evacuarea evreilor din imo
bilele Centrulu i Naţional de Românizare, situaţie care conduce astăzi la
_o exorbitantă
creştere a chiriilor la locuinţele proprietate particulară.
Este de la sine înţeles că măsura ce propunem nu vine să apere
pe enei, ci să împiedice un dezechilibru în preţul locuinţelor, printr-o
majorare bruscă a chiriilor, care poate influenţa întreaga piaţă a pre
ţurilor.
In acest scop, prin alăturatul proiect, am precizat modul de cal4::U lare a plafonului maximal al chiriilor, pentru a împiedica eludarea
legii prin orice abilităţi ; astfel, evreii, care în mod obişnuit acceptă să
plătească, în fapt, chirii mai mari decât cele permise, nu vor putea ocoli
pedeapsa legală.
Având în vedere situaţia creată de marile mişcări de chiriaşi, pro
vocal.c de evacuarea evreilor şi primirea de chiriaşi români în imobilele
Centrului Naţional de Românizare, precum şi faptul că formele juridice
de evacuare nu pot fi terminate până Ia 16 octombrie a.c., am prevăzut
în articolul III prelungirea termenului de evacuare până la 10 noiem
brie 1942, evitând astfel provocarea de incidente şi asigurând o ordine
în mişcarea chiriaşilor.
Dacă şi Domnia-Voastră, Domnule Mareşal, sunteţi de acord cu
prevederile alăturatului proiect de decret-lege, avem onoarea a vă ruga,
·i n conformitate cu dispoziţiunile Decrelelor-legi nr. 3 052, din 5 sep
tembrie şi nr. 3 072, c;lin 7 septembrie 1�40, să binevoiţi a-i da aprobarea
şi semnătura Domniei-Voastre.
15

-·

cd. 685
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Primiţi, vă rugăm, Domnule Mareşal, asigurarea înaltei noastre
consideraţiuni.
Ministrul justiţiei,
ION C. MARINESCU
Ministru subsecretar de stat al
românizării, colonizării şi i nventarului.
TITUS DRAGOŞ
1942, octombrie 24

Nr. 149 674
M. O., P. I, nr. 250, 25 octombrie 1 942, p.

9 367-9 368

1 942, octombrie 24
LEGEA NR. 7 9 1
ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Conducătorul Statului
Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PRIVITOR LA REGIMUL CONTRACTELOR
DE INCHIRIERE ŞI AL CHIRIILOR, PRECUM
ŞI LA UNELE DISPOZIŢIUNI IN INTERESUL
ROMANIZARII
Art. I. Românii etnici şi societăţile comerciale cu capital majoritar
de minimum 5 1 0;0 apartinând românilor etnici, care au preluat, sub orice
formă, î ntreprinderi industriale, comerciale sau meşteşugăreşti de la
evrei sau străini, se substituie de plin drept chiriaşului evreu existent
anterior preluării, în contractele de locaţiune a imobilului în care se
exercită î ntreprinderea.
Dacă aceste contracte expiră până la 23 aprilie 1943, ele se pre
lungesc de drept până la această dată, prin derogarea· de la orice dispo
ziţiuni legale sau contractuale existente.
Chiria, pe durata prelungirii, va fi cea prevăzută î n contractul
existent, dacă acesta a fost încheiat cu începere de la 23 aprilie 1 942 sau
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după această dată ; iar dacă închirierea datează de mai înainte, chiria se
va calcula pe baza valorii locative stabilite de fisc cu ocazia recensămân
tului pe exerciţiul 1942-1943, majorată cu 500/o.
Art. III. Termenul pentru evacuarea obligatorie a tuturor locata
rilor din orice fel de imobile urbane ale căror contracte expiră în mod
legal sau convenţional pe data de 26 octombrie 1942 se înlocuieşte cu
data de IO noiembrie 1942.
Dat în Bucureşti, la 24 octombrie 1942.
ANTONESCU
Mareşal al României
si
Conducătoi-ul Statului
Ministrul justiţiei,
ION C. MARINESCU
Ministru subsecretar de stat al
românizării, colonizării şi inventarului,
TITUS DRAGOŞ
Nr. 3 160
M. O., Joc. cit.

1 943, ianuarie 2
Noi, TITUS DRAGOŞ, ministru subsecretar de stat al românizării,
colonizării şi inventarului,
Având în vedere dispoziţiunile prevăzute în art. 1, 5 şi 8 din De
cretul-lege pentru administrarea bunurilor pără'Site, nr. 315. publi'cat în
Monitorul Oficial, nr. 2 6 , din 3 1 ianuarie 1 942 J ;

Av[md în vedere că în j udeţele : Câmpulung Moldovenesc, Suceava,
Rădăuţi şi Dorohoi se găsesc bunuri mobile şi mărfuri diferite, părăsite
de evrei '.!, a căror conservare e5te grea. unele din ele fii'nd chiar 0xpu<>e
st ricăciunii şi furturilor ;

A vând în vedere că admini5trarea �i lichidarea lor interesează eco
nomia naţională ;
A vând în vedere că o bună parte din aceste bunuri au şi fost luate
în primire de către organele C.N.R. locale, inventariate şi depozitate în
diverse localităţi, în raza judeţelor mai sus menţionate, iar mărfuri dife
rite se găsesc şi astăzi indisponlibilizate în magazine
închise, sustrase
astfel consumului' şi folosinţei publice ;
Pentru punerea în aplicare a decretului- lege sus-menţionat,
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Decidem :

Art. 1. Toate bunurile mobile şi mărfurile de orice fel, părăsite de
evreii din cuprinsul judeţelor sus-citate, pentru motivele arătate mai
sus, le declarăm că se administrează şi se lichidează de Centrul Naţional
de Românizare.
Art. 5. Operaţiuni le de inventariere şi lichidare vor începe mai
întâi cu mărfurile aflate în prăvălii şi magazii. Acestea se vor vinde,
de preferinţă în total, acelor persoane care îşi vor lua însărcinarea să
continue comerţul şi care se vor obliga a închiria de la C.N.R. şi localu
rile în care se găsesc astăzi mărfurile, pentru ca astfel să se păstreze
vadurile comerciale.
Art. 7. Bunurile mobile aflate astăzi colectate în depozite, date .î n
cu5itodie sau aflate prin diverse apartamente î nchiriate sau neînchiriate,
proprietatea C.N.R., după ce se vor determina cele care urmează a fi
lichidate la Bucureşti, se vor vinde Ia faţa locului, fie pe bucată, fie î n
g r uimri (stocuri).
Pentru bunurile de sub acest articol, se fixează următoarea ordine
de preferinţă care se va a\'ea în vedere la condiţiuni egale de preţ şi
.anume :
1 . mi nisterele �i Consiliul ele Patronaj ;
2. invalizii, văduvele si orfanii din actualul război ;
:� . decoraţii pentru fapte de arme din actualul război ;
.t. luptătorii din războiul actual ;
5. cooperativele de funcţionari ;
6. refugiaţii.
Art. 8. Vînzările

se

vor face prin licitaţie orală.

Art. 15. Nu vor fi primiţi la licitaţie decât românii etnici, a căror
·etnicitate română va fi constatată şi verificată de comisiune.
Dl secretar general al Subsecretariatului de Stat al Românizării,
Colonizării şi Inventarului este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a
_prezentei deciziuni.
Dată la 2 ianuarie 1943.
Ministru subsecretar de stat,
TITUS DRAGOŞ

"Nr. 72 685
M. O„ P. I, nr. 3,

4

ianuarie 1 9-13, p.

45-47

1 Referirea se face la Legea nr. 82, din 30 ianuarie 1942, prin care s-a decis
trecerea „bunurilor părăsite de proprietari" sub administraţia Centrului Naţional
de Românizare (cf. M.O., P.I, nr. 26, din 31 ianuarie 1942). Formula „buhuri pără228
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site de proprietari"· a fost propusă de Mihai An tonescu ca o soluţie legală de a
intra în posesia bunurilor evreieşti rămase după evacuarea sau deportarea acestora.

2 Bunurile n-au fost ,,părăsite" de bună voie. In toamna anului 1941, popu
laţia evreiască di n judeţele • mai sus menţionate a fost aproape în întregime depor
tată în Tran snistria (vezi Evreii d i n România , vol. II şi I I I ).
.

...

i4
1 943, martie 2
.J

_• .

ANTONESCU

Mareşal al României
şi
Conducătorul Statului'
Am decremt şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU MASURI DE SIGURANŢĂ IMPOTRIVA
UNOR CONDAMNAŢI DE LEGILE INTERESAND ORDIN'EA�
SIGURANŢA, MORALA PUBLICA ŞI ECONOMIA
.
NAŢIONALA
CAPITOLUL I
FIXAREA UNUI DOMICILIU OBLIGATORIU
CONDAMNAŢILOR EVREI 1
Art. 1. Se va fixa un domiciliu obligatoriu, în condiţiunile legii
de faţă, evreilor condamnaţi, după intrarea î n vigoare a prezentei legi, la
minimum 3 luni închisoare corecţională [„.] sau la cel puţin 6 luni inter
nare în lagăr, în baza legii pentru reprimarea speculei şi sabotajului :.i.
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Art.

2.

Măsura de siguranţă se \'a ordona de Ministerul Internelor.

Ministerul Internelor va fixa locul domiciliului obligatoriu şi asu
)lra membrilor familiei, Iie la cererea condamnatului, :tdresată în scri s
ministerului, fie din oficiu, în interesul ordinii publice sau al siguranţei
statului.
Prin familie, se înţelege soţul nedespărţit şi descendenţii minori,
care locuiesc împreună cu condamnatul.

CAPITOLUL li
PIERDEREA NAŢIONALITAŢII ROMÂNE DE CATRE
CONDAMNAŢII EVREI INCETAŢENIŢI
Art. 5. Evreii deveniţi cetăţeni români, prin naturalizarea lor sau
a părinţilor lor, care, după intrarea În vigoare a prezentei legi, vor fi
condamnaţi, prin hotărâre rămasă definitivă, Ia minimum trei luni î n
chisoare corecţională [...) sau la cel puţin 6 luni i nternare Î n lagăr, pentru
infracţiuni prevăzute de legea pentru reprimarea speculei şi sabotajului
economic, pierd naţionalitatea română [ ...)
Evreii care au pierdut naţionalitatea română vor fi expulzaţi, după
executarea 11edepsei, de către Ministerul Internelor. Când expulzarea nu
s e \'a putea face, ministerul le \'a fixa domiciliu obligatoriu, în confor
mitate cu prevederile art. 1.
Dat în Bucureşti, la 2 martie

1 9-13.

ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Conducătorul Statului
l\linistrul justiţiei,
ION C. MARINESCU
Nr. 552
M. O . , P. I,

nr.

52, 3 martie 1943, p. 1 853-1 854

1 Formula : „fixarea u n u i domiciliu obligatoriu" pentru c e i care înfrâng le
gea prevenirii speculei şi a sabotajului a fost inclusă la ordinul mareşalului încă în

Legea nr. 594. din 6 august 1942, pt•ntru modificarea Legii privind activarea pro
ducţiei, regimul preţurilor, reprimarea speculei ilicite şi a sabotajului economic.
La art. 4 1 , pct. 1, se stipula : „Fixarea unui domiciliu obligatoriu. Sancţiunea unui
domiciliu obligatoriu poate fi luată şi impotriva familiei celui cc a săvâr5it infrac
ţium•a. Prin familir. se înţelege soţul nedespărţit şi descendenţii minori, dacă atât
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unul, cat şi ceilalti locuiesc împreună cu infractorul" (M.O., P.I, nr. 186, din 12 au
gust E l-1:2, p. 6 i l O ) . Articolul, deşi în lege nu se specifică acest lucru, i-a vizat în
exch'iivi tale pe infractorii evrei. In adresa confidenţială a Secţiei relaţiilor cu de
pa!"tamentele din cadrul Preşed inţiei Consiliului de Miniştri, către min istrul econo
miei naţ ionale, din 18 iulie 1942, se arăta : „Cf. dispoziţiei Domnului Mareşal, avem
onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune să se ia măsuri ca toţi evreii care înfrâng
dispoziţ iunile legale în vigoare privitoare la preţuri şi restricţiuni la vânzarea unor
anu m i :e produse să fie deportaţi pe Bug. Această măsură, ca ş i celelalte măsuri
sim i l ;Fe au de scop nu numai combaterea nerespectării legilor, ci ş i degajarea cen
trelor aglomerate de elementele iudaice parazitare, care trăiesc din înfrângerea
legilot· economice şi de ordine i nternă. Deportarea acestor evrei se va face pe baza
unu i decret sau a unei decizii întocmite de Ministerul Economiei Naţionale [. . ],
Min i-; le : - u l Afaceri lor Interne urmând să execute numai deportarea.
Formalităţile pentru aplicarea şi executarea pedepsei vor fi reduse la mini
mum �i. în cazurile de flagrant delict, să fie urmate de deportarea infractorului,
împreuna cu familia, chiar fără judecată.
Dl Mareşal doreşte ca decretul sau decizia să aibă caracter retroactiv şi să
nu se acorde nici o îngăduinţă acestor elemente. Decretul sau decizia vor fi în
tocmite şi prezentate dlui Mareşal până la 25 iulie a.c." (Arh. St. Buc., fond P.C.M.,
dos_ 279/1942, fila 59).
Răsp u nzând la această dispoziţie a mareşalului, ministrul justiţiei, într-o notă
din 3 august 1942, arăta : „Am i ntrodus formula de fixarea domiciliului obligatoriu
la art. 4 1 , pct. 1, la Legea nr. 54!!, pe care o propun spre aprobare. Am folosit .cdomi
ciliu obl igatoriu•• în loc de «deportare pc Bug„, o asemenea expresie neputând fi
inserată într-un text de lege. Se vor da însă dispoziţiunile de rigoare organelor de
d rept ca d incolo de Bug să fie trimişi doar evreii" (Arh. St. Buc., fond Ministerul
Justiţiei, Direcţia Judiciară, dos. 183/,1942, fila 18).
2 Primul decret-lege pentru reprimarea sabotajului a fost promulgat la 31
octombr i e 1940 (cf. M.O., P.I, nr. 256 din 1 noiembrie 1940, p. 6 256), fiind modi
ficat de mai multe ori pe parcursul anilor 1940-1944. Legile respective, până la cea
de faţă, se refereau la delictul sabotajului economic, în general, fără prevederi spe
ciale pentru negustorii sau industriaşii evrei.
.

75
1943, martie 9
RAPORTUL DLUI MINISTRU SUBSECRETAR
DE STAT AL ROMANIZARII, COLONIZARII
ŞI INVENTARULUI, CATRE DOMNUL MAREŞAL
ION ANTONESCU, CONDUCATORUL STATULUI
Domnule Mareşal,
Am onoarea a vă prezenta alăturatul proiect de decret-lege, prin
care se aduce un ansamblu de dispoziţiuni pen.tru adaptarea şi com
pletarea legilor de românizare cu măsurile pe care experienţa făcută
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până astăzi, prin aplicarea acestor legiuiri, le învederează ca foarte utile
înaltelor obiective ale guvernului domniei-voastre.
Acest proiect cu1ninde dispoziţiuni pentru modificarea şi comp.le
tarea unora din legiuirile existente, şi anume :
a Legii nr. 1 75, din 1 942, pentru reorganizarea Centrului Naţional
de Românizare 1 ;
a Legii nr. :1 98, din 1 942, pentru administrarea şi l ichidarea bunu
rilor aparţinând C.N.R. 1 ;
a Legii n r. 254, clin 1941, pentru exproprierea urbană 1 ;
a Legii nr. 5 1 , din 1 942, pentru instituirea unor măsuri de conser
vare asupra întreprinderilor 1, cum şi
a Legii nr. 1 96, din 1942, pentru combaterea camuflajului 1 •
Prin alăturatul proiect, ne-am preocupat de a soluţiona, în lumina
străduinţelor şi rezultatelor obţinute până astăzi, toate dificultăţile care
fac din Centrul Naţional de Românizare o administraţie încă greoaie.
Prin modificările aduse unor texte şi modificările de principiu ce am
î nscris în acest proiect, tindem să asigurăm promptitudinea în acţiune şi
unitatea de comandă şi de răspundere, care sunt condiţiunile necesare
unei bune funcţionări a Centrului Naţional de Românizare.
Prin proiectul de lege de faţă, am căutat a pune de acord dispozi
. ţiile Legii din '!.7 mai 1 942, pentru administrarea şi lichidarea bunurilor
Centrului Naţional de Romfmizare, cu noile situaţiuni constatate în
practica administraţiei.
După cum era firesc, atenţiunea Legii din 27 mai 1942 s-a îndrep
tat în primul rând asupra lu1>tătorilor din Războiul Sfânt al României.
Prin modificarea şi completarea textelor care stabilesc ordinea de prefe
rinţă, am introdus de astă dată şi pe luptătorii din războaiele trecute ale
României, ţinând scamă de cazurile în care aceştia nu şi-au primit încă
recompensele la care-i îndreptăţesc legile anterioare, care la timpul lor
au organizat modalităţile de recunoştinţă a patriei.
ln acelaşi cadru al ordinii de preferinţă, am mai adus două lămuriri
necesare : pentru decoraţii de război, am stabilit că, între ei, ordinea de
preferinţă o determină ierarhia legală şi protocolară a decoraţiilor ; de
asemenea, am lămurit noţiunea de „urmaşi" ai celor căzuţi în război.
Pe ele altă parte, socotind că opera de atribuire a bunurilor Cen
trului Naţional ele Românizare nu trebuie să se depărteze de i nteresele
economice generale '.2, am permis, prin alăturatul proiect, să se poată
face arendări şi vânzări prin bună învoială în scopul comasării, în cazu
rile în care comasarea terenurilor e indicată de planurile economice
agrare sau atunci când terenul e neconstruibil, î neât nu ar putea fi fofo
sit decât ca o întregire a proprietăţii vecine.
Am deschis, de asemenea, posibilitatea de a se vinde prin bună
învoială unele bunuri în cazurile de îndreptăţire specială sau de a i;lă
râma unele imobile a căror existenţă este neeconomicoasă pentru C.N.R.
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Coproprietarilor români Ie-am deschi� posibilitatea , răscumpărării.
prin bună învoială a celorlalte părţi indivize.
In cazurile în . care. un neevreu' . a, adus wmi fond i:r;ttr:at în patri
moniul Centrului " Naţional de Româniz.are .investiţii care depăşesc va
loarea fondului, i-a01 dat posibilitatea .răscumpărării, socotind că, în
fapt, el se găseşte î n situaţia · unui coproprietar,
Pentru românii etnici, detinători
· d e actiuni ale unei societăti al
'
cărei întreg activ îl constituiau imobilele ex p ropriate, am prevăzu t u'n
regim de ·răscumpărare asemănător celui acordat de lege capro'prietarilor.
Intr-un alt cadru de preocupări, aducem acestei legi modificări de
utilitate administrativă, între. care unele sunt legate de modificarea pro
pusă
în organizarea Centrului Naţional de Românizare.
.
Experienţa bogat făcută cu prilejul a două epoci de î nchirieri şi
care a adus un mare număr de aspecte uimitoare şi grave rie-a ·dovedit
că solicitanţii nu au sentimentul respectului pentru interesele legitime
ale celorlalţi cu care vin în concurs şi că, în fapt, la închirieri de imo
bile urbane, utilizarea ordinii de preferinţă nu poate atinge în toate
localităţile şi în toate împrejurările scopul obiectiv al legii. :Este eYide.ljlt
că situa11ea într-o poziţie de preferinţă - î n practică, dovedită. foarte·
adesea cu certificări de complezenţă - nu poate constitui o îndreptă
ţire absolută decât . în funcţie de necesitatea reală şi potrivită greutăţilor
familiale şi posibilităţilor materiale ale . solicit.a ntului, de a obţine locu
inţa determinată de el. 1n fapt, se abuzează . de ordinea de preferinţă,
într-o măsură în care s-a ajuns la o adevărată problemă soc;ială prin
perspectiva unui considerabil număr de schimbări de locuinţe şi de cioc
niri de interese, care transformă o administraţie publică într-un teatru
de conflicte de interes individual.
Pentru a pune capăt acestui aspect, al cărui rezultat final este că
nu cei mai îndreptăţiţi şi cei care au nevoie reală de locuinţe sunt
satisfăcuţi, prin modificările propuse de art. 67, se dă mai multă mobi
litate în stabilirea condiţiilor de închiriere după catego·�u de societăţi,.
în raport cu situaţiunile reale şi locale. Sarcina acestor adaptări după
timp şi localitate revine -:;efului departamentului.
Totodată, prin completarea şi i nterpretarea dispoziţiunilor art. 70,
am lămurit sfera obligaţiunilor locatarilor de imobile ale Centru lui Na
ţional de Românizare şi modalităţile de determinare a lor amănunţită.
In vederea unei eventuale necesităţi de a descongestiona şi descon
centra adiministrarea bunurilor Centrului Naţional de Românizare, am
extins, prin completarea art. 10, posibilitatea de a da aceste bunuri în
administrarea instituţiilor publice locale sau centrale sau a marilor i nsti
tuţii particulare controlate de stat.
fo vederea descoperirii tuturor imobilelor sustrase legilor de ex
ploatare şi de reprimare a sabotării operei de românizare, am instituit
posibilitatea de a se acorda prime denunţătorilor de bunuri eHeieşti
nedeclarate sau camuflate.
Prin dispoziţiunile care completează art. 129 al legii, am creat mij
loacele de stabilitate şi siguranţă IJentru chiriaşii şi arendaşii Centrului·
·
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_Naţional de Românizare ; am înlăturat piedicile puse administrării bunu
rilor Centrului Naţional de Românizare în cazurile de coproprietate cu
particularii, î ndeobşte evrei exceptaţi ; şi am înlăturat dificultatea î ntâl
nită în practică la evacuarea imobilelor Centrului Naţional de Româ
n izare şi instalarea noilor chiriaşi şi arendaşi români, prin procedura
ordonanţei prezidenţiale, care, pe de o parte, împovăra instanţele jude
cătoreşti cu o lucrare pur formală, fără caracter de împărţire a dreptăţii,
iar pe de altă parte, provoca întârzieri profitabile evreilor. La întocmirea
acestor dispoziţiuni, am fost călăuziţi de gândul că Centrul Naţional de
Românizare nu poate fi supus regimului oricărui proprietar particular
care Îşi speculează bunurile, întrucât Închirierile şi arendările făcute de
centru prezintă ele însele o operă socială de înlesnire a românilor etnici,
pe care legea îi îndreptăţeşte să folosească cu plată bunurile din patri
moniul Centrului Naţional de Românizare.

Prin modificările propuse la Legea nr. 51, din 29 ianuarie 1 942,
pentru i nstituirea unor măsuri de conservare asupra intreprinderilor, am
simplificat procedura de instituire a controlului, ceea ce asigură urgen
tarea aplicării măsurilor de conservare.
Am prevăzut măsura dreaptă ca evreii foşti voluntari care au luat
parte la lupte, precum şi cei care au fost naturalizaţi În timpul războiului
din 1916 3 pentru fapte de arme să poată fi asimilaţi românilor În totul
sau in parte, stabilind şi procedura după care evreii care au dat dovadă
de un votament excepţional faţă de Naţiunea Română pot fi, de ase
menea, asimilaţi, În totul sau În parte, românilor etnici.

Am propus, de asemenea, modificări la Legea pentru combaterea
camuflării bunurilor, drepturilor şi i ntereselor evreieşti, absolut nece
sare în vederea unei grabnice soluţionări a acestei probleme.
Atât prin modificările aduse, cât şi prin dis110ziţiuni cu caracter
general, am i ntrodus in administraţia românizării ideea unităţii de con
ducere şi de răspundere, conform spiritului nou de organizare structu
rală şi funcţională a administraţiilor publice, i niţiat de Domnia-Voastră.
Astfel, pe de o parte, prin concentrarea unui drept i ntegral de
comandă Î n seama ministrului şi, pe de altă parte, prin recunoaşterea
prerogativei acestuia de a lămuri şi determina pe cale admin.istrativă
aplicaţiunea dispoziţiunilor legale de i nteres adiminstrativ, am asigurat
capacitatea de adaptare, care este condiţiunea de prim ordin a funcţiunii
publice bine îndeplinite.
Dacă Domnia-Voastră, Domnule Mareşal, sunteţi de acord cu pre
vederile proiectului de decret-lege alăturat, am onoarea a vă ruga, în
conformitate cu dispoziţiunile Decretelor-legi nr. 3 052, din 5 septembrie
şi nr. :J 072, din 7 septembrie 1 940, să binevoiţi a-i da aprobarea şi sem
nătura Domniei-Voastre, pentru a deveni lege.
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Vă rog să primiţi, Domnule Mareşal, Încredinţarea Înaltei melc
consideraţiuni.
Ministru subsecretar de stat
al românizării, colonizării şi inventarului,
TITUS DRAGOŞ
1 943, martie 9
Nr.

,& l

004

M. O. , P. I,

nr. 58, din 10 martie 1 943, p . 2 043

1

Vezi doc. 32, nota 5, 35, 3i, nota 2, 62 şi 66.
In legătură cu problema atribuirii bunurilor C.N.R. românilor etnici, vezi
şi di�cuţiile .din cadrul Consiliului de Miniştri (doc. 94-96).
:: In timpul primului război mondial, au fost încetăţeniţi pe front 286 de
ostaşi evrei, conform unei scrisori adresate de W. Filderman lui Mihai Antonescu,
la 26 iunie 1 942 (B.A.R., Arh. Ist., fond XXIV, dos. 3 318). In legătură cu numărul
.celor asimilaţi în perioada iunie 1943 - iulie 1944, vezi doc. i i şi nota, la Raport.
�

1943, martie 9
LEGEA NR. 1 4 3
ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Conducătorul Statului
Având în vedere raportul dlui ministru secretar de stat al româ
nizării, colon izării şi i'n vcntarului, cu nr. 41 004, din 9 martie 1943,
ln baza dispoziţiunilor Decretelor-legi nr. 3 052, di'n 5 septembrie
şi nr . 3 072, din 7 septembrie 1 940,
Am decretat şi decretez :

DECRET-LEGE
PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR
DISPOZIŢIUNI DIN LEGILE : NR. 175, DIN 1942,
NR. 398, DIN 1942, NR. 254, DIN 1 941, NR. 5 1 ,
DIN 1942 Ş I NR. 196, DIN 1942
Secţiunea I
MODIFICAREA LEGII NR. 1 75, DIN 6 MARTIE 1942, PENTRU
REORGANIZAREA CENTRULUI NAŢIONAL DE ROMÂNIZARE
Dispoziţiunile Legii nr. 1 75, publicată în Monitorul Oficial din G
martie 1942, pentru reorganizarea Centrului Naţional de Românizare, se
modifică potri\'it prevederilor de mai jos :
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A) Dispoziţiunile art. 8 se modifică, înlocuindu-se cu următoru!
.
conţinut :
, ;orga n ele de conducere ale Centrului Naţional de Românizare
sunt : direet.oru:l g�neral şi comitetul de direcţie, care îşi exercită atri
buţiunile în baza şi în limitele delegaţiunii date de ministrul subsecretar
de stat al românizării, colonizării şi inventarului".
B) Consiliul de administraţie al Centrului Naţional de Românizare
se desfiinţează pe data publicării prezentei legi, toate atribuţiunile pre
văzute în legile nr. 1 7 5, din 1 942, nr. 398, din 1942 şi orice alte legi, în
sarcina acestui organ, trecând asupra ministrului subsecretar de stat al
românizării, colonizării şi inventarului, care le poate delega secretarului
general, comitetului de direcţie, directorului general şi directorilor de
servicii.

Secţiunea II
MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR DISPOZITIUNI DIN LEGEA
NR. 398, PENTRU ADMINISTRAREA ŞI LICHIDAREA BUNURILOR
APARŢINÂND CENTRULUI NAŢIONAL DE ROMANIZARE,
PUBLICATÂ I N MONITORUL OFICIAL DIN 27 MAI 1942 1
Art. 2. Dispoziţiunile art. 1 0, 25, 26, 35, 53, 6 1 , 67, 70, 89, 91, 97
şi 129 din Legea nr. 398, publicată în Monitorul Oficial, pentru par
tea I, din 27 mai 1942, se modifică şi se completează după cum urmează :
Art. 10 se modifică precum urmează 2 :
„Guvernămintele Bucovinei şi Basarabiei vor putea obţine ele ]a
Centrul Naţional de Românizare deţinerea, administrarea şi exploatarea
tuturor bunurilor aflate pe teritoriul lor.
ln acest scop, comitetul interministerial va da o î ncheiere prin care
se vor stabili toate condiţiunile pe baza cărora se vor încheia convenţiuni
între Centrul Naţional de Românizare şi guvernăminte.
Guvernămintele vor administra şi exploata bunurile Centrului Na
ţional de Românizare, în conformitate cu dispoziţiunile prezentei legi şi
ale convenţiunilor încheiate.
ln conditiunile acestui articol, bunurile Centrului National de
Românizare v �r putea fi date şi în administrarea celorlalte adm inistraţii
publice centrale sau ]ocale şi a instituţiilor controlate de stat".
La art. 25, ordinea de preferinţă va fi următoarea 3 :
„ 1 . invalizii din războiul început în anul 1941, care au luptat în
cadrele armatei române, între aceştia preferându-se cei cu un procent
de invaliditate mai mare ;
2. descendenţii, părinţii şi văduvele care nu s-au recăsătorit ai celor
morţi sau dispăruţi, luptând în cadrele armatei române în războiul înce
put î n anul 1941 ;

„

115
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��. decoraţii pentru fapte de arme săvârşite Î n cadrele armatei ro
mâne î n războiul început î n anul 1 941, î ntre aceştia respectându-se or
dinea legală şi protocolară a importanţei decoraţiilor ;
4. cei care au luptat în războiul început în anul 1941, în armata
română, între aceşti a preferându-se cei cu greutăţi familiale mai mari ;
5. i nvalizii, orfan ii, văduvele care nu s-au recăsătorit şi decoraţii,
în ordinea prevăzută la punctul 3, din războaiele trecute ale României,
dacă nu au fost împroprietăriţi şi nu au pierdut dreptul la împroprie
t ă rire ;
6. refugiaţii din teritoriile evacuate, lucrători manuali de pământ ;
7. să tenii lucrători de pământ care nu intră în nici una din cate
goriile de mai sus, între aceştia preferându-se :
a) cei fără pământ de cultură ;
b)· cei care, având pământ propriu în . vecinătate, p ot face comasarea
în vederea unei singure culturi ;
c) fo5tii l upt ă tori î n r ă zb oaiel e României, anterioare anului 1941,
clacă nu au fost îm1uoprieiăriţi şi nu au pierdut dreptul la împroprie
tă r i re .
Ce i prevăzuţi la punctele 1-6 inclusiv nu v or fi primiţi la tratarea
arendării decât clacă ei, famiHa sau angajaţii lor pot exploata bunul".
Art. 26, alineatul fi� al, se complete.ază cu următoarea dispoziţiune :
„ln acelaşi mod se \'a putea hotărâ arendarea sau vânzarea prin
bună învoială a bunur i l o r rurale ele orice categorie şi mărime, în scopul
comasării propuse de organele Ministerului Agriculturii şi Domeniilor,
dacă ace a st ă comasare este necesară planului regional sau local de pro
ducţie ag r ară " 1 •

Art. 89 s e completează cu următoarele disp oziţiuni .-. :
„Ministrul subsecretar ele stat, cu aprobarea Preşedinţiei Consiliului
ele Miniştri, poate fixa scopul şi caracteriza anumite vânzări de bunuri,
d e t e rminând categoriile de persoane admisibile Ia aceste vânzări, hotă
rân d În acelaşi timp şi asupra tuturor formalităţilor şi modului de lichi
dare.
1n afară de cazurile prevăzute la art. 41, se vor putea trata vânzări
direct prin bună îm·oială Ja următoarele cazuri excepţionale :
Terenurile mici urbane şi din vatra comunelor rurale, care, din lipsă
de suprafaţă sau din cauza formei lor, sunt neconstruibile pot fi vândute
prin bună Învoială proprietarilor de imobile vecine, în scopul comasării,
la preţul stabilit de Centrul Naţional de Românizare.
Coproprietarii de origine etnică română vor putea răscumpăra la
\'aloarea s tabilită de Centrul Naţional de Românizare drepturile indivize
expropriate de la evrei.
Persoanele fizice sau juridice - cu excluderea evreilor - care,
prin i nvestiţii, reparaţiuni sau îmbunătăţiri făcute anterior exproprierii
:.i legal dovedite, au mărit valoarea fondului unui bun imobiliar de orice
matură aparţinând Centrului Naţional de Românizare vor putea cere răs237
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cumpărarea fondului, dacă . valoarea investiţiilor întrece valoarea Însăşi
a fondului expropriat.
Românii etnici deţinători de acţiuni reprezentând cel puţin 30 la
sută din valoarea capitalului social al întreprinderilor societăţilor ano
n ime, ale căror imobile au intrat în patrimoniul Centrului Naţional ele
Românizare, prin efectul legilor de expropriere a evreilor, vor putea
obţine răscumpărarea bunurilor foste proprietatea acelei societăţii, clacă
acestea reprezentau totalitatea activului societăţii. Preţul de răscumpă
rare se va stabili prin arbitri, conform procedurii civile.
Centrul Naţional de Românizare, prin Comitetul de direcţie, poate
decide dărâmarea oricăror imobile aflate în administrarea sa, dacă va
constata, din cercetările tehnice intreprinse, că imobilele respective sunt
în imposibilitatea de a mai fi repuse în stare de folosinţă sau dacă repa
rarea lor ar necesita cheltuieli speciale prea mari, în raport cu veniturile
pe care acestea Ie-ar putea eventual produce.
Deciziunile date de Comitetul de direcţie în această privinţă vor
trebui să fie aprobate de ministrul subsecretar de stat al românizării,
colonizării şi inventarului.
Materialele rezultate din dărâmături vor putea fi vândute sau între
buinţate la repararea altor imobile ale statului, între acestea având prio
ritate cele aflate în patrimoniul Centrului Naţional de Românizare.
ln aplicarea acestui articol, ministrul subsecretar de stat al romă:
nizării va putea - pe cale de deciziune ministerială - să fixeze nor
mele după care vor trebui făcute cercetări tehnice pe temeiul cărora
se decide dărâmarea imobilelor, precum şi normele după care materialul
rezultat din dărâmări va fi valorificat".
La art. 1 1 5, se adaugă următorul alineat li :
„Centrul Naţional de Românizare, în baza aprobării ministrului
subsecretar de stat al românizării, colonizării şi inventarului, va putea
acorda prime denunţătorilor de bunuri de orice natură, proprietate evre
iască, supuse exproprierii sau confiscării, care au fost sustrase dispo
ziţiunilor legale, prin nedeclarare sau alte acte de camuflare".
Art. 1 29 se completează cu următoarele alineate ; :
„Evreii de orice categorie, locatari ai imobilelor Centrului Naţional
de Românizare, nu beneficiază de regimul legilor pentru prelungirea
contractelor de închiriere şi reglementare a chiriilor.
Evacuarea, pentru orice cauze, a evreilor foşti proprietari, chiriasi
sau arendaşi ai imobilelor Centrului Naţional de Românizare, precum ş i
a locatarilor vinovati d e camuflarea i ntereselor cvreiesti s e decide d e către
directorul general � I Centrului Naţional de Româ n'izare sau delegatul
special al său şi se poate executa pe cale administrativă cu concursul
parchetelor şi al organelor poliţieneşti, care sunt obligate a da tot con-·
cursul lor imediat Ia aceste executări.
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Deciziunile de e\'acuare date de Centrul Naţional de Românizare
nu vor putea fi atacate în justiţie prin nici o cale graţioasă sau conten
cioasă, ordinară, specială sau excepţională ; împotriva Ier este deschis
numai recursul ierarhic la ministrul subsecretar de stat al românizării,
colonizării şi inventarului, singurul competent a decide suspendarea sau
reformarea acelor deciziuni.
Cu respectarea drepturilor fiecărui coproprietar la veniturile co
respunzătoare, Centrul Naţional de Românizare va putea dispune sin
gur de folosinţa şi administrarea unui bun asupra căruia deţine dreptul
de proprietate indh1iză reprezentând jumătate din totalitatea proprietăţii,.
chiar dacă asupra dre11tului de proprietate al Centrului Naţional de Ro
mânizare există contestaţii 11endinte".
Secţiunea III
MODIFICAREA UNOR DISPOZIŢIUNI DIN LEGEA NR. 254,
PUBLICATA lN MONITORUL OFICIAL DIN 28 MARTIE 1941 R
Art. 3. La art. 5 al Legii nr. 254 se adaugă următoarele alineate·
finale !J :
A) „De asemenea, în cazuri excepţionale bine dovedite, se va pu
tea scuti de trecerea în patrimoniul statului numai câte un imobil urban
aparţinând evreicelor căsătorite cu români etnici, dacă, în termen de
60 zile libere de la publicarea decretului-lege de faţă, soţia evreică va
transmite soţului de origine etnică română sau copiilor creştini rezultaţi
din această căsătorie proprietatea imobilului, prin vânzare sau donaţiune,
cu autorizarea subsecretarului de stat al românizării, colonizării si
· in
ventarului, dată conform Legii nr. :151, din 2 mai 1 941, în baza unui
aviz motivat al comisiunii. Aceste dispoziţiuni se pot aplica şi în fa,·oa
rea soţilor evrei invalizi de război, dacă au căpătat invaliditatea ca lup
tători în armata română, precum şi î n favoarea copiilor orfani de război.
Prin derogare de la dispoziţiunile Codului civil pentru transmi
siunile făcute între soţi, conform alineatului precedent vânzarea este
valabilă, iar donaţiunea între soţi nu va putea fi revocată, reîntoarcerea
proprietăţii şi a oricărui drept real privind imobilul transmis în patri
moniul evreicei transmiţătoare sau rudelor evrei ale acesteia, din orice
linie şi de orice grad, fie pri n acte între vii, prin succesiune sau report,
fiind interzisă.
Transmisiunile făcute t><înă la 28 martie 1941 urmează accla?i
regim.
In toate cazurile de exceptare prevăzute in articolul de faţă, fe- .
meia evreică pierde de drept beneficiul excepţiunii prin căsătoria cu un
evreu care nu beneficiază el însuşi de exceptarea de la expropriere. De
asemenea, pierde dreptul la excepţiune orice evreu care, prin acte sau
atitudini contrare intereselor Neamului Românesc şi respectului datorat
239
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naţiunii ş i Statului Român, se va dovedi neloial ; neloialitatea şi pier
·derea beneficiului legii se vor constata prin deciziunea ministrului sub
secretar de stat al românizării, colonizării si
. inventarului".
B) Articolul 6 d i n Legea nr. 254, di fi 28 martie 1 9 4 1 se în locuieş te
.cu următoarele dispoziţiuni 10 :
„ E Y rei i na tu ral iz aţ i i ndividual prin înalt decret, pentru me r i t e per
sonale câştigate ca luptători în cadrele armatei române În răzb oi u l din
19 16-1919, evreii foşti voluntari in războaiele României, care au l uat
parte activă la lupte, precum şi evreii care, prin de vot ament şi fa pte
excepţionale sau prin activitate meritorie şi continuă a lor, s-au dove
dit utili ş i credincioşi Naţiunii Române ,·or putea fi asimilaţi în totul
sau in parte cu r omâni i etnici, prin decret al Conducătorului Statului,
dat pe baza jurnalului Consiliului de Miniştri.
ln s cop u l examinării situaţiunilor acestor categorii de e vrei, se
.constituie, la Preşe d i n ţi a Consiliului de Miniştri, o comisiune compusă
· din : un preşedinte sau consilier de la Curtea de Apel Bucu re şti , desem
nat de mini strul justiţiei, un d el egat a). subsecretarului de stat al româ
nizării, colonizării şi i mi e n far u l ui şi un clclcgat aL Prcşediniicl . Con si l i u 
lui de M in iştri , ales dintre avocaţii publici, aYâncl gradul de consilier.
Decretele date de Conducătorul Statului nu sunt re\·ocabilc".
C) Dispoziţiunile art . 16 din Legea nr. 254, din 1 9 4 1 , modificate
prin Decretul-lege nr. 2 8 1 6, din 10 octombrie 1941, se completează cu
următoarele alineate finale :
„In cazurile prevăzute de ultimele clouă alineate precedente ale
.acestui articol, dacă b u n ul Y a fi retroceclat \·ânzătorului nce\'rcu, d rep tul
cucului cumpărător se transformă, in \'irtutca legii de faţă, din momen
tul r etroc edăr ii, într-o creanţă fără nici u n privilegiu, egală cu totalul
ratelor de rentă viageră sau de preţ achitate de ci, din care se deduce
valoarea fol osi nţei exercitate, a s um elor încasate de evreu, cu orice titlu,
în Y i r tu tea folosintei si a daunelor suferite de imobil. Această creantă
îi \'a fi achitată de fostul ''ânzător nc eueu reintegrat în drep tul de
p ropri e tate, în rentă prevăzută Ia art. 14 di n legea de faţă.
1n t oate cazurile de retroceda re a proprietăţilor, fie potrivit dis
poziţiunilor de mai sus, fie din orice alte cauze l egale, survenite ulterior
luării în pose sie de către Centrul Naţional de Românizare, statul şi Cen
trul Naţional de Românizare nu sunt ţinuţi să răspundă pentru vicii
sau evicţiuni, iar fructele culese în timpul administrării Centrului rămân
.câştigate acestuia".
·

Secţiunea IV

MODIFICAREA UNOR DISPOZIŢIUNI DIN LEGEA NR. 51,
PUBLICATA 1N MONITORUL OFICIAL DIN 20 IANUARIE 1942
J.9-12,

Art. 4. Dispoziţiunile art. 2 di n Legea nr. 51, de Ia 20 ianuarie
se modifică, textul primind următorul conţinut :
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„Măsura consenării se i n sti tui e, de la caz la caz, prin decizia mi
nistrului subsecretar d e stat al românizării, colonizării şi inventarului,
care poate fi dată şi concomitent cu a şez are a i ntrep rinderi i sub re
gimul Legii nr. 1 7 2 , din 4 martie 1 94 1 . Aceste măsuri de conservare
vor fi asigurate, după cum va fi necesar, prin numirea de controlor
sau de admi nistrator al i nt re p ri nderii " 1 1 .
Art. 8. D ispo z i ţi un il e contrare prevederilor cuprinse în legea de
faţă se abrogă.
Dat în Bucureşti, la 9 martie 1943.
ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Conducătorul Statului
Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri,
MIHAI A. ANTONESCU

Nr.
M.

Ministru subsecretar de stat
al românizării, colonizării şi inventarului,
TITUS DRAGOŞ
625

O., loc. cit.,
1

�

p. 2 038-2 042

Vezi doc. 66.
Art. 10 din Legea nr. 398, din 26 mai 1942, este inclus integral în legea de

:; Art. 25 din Legea nr. 398 stipula ordinea de preferinţă în cazul când se
iv�sc m ai mulţi soli c itan ţ i pentru arendarea prin bună învoială a bunurilor rurale
fos:� evreieşti. Legea de faţă a adăugat la categoria celor îndreptăţiţi a fi bene
ficiari ai bunurilor C.N.R. şi pe cei prevăzuţi la pct. 5.
� Articolele 26, 35, 53 şi 61 din Legea nr. 398 (26 mai 1942) stipulau , de ase
menea, diferitele căi de l ichidare a bunurilor C.N.R. : arendarea prin bună învoială,
licitaţia sau vânzarea. Legea de faţă completează categoriile şi ordinea de prefe
rinţă a etnicilor români care puteau dobândi bunurile respective.
'' Art. 89 din Legea nr. 398, din 26 mai 1942, se referea la arendarea bunurilor
C.N.R. prin licitaţie publică ; legea de faţă preconizează şi posibilitatea vânzării
bun u ri lor C.N.R.
G Vezi doc. 66.
' Art. 1 29 cl in Legea nr. 398 (26 mai 1 942) conţinea anumite prevederi în le
gătură cu contractele de închiriere.
Legea de faţă adaugă la respectivul articol alineatele privind statutul chiria
şului evreu .
s Vezi cioc. 35.
a Prin ar t . 3, Legea din 9 martie 1943 marca lărgirea cadrului excepţiilor
prevăzute de legile anterioare, introducând formula de : „asimilare în totul sau în

parte cu românii. S-au deschis posibilităţi de apărare a intereselor unor categorii
de evrei în faţa instanţelor judecătoreşti" (Av. L. Sorin, Rolul jurisprudenţei în
leg i l e de românizare, în „Almanahul Evreiesc", Bucureşti, 1943, p. 1 19).
Vezi doc. 35.
11 V ezi doc. 3 1 -32.
10

IG

-

cd . 683
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76

1943, iunie 15

DECIZIUNE
Noi, Mihai

A.

Antonescu, vicepreşedinte

a],

Consiliului de M i niştri,

Decidem :

Art. I. Evreii posedând diplome de ingineri, subingineri, arhitecţi,
conductori arhitecţi sau conductori de lucrări publice, precum şi de con
tabili, care sunt autorizaţi a fi utilizaţi În serviciile publice ale statului,
judeţelor şi comunelor, direcţiunilor generale, regiilor publice, caselor
autonome, precum şi În instituţiunile cu bugete anexe la Bugetul gene
ral al statului sau subvenţionate de stat, judeţe şi comune, sunt excep
taţi de la prevederile Deciziunii nr. 6, din 15 martie 1943, publicată În
Monitorul Oficial (partea I), nr. 63 1 •
Art. II. Toţi cei ale căror titluri sunt recunoscute de Corpurile teh
nice constituite, ale celor indicaţi În art. 1, sau care posedă titluri care
ar fi putut fi recunoscute de acele Corpuri vor fi salariaţi după normele
în vigoare ale fiecărei instituţii sau administraţii În parte, cu aprobarea
ministrului lucrărilor publice şi al comunicaţiilor, cu restricţia ca în nici
un caz să nu fie întrebuinţaţi în posturi de conducere sau de concepţie,
ci numai ca executanţi şi numai acolo unde siguranţa generală a ţării o
permite şi unde nu există pericol de divulgare de secrete ce ar dăuna
statului 2•
Dată la 1 5 iunie 1 943.
Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri,
MIHAI A. ANTONESCU
Nr.

17

M. O., P. I, 4 august 1 943, p. 6 857
1

2

Vezi doc. 1 6, nota 2 l a Decret-lege.

In legătură cu apariţia acestei legi, Manfred Yon Killinger, ambasadorul
Reichului în România, raporta superiorilor săi : „Decizia nu a fost motivată [ . ].
Cauzele rezidă, desigur, în schimbările sur\'enite în mersul războiului. Guvernul
român îşi propune să treacă la o po l itică binevoitoare faţă de evrei" (20 octorntrie
1 943). (Arh. C . I . K R . , Col ecţ i a mi crofilme S.U.A., fond Richter, rola 661).
..
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ii
HJ43, iulie 7
RAPORTUL DLUI MINISTRU SUBSECRETAR DE STAT
AL ROMANIZARII, COWNIZARII ŞI INVENTARULUI,
CATRE DL MAREŞAL ION ANTONESCU,
CONDUCATORUL STATULUI
Domnule Mareşal,
Conform dispoziţiunilor art. 6 din Decretul-lege nr. 842, din 1 9 4 1 ,
dispoziţiuni î nlocuite prin acelea ale art. 3 , lit. B, din Legea nr. 143,
din 10 martie 1 943 1 , evreii care au dat dovadă, prin atitudinea şi pur
tarea lor, că s-au integrat în comunitatea românească si
· au servit inte
resele acestei comunităţi pot să fie asimilaţi În totul sau în parte cu
românii.
Conform acestui text de lege şi În haza referatului Comisiunii insti
tituite pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri, pentru a tria cererile
acestor categorii de evrei, Consiliul de Miniştri, prin jurnalele nr. 455,
456, 457, 458 si 459, din 1 943, luând în considerare serviciile si meritele
excepţionale f�ţă de ţară ale dlor : S. Rosental, I. Aurel Ca ndrea, Ale
xandru Cerban, Constantin V. Hiott şi H. Sanielevici, a propus asimila
rea lor în totul cu românii.
Cum această asimilare se face prin decret, avem onoarea a vă îna
inta, pentru aprobare şi semnătura Domniei-Voastre, alăturatul proiect
de decret.
Primiţi, vă rugăm, Domnule Mareşal, încredinţarea deosebitei noas
tre consideraţiuni.
Ministru subsecretar de stat
al românizării, colonizării şi inventarului,
TITUS DRAGOŞ
1 94:),

Nr.

iulie

7

354 675

M . 0. .

P.

I, nr.

1 56 . din 8 iulie 1 943, p. 5 974

1 Vezi doc. 7 5 , art. 3. P e baza aceluiaşi decret-lege, î n perioada iulie 1 9,13
iulie 1944, au fost emise 16 decrete, prin care au fost asimilaţi în totul sau parţial
cu românii 33 de evrei. Printre cei asimilaţi, î n afară de numele celor menţionaţi
în documentul reprodus mai sus, se aflau : dr. Nicolae Blatt şi dr. Aniţa Belciugă
ţeanu (M.0., P.I, nr. 1 7 7 , 31 iulie 1943, p. 6 756) ; avocatul Mihail Gh. Valerian ; So
lomon, Sally, Isidor, Leonty şi Ioseph Karmitz (M.0., loc. cit.) ; dr. Ovidiu Alfan- ,
elani (M.O. , P.I, nr. 274, 23 noiembrie 1943, p. 10 808) ; Mauriciu Winkler (M.O.,
-
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P.I, nr. 18, 22 ianuarie 1944, p. 393) ; Matilda Maria I. Enăchescu (M.O., P.I, nr. 26,
31 ianuarie 1944, p. 725) ; Michel Nicu S. Zentler (M.O., P.I, nr. 59, 10 martie 1944,
p. 2 032) : I osef N . Ferdinand Gingold (M.O., P.I, nr. 77, 31 martie 1944, p. 3 051) ;
Au rel Iacovescu (M.O„ loc, cit.,) ; Marcu Mişu Pach (M.O„ P.I, nr. 141, 20 iunie
1944, p . 4 676) ; Iosif F. Schmidt (M.O„ P.I, nr. 155, 6 iulie 1944, p. 5 094) ; ing. Iancu
Gri.imberg-Teţcani (l\1.0., P.I, nr. 165, 18 iulie 1944, p. 5 318) ; Ion M . Daniel, Gh.
M. Daniel, O. M. Daniel, Al. Valerian (M.0„ loc. cit.) ; Gh. D. Tonciu şi Gheorghiţa
Gh. Tonciu (M.O., P.I, 26 iulie 1944, p. 5 4i8) ; Klausfeld Moreno (M.O., P.I, nr. 178,
28 iulie 1944, p. 5 559).

1 943, iulie 7
DECRET
ANTON;ESCC"

Mareşal al Rom�miei
şi
Conducătorul Statului
Având î n vedere raportul dlui ministru subsecretar de stat a l ro
m ân iză rii , colonizării şi i n v e ntaru lu i , cu nr. 354 675, din 7 iulie 1 943 ;
Avâ nd î n vedere dispoziţiunile art. 3, lit. b, din Legea nr. 1 4 3,
publicată î n Monitorul Oficial din 1 0 martie 1 943 ;
Având în 'iedere jurnalele Consiliului de Mi niştri nr. 455, 456, 457,
458 şi 459, din 28 iuni'e 1 943 ;
I n baza dispoziţiunilo r Decretelor-legi nr. 3 052, din 5 septembrie
şi nr. 3 072, din 7 septembrie 1 940,
·

Am decretat şi decretăm :

Art. I. Dnii S. Rosental. I. Aurel Candrea, Alexandru Cerban,
Constantin V. Hiott, H. Sanielevici se asimilează în totul cu românii.
Art. II. Dl ministru subsecretar de stat al românizării, colonizării
şi im·entarului este însărcinat cu executarea prezentului decret.
Dat în Bucureşti, la 7 iulie 1 943.
ANTONESCU

Mareşal al României
si
Conducătorul Statului
Ministru subsecretar de stat
at romanizării, colonizării şi inventarului,
TITUS DRAGOŞ
Nr.

1 893

M.O„ loc. cit.
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i8
1943, august 19
Noi, I. D. ENESCU, ministru subsecretar de stat l a Departamentul
Muncii, şi Radu D. Lecca, împuternicitul g uvernului pentru reglementa
rea regimului evreilor din România,
Având în vedere dispoziţiunile Protocolului de colaborare, din
1 0 iulie 1 943, privitor la reglementarea regimului evreilor şi dispoziţiu
nile prevăzute în Legea pentru românizarea personalului din întreprin
deri, din 16 noiembrie 1 940,
Decidem :

Art. I. Se înfiinţează „dovada de scutire de muncă obligatorie şi
autorizarea de exercitarea profesiunii", pentru femeile evreice aYând
vârsta de 1 6-60 ani şi care activează în câmpul muncii naţionale, ca
salariate, liber-profesioniste sau patroni
Art. II. Toate persoanele prevăzute la art. I vor înainta, în termen
de 15 zile de la data publicării prezentei deciziuni în Monitorul Oficial,
cererile lor motivate în vederea obţinerii dovezii de scutire de muncă
obligatorie ş i autorizării de exercitarea profesiunii, Centralei Evreilor
din Bucure5ti, pentru cele domiciliate în Bucureşti sau judeţul Ilfov şi
oficiilor . judeţene respective, JJentru cele dom!ciliate în provincie.
Persoanele solicitante vor mai completa şi o declaraţie tip, în trei
exemplare, ale cărei formulare se găsesc la centrală sau la oficiile ju
deţene respective. Formularele vor fi prevăzute cu i ndicaţiuni corespun
zătoare pentru cele trei categorii : salariate, liber-profesioniste sau pa
troni.
La cerere, vor mai fi anexate şi trei fotografii, precum şi o fotoco
pie după dovada în temeiul căreia persoanele respective activează ca
salariate, liber-profesioniste sau patroni.
Declaraţiile vor fi semnate de persoanele solicitante, iar acolo unde
va fi cazul şi de proprietarul sau reprezentantul legal al firmei, atestân
du-se, totodată, de semnăturile lor că ele corespund adevărului şi că
s-a luat cunoştinţă de faptul că cei care au declarat neadevărul vor fi
pedepsiţi pentru fals în acte publice sau cu internare în lagăr, dacă se
va stabili astfel de organele de control ale statului
La întreprinderile unde se găsesc mai multe evreice, cererile Yor
fi grupate pe întreprindere şi vor fi înaintate astfel autorităţilor mai
sus prevăzute.
Centrala Evreilor din România va controla cererile primite şi va
restitui pe cele ce nu sunt intocmite conform cerinţelor de mai sus.
.

.
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Cererile găsite în regulă ,·or fi înaintate Comisiunilor de re,,izuîrc
centrale, în vederea solufionării lor.
Art. III. Vor funcţiona în Bucureşti trei comisiuni centrale, alcă
tuite din :
a) un reprezentant al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, desem
nat de împuternicitul guvernului ;
b) un reprezentant al Ministerului Muncii, numit de acest depar
tament ;
c) un reprezentant al industriei şi comerţului, desemnat de comun
acord de dl ministru subsecretar de stat al muncii şi împuternicitul
gm·ernului.
Comisiunile vor lucra pe lângă cabinetul împuternicitului guver
nului, care va desemna şi preşedintele fiecărei comisiuni în parte.
Deciziunile comisiunilor vor fi nemoti\·ate şi se vor exprima prin
Haprobat" sau ,,respins".
Ele se vor da cu majoritate de voturi în primă şi ultimă instanţă.
Procedura de judecată a comisiunilor va fi prevăzută prin instruc
ţiuni.
Comisiunile vor avea facultatea de a cere şi avizul autorităţilor ju
deţene de care depind persoanele solicitante, potrivit normelor din in
strucţiunile de serviciu.
Lucrările comisiunilor Yor fi terminate cel mai târziu până la
10 octombrie 1943.
Art. IV. Dosarele comisiunilor, însoţite de tabelele şi proceselc-\·er
bale prevăzând rezultatul lucrărilor, vor fi înaintate împuternicitului gu
,·ernului, în vederea eliberării do,·ezi lor pre,·ăzutc Ia art. I.
Aceste dovezi se vor elibera cel mai târziu până la 1 octombrie
1 9-1:1 şi vor avea valabilitate până la 1 aprilie 1944.
Eliberarea dovezilor se ,.a face de împuternicitul guvernului, prin
Centrala Evreilor, conform instrucţiunilor superioare.
Dovezile eliberate sunt valabile numai pentru profesiunea indi
cată în ele şi numai la firma pentru care s-a făcut cererea.
Art. V. Retragerea do,·ezilor se va face numai de împuternicitul
guYernului, fie din oficiu, fie la propunerea motivată a Ministerului
Muncii sau a altor autorităţi de stat.
lmputernicitul guvernului va putea face, prin delegaţii săi, cerce
tări privitoare Ia modul cum activează în întreprinderi femeile e\·reice.
Art. VI. lmputernicitul gm·ernului pentru reglementarea regimului
evreilor Ya organiza, în cadrul Centralei Evreilor, munca femeilor evreice
având vârsta între 16 şi 60 ani care nu posedă dovadă de scutire de
muncă obligatorie.
Art. VII. Intreprinderile care vor continua să menţină În serviciul
lor salariaţi neposedând dovada de scutire de muncă obligatorie, precum
si salariatele, liber-profesionistele sau patronii care vor continua să ac
t iveze fără a avea o asemenea dovadă vor fi urmărite şi sancţionate, po
t rivit dispoziţiunilor Legii privitoare la sabotajul economic.
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Art. \'III. Sunt evreice, în înţelesul prezentei deciziuni, acelea care
se încadrează în prevederile art. 6 al Legii pentru românizarea persona
lului î n întreprinderi, din 16 noiembrie 1940 1 •
Dată la

19

august 1943.
Ministru subsecretar de stat,
I. D. ENESCU

Nr.

lmputernicitul guvernului
pentru reglementarea regimului
evreilor din România,
RADU LECCA

4 :& 8:l:J

M . O . , P. I, nr. 1 94, 20 august 1 943, p. 7 320
t

Vezi doc. 1 6 .

79
1943, august 27
RAPORTUL DLUI MINISTRU SUBSECRETAR DE STAT
AL ROMÂNIZARII, COLONIZARII ŞI INVENTARULUI,
CATRE DL MAREŞAL ION ANTONESCU,
CONDUCATORUL STATULUI
Domnule Mareşal,
Centrul Naţional de Românizare are, in virtutea legilor speciale,
în patrimoniul sau administrarea sa un important număr de bunuri
de o valoare apreciabilă.
Pentru a evita riscurile legate de aceste bunuri, este imperios ne
cesar ca ele să fie asigurate Ia întreprinderi de specialitate şi care pre
zintă, pe lângă garanţia seriozită ţii, şi un maximum de avantaje pentru
instituţia noastră.
Asigurarea lor Ia Regia Autonomă a Asigurărilor de Stat ar fi po
sibilă, dacă aceste bunuri ar prezenta caracterul obişnuit al celorlalte
proprietăţi ale statului. Bunurile Centrului Naţional de Românizare sunt
însă într-o situaţie diferită, deoarece parte din ele sunt sortite a fi res
tituite foştilor proprietari - în urma hotărârilor judecătoreşti ale ins247
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tanţelor speciale -, parte vor fi trecute în patrimoniul altor autorităţi
de stat ; parte să fie scoase la vânzare pri n licitaţie publică.
Ca atare, aceste bunuri figurează numai trecător în patrimoniul
statului, neavând un caracter de perpetuitate.
Această chestiune a fost, de altfel, examinată şi de Consiliul Supe 
rior Juridic al Statului, care, prin avizul său nr. 215, din 10 februarie
1943, s-a declarat de acord cu punctul de vedere arătat mai sus, emi
ţând părerea de a se elabora un decret-lege prin care Centrul Naţional
de Români:lare să poată asigura bunurile sale la întreprinderi prh·ate
: de asigurare sau la un grup de întreprinderi particulare, rezen·find o
cotă din aceste bunuri şi pe seama Regiei Autonome a Asigurărilor de
Stat.
Dacă şi Domnia-Voastră sunteţi de acord cu cele ce preced, vă rog,
Domnule Mareşal, potrivit Decretelor-legi nr. 3 052, din 5 septembrie şi
nr. 3 072, din 7 septembrie 1 940, să binevoiţi a aproba şi semna alătu
ratul proiect de decret-lege.
Primiţi, vă rog, Domnule Mareşal, asigurarea înaltei melc conside
raţiuni.
Ministru subsecretar de stat
al românizării, colonizării şi inventarului,
TITUS DRAGOŞ
1943, august
Nr.

27

17 141

M.O., P. I, nr. 20 1 , 28 august 1 943, p . 7 590

1943, august 27
LEGEA NR. 559
ANTONESC U
Mareşal al României
şi

Conduccltorul S t atului

Asupra raportului dlui ministru subsecretar de stat al românizării,
colonizării şi inventarului, cu nr. 1 7 1 4 1 , din 1 9 43,
In baza dispoziţiunilor Decretelor-legi nr. 3 052, din 5 septembrie
şi nr. 3 072, din 7 septembrie 1940,
Am decretat şi decretăm :
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DECRET-LEGE
PENTRU ASIGURAREA BUNURILOR CENTRULUI
NAŢIONAL DE ROMANIZARE
Art. I. Centrul Naţional de Românizare va putea asigura bunurile
proprietatea sa sau acelea date Îff administraţia sa la întreprinderi pri
\'ate de asigurare sau la un grup de întreprinderi.
Centrul Naţional de Românizare va rezerva şi asigura o cotă din
bunurile ce-i aparţin la Regia Autonomă a Asigurărilor de Stat.
Art. II. Toate dispozi �iunile din legi şi regulamente contrare pre-.
zentei legi sunt şi rămân abrogate.
Dat în Bucureşti, la 27 august 1 943.
ANTONESCU
Mare?al al României
şi

Conducătorul Statului
Ministrul afacerilor
interne,
general de corp de armată
D. I. POPESCU

Nr.

2 368

;\I.O.,

loc. cit.,

p.

Ministru subsecretar de stat
al românizării, colonizării si in\·entarului„
TITUS DRAG OŞ

7 589--7 590

So
1 943, august 2 8
JURNAL AL CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Consiliul de Mi'niştri, în şedinţa din 28 august 1 94 3 ,
L•_i â n d î n deli bC'rare referatul d l u i vicepreşedinte al Consiliului de
M i n i ',>tri nr. 3 5 5 6 9 1 , din 26 augu<;t 1 94 3 ,
Decide :

Art. I. Se autoriză ca sumele depuse de evrei până la 1 ianuarie
0
1 943, î n · co nformitate cu comunicatele comandamentelor teritoriale, î n
contul Ş i la dispoziţia oricăror autorităţi, drept echivalent a l muncii obli249
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gatorii prevăzute de Legea statutului militar al e\·reilor, din 5 decembrie
1 940 1, să fie puse la dispoziţia Consiliului de Patronaj al Operelor So
ciale "·
Art. II. Sumele vor fi eliberate imputerniciţilor Consiliului de Pa
tronaj al Operelor Sociale, la cererea acestora şi ,·or fi întrebuinţate po
trivit scopurilor urmărite de această instituţie :i.
Art. III. Dl vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri este însărci
nat cu executarea acestui jurnal.
'.\lareşal ION ANTONESCU, MIHAI A. ANTONESCU, general D. I.
POPESCU, I. MARIAN, prof. I. PETROVICI, prof. dr. P. TOMESCU, ge
neral GH. DOBRE
M.O., P.I, nr. 205, 2 septembrie 1943, p. 7 800
1 \"ezi doc. 25.
Consiliul de Patronaj a l Operelor Sociale �-a înfiinţat la 20 noiembrie 1 940,
prin Decretul-lege nr. 3 885, d i n 20 noiembrie 19-10 ( :\I.O„ P.I, n r. 275, 21 noiembrie
1 9-10, p . tî 530-G 531).
' Vezi Evreii din România ...• vol. l I ş i I I I .
�

81
1943,

septembrie 6
LEGEA NR. 598
ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Conducătorul Statului
Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU INFIINŢAREA ŞI ORGANIZAREA
SUBSECRETARIATULUI DE STAT AL MUNCII
DISPOZIŢlUNI FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 18. Se înfiinţează, pe data publicării legii de faţă, pe lângă
Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Subsecretariatul de Stat al
Muncii, Comisariatul general pentru problemele evreieşti. Comisariatul
250
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·este condus de un comisar general, numit prin decizie ministerială, având
gradul şi retribuţia unui director general 1.
Funcţiunea de împuternicit al guvernului pentru reglementarea re
gimului evreilor se desfiinţează '.!.
Art. Hl. Comisariatul general pentru problemele evreiesti are următoarele atribuţiuni :
a) organizează munca obligatorie a evreilor supuşi la astfel de
muncă potrivit Decretului-lege nr. 3 984, din 5 decembrie 1940, împreună
cu :\tarele Stat Major :i ;
b) supraveghează şi controlează aplicarea dispoziţiuni.l or privitoare
la reglementarea executării profesiunilor de către evrei ;
c) execută atribuţiunile prevăzute în Regulamentul nr. 4, din 1942,
pri\·itor la organizarea şi funcţionarea Centralei Evreilor din România,
pentru împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evrei
lor ;
d) fixează, de acord cu organele Ministerului Afacerilor Interne,
măsurile de supra\·eghere a evreilor din punct de vedere al ordinii pu
blice şi siguranţei statului ;
e) reglementează şi autorizează deplasările temporare sau defi ni 
ti\·e ale evreilor, cu avizul Ministerulu i Afacerilor Interne ;
f) reglementează, autorizează şi organizează emigrarea evreilor ;
g) rezolvă toate problemele economice, sociale şi culturale ale co
lecti\·ităţii evreieşti, în acord cu departamentele interesate ;
h) propune orice alte măsuri în legătură cu problema evreiască.
Până la publicarea regulamentului legii de fa '.ă, normele de func
ţionare, precum şi organizarea şi funcţionarea secţiilor Comisariatului
general pentru problemele evreieşti se vor stabili prin decizie .ministe
rială "·
·

Dat in Bucureşti, la

6

septembrie

1943.

ANTONESCU
Mareşal al României
si
Conducătorul Statului
Nr. 2 461
M .O., P.I,

nr. 209,

7 septembrie 1 943, p. 7

921

t Prin Decizia nr. 51 432 a Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor So
ciale, în funcţia de comisar general pe lângă acest subsecretariat, pentru proble
mele evreieşti, a fost numit Radu D. Lecca. Atribuţiunile comisarului general de
curgeau din cele prevăzute de art. 19 din legea mai sus reprodusă (cf. M.O., P.I,
n r . 210, 8 septembrie 1943, p. î 982).
2 ln legătură cu această funcţie, vezi doc. 48.
3 Vezi doc. 25.
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" Comisariatul general pentru problemele evreieşti, înfiinţat pe lângă Sub
secretariatul de Stat al Muncii, s-a desfiinţat prin Lt'gea nr. 994, din 12 mai 1944.
Atribuţiunile fostului Comisariat au trecut asupra Comisariatului general pentru
problemele evreieşti, numit prin decizia . vicepreşedintelui Consil iului de :Miniştri
(cf. M.O„ P. I, nr. 11 l, din 13 mni 1 944, p. 3 9 15).

82
1943, noiembrie 9
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ANTONESCU
Mareşal

al României
'; i

Con ducMor a l

Statului

Am decretat ş i decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA
LEGII NR. 499, DIN 3 IULIE 1 942 ŞI PENTRU
TRECEREA GRATUITA IN PATRIMONIUL COMUNELOR
A FOSTELOR CIMITIRE EVREIEŞTI DEZAFECTATE,
DOBÂNDITE DE CENTRUL NAŢIONAL
DE ROMANIZARE
Art. I. Alin. 2 al art. I din Legea nr. 499, din 3 iulie 1 94 2 1, pen
tru modificarea Decretelor-legi nr. 3 347, din 5 octombrie 1 940, nr. 3 810�
din 1 7 noiembrie 1 940, nr. :3 968, din 6 decembrie 1940 şi a Legilor
nr. 254, din 28 martie 1 9 4 1 , nr. 902, din 10 octombrie 1 94 1 si nr. 903,
din 10 octombrie 1 9 4 1 şi pentm interpretarea art. 2 al Legii nr. 7 9 1 ,
din 4 septembrie 1 94 1 , se modifică şi se completează, primind următoarea
redacţiune :
Trecerea lor în patrimoniul Centrului Naţional de Românizare se
va face prin decizia Subsecretariatului <le Stat al Românizării, Coloni
zării şi Inventarului, Ia propunerea împuternicitului guvernului român
pentru chestiunile evreieşti sau a Ministerului Afacerilor Interne.
252
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Art. II. Cimitirele evreieşti dezafectate care au intrat sau vor intra,
în sensul Legii nr. 499, din 3 iulie 1942, în patrimoniul Centrului Na
ţional de Românizare trec, prin efectul prezentei legi, În mod gratuit,
din patrimoniul Centrului Naţional de Românizare În acela al comunei
pe teritoriul căreia se găsesc, pentru a fi folosite În scopuri edilitare 2•
Dat în Bucureşti, la 9 noiembrie 1943.
ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Conducătorul Statului
Ministrul afacerilor interne,
general de corp de armată
D. I. POPESCU
Nr.

2 964

P. I, nr. 263, 1 0 noiembrie Hl43, p. 1 0 3 5 7

M.O.,
1

·
vezi doc. 67.
Unele cimitire cu semnificaţie istorică pentru colectivitatea evreo-romana
au intrat în patrimoniul statului cu mult înainte de apariţia acestor legi. Astfel,
cimitirul evreiesc din Bucureşti, str. Sevastopol, in care cel mai vechi mormânt
evreiesc data din 1 71 5 (vezi I.M.E.R„ II/I , doc. 37, p. 26),_ a fost expropriat în oc
tombrie 1940 ( Arh. St. Buc„ fond P.C.M„ dos. 43711940, vol. II, fila 2B).
2

1 943, noiembrie 10
JURNAL AL CONSILIULUI DE MINIŞTRI
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Consi liul de Miniştri, în şedinţa sa de la 4 noiembrie H J 4 3 ,
Luând cunoştinţă de raportul n r . 4 3 0 1 , d i n 1 94 3 , a l dlui m inistru
subsecretar de stat a l românizării, colonizării şi inventarului ş i de li be
rând asupra celor cuprinse,
Decide :

i\rt. 1 . Moara „România Mare", din Bucureşti, Şoseaua Basarab
împreună cu terenurile din jurul ei, constructiile, instalatiile,
uneltele, ÎntrC'gul im·entar viu şi mort şi toate stocuri) � de produ �c şi

nr. 1 5,
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materii prime, fostă proprietatea : Sever Lazăr, Max Herdan si Melania
Herdan-LObel, trecută În patrimoniul statului prin decizia Curţii de :\pel,
Comp). V Special Românizare, nr. 1 3 4, din 17 martie 1 943, rămasă de
finitivă, se trece, pe data prezentului jurnal, în proprietatea şi folo.-,inţa
Consiliului de Patronaj al Operelor Sociale.
Până la luarea În primire efectivă şi totală a morii de către Con
siliul de Patronaj, Întreaga administraţie şi exploatare, cheltuieli şi în
casări se vor face de Centrul Naţional de Românizare, pe seama sa.
Toate drepturile şi obligaţiile rezultate din administrarea şi exploa
tarea acestei mori de către Centrul Naţional de Românizare se vor li
chida direct Între Centrul Naţional de Românizare şi diverşii titulari.
Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale este substituit, prin efec
tul prezentului jurnal, din momentul efectivei şi totalei predări, În toate
drepturile şi obligaţiunile derivând din contractele de orice natură, î.n
cheiate şi neexecutate sau în curs de executare.
Sumele avansate de Centrul Naţional de Românizare în contul
acestor contracte se vor plăti acestuia de Consiliul de Patronaj, în ter
menul prevăzut de art. I II de mai jos.
Art. II. Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale este obligat să
înscrie în bugetul său şi să achite Centrului Naţional de Românizar�
suma necesară pentru acoperirea amortismentului ratelor - capital şi
dobânzi - reprezentând valoarea bunului mai sus prevăzut, astfel {'Um
aceasta va fi fixată şi distribuită, intre titularii de drepturi, de instan
ţele judecătoreşti constituite în completele speciale de românizare.
Art. III. Consiliul de Patronaj este obligat a prelua şi toate mate
riile prime, semifabricate şi fabricate, aflate în depozitele morii ,.Româ
nia Marc" în momentul predării, dacă sunt În bună stare, plăti ndu-se
integral contravaloarea acestora Centrului Naţional de Românizare.
Preţul materiilor prime se va stabili la preţul de facturare, plus
timbre, transport, manipulare şi orice alte cheltuieli ocazionale.
Materialele semifabricate şi fabricate se vor plăti la preţul ele re
venire rezultând din registrele morii.
Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale va plăti, de asemenea,
Centrului Naţional de Românizare toate sumele im·cstite de acesta, sub
orice formă, în timpul administraţiei sale, pe bază de acte şi înregis
trări.
Toate sumele pre,·ăzute de prezentul articol se vor plăti de Con
siliul de Patronaj al Operelor Sociale Centrului Naţional de Români zare,
în termen de 6 luni de la data predării.
Art. IV. Domnul ministru subsecretar de stat al românizării, cofo
nizării şi im·entarului este însărcinat cu aducerea Ia îndeplinire a d i s
poziţiunilor prezentului jurnal.
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Maresal Ion Antonescu, Mihai A. Antonescu, Alexandru D. Neagu,
Atta Constantinescu, Ion C. Marinescu, prof. I. Petrovici, general D. I. .
Popescu, prof. dr. P. Tomescu, Titus Dragoş.
10

Nr.

noiembrie

1943

969

M.0.,

P. I, nr. 263, 10 noicmbri'e 1 943, p. 1 0 359

84
1 944, ianuarie 3
Noi, ministru subsecretar de stat la Departamentul Muncii.
Având în vedere di spoziţiunile Legilor nr. 3 825, din 1 940, 5 98
1 94 3 , şi 204, din 1 943.

,

din

Decidem :

Art. I. Nici un evreu si
· nici o evreică, indiferent de vârstă, nu
pot activa sub nici o formă În intreprinderi sau firme, dacă nu au car
nete pentru exercitarea profesiei, eliberate de către Comisariatul general
al problemelor evreieşti.
Orice alte aprobări se socotesc nule.
Art. II. Eneii sau evreicele care au obţinut carnete nu pot sa-ş1
exercite profesia decât la întreprinderea sau firma prevăzută În carnet.
Art. III. Intreprinderile, firmele, precum şi cei care au salariaţi
evrei cu carnete eliberate de comisariat sunt obligaţi a-i dubla efectiv
cu elemente de origine etnică română.
Art. IV. Toate intreprinderile şi firmele comerciale, w b orice
formă, care întrebuinţează salariaţi evrei sunt obligate să aibă în per
manenţă un registru-evidenţă, în care toate dublurile vor semna de pre
zenţă în serviciu (la sosire şi plecare), 1>recum şi învoirile sau absen
ţele. Acest registru şi actele de origine etnică ale tuturor salariaţilor vor
fi puse la dispoziţia organelor de control ale Subsecretariatului de Stat
al Muncii.
Art. V. Toţi cei care contra\·in prezentei deciziuni şi care nu vor
respecta dispoziţiunile prevăzute în legile de românizare, precum �i rele
date de Subsecretariatul de Stat al Muncii vor fi pedepsiţi cu închisoare
de la 1 la 5 ani si amendă de la 50 OOO la 500 OOO lei, conform Decrete
lor-legi nr. 3 825, ·din 1 940 şi nr. 204, din 1 septembrie 1943.
Art. VI. Comisariatul general pentru problemele evreieşti, Ofici ul
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Central de Românizare şi Inspectoratul General al Muncii sunt însărci
nate cu aducerea Ia îndeplinire a prezentei deciziuni.
Dată la 3 ianuarie 1944.
Ministru subsecretar d e stat,
arh. I. D. ENESCU
Nr.

100

990

M . O . , P. I,

nr. 4, 5 ianuarie 1944, p. 50

85
1944, ianuarie 1 0
Prin decizia dlui ministru subsecretar de stat la Departamentul
Muncii, nr. 102 064 , din 10 ianuarie 1944, toate Întreprinderile sau fir
mele care au salariati
. evrei, indiferent de vârstă si indiferent de ce
funcţiuni au, care îşi exercită profesiunea pc bază d e carnete eliberate
de Comisariatul general pentru problemele evreieşti sunt obligate să
îşi dubleze personalul evreiesc în mod efectiv, cu elemente de origine
etnică română şi cu aprobarea Oficiului Central de Românizare.
ln termen de 20 zile de la data prezentei deciziuni, nu se mai
admit salariaţi e\'rei sau evreice la întreprinderi sau firme care să nu
fie dublaţi, indiferent de specialitatea lor.
Intreprinderile sau firmele pot dubla singure salariaţii evrei şi
eneice ce au, însă sunt obligate a cere aprobarea acestor dubluri Ofi
ciului Central de Românizare.
Dublurile pot fi făcute şi cu salariaţii din întreprinderea sau firma
respectivă ; în acest caz, locurile devenind vacante prin promovarea cle
mentului etnic român ca dublant nu vor putea fi desfiinţate, urmând a
se completa prin numiri noi din afară, cu elemente de origine etnică
română.
Intreprinderile sau firmele sunt obligate a încredinţa dublurilor
lucrările ce au evreii sau evreicele pe care îi dublează.
Aceeaşi obligaţiune o au evreii şi evreicele cc sunt dublaţi în
scopul formării elementelor etnice române de specialitate.
Toţi cei care contravin prezentei deciziuni şi care nu vor respecta
dispoziţiunile prevăzute în legile de românizare şi deciziunile Subsecre
tariatului de Stat vor fi sancţionaţi cu închisoare corecţională de la 1
Ja 1 5 ani, cu amendă de la 50 OOO la 500 OOO Iei, conform Decretelor-legi
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nr. :l 8�5.
derii.

d i n 1 940, 204,

di n

1

septembrie 1943 şi cu închiderea întreprin

Yor fi aspru sancţionaţi, de asemenea, dublanţii care vor lipsi sau
care, din rea voinţă şi de conivenţă cu evreii pe care îi dublează, nu-şi
vor fi însuşit în timp uti l cunoştinţele necesare serviciului.
M. O . , P. I, nr . HI, 13

ianuarie

1 944, p. 1 9 3- 1 94.

86
1 944, ianuarie 31
RAPORTUL DLUI MINISTRU AL FINANŢELOR.
ŞI DLUI MINISTRU SUBSECRETAR DE STAT
AL ROMÂNIZĂRII, COLONIZARII ŞI INVENTARULUI,
CATRE DL MAREŞAL ION ANTONESCU,
CONDUCATORUL STATULUI
Domnule Mareşal,
Alăturatul proiect de lege îşi propune să realizeze o nouă reparti
zare a încasărilor făcute de Centrul Naţional de Românizare.
Proiectul prevede ca, din totalitatea încasărilor, Centrul Naţional
de Românizare să-şi acopere mai întâi totalitatea cheltuielilor prevăzute
în buget, iar excedentul să fie împărţit în cote egale între Ministerul
Finantelor si Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării si In
vcnta ;ului. ·Iar cota cc va reveni Subsecretariatului de Stat al Români
zării, Colonizării şi Inventarului, de acord cu Ministerul Finanţelor,
urmează să fie repartizată prin deciziunea ministrului subsecretar de
stat al românizării, colonizării şi inventarului, între Institutul de Credit
Românesc, în vederea majorării capitalului şi Oficiul Naţional a l Colo
nizărilor pentru fondul de i nvestiţii în regiunile colonizate.
Participarea Subsecretariatului de Stat la excedentul bugetar al
Centrului Naţional de Românizare se justifică prin necesitatea accen
tuării politicii de credit, necesară etapei constructive a românizării vieţii
economice, care, cu fondurile actuale repartizate Institutului de Credit
Românesc, nu constituie decât un început insuficient.
17

-

cd. 685
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Repartizarea unei părţi din excedentul Oficiului Naţional al Colo
nizărilor se justifică pe considerentul că şi colonizarea constituie, sub un
alt aspect, tot o operă de românizare în anumite regiuni.
In acelaşi timp, alăturatul proiect de lege constituie un fond de
reparaţie, construcţie şi reconstrucţie la Centrul Naţional de Români
zare. Acest fond se justifică prin necesitatea de a reconstrui imobilele
care au fost obiectul realizării unui risc, cât şi prin nevoia întreţinerii
bunurilor intrate în patrimoniul său.
Atât fondului de investiţii în regiunile de colonizare, cât �i fon
dului de reparaţie, construcţie şi reconstrucţie le sunt date caracterul
de fonduri cu afectaţiune specială, al căror excedent se raportează în
bugetele anilor următori, pentru că numai astfel operaţiunile c ă rora e!e
le corespund pot fi efectuate în cadrul unui plan ge n e ra l, susceptibil de
a fi realizat În etape.
Proiectul mai prevede, ca dispoziţiuni tranzitorii, alimentarea fon
dului de reparaţie, construcţie şi reconstrucţie, precum şi majorarea
capitalului Institutului de Credit Românesc, din sumele neîntrebuinţate,
de la articolele bugetare ale Centrului Naţional de Românizare, cores
punzând asigurărilor, reparaţiilor şi subvenţiei, prevăzute pentru Insti
t utul de Credit Românesc.
Totodată, propunem abrogarea Legii nr. 550, din 28 august 1 9 -13 .
pentru asigurarea bunurilo!' Centrului Naţional de Românizare 1 , deoa
rece, prin crearea fondului de reparaţie şi construcţie al C e nt ru l u i Ka
ţional de Românizare, se soluţionează în condiţiuni mult m a ! bune pro
blema reconstruirii bunurilor distruse prin rea!iza!'ea yreunui risc.
In sfârşi t, proiectul mai cuprinde o ultimă pi·oblemă. In s ch imb ul
bunurilor C'.'reieşti trecute în patrimoniul statului, pe baza legilor spe
ciale, Centrul Naţional de Românizare este obligat să emită rentă pro
ducătoare de o dobândă de 3 0/0 , cu începere de la data luării în posesie
a acestor bunuri.
Cum războiul a impus tuturor românilor sacrificii mari, am s:icctit
că înglobarea acestei dobânzi la capita!ul datorat pe toată clura�a războ
iului constituie un act chibzuit.
De aceea, în proiect se prevede această capitalizare a dobânzilor pc
toată durata războiului, iar sumele echivalente cu dobânzile respcctin·
urmează să fie vărsate Centrului Naţional de Românizare, cu titlu de
împrumut Ministerului Finanţelor, care însă le va restitui la emiterea
rentelor şi după terminarea războiului, în vederea amortizării.
Dacă şi Domnia Voastră sunteţi de acord cu dispoziţiunile alătu
ratului proiect de decret-lege, vă rugăm să binevoiţi, în temeiul dispo
ziţiunilor Decretelor-legi nr. 3 052, din 5 septembire şi nr. 3 072, din
7 septembrie 1 940, a-l aproba şi semna.
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Primiţi, vă rugăm, domnule mareşal, Încredinţarea Înaltei noastre
consideraţiuni.
Ministrul finanţelor,

ALEXANDRU D. NEAGU
Ministru subsecretar de stat
al românizării, colonizării şi inventarului,

OVIDIU VLADESCU

1944, ianuarie 3 1
Nr. 3 5 964

M.O. , P. I, n r . 2 8 , din 3 feb1 u u r i c 1944, p. 8 10-8 1 1
1

Vezi doc. 79.

1 944, februari e,

2
ANTONESCU
T·.'!:a:reşal al României
şi
Conducătorul Statului

Asupra raportulu i d lui rn i >: i '-. l n_i ci.l fhanţelor şi al dlui ministru
s ubsecr etar de stat al românizării, colonizării şi inventarului, cu n r .
35 964, d i n 3 1 ianuarie 1944,
în baza dispoziţ.iunilor Decretelo r legi nr. 3 052, din 5 septemb ri e
şi nr. 3 072, din 7 septemlJrie 1 9-1 0,
Am decretat şi decretez :
-

'

QECRET LEGE
PRIVITOR LA MODUL DE REPARTIZARE
A INCAS.\RILOR CENTRULUI NATIONAL
,
DE ROMANIZARE
-

Art. 1. Op;:-raţi anile de Încasări şi plăţi, de orice natură, ale Cen
trului Naţional de Românizare se fac prin conturi speciale, deschise la
Casa de E"::o nomii şi Cecuri Poştale.
Art. 2. Dobânda de trei la sută, prevăzută de art. 8 alin. 1, al De
cretului-lege nr. 3 3 1 7 , publi ca t în Mon i t o r ul Oficial din 5 octombrie
1940 ; art. 6, alin. 1, al Decretului-lege nr. 3 968, publicat în Monitorul
Oficial din 4 decembrie 1940 ; art. 14 al Legii nr. 254, publicată în Mo
nitorul Oficial din 28 martie 1941 1 ; art. 1 1 al Legii nr. 392, publicată
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î n Mon itorul Oficial din 3 mai 19-11 1 ; art. 1, alin. 1 şi art. 1 7 ale Legii
nr. 202, publicată în Monitorul Oficial din 10 octombrie 1941 1, cuvenită
encilor, de la data pierderii dreptului de folosinţă a bunurilor trecute
î n patrimoniul statului până la trecerea a rmatei române pe picior de
pace, se capitalizează şi se adaugă la i ndemnizaţia stabilită pentru fie
care bun în parte.
Centrul Naţional de Românizare \'a avansa Tezaurului purtător, cu
titl u de împrumut, o sumă egală cu Yaloarea totală a dobânzil01· prevă
zute la ali neatul precedent.
Până l a stahilirca definitivă a cuantumului anual al acestor dobânzi,
Centrul Naţional ele Românizare ' a a\·ansa Ministerului Finanţelor o
sumă anuală de Ici 900 OOO OOO.
Ulterior stabilirii cle finitiYe a cuantumului anual al acestor dobânzi,
Centrul Naţional de Romfmizarc Ya vărsa Ministerului Finanţelor sau
va primi de la acesta diferenţa.
Sumele împrumutate Yor fi resti tuite de Ministerul Finanţelor Cen
trului Naţional de Românizare, la emisiunea ratei de 30/0, pentru a servi
cu precădere la achitarea a nuităţilor.
Art. 3. Excedentul bugetar al Centrului Naţional de Românizare se
\'a repartiza trimestrial, în cote egale de 500;0, între Ministerul Finanţe
lor si Subsecretariatului de Stat al Românizării, Colonizării si Inventa
rului . Cota repartizată Subsecretariatului va fi alocată, în p roporţia cc
se ,-a stabili, de acord cu Ministerul Finanţelor, prin decizia ministrului
subsecretar de stat al românizării, colonizării si i nventarului, Institu
tului de Credit Rom<încsc, pentru majorarea ca p italului său şi Oficiului
Naţional al Colonizărilor, pentru crearea unui fond bugetar cu afectaţiunc
specială, denumit „Fond de i n\·estiţii în regiunile de colonizare".
Art. 4. „Fondul de i nvestiţii în regiunile de colonizare", înscris
în hugetul Oficiului Naţional al Colonizărilor, ·u rămâne în permanenţă
la dispoziţia sa, sumele ncî n trclmi n ţ�te raportându-se cu aceeaşi desti
naţie la bugetul anului următor.
Art. 5. In vederea acoperirii cheltuielilor necesare reparaţiei
construirii şi reconstruirii imobilelor, instalaţiunilor de orice natură a le
lu crări lor aflate în administraţia Centrului Naţional de Românizare, se
creează un fond bugetar cu afectaţiune s1>ecială, denumit „Fondul de re
paraţii, construcţii şi reconstrucţii".
Art. 6. Pentru executarea cheltuielilor de reparaţii, construcţi i şi
reconstrucţii pc exerciţiul financiar 194:1-1944 şi pentru majorarea ca
pitalului Institutului de Credit Românesc, se deschide pe seama Centrului
Naţional de Românizare un credit extraordinar special î n sumă de lei
,

1 87 OOO OOO.

Prin derogare de la dispoziţiunile art. 30 şi 66 ale Legii contabili
tăţii publice, alimentarea creditului prevăzut la alineatul precedent se
va face cu disponibilul creditelor prevăzute la art. 62, 80, 84 din buge
tul de cheltuieli a1c Centrului Naţional de Românizare, pe exerciţiul
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1 943-1944, care m acest scop se Ya anula din buget şi ,·ira la creditul
respectiv.
Art. 7. Din creditul extraordinar special deschis pe scama sa, Cen
trul Naţional de Românizare va ,·ărsa de îndată Institutului de Credit
Românesc o cotă de 40 la sută, iar din restul de 60 la sută îsi va consti
tui fondul pentru reparaţia, construcţia şi reconstrucţia im�bilelor for
mând patrimoniul său.
Art. 8. Sumele neîntrebuinţate, până la sfârşitul fiecărui an finan
ciar, clin „Fondul de reparaţii, construcţii şi reconstrucţii" vor fi repor
tate, cu aceea�i destinaţie, în bugetul anului următor.
Art. 9. Legea nr. 550, din 28 august 1 9,13, precum şi orice alte dis
poziţ iuni contrare prezentei legi sunt şi rămân abrogate.
Dat în Bucureşti, la 2 februarie 19.:14.

ANTONESCU
Mareşal al României
si

Conducăto �ul Statului
Ministrul finanţelor,
ALEXANDRU D. NEAGU

Ministru subsecretar de stat
al românizării, colonizării şi înzestrării,
OVIDIU VLADESCU
Nr. 231
M.0„ loc. cit. , p. 810
l

Vezi doc. 1 2, 24, 35, 39.

87
1944, martie 8
LEGEA NR. 1 2 7
ANTONESCU

Mareşal al României
si
Conducători'.i l �Hatului
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Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU EVIDENŢA, PLASAREA ŞI CONTROLUL
PERSONALULUI DIN SERVICIILE CASNICE
CAPITOLUL I
DISPOZIŢIUNI GENERALE
Art. 3. Evreii sunt opriţi a menţine în serviciu, a angaja sau a
utiliza, sub orice formă, în serviciile casnice alt personal decât cel de
religie mozaică.
Sunt evrei, în înţelesu) prezentei legi, toţi cei socotiţi astfel de
Legea pentru românizarea personalului din întreprinderi, publicată în
Monitorul Oficial, nr. 2 70, din 1 940 1•
De Ia dispoziţiunile de mai sus sunt exceptaţi :
a. familiile evreilor ai căror membri locuind împreună sunt toţi
creştinaţi înainte de 1 ianuarie 1938 ;
b. familiiile în care unul din soţi este creştin şi de origine etnică
română ;
c. medicii, pentru personalul întrebuinţat exclusiv Ia cabinetele
medicale.
Autorizaţiile pentru excepţiunile de mai sus se acordă, pe bază de
acte, de către Ministerul Muncii, Sănătătii si Ocrotirilor Sociale, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne 2.
•

Dat în Bucureşti, la

8

martie

·

1 944.

ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Conducătorul Statului
Ministru subsecretar de stat al muncii,
arh. I. D. ENESCU

Ministrul justiţiei,
ION C. MARINESCU

Ministrul afacerilor interne,
general de corp de armată D. I. POPESCU

Iv1.0., P.

I,

nr.

5 8 , din O m<irtie 1 944, p. 1 948
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1

�

Vezi doc. 16.

Legea privind interzicerea pentru evrei de a folosi servitoare creştine a fost
pusă în discuţie de mareşalul Ion Antonescu în Consiliul de Miniştri din 4 aprilie
1941, în următorii termeni : „Ovreii să se servească de ovrei. Din această cauză,
nici român i i nu găsesc servitoare, căci aceştia le plătesc bine şi servitoarele aces
tea mai tră i es c şi cu ovreiul sau cu copiii lui. ln toate casele ovreilor din Bucu
reşti, vedeţi că sunt angajate fetele cele mai durdulii care vin din Transilvania
pentru băieţii j idanilor şi apoi acestea se duc acasă şi fac copii cu sânge j idovesc
ş i rasa .�e duce peste cap. Este o măsură ele apărare rasială pe care trebuie s-o
luă m . Să stud iaţi această problemă pe plan juridic, ca să-i găsim o bază legală"
( A r!�. St. Duc., fond P.C.M., Cah„ dos. 479/1941, fila 302).

88
1� H i ,

martie 2 3

R APORTUL DLUI MINISTRU SUBSECRETAR DE STAT
AL ROMÂNIZĂRII, COLONIZĂRII ŞI INVENTARULUI,
CĂTRE DL MAREŞAL ION ANTONESCU,
CONDUCĂTORUL STATULUI
Domnule Mareşal,
Centrul Naţional de Românizare funcţionează actualmente pe te
meiul Legii nr. 1 75, din 6 martie 1942.
Organizarea acestei instituţii prezintă însă două defecte fundamen
tale şi anume : în primul rând, Centrul Naţional de Românizare este
organizat ca o instituţie publică încadrată în ordinea administrativă ; î n
al doilea rând, lucrările acestei instituţii sunt centralizate aproape î n
întregimea lor.
lntr-adevăr, aceste două caracteristici ale actualei organizări consti
tuie defecte fundamentale.
ln primul rând, Centrul Naţional de Românizare nu poate avea
structura unei autorităţi administrative, pentru că rosturile sale sunt
altele decât acelea de a participa într-o cât de mică măsură la îndeplini
rea unui serviciu public. Centrul Naţional de Românizare este posesorul
unui patrimoniu supus lichidării.
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Fiind deci un deţinător provizoriu al acestui patrimoniu, misiunea
Centrului Naţional de Românizare este să administreze aceste bunuri
până ce ele vor fi lichidate.
A face exploatarea de bunuri cu aplicarea Legii contabilităţi pu
blice şi cu organizarea adecvată numai unei autorităţi administrative
este a împiedica de la început Centrul Naţional de Românizare de a ob
ţine vreun rezultat.
In al doilea rând, bunurile Centrului Naţional de Românizare sunt
variate şi distribuite pe întinsul întregii ţări. A centraliza lucrările 1a
sediul i nstituţiei din capitala ţării Înseamnă a produce o prăpastie Între
patrimoniul instituţiei şi instituţia însăşi. Niciodată organele centrale
nu vor avea o informaţie suficientă asupra situaţiunii bunurilor aflate
În altă parte decât În capitala ţării. Şi cum deciziunea este rezervată
numai organelor centrale, rezultă în fapt că ori nu se ia o măsură po
trivită cu situaţia reală, ori se ia cu o aşa de mare întârziere, încât ea
devine ineficace.
Aceste motive fac necesară alcătuirea unei noi legi pentru organi
zarea Centrului Naţional de Românizare, care să ţină seama de insu
ficienţele legilor existente, adaptând organizarea instituţiei la nevoile
revelate de realitate.
Alăturatul proiect este conceput pe u rmătoarele idei fundamentale :
î n primul rând, adaptarea legii la natura însăşi a funcţiunii pe care
Centrul Naţional de Românizare o are de î ndeplinit ; î n al doilea rând,
o deconcentrare a lucrărilor, dându-se organelor locale, În limite raţio
nale, competenţă, drept de iniţiativă şi obligaţie la răspundere ; în al
treilea rând, organizarea controlului activităţii organelor locale.
In cadrul primului principiu, se poate face o distincţie fundamen
tală între misiunea de a lichida şi aceea de a administra şi exploata
bunurile încredinţate Centrului Naţional de Românizare.
Lichidarea bunurilor constituie un punct de program politic. Prin
lichidare, se obţine realizarea programului constructiv de românizare a
bunurilor, pentru că distribuirea acestora se va face nu numai cu grija
realizării valorii lor, ci cu aceea de a asigura efectiva românizare a
patrimoniului Centrului Naţional de Românizare.

Pentru acest motiv, alăturatul proiect de lege reţine pentru mi·
nistrul subsecretar de stat dreptul de a se pronunţa asupra vânzărilor
de bunuri imobile.
ln ceea ce priveşte însă administrarea şi exploatarea bunurilor,
acestea, fiind operaţiuni cu caracter comercial, trebuie încredinţate
Centrului Naţional de Românizare, prin organele sale de conducere şi
de execuţie, centrale şi locale, ca având un contact direct cu patrimoniul
a cărui exploatare îi este încredinţată.
Dar şi sub acest aspect, cum Centrul Naţional de Românizare
este un organ esenţialmente de exploatare, urmează să se introducă în
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organizarea acestei instituţiuni o separaţie fundamentală între ceea
constituie organ patrimonial şi ceea ce este organ administrativ.

ce

Atât În vederea unei mai bune gospodăriri a patrimoniului Cen
trului Naţional de Românizare, cât şi pentru urgentarea realizării ope
rei de românizare, prin trecerea bunurilor aparţinând acestui C'entru
În proprietatea românilor etnici, am alcătuit alăturatul proiect de de
cret-lege, conţinând dispoziţiuni rezultate din confruntarea legilor exis
tente cu nevoia cărora ele sunt chemate să le răspundă.
Totodată, textele inserate în dispoziţiunile finale şi tranzitorii
modifică şi alte dispoziţiuni clin legile ce cârmuiesc materia dată în
competenţa Centrului Naţional de Românizare.
Astfel, tot în vederea urgentării operei de românizare, am pre
văzut în alăturatul proiect de decret-lege dispoziţiunile pentru lărgirea
sferei instituţiunii răscumpărării de către românii etnici a bunurilor
stăpâuite ele aceştia in indiviziune cu Centrul Naţional de Românizare,
posibilitatea vânzării, prin tratare, prin bună învoială, sau tratare di
rectă a bunurilor al căror titular exclusiv este Centrul Naţional de
Homânizare, precum şi posibilitatea de scutire de la trecerea în patri
moniul Centrului Naţional de Românizare a bunurilor imobile de orice
categorie stăpânite de evreice, cu condiţia ca acestea să Ie tran,;mită
soţilor romfmi etnici sau copiilor creştini rezultaţi din căsătorie.
fo acest ultim caz, art. III al Legii nr. 143, din 10 martie 1 943,
cere condiţia suplimentară c::i transmisiunea să se opereze numai în
cazuri excepţionale, bine dovedite 1•
Textul modificator, ţinând seama de dificultatea în care se găse!lc
români etnici de a dobÎncli bunurile soţiei sau mamei evreice, a su
primat această condiţie, începând scutirea de trecere în patrimoniul
statu!ui cu formalităţile prevăzute ele Legea nr. 143, din 1943, fără ca
să mai fie necesară arătarea vreunui caz excepţional, bine dovedit.
Dacă şi Domnia-Voastră sunteţi de acord, vă rugăm să binevoiţi
ca, în conformitate cu clispoziţiunile Decretelor-legi nr. 3 052, din 5
septembrie si nr. :J 072, din 7 septembrie 1940, să daţi cuvenita aprobare
şi semnătură decretului-lege alăturat.
Primiţi, vă rugăm, domnule mareşal, asigurarea înaltei noastre
consideraţiuni.
Ministru subsecretar de stat,
OVIDIU VLĂDESCU
1 944, martie 23
Nr. 43 862
M.O., P. I, nr. 1 1 8, 28 mai 1 944, p. 4 086
1 Vezi doc. 75.
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1944, mai 19
LEG EA NR. 2.86
ANTONESCU
al Români'ei
şi
Ccnducătorul St�tului
l\1areşal

kmpra raportului dlui ministru subsecretar de stat al românizării,
colonizării şi inventarului, cu nr. 43 862, din 23 martie 1 944,
Având î n vedere dispoziţiunile Decretelor-legi nr. 3 052, din 5 sep·
tembrie şi nr. 3 072, din 7 septembrie 1 940,
Am decret::tt � i

dccretitm :

:JECRET-LEGE
RT:GRGANIZAREA CENTRULUI
NA?'lONAL DE ROMÂNIZARE

PENTRU

TITLUL
DISPOZIŢIUNI

I

GENERALE

Art. 1 . Centrul Naţional de Românizare (C.N.R.) se r<:)orgrmizează
potrivit dispoziţiunilor prezentei legi.
Centrul Naţional ele Românizare este o instituţie cu personalitate
juridică, tutelată de Subsecretariatul ele Stat al Românizării, Colonizării
şi Inventarului.
Art. 2. Centrul Naţional de Românizare are sediul în Capitala
ţării.
Art. 3. Centrul Naţional de Românizare arc dr�pt scop de a întări
clementul etnic românesc, contribuind la românizarea \ icţii economice,
comerciale şi industriale.
!n vederea realizării acestui scop, Centrul Naţional de Românizare
p reia, administrează, distribuie şi lichidează bunurile intrate în patri
moniul său.
Tot el poate administra şi conserva bunurile părăsite ale persoa
nelor care nu au lăsat procuratori sau administratori în ţară, în confor
mitate cu dispoziţiunile Legii nr. 82, din 31 ianuarie 1 942, pentru admi
nistrarea bunurilor părăsite.
Art. 4. Patrimoniul actual al Centrului Naţional de Românizare
este format din toate bunurile intrate în patrimoniul statului, pe baza
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Decretelor-leg i nr. :1 347 1, publicat în Monitorul Oficial n. 233, din !';
octombrie 1 940 ; nr. :J 810 �. publicat în Monitorul Oficial nr. 371, din
1 ; noiembrie 1 9 -10 ; a Legilor nr. 254 :i, publicată în Monitorul Oficial
nr. H, din 28 martie 1941 ; nr. 2 58, publicată în Monitorul Oficial nr. 7 5,
d i n 29 martie 1941 ; nr. 902, publicată în Monitorul Oficial nr. 240, din
1 0 octombrie 1941 ; nr. 903, publicată în Monitorul Oficial nr. 240, din
10 octombrie 1 94 1 ; a Decretului-lege nr. 3 968, publicat în Monitorul
Oficial nr. 286, din 4 decembrie 1 940 " ; a Legii nr. 499, publicată în
Monitorul Oficial nr. 152, din 3 iulie 1 942 "• precum şi pe baza tratatelor
ş i convenţiunilor de re patriere şi schimb de populaţie încheiate cu Bul
garia şi Germania.
Vor intra, de asemenea, în patrimoniul Centrului Naţional de Ro
rnfmizare şi toate Imnurile destinate scopului românizării vieţii econo
mice şi cele fără stăpân de pe teritoriul ţării, care nu au o afectaţiune
specială prin lege.
Art. 5. Centrul Naţional de Românizare are următoarele atribu
ţiuni :
a) organizează, conduce şi supra\·eghează lucrările ptntru luarea
în primire a bunurilor intrate în patrimoniul său.
Centrul National ele Românizare este autorizat a face toate cerce
tările necesare, î n vederea identificării bunurilor intrând în dispoziţiu
nile legilor prevăzute la art. :J de mai sus care nu i-au fost aduse la
cunoştinţă, potrivit acelor legi ;
b) exploatează aceste bunuri, ţinc evidenţa şi contabilitatea lor ;
c) distribuie şi lichidează aceste bunuri după normele stabilite de
Legea pentru administrarea şi Jichidarea bunurilor Centrului Naţional
de Românizare ;
d) contribuie Ia românizarea vieţii economice, comerciale şi in
dustriale.
TITLUL II
ORGANELE DE CONDUCERE, EXECUŢIE ŞI CONTROL
Art. 6. Centrul Naţional de Românizare are următoarele organe :
a) organ de conducere ;
b) organe de execuţie ;
c) corpul de supraveghere şi control.
CAPITOLUL I
Art. 7. Organele de conducere sunt :
a) comitetul de direcţie ;
b) directorul general.
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Secţiunea I
COMITETUL DE DIRECŢIE
g) statuează, în conformitate cu dispoziţiunile Legii pentru admi
nistrarea şi lichidarea bunurilor Centrului Naţional de Românizc:re,
asupra :
1. arendării bunurilor forestiere ;
2. arendării bunurilor industriale sau comerciale de orice fel ;
:J. arendării moşiilor având o suprafaţă mai mare de 25 hectare,
a viilor, livezilor de pomi fructiferi, a grădinilor de zarzavat, flori şi
plante medicinale, având o su1nafaţă mai mare de 10 hectare, a fermelor,
crescătoriilor de animale sau de păsări, având o suprafaţă mai mare
de 5 ha ;
4. fracţionării bunurilor rurale, î n vederea arendării lor ;
5. dărâmării imobilelor î n cazurile şi condiţiunile legale ;
6. exercitării dreptului d e preempţiune î n cazurile prevăzute
de lege ;
7. prelungirii contractelor de închiriere sau arendare, pentru toate
categoriile de bunuri ;
8. cererilor de închiriere a mai multor bunuri aceleiaşi i>ersoane,
în conformitate cu dispoziţiunile Legii pentru administrarea şi lichidarea
bunurilor Centrului National de Românizare ;
9. restituirii sum�lor încasate cu orice titlu, fără cauză ;
10. rezilierii
contractelor de locuinţe privind bunurile necesare
instalării şi funcţionării Subsecretariatului de Stat al Românizării, Colo
nizării şi Inventarului şi i nstituţiunilor tutclate de acesta ;
1 1 . rezultatului vânzărilor prin licitaţie publică a bunurilor mobile,
precum şi a condiţiunilor de plată în cazul vânzărilor de bunuri către
cei care se încadrează în ordinea de preferinţă instituită prin Legea
pentru admin istrarea şi lichidarea bunurilor Centrului Naţional de Ro
mânizare ;
12. autorizaţiei de înstrăinare a bunurilor dobândite de Ia Centrul
Naţional de Românizare, înainte de expirarea termenului de cinci ani,
pre,·ăzut de Legea pentru administrarea şi lichidarea bunurilor Centru
lui Naţional de Românizare ;
1 3 . preţului de vânzare a bunurilor mobile către ministere, guver
năminte, regii publice şi orice alte administraţii publice ;
1 4. valorificării drepturilor de orice natură asupra subsolului apar
ţinând Centrului Naţional ele Românizare ;
15. avizelor date de comisiunile instituite pe lângă Centrul Naţional
de Românizare, î n conformitate cu legea pentru administrarea şi lichida
rea bunurilor Centrului Naţional de Românizare ;
h) propune :
1. trecerea bunurilor î n proprietatea ministerelor, regiilor publice
şi oricăror alte administraţii publice ;
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2. trecerea bunurilor î n fondul imobiliar al colonizărilor ;

�L

vânzarea de vase şi 1>lutitoare î n condiţiunile prevăzute de Legea
administrarea şi lichidarea bunurilor Centrului Naţional de Ro
mânizare ;
i) avizează asupra bugetului şi planului financiar al Centrului Na
ţional de Românizare, întocmite de directorul general, înainte de a fi
supuse aprobării ministrului subsecretar de stat.
ln afară de aceste atribuţiuni, comitetul de direcţie va putea exer
cita şi p e cele delegate de ministrul subsecretar de stat al românizării,
co2onizării şi i nventarului, prin decizia sa.
pentru

CAPITOLUL II

Secţiunea I
SUEDIRECŢIA GENERALA A PATRIMONIULUI, EXPLOATARII ŞI
CONTABILITĂŢII PATRIMONIALE
Art. 15. Subdirecţia generală a patrimoniului, exploatării şi conta
bilităţii patrimoniale, condusă de un subdirector general, ajutat de doi
directori, are următoarele atributiuni :
a) preluarea, exploatarea, �dministrarea, evaluarea şi evidenţa bu
nurilor formând patrimoniul Centrului Naţional de Românizare ;
b) lichidarea bunurilor i ntrate definitiv în patrimoniul Centrului
Naţional de Românizare ;
c) contabilizarea operaţiunilor financiare privind bunurile admi
ni5trate de Centrul Naţional de Românizare.
Art. 1 6. Subdirecţia generală a patrimoniului, exploatării şi contabilităţii patrimoniale are :
a) Direcţia exploatării bunurilor ;
b) Direcţia financiară şi a contabilităţii patrimoniale ;
c) Serviciul administrativ.
I. DIRECŢIA EXPLOATĂRII BUNURILOR
Art. 1 7 . Direcţia exploatării bunurilor are următoarele servicii :
a) serviciul inventarului ;
b) serviciul bunurilor urbane ;
c) serviciul bunurilor agricole şi rurale ;
d) serviciul bunurilor forestiere ;
e) serviciul bunurilor industriale şi miniere ;
f) serviciul vaselor, 1>lutitoarelor şi creanţelor ;
g) serviciul licitaţiilor şi notelor contractuale ;
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h) serviciul lichidărilor '.'i atribuirilor ;
i) serviciul comercial.
Art. 1 8. Serviciul inventarului ţine evidenţa bunurilor formând
patrimoniul Centrului Naţional de Românizare, după natura lor, pe uni
tăţi locative şi valori.
Serviciul bunurilor urbane, bunurilor agricole şi rurale, bunurilor
industriale şi miniere, vaselor, plutitoarelor şi creanţelor se ocupă cu
preluarea, exploatarea şi administrarea bunurilor respective.
Serviciul licitaţiilor şi notelor contractuale se ocupă cu întocmirea
lucrărilor pentru publicarea caietelor ele sarcini ale licitaţiilor pentru
închirierea, arendarea, atribuirea şi vânzarea bunurilor aparţinând Cen
trului Naţional de Românizare, pentru procurarea de furnituri sau orice
alte materiale necesare exploatării şi administrării, conform dispoziţiu
nilor legii prezente, a bunurilor administrate de Centrul Naţional de
Românizare.
întocmeşte lucrările şi face propuneri directorului general şi comi
tetului de direcţie, în cadrul competenţei respective, cu privire la rezul
tatul licitatiilor.
·
Face recepţia materialelor şi lucrărilor, potrivit normelor cuprinse
în prezenta lege.
încheie notele contractuale şi urmăreşte perfectarea contractelor de
închiriere, respectiv arendare, a bunurilo r administrate ele Centrul Na
ţional de Românizare, ţinând scama de rentabilitatea acestora.
lncleplinc.şte, de asemenea, lucrările premergătoare lichidării, atri
buirii în folosinţă şi definitivă, precum şi afectării anumitor bunuri fon
dului imobiliar al colonizărilor, potrivit dispoziţiunilor Legii pentru ad
ministrarea şi lichidarea bunurilor Centrului Naţional de Românizare.

Secţiunea III
ADMINISTRAŢIILE GENERALE
Art. 35. Bunurile Centrului National ele Românizare situate î n
cuprinsul aceluia?i judeţ sunt adminis trate, exploatate ş i supraveghea{c
printr-o administraţie generală, condusă de administratori generali.
Dacă nevoile judeţului impun, prin numărul, valoarea, importanţa
şi răspunderea bunurilor, se vor putea numi mai mulţi administratori
generali şi subatlm i n i s t ratori.
Art. 37. Administratorii generali au următoarele atribuţiuni :
6. identifică bunurile cvreic�ti în patrimoniul Centrului Naţional
de Românizare prin legi speciale �i nedeclarate de foştii lor proprietari ;
7. admini5trează bunurile aparţinând Centrului Naţional de Rom â
nizare, cu competenţa preyăzută la acest articol ;
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8. supraveghează administraţia tuturor bunurilor Centrului Na
ţional de Românizare situate în judeţul respectiv ;
9. fac toate actele de conservare a bunurilor Centrului Naţional de
Românizare ;
10. informează Centrul National de Românizare de fiecare bun în
parte şi execută toate hotărârile Îuate de organele superioare ale Centru
lui National de Românizare ;
i"L fac, prin organele sale, toate cercetările şi dau toate avizele
cerute de Centrul National de Românizare ;
12 .ikătuiesc proiectul de buget al administraţiei generale şi il
înaintează directorului general al Centrului Naţional de Românizare,
pentru a fi avut î n vedere Ia întocmirea planului financiar de exploatare
a bunurilor formând patrimoniul Centrului Naţional de Românizare ;
13.· închiriază sau arendează, prin tratare directă, î n condiţiunile
stabiiite prin Legea pentru administrarea şi lichidarea bunurilor Cen
trului Naţional de Românizare :
<1) imobile urbane ;
b) imobile situate în vatra satului, cu terenul aferent, dacă acest
teren nu depăşeşte 1/2 ha ;
c) terenurile de cultură până Ia suprafaţa de maximum 2 ha ;
d) viile, livezile şi pomii fructiferi, grădinile de zarzavat, <:vând o
întindere de maximum 1/2 ha ;
14. aprobă adjudecările următoarelor bunuri, pentru care s-a ţinut
licita�ia :
u) terc ;1 J.rile de c uituril şi mo'ft iiic a\'âncl o suprafaţă mai mică
ele 25 ha ;
b) v ii!c, !h· czilc ele pomi fructiferi, grădinile de zarzavat şi flori,
crcscătorii!e de păsări şi animale având o suprafaţă de până la 10 ha ;
c) cazanele de orice categorie pentru fabricarea rachiului şi ţuicii ;
el) morile ţărăneşti.
1 5. aprobă adjudecarea bunurilor mobile, dacă preţul de vânzare
nu depăşeşte 100 OOO lei ;
1 6. dispun ţinerea licitaţiilor pentru arendarea :
a) moşiilor având o întindere de 25 ha - 250 ha ;
b) gaterelor purtate de apă, morilor ţărăneşti cu valţuri, ph·elor
ţărăneşti de postav �;i teascurilor ţărăneşti de ulei ;
c) oricăror bunuri pentru care au primit delegaţie de la organele
competente să adjudece definitiv ;
1 7 . dispune ţinerea licitaţiilor pentru lichidarea bunurilor mobile
având o valoare între 100 000-300 OOO Iei, după o prealabilă autorizare
dată de directorul general.
Condiţiunile de arendare şi termenele înlăuntrul cărora aprobarea
arendării urmează a i nterveni sunt cele prevăzute de Legea pentru aclmi
nistrarea şi lichidarea bunurilor Centrului Naţional de Românizare ;
18. aprobă direct sau printr-un decret confirmat de directorul gene
ral, contractele de închiriere şi arendare încheiate în condiţiunile legii de
.

·
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faţă şi ale Legii pentru administrarea şi lichidarea bunurilor Centrului
National de Românizare.
Art. 38. Pe lângă fiecare administraţie generală, cu excepţie pen
tru administraţiile generale din judeţul Ilfov, va funcţiona câte o comi
siune de licitaţie.
·

Art. 40. Administratorii au următoarele atribuţiuni :
J . luarea î n primire a imobilului a cărui administrare şi exploatare
le-a fost î ncredinţată, dresând procese-verbale de luare în primire ;
2. conservarea ş i întreţinerea acestor bunuri, potrivit naturii şi
destinaţiei lor ;
:1. î ncheierea contractelor de închiriere ;
-1. supravegherea consemnării chiriilor şi oricăror altor venituri pro
venind din exploatarea bunurilor a căror administraţie le-a fost încre
dinţată ;
5. reprezentarea Centrului Naţional de Românizare î n faţa autorită
ţilor şi particularilor, in vederea îndeplinirii misiunii de administrator
ce le-a fost încredinţată ;
6. administrarea şi exploatarea bunurilor în cauză, potrivit instruc
ţiunilor primite de la organele competente ;
i. ţinerea la curent a conturilor de gestiune a unităţilor locative
a căror administrare le-a fost î ncredinţată ;
8. supravegherea res1>ectării de către locatari a clauzelor con
tractuale.
indeplinirea acestor atribuţiuni se va face în cadrul administratiei
generale, sub directa ş i permanenta supraveghere a aclministraton;lui
general.
CAPITOLUL III
CORPUL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL
Art. 4 1 . Corpul de supraveghere şi control funcţionează lle lângă
direcţia generală. EI este compus din controlori generali, controlori spe
ciali şi controlori şi este condus de un controlor general.

TITLUL III
DESPRE ATRIBUTIUNILE PROPRII ALE MINISTRULUI
SUBSECRETAR DE S TAT AL ROMANIZĂRII, COLONIZARII SI
INVENTARULUI ŞI DESPRE TUTELĂ
.

Art. 47. Autoritatea tutelară a Centrului Naţional de Românizare
este Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului.
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Ministrul subsecretar de stat al românizării, colonizării şi inventa
rului are în competenţa sa următoarele atribuţiuni proprii şi de tutelă :
1 . fixează directivele generale ale politicii de românizare ce ur
mează a fi aplicată de Centrul Naţional de Românizare ;
2. stabileşte normele în vederea coordonării activităţii de români
zare a Centrului Naţional de Românizare cu a celorlalte instituţii ;
3. aprobă proiectul de buget al Centrului Naţional de Românizare
şi dispune înaintarea lui Ministerului Finanţelor ;
4. aprobă planul financiar şi bilanţul şi contul de profit şi pierderi
ale exploatării patrimoniului Centrului Naţional de Românizare, dispu
nând înaintarea acestora din urmă lnaltei Curţi de Conturi, spre verifi
care şi descărcarea gestiunii ;
5. aprobă încheierile comitetului de direcţie prin care s-a hotărât
înstrăinarea cu orice titlu a bunurilor definitiv intrate în patrimoniul
Centrului Naţional de Românizare ;
G. aprobă planul general de reparaţii, construcţii şi reconstrucţii ;
i. aprobă î ncheierile comitetului de direcţie referitoare la fondul
de rnlment peste 10 OOO OOO lei ;
8. aprobă avizele consiliului de avocaţi privitor la retragerea sau
neexecutarea căilor de atac ;
9 . aprobă bugetul şi planul financiar ;
10. aprobă avizele comisiunilor speciale instituite pe lângă Centrul
Naţional de Românizare, în conformitate cu Legea pentru administrarea
şi lichidarea bunurilor Centrului Naţional de Românizare ;
1 1 . aprobă încheierile comitetului de direcţie, privitoare la trecerea
bunurilor în proprietatea ministerelor, guvernămintelor, regiilor publice
şi oricărei alte administraţii publice ;
13. aprobă
propunerile trecerii bunurilor Î n fondul imobiliar al
colonizării ;
14. aprobă actele de înstrăinare a bunurilor imobiliare ;
15. numeşte :
a) membrii comitetului de direcţie ;
b) membrii comisiunii de cenzori ;
c) administratorii generali ;
16. exercită controlul ierarhic.

Ministrul subsecretar de stat al românizării, colonizării şi i nventa
rului poate delega parte din atribuţiunile sale, prin deciziune publicată
în Monitorul Oficial, consilierilor tehnici ai Subsecretariatului de Stat
al Românizării, Colonizării şi Inventarului, comitetului de direcţie şi di
rectorului general.
lB

-·

cd. 685
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TITLUL IV
DESPRE BUGETUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI PLANUL
FINANCIAR AL EXPLOATARll
Art. 48. Centrul Naţional de Românizare întocmeşte :
a) un buget anual pentru administraţia publică ;
b) un plan financiar pentru administrarea şi exploatarea patrimo
niului.

TITLUL V
DESPRE PERSONAL

CAPITOLUL II
PLANUL FINANCIAR AL EXPLOATARII SI
'
CONTROLUL GESTIONAR
Art. 52. Planul financiar a l veniturilor şi cheltuielilor pro\'enind
din exploatarea şi lichidarea bunurilor Centrului Naţional de Români
zare nu figurează în bugetul general al statului decât prin beneficiile
anuale la bilanţ, care se varsă Ministerului Finanţelor, în cotă fixată prin
Legea nr. 59, din 3 februarie 1 944.
Cheltuielile de exploatare urmând a fi efectuate din planul financiar
nu sunt expuse controlului comisiei pentru realizări de economii de pe
lângă Ministerul Finanţelor.
Controlul preventiv al consilierului controlor se face atât asupra
legalităţii cheltuielilor, cât şi asupra justei şi legalei imputări a sumefo:r.
Executarea planului financiar al exploatării poate fi eşalonată pe
mai multe exerciţii financiare.
Art. 53. Operaţiunile financiare privitor la administraţia, exploata
rea şi lichidarea bunurilor formând patrimoniul Centrului Naţional de
Românizare se vor efectua după principiile comerciale şi acele legi pen
tru organizarea şi administrarea pe haze comerciale a întreprinderilor şi
avuţiilor publice.
Inventarul bunurilor Centrului Naţional de Românizare adminis
trate de guvernămintele generale ale Basarabiei şi Bucovinei, conform
Decretului-lege nr. 2 507, clin 3 septembrie 1941, pentru uncie m5s�iri
legislative privind Basarabia şi Bucovina şi convenţiunilor speciale intră
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î n compunerea i nventarului general, care figurează in activul hi hintului
'
general al Centrului Naţional de Homânizare.
Bugetele directoratelor rorminiznrii ale guvernămintelor Ba<,arabici
ş i Bucovinei figurează în veniturile p lanului financiar prin soldurile bi
lanţurilor anuale respective.

C ÂPITOLUL II
PERSONALUL DE EXPLO.\TARE
Art. 67. Pentru a fi angajat, personalul de exploatare trebuie să
Îndeplinească următoarele condiţiun i generale de admisibilitate :
a) să fie de cetăţenie şi origine etnică română ;
b) să fie apţi pentru serviciu din punct de vedere al sănăt;iţii ;
c) să nu fi suferit nici o condamnaţlune infamă ;
d) să se bucure de toate drepturile ci vile ;
e) să dea o declaraţie autentică in care să arate pe a lor răspun
dere î ntreaga avere mobilă şi imobilă cc posedă, atât personal, cât şi so
ţiile şi copiii minori ;
f) să depună, cind aceasta se va socoti necesar, o garanţie ce se \'a
calcula în raport cu valoarea bunurilor a căror exploatare urmcJză a le
fi încredinţată. Consemnarea garanţiei se ,.a face la Casa Na�ională de
Economii şi Cecuri Poştale, iar recipisa de consemnare se va depune la
Centrul Naţional de Românizare.
Art. 68. In afară de comliţiuni l e de admisibilitate În sen il:iilc de
exploatare ale Centrului Naţional de Românizare, se mai cer următoarele
condiţiuni speciale :
a) vor putea fi numiţi administratori generali si subadministratori
generali numai : titraţi academici, pensionari, foşti · funcţion:iri publici
superiori şi ofiţeri superiori, pro,•eniţi din activitate ;
b) În funcţiunile tehnice şi de specialitate, vor putea fi numiţi nu
mai titraţi În specialitatea respectivă şi cu libera practică a specialităţii,
dacă legile speciale impun aceasta ;
c) administratorii şi ceilalţi funcţionari de exploatare vor treimi să
aibă cel puţin diploma de absolvire a liceului sau a unei şcoli echiva
lente ;
d) dactilografii, cartografii, registratori i şi arhivarii se vor angaja
pe baza unor probe de pregătire profesională trecute cu succes înaintea
administratorului generaf .
Art. 69. Personalul de exploatare este asimilat, din punct de ve
dere al răspunderii, cu funcţi1J11arii publici.
Personalul de exploatare este :răspunzător de daunele pro\·ocate
Centrului Naţional de Românizare. Imputarea se va face prin decizia di
rectorului general.
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Această decizie nu va putea fi atacată dedt cu apel la înalta Curte
de Conturi, în 30 zile de la comunicare. Apelul nu suspendă executarea.
Decizia de imputare constituie titlul de creanţă al Centrului Naţional d0
Românizare şi va fi executată potri\· it dispoziţiunilor codului de proce·
dură fiscală în orice avere mobilă sau i mo bilă.
Despăgubirea pe această calc nu împiedică acţiunea publică.
Art. 70. Personalul de exploatare, în afară de retribuţia lunară,
stabilită prin deciziunea de angajare, \"a a\"ea dreptul la :
a) cheltuieli de deplasare ;
b) o indemnitate de muncă excepţională de maximum 50 la sută
din salariu.
Art. 71. Centrul Naţional de Românizare va putea acorda funcţio
narilor săi 4 la sută din beneficiul net.
Fixarea şi repartizarea cotei se ' a face la propunerea comitetului
de direcţie, aprobată prin decizia ministrului subsecretar de stat. al româ
nizării, colonizării şi inventarului.
·

TITLUL VI
DISPOZIŢIUNI SPECIALE, 1:-�INALE ŞI TRANZITOmI
Art. 79. Art. 3, lit. A, al Legii nr. 143, din 10 mai 1943, se modi
fică după cum urmează :
A. De asemenea, se va putea scuti de trecerea în patrimoniul
Centrului Naţional de Românizare numai câte un imobil de orice natură
aparţinând evreilor căsătoriţi cu români etnici, dacă, în termen de 60 de
zile de la publicarea decretului-lege de faţă, soţia evreică \'a transmite
soţului de origine etnică română sau copiilor creştini rezulta�i din ac�astă
căsătorie proprietatea imobilului, prin vânzare sau donaţiune; cu auto
rizarea Subsecretariatului de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventa
rului, dată conform Legii nr. 351, din 2 mai 194 1 , în baza unui aviz mo
ti\·at al comisiunii "·
Prin derogare de la dispoziţiunile Codului Civil, pentru tran �mi
siunile făcute între soţi, conform alineatului precedent, vânzarea este va
labilă, iar donaţiunea intre soţi nu va putea fi revocată, reîntoarcerea
proprietăţii şi a oricărui drept real pri\·ind imobilul transmis în patrimo
niul evreicei transmiţătoare sau al rudelor acesteia, din orice -linie sau
orice grad, fie prin acte între \ ii, fie prin succesiune sau raport, fiind in
terzisă.
Art. 80. La art. II al ·Legii nr. 254, din 28 martie 1942, se adaugă
următoarele alineate :
Sunt, de asemenea, exceptate de la trecerea în patrimoniul Cen
trului Naţional de Românizare, cu îndeplinirea condiţiunilor prevăzute de
alineatul precedent, terenurile, clădirile asupra cărora intreprinderea are
un drept de coproprietate de cel puţin ;;00;0•
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Exceptarea acestor bunuri, chiar dacă trecerea lor în patrimoniul
Centrului Naţional de Românizare a fost constatată prin hotărâre defini
tivă, se va constata de instanţele şi cu procedura prevăzută de Legea
nr. 80, din 31 ianuarie 1942.
Revizuirile făcute în acest scop se vor introduce în termen de 30 zile
socotite de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial, la
primul-preşedinte al Curţii de Apel În circumscripţia căreia se află situat
bunul respectiv şi se vor judeca de i nstanţele şi cu procedura pre-. ăzută
de Legea nr. 80, din 31 ianuarie 19-12.
Art. 81. Prin derogare de la dispoziţiunile Codului Civil, donaţiu
nea unui imobil urban făcută de soţul evreu celuilalt soţ de origine etnică
român nu este revocabilă.
Dispoziţiunile prezentului articol sunt aplicabile în toate cazurile
în care transmisiunea prin donaţiune a fost făcută prin acte cu dată certă
anterioare datei de 28 martie 194 1 .
Art. 82. L a art. 8 0 d i n Legea nr. 398, din 27 mai 1 942, s e adaugă
urm:ltoarele dispoziţiuni 1 :
Bunurile aparţinând Centrului Naţional de Românizare se vor pu
tea vinde şi prin tratare prin bună învoială sau tratare directă, cu avi
zul comitetului de direcţie, aprobat de ministrul subsecretar ele stat al
românizării, colonizării si inventarului. ln acest caz, vânzarea se va face
cel puţin cu preţul stabilit de Direcţia tehnică a Subsecretariatului de
Stat al Românizării, Coloniziirii şi Inventarului.
Art. 83. Coproprietarii de origine etnică română, în diviziune cu
Centrul Naţional de Românizare, asupra bunurilor imobile de orice na
tură vor putea răscumpăra cota-parte aparţinând Centrului Naţional de
Românizare, la preţul fixat prin organele tehnice ale acestuia.
Preţul astfel fixat va fi plătit, sub sancţiunea dcd�dcrii, în termen
de 60 zile de la comunicarea evaluării.
Art. 84. 111 toate cazurile in care judecarea cererilor de răscumpă
rare a drepturilor aparţinând Centrului Naţional de Românizare de către
coproprietarii ncevrei sau de origine etnică română este dată în compe
tenţa instanţelor speciale de judecată, acestea se vor pronunţa numai
asupra admiterii în principiu a acestor cereri, iar preţul de răscumpă
rare se va fixa de organele tehnice ale Centrului Naţional de Românizare.
Coproprietarii beneficiari ai unei hotărâri de răscumpărare, fixând
preţi.I, rămasă definitivă până la data publicării prezentei legi in Moni
torul Oficial sunt obligaţi, sub sancţiunea decăderii, să plătească preţul
iixat de instantele speciale de judecată, în termen de 90 zile de la pu
blicarea prezentei legi în Monitorul Oficial.
Hotărârile ministrului subsecretar de stat sunt definitive şi nu sunt
atacabile pe nici o cale judecătorească, administrativă, ordinară sau extraordinară.
Art. 86. Legile : nr. 1 75, publicată Î n Monitorul Oficial din 6 martie
1 942 şi nr. 618, publicată în Monitorul Oficial din 22 septembrie 1943,
·
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precum şi orice alte dispoziţiuni contrare prezentei legi sunt şi rămân
abrogate.
Dat în Bucureşti, la 19 mai 1944.
ION ANTONESCU
l\Jareşal al României
şi
Conducătorul Statului
Viceprc�edinte al Consiliului de Miniştri,
prof. MIHAI A. ANTONESCU
Ministrul finantelor,

prof.

GHERON NETTA

Ministru subsecretar de stat
al românizării, colonizării si inventarului,
OVIDIU YLADESCU
Nr.

1 029

M.O., loc. cit.,
1 \"ezi doc.
2 \"ezi doc.
:; \"ezi doc.
� \-ezi doc.

p . 4 0 7 6-4 0 8 5
5

Vezi doc. 67.
i; Vezi doc. 38.
' Vezi doc. 66.

12.
1 8.
35.
24.

89
1 944,

mai 26
ANTONESCU
Mareşal al României
şi
Conduc.:itorul Statului
Am decretat şi decretăm :

DECRET-LEGE
PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN LEGEA NR. 509,
DIN AUGUST 1 943, PENTRU PEDEPSIREA PE TIMPUL
STARII DE RĂZBOI A UNOR INFRACŢIUNI 1
Art. unic. La finele art . 1 din Legea nr. 509, din 30 august 1943.
se adaugă următorul alineat final 23 :
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„23. Trecerea frauduloasă a frontierei săvârşită de evrei cc \'in din
alte ţări" 2•
Dat î n Bucurcsti,
Ia 26 mai 1944.
.
ANTONESCU
Mareşal al României
si
Conducător ul Statului

Nr.

1

M.O.,

Ministrul justiţiei,
ION C. MARINESCU

069
P.I, nr.

1 23, 2� mai 1944, p. 4 238.

1 Cf. art. 1 din respectiva lege, s-a introdus pedeapsa cu moartea „până la
trecerea armatei pe picior de pace" în caz de diverse tâlhării, port fără drept de
uniformă etc. (cf. M.0„ P.I, nr. 179, 3 august 1943, p. 6 815-G 816).
" Adăugarea acestui nou articol la legea din august 1943 a fost motivată de
ministrul j ustiţiei prin faptul că în ultimul timp un mare număr de evrei din alte
ţări au încercat să treacă in mod fraudulos frontiera ţării. „Cum aceste elemente
străine sunt indezirabile [ . . ], ele putând periclita interesele superioare ale apărării
naţionale, s-a socotit că este necesar ca să se aducă un proiect de decret-lege care
să lnă�prea�cc'i pedeapsa pentru aceste fapte săvârşite de evreii din alte ţări" (M.O„
P.I, nr. 123, din 29 mai 1944, p. 4 238). Articolul de lege mai sus reprodus nu a fost
aplicat în practică (vezi, în acest sens, Evreii din Ro mâ n ia
vol. I I . Vezi şi scri
soarea cl i n partea Legaţiunii regale a României, din Stockholm, din 1 1 august 1944,
semnată Nanu şi adresată lui Paul Frănkel, reprezentantul Congresului Mondial
Evreie'>c, în care se arăta : „ln ceea ce priveşte ordinul românesc ca evreii fugiţi
d in l:ngaria s[1 fie îJ1Wuşcaţi la graniţa românească, vă pot comunica că el a
fo�t dat publ icităţii doar ca un mijloc de intimidare, întrucât există temerea unui
aflux în masă. Autorităţile de graniţă primiseră însă ordin să nu facă uz de
arme şi, într-adevăr, nici un singur evreu refugiat n-a fost ucis" ; în Martiriul.
doc. 1 -12, p. 264).
.

•.. ,

.•,

90
1 944, iulie 1 9

LEGEA

NR. 390

ANTONESCU
l\1areşal al României
şi
Conducătorul Statului

A vând în vedere raportul dlor miniştri secretari de stat la Depar
tame ntele de Război şi Economiei Naţionale, sub nr. 2 1 20 J , din 13 iulie
H lH,
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In b az a dispoziţiunilor Decretelor-legi nr. 3 052, din 5 septembrie
şi nr. 3 072, din 7 septembrie 1 940,

Am decretat şi decretilm

:

DECRET-LEGE
PENTRU DEPUNEREA DE RUF�RIE
NECESARA ARMATEI
Art. 1. Pentru completarea rufăriei necesare ostaşilor ţării '?i pr�
militarilor, toţi locuitorii majori şi întreprinderile textile sunt obligaţi
a contribui in natură prin predarea gratuită de efecte, in conformi cate
cu dispoziţiunile acestei legi.
Art. 2. Sunt exceptaţi de la obligaţiunile prevăzute de această
lege :
a) femeile ;
b) cei aflaţi sub arme sau mobilizaţi în cadrul armatei operative
după 1 martie 1944, în afară de ofiţerii şi funcţionarii dvili din servi
ciul armatei care nu se găsesc în armata operativă ;
c) invalizii şi orfanii de război minori ;
d) bărbaţii din comunele rurale, agricultori, dacă au o proprietate
de trei hectare sau mai mică ;
e) bărbaţii din municipii şi comune urbane al căror venit anual
impozabil nu depăşeşte 50 OOO lei ;
f) bărbaţii căsătoriţi din comunele rurale care au mai mult de patru
copii minori şi o proprietate mai mică de două hectare ;
g) bărbaţii căsătoriţi din municipii şi comune urbane care au mai
mult de patru copii minori şi un venit lunar mai mic de Ici 30 OOO ;
h) bărbaţii salariaţi publici şi particulari, cum 5i pensionarii pu
blici şi particulari din municipii şi comune urbane, cu salarii sau pensii
nete până la 10 OOO lei lunar şi bărbaţii salariaţi publici şi particulari,
precum şi pensionarii publici şi particulari din comunele rurale, ('ll sa
larii sau pensii nete pană la 7 OOO lei lunar ;
i) refugiaţii din Basarabia, Bucovina şi Moldova, dacă dovedesc că
sunt evacuaţi şi al căror venit anual impozabil nu depăşeşte 100 OOO le? :
j) cei ale căror imobile au suferit distrugeri totale sau parţiale în
urma bombardamentelor aeriene şi care posedă fişe de sinistrat în con
diţiile Legii nr. 252, din 1944.
Această excepţiune nu se aplică acelora care au două sau mai
multe imobile, din care numai unul a fost sinistrat ;
k) membrii corpului diplomatic străin acreditaţi în România.
Art. 3. Contribuţiunea în natură instituită prin legea de faţă se
fixează după cum urmează :
a) bărbaţii salariaţi publici şi particulari. cum şi pensionarii pu
blici şi particulari, indiferent de salariul sau pensia pe care o primesc,
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precum şi bărbaţii din municipii, comune urbane şi din comunc:le ru
rale cu un venit lunar până la 50 OOO lei inclusiv vor preda câte o că
maşă, una 11ereche indispensabili lungi sau scurţi şi o pereche ciorapi
de lână sau bumbac ;
b) bărbaţii din municipii, comune urbane şi din comunele rurale,
cu un venit lunar de Ia 50 OOO la 100 OOO lei inclusiv, precum şi toţi băr
baţii salariaţi şi particulari, cum si pensionarii publici şi particulari care,
pc lângă salariu sau pensie, mJi au un \'enit care la un loc nu depă
şeşte lunar suma de 100 OOO ll'i, inclusiv, vor preda dublul efectelor
prevăzute la litera a ;
c) bărba ţii din municipii, comune urbane şi din comunele rurale
cu u n \ enit lunar de la 100 OOO lei în sus, precum şi bărbaţii salariaţi
publici şi p a r t i cu la ;i şi pensionari publici şi particubri care, pe lângă
salariu sau pensie, mai au un venit care la un loc nu depăşeşte suma de
1 00 OOO I ci , \ or preda triplui efectelor pre\ ăzutc la litera a, plus câte
două cearceafuri ;
d) întreprinderile textile care prelucrează sub orice formă bumba
cul şi celofibra (filaturi, filaturi-ţesătorii şi ţesătorii) vor contribui, res
pectiv, cu fire sau pânză în proporţie de l0/0 din producţia avută în in
ventarul de la 1 ianuarie 1943 la 31 decembrie 1943.
Intreprinderile care au filaturi şi ţesătorii vor contribui cu fi re Î n
proporţie d e 1% din producţia avută p e i nventarul arătat l a alineatul
precedent, precum şi cu pânză în proporţie de 10;0 din producţia de
pânză pe acelaşi interval.
Art. 4. Prin venitul lunar prevăzut la Ht. a, b si c de sub art. 3,
se înţelege venitul mediu calculat pc haza \'cniturilor din anul prece
dent, din care se scad impozitele.
Art. 5. Evreii majori bărbaţi prc,·ăzuţi de Legea nr. 936, din 21
octombrie 1941, completată cu Legea nr. :J44, din 1 mai 1942, vor con
tribui după cum urmează :
a) cei cu venituri lunare până la 50 OOO lei vor preda câte două
rânduri din efectele prevăzute la art. 3, litera a ;
b) cei cu venituri lunare de la 50 OOO la 100 OOO lei inclusiv vor
p&·'cda câte patru r�înduri din efectele prevăzute la art. 3, litera a ;
c) cei cu ' cnituri lunare de la 100 OOO le i în sus vor preda câte
şase rânduri clin efectele prevăzute la arl. 3, litera a, plus câte patru
C'earceaftiri.
Evreii, în afară de femei si invalizii de război, nu beneficiază de
cxcepţi u n i l e 1ne\'iizute la art. 2.
Art. 6. E f e c tel e ce urmează a fi predate vor fi noi sau în per
fectă stare de folosintă. Ele vor avea mărimea necesară, astfel ca să
poată fi î mb ră c a te de so ldat.
Art. 7. Depunerea rufăriei va î ncepe la 20 zile după publicarea
in Monitorul Oficial a acestei legi şi se va face în municipii şi comu
nele urbane, astfel :
salariaţii publici şi particulari, la unităţile, instituţiile publice şi
particulare de care depind ;
·
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ceilalţi lo c uitor i , la chesturi sau circumscripţiile de poliţie rcs
pect i , c ;
În comunele rurale, de1mncrca se va face la primăriile rcspecti ve ;
encii, la comunitatea evreiască din localitatea respectivă sau la
cca mai apropiată comunitale de domiciliul lor ;
pe n tru i ndus l r i ile te x tile , depunerea se va face la unităţile mili
tare care se \·or hot ă ra de Ministe rul de Război.
A utorit ă ţ ile p ublice şi instituţiile particulare vor elibera depună
torilo r o adeverinţă de p rimire, în care se vor arăta numele şi prenumele
depu nătorului , domiciliul accslu ia, felul ş i cantitatea obiectelor depuse
şi data depunerii.
A utorităţile publice şi instituţiile particulare vor an unţa din 5 în
5 zile, prin orice mij loace, unităţile militare ce se vor hotăr<i de Mi
niste r ul de Război, pentru a ridica efectele colectate.
Odată cu acestea, se va ineda uni t ă ţ ilor miJifare un tabel cuprin
7.ând : numele şi prenumele de punătorilor, domiciliul, cantităţile depuse
de fiecare şi totalul lor.
Unităţile militare vor elibera reci p isă pentru primire a ca n tităţii
totale.
Art. 8. Locuit o rii care nu sunt supuşi p re ve der i lor prezentei legi,
afară de cei menţionaţi la art. 2, litera a, b, c, d, f şi k, sunt obliga ţi
ca, până la data de 1 octombrie 1 944, să se prezinte la comisariatele de
poliţie, la municipi i şi oraşe sau la primării in comunele rurale, pentru
a li se elibera o dovadă constatatoare a exceptării.
Eliberarea acestor dovezi se va face fără plata vreu nei taxe sau
i mpozit.
Pentru ce i intrând i n prc\·cderile art. 2, litera d ş i f, p rimăriile
vor Întocmi [tabele] pe care Ic vor trimite unităţilor militare desemnate
să pri m e a scă o biectele colec t a te .
Art. !J. Cei care nu v01· de-p une efectele până la data de 1 odom
bric 19-14, pe lângă publicarea lor În ziare, vor fi sancţionaţi cu o amendă
fix ă de 20 OOO lei pentru fieca re rând de efecte datorat<' conform art. :L
EHeii vor fi sancţionaţi cu o amendă fixă de 40 OOO lei, pentru
fiecare nîn cl de efecte datora t conform art. 5, a li 1 1 . a, b, c.
intrep r inderile textile \'Or fi sancţionate cu o ame n dă egală cu de
cinci ori va loarea c o ntrihuţi<'i fixate la a rti colul 3, al i ne atul d.
Art. J O. J u de ca rea infracţiunilor se va face de judc;:ătoriile de
pace.
Art. 1 1 . Urmări rea amenzilor se va face potri\'it prevederilor co
dului de procedur ă fiscală, iar produsul lor se ,.a vârsa l"ondului Apă
rării Naţionale
Pentru salariaţi şi pensionari , amenda se va încasa prin reţineri
din salariu de către autorităţile sau întreprinderile respective şi se va
vărsa de acestea Fondului Apă l cri i Naţionale, p<înă la data de 15 octom
·

-

·

.

"

brie 194:1.
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Art. 12. Autorităţile şi instituţiile publice de orice fel nu vor eli
bera, până la 1 aprilie 1945, nici un fel de act, nu vor face, Ia cerere,
nici o înscriere in evidenţele oficiale şi nu vor plăti nici o sumă cuve
nită acelora care nu vor face dovada predării efectelor.
Art. 13. Cei care, pc baza dispoziţiunilor art. 2, \'or face decla
raţiuni [false) se vor pedepsi în conformitate cu art. 405 din Codu l
Penal.
Dat în Bucureşti, la 19 iulie 1944.
ANTONESCU
Mareşal al României
si

Conducătorul Statului
:\linistrul de război,
general de corp de armată
CONSTANTIN PANTAZI

21

iulie 1944

Ministrul economiei naţionale ad-interim,
general de corp de armată,
GH. DOBRE

Nr. 1 360

:MI.O. , P.I, nr .

168, 2 1 iulie 1 944, p.
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1 941, ianuarie 1 0

CONSILIUL D E CABINET
din ziua de

10

ianuarie

1941

*

Şedinţa se des chide sub preşedinţia dlui general fon Antonescu,
Conducătorul Statului.
Participă domnii : Horia Sima, vicepreşedintele Consiliului de Mi
niştri, general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne, prof. :VJihai
Antonescu, ministrul justiţiei, George Cretzianu, ministrul finanţelor,
lt. col . Nicolae Dragomir, ministrul coordonării şi statului major econo
mic, Alexandru Rioşeanu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor
Interne pentru i>ol i ţi e şi siguranţă, general Ilie Şteflea, secretar general
al Ministerului Apărării Naţionale.
DI general Ion Antonescu, Conducătorul Statului : [ . . . ] Contra in
formaţiile nu trebuie să cadă în atribuţiunile d-t ale 1• Acestea sunt pre
ocupări ale altor organe de stat, poliţia internă nu poate să facă acest
serviciu, pentru că nu are ni ci fondurile n e cesare şi nici nu este pregă
tită pentru aceasta. Pentru ceea cc se întâmplă d incolo rlc graniţă, avem
alte organe de stat.
O altă obser v a ţie : pentru problema comunismului în ţara româ
nească, treb u i e s�"i institui un organ spe ci a l , care să se ocupe numai de
ea ; pentru problema evreiască şi pentru francmasonerie, la fel. Comunis
mul, evreii si francmasoneria formează trei mari probleme de ordine in
ternă, care trebu ie tratate de spccialic:;ti.


*
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in ceea cc pri veşte politica, eu aş prefera ca che'iti nnilc obişnuite
de ordine să fie rezolvate de organele poliţieneşti, iar celelalte probleme,
cum este aceea a comunismului, să fie cercetate de alte organe, care să
le urmărească numai pc a_cestea [ . ] .
Comisia legislativă d e l a Ministerul Justitiei n-a avut nici o obiec
�iune de făcut asupra formei proiectului de lege, clar asupra fonduiui n u
s-a pronunţat şi nici nu s e poate pronunţa această comisie.
Dl Mihai Antonescu, ministrul j usti ţiei : Concepţia proiectului nu
a11arţine acestei comisii.
Dl generai Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Asupu concep
ţiei am de făcut aceste observaţii : am văzut că sunt lucruri care nu pot
să meargă.
De problema jidO\·ească se ocupă toţi în această ţară ; de comunism
şi de francmasonerie, la fel. Din această cauză, problemele scapă de suh
control. De aceea, trebuie să an•m un serviciu special, care să se ocupe
numai de problema jidovească, un altul care să se ocupe numai de fra11c
masonerie şi un altul numai de comunism. E mai bine să se reducă nu
mărul inspectoratelor şi să se creeze aceste organizaţii despre care am
.

.

vorbit.

Comisia legislativă nu se ocupă de aceste probleme, fondul proiec
tului trebuie să-l analizăm noi şi să vedem care sunt cele mai bune so
luţii. Poate că ce spun eu nu este realizabil practic. Să mi S(' aducă ar
gumente contrare şi am să convi11.
Dl Al. Rioşeanu, subsecre tar de stat la Ministerul Afacerilor In
terne : Organizaţiile acestea există la noi.

D l general Ion Anton.c<;cu, Conducătorul Statului : Dar n-a fost ni
meni care să se ocupe special de fiecare din aceste chestiuni.

Dl Al. Rioşeanu, subsecretar de stat l a Ministerul Afacerilor I n
:

La Serviciul Secret se fac acum birouri, aşa cum spuneţi dv.
Statului : Puneţi organe
speciale care să se ocupe de fiecare din aceste chestiuni.
Dl general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne : Aşa se şi
face. Noi avem echipe anume de specialişti, care se ocupă de fiecare pro
blemă în parte.
Dl general Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Dar şefi de spe
cialitate aveţi ?
terne

Dl general Ion Antonescu, Conducătorul

terne

Dl Al. Rioşeanu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor In

: Şefii aceştia există la Scn ici ul Secret.

Dl ge ne ra l Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Dar ac�iunea
acestor organe trebuie dusă după un anumit plan. Este o tactică de spe
cialitate. Există aceasta ? Cine o face ?

terne

Dl Al . Rioşeanu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor In

: Există la Direcţia Generală a Poliţiei.
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Dl general Ion Antonescu, Conducătorul Statului : După cum există
un şef al biroului de operaţiuni la Statul Major, tot aşa şi aici trebuie să
existe un organ care să conceapă şi să ducă lupta . Brigada numai exe
cută ceea ce i se cere.
Dl general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor int e r n e : Există 5efi
esk tactica după care s-a dus lupta în aceste chestiuni. Nu există nici un
Dl Al. Hioşeanu, subsecretar de stat la Ministerul A facerilor I n

ten-,e

: Avem caziere pentru fiecare individ în parte.

: .Arăt:Jţi dvs. care
este tactica după care s-a dus lupta în aceste chestiuni. Nu există nici un
plan de lucru, nici o acţiune antimasonică, anticomunistă sau antijido
vească. Puteţi să spuneţi că există asemenea planuri la noi ? Mergem Ia
derivă. Nu există cineva care să urmărească după un anumit plan aceste
che � t iuni. Trebuie un om foarte abil, care să aibă autoritate asupra tu
turor inspectorilor, atunci când el a spus ceva în legătură cu mişcarea
comunistă. ln felul acesta trebuie prezentat proiectul de lege, ca să nu
mai mergem )a derivă, ca în trecut.

Dl general Ion Antonescu, Conducătorul Statului

Dl generd C. P e l rovi cescu, ministrul afacerilor in t e r n e : Domnule

să vă d ovedes c ceea cc v-am spus, trebuie să vă arăt că noi
avut, cu ocazia verificării .:clor din lagărul de la Caracal, dh:crse c�
reri de puneri în libertate. Am cerut relaţiuni şi ni s-au cerut informaţii
foarte complicate, începând din anul 1926, des)lre fiecare individ în parte,
lună cu lună şi an cu an.
Dl general Ion Antonescu, Conducătoru l Statului : D-ta vorhc-;; t i de
fi�c ; foarte bine. Dar eu vorbesc de o concepţie, de un plan de acţiune.
general, ca
am

cut

o

Dl gl•neral C . Petroviccscu, ministrul afacerilor interne

acţiune de prevenire şi avem controlul ei.

:

Noi am fă

Dl g eneral Ion Antonescu, Conducătorul Statului : [ . J Prin urmare,
este \"orba aici de o acţiune de contrapropagandă. Eu cred că am dreptate.
Pentru că este vorba de o problemă Ia care reflectez de multă vreme,
din 1933, când eram la Statul Major. Voiam de atunci să organizez un
.

.

scrdciu care să se ocupe de problema comunistă, altul care să se ocupe
de masonerie si altul de problema jidovească. Au alunecat atunci o mul
ţime de ofiţe�i în masonerie şi astăzi sunt pierduţi. Trebuie să facem
aceste cercetări, fără confiscări, fără ameninţări, fără pedepse. Să orien
tăm lumea asupra acestor probleme.
Deci nu pc haza formei proiectului de lege, ci pe baza fondului lui,
am spus să vii să <liscuţi cu mine chestiunea aceasta.
Dl general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne : Domnule
general, cu ocazia cercetării celor întâmplate Ia Vlaşca, în urma reda19

-

c d . 635
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maţiei dlui ministru Mareş, dvs. aţi ordonat să facem o socoteala a ad
ministratorilor de moşii, pentru că din cercetarea aceea rezultă că anume
administratori cam Împilează pe locuitori.
Am făcut această socoteală În toată ţara. Lipsesc numai datele de
la jud. Alba şi Olt, care Însă nu prea schimbă mult totalul.
Socotind toate domeniile din ţară care se administrează cu aren
daşi, avem un total de 1 739 persoane administratori de moşie. Din aceş
tia, ca origine etnică avem 1 434 români şi numai 305 străini. Ca cetă
ţenie, avem 1 702 români şi numai 37 străini.
Dl general Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Mai întâi, străinii
trebuie eliminaţi.
Dl general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor i nterne : Ca ati
tudine faţă de populaţie, rezultă că 1 621 din ei au o atitudine bună şi
numai 1 1 8 ar avea o atitudine rea. Ca naţionalităţi, avem 9 saşi, 82 un
guri, 40 greci, 59 germani, B ucraineni, 5 bulgari, 12 ruşi, 6 armeni, 8 po
lonezi, 4 italieni, 2 turci, 4 francezi, 6 macedoneni, 2 slo\·aci, 1 sârb, 1
austriac, 1 american, 2 lituanieni, 1 secui, 8 jidani şi 2 de naţionalitate
necunoscută.
Dl general Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Toţi cei 1 1 8 care
se poartă rău cu populaţia trebuie schimbaţi, impunându-se proprietari
lor înlocuirea lor, într-un anumil termen.
In al doilea rând, tot ce este străin, nu este cetăţean român, in afară
de germani sau italieni, nu mai trebuie întrebuinţat. Toţi cei care împi
lează populaţia trebuie să plece.
Dl general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor i nterne :

români.

Sunt şi

Dl general Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Să se ceară pro
prietarilor să-i dea afară. ln al doilea rând, se va cere proprietarilor să-şi
schimbe toţi administratorii de moşii care nu sunt cetăţeni români, în
afară de germani sau italieni, iar în al treilea rând, toţi evreii, chiar
dacă sunt cetăţeni români, vor fi Înlocuiţi în acelaşi fel.
Dl general C. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne : Au ,-cnit
unii proprietari să intervină pentru bunii lor administratori jidani .
Dl general Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Aceste măsuri
se vor pune În aplicare de la 1 aprilie.

ln ceea cc priveşte chestiunea arendaşilor de moşii, principiile sunt
la fel : să nu se arendeze la jidani şi Ia străini.

Arh. St. Buc., fond P.C.M. , Cab., dos. nr. 4 7 9 / 1 9 4 1 , filele 1, 1 5-1 9
1

Se referă

la generalul C. Petrovicescu, ministrul afacerilor interne
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92.
194i,

.

februarie 7 ·
CONSILIUL DE CABINET
din ziua de 7 februarie 194 1

*

Şedinţa se deschide la ora 16,30, sub preşedinţia dlui general Ion
Antonescu, Conducătorul Statului.
Au luat parte dnii : Mihai Antonescu, ministru secretar de stat :
general Iosif Iacobici, ministrul apărării naţionale : general Dumitru
Popescu, ministrul afacerilor interne : Gh. Docan, ministrul justiţiei ;
general Potopeanu Gheorghe, ministrul economiei naţionale : general
Stoenescu Nicolae, ministrul finanţelor ; N. Dragomir, ministrul coordo
nării şi statului major economic : general Ilie Ş teflea, secretar general al
Ministerului Apărării Naţionale.
Dl. general Ion Antonescu, Conducătorul S tatului : Domnilor, ştiţi
că Consiliul de Cabinet este adeYăratul Consiliu de Ministri, care duce
politica generală a statului. ln acest Consiliu de Cabinet, se stabilesc
principiile de guvernare în liniile normale. ln celelalte Consilii de Mi
niştri, scopul este să coordonăm activitatea ministerelor, în cadrul prin
cipiilor stabilite în acest Consiliu de Cabinet.
Aceasta, ca edificare a dvs. ln ce priveşte liniile mari de guYer
nare, stiti foarte bine că ele au fost trasate în aceste 5 luni de guvernare.
Actua i ui minister nu este decât o continuare a ministerului anterior .
Dl general Ion Antonescu, Conducătorul S tatul u i : Sunt câteva
chestiuni care interesează în linii foarte mari. [ ..]
Statul trebue degajat de aparatul parazitar care a pătruns prin
diferite sisteme şi acest aparat trebuie trecut î n viaţa economică a sta
tului •.
A doua problemă mare este aceea a românizării. Suntem pe punc
tul de a face o lege care va stabili bazele mari, principiale ale români
zării ş.i 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 evolutiv.
Această problemă este una din problemele capitale care stau la
baza pietrei unghiulare a statului nou pe care vreau să-l creez : este o
problemă care trebuie analizată metodic, pentru ca opinia publică să
.

•
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stea în faţa unor evidenţe reale, să ştie unde merge generalul Antonescu
cu gu,·crnarea lui, din acest punct de vedere.
Românizarea aceasta are şi ea două aspecte : aspectul pătnmderii
clementului românesc În viaţa economică a statului în mod -progresiv
si succesiv, asa încât să nu dărâmăm structura economică a statului si,
cu voinţă sau ' inconştient, să pro ·ocăm o catastrofă economică. Deci a lei
ste, apoi, aspectul celălalt, al purifieste toată delicate ea robie
Cle clementele iudaice. Dacă timpurile ar fi normale; eu
;:-a -:; proceda în mod normal, la C'Jiminarea din statul român, în masă, a
clementelor evreieşti, adică la izgonirea lor peste graniţă. Dar astăzi
nu pot s-o fac. Neuman nu pot să fiu, sau unde să-i trimit şi nici nu
pot să-i las să moară de foame. Şi atunci, problema aceasta o întrevăd
suh un aspect cu totul special, adaptat la situaţia internaţională de azi.
Dl ministru Antonescu are instrucţiuni. pr�ise în această privinţă. Tre
buie !"ă studiem şi pentru oraşele ele provincie şi pentru Capitală rnzol
varea acestei probleme.
In Capitală, vreau să fac un cartier pur evreiesc, ale cărui limite
se ,·or fixa ulterior, dar ale c:.ru i axe sunt trasate de jidani, căci este
axa Yăcăreşti şi axa Dudeşti, şi unde, în timp de doi ani, tot cc est6
C\Teu în Capitală trebuie să i ntre în această cetate jidovească şi tot ce
este român va trebui să iasă. Atunci jidanii vot· putea să trăiască în me
diul lor, cu comerţul lor, cu sinagogile lor etc., până când vor veni
ti mpuri lini ştite, când ii vom trece peste graniţă, în regiunile care se
,·or fixa ulterior. Dar aceasta cstc o problemă pe care nu poate s-o re�
zoh-e neamul românesc singur, ci care se inlănţuieşte în spaţiul conti
nental şi i ntercontinental şi vom n�dea cc soluţie se poate da acestei pro
bleme cu timpul 2.
Eu vreau să vă spun numai unde vreau să ajung în această pri
v i nţă . Prin turnare, structura juridică cc se ,.a face va ţine socoteală şi
de acest principiu.
Pentru Moldova, târgurile Ic ,-om trata intr-un fel - am dat deja
i nstrucţiuni -, iar oraşele Ic vom trata, în mic, ca la Bucureşti. Trebuie
studiate oraşele în care sunt evrei mulţi, ca Focşani, laşi, Galaţi, Bacău,
Roman, Fălticeni etc. Cu timpul, poate să se aducă jidani din târguri
r şi să fie îngrămădiţi în anumite centre.
-- Eu vă dau deci acest cadru, pentru că trebuie să-l fixaţi şi să
găsiţi hazele juridice, ca să ic-;;i m din situaţia de a.r.i. Nu mai vreau
�ă promiscuitate între jidani şi românj..pJ idanii să se concentreze,
să trăiască î ntre ei, s<l facă negoţ ; nu mă amestec. Vor avea de plătit
taxele res1>ectivc statului. pentru ca statul să tragă foloase cât mai ·mari.
Tot cc voi lua din comerţul cYreiesc nu ''oi confisca, ci voi răsplăti
într-o măsură oarecare şi în 5-10 ani tot comeriul acesta t rebuie să
intre în mâini româneşti. Dacă se va putea mai repede, cu atât mai bine.
Acesta este al doilea aspect al problemei.
·

Dl general Antonescu, Conducătorul Statului
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·

De când eram în închisoare :i, am discutat cu nemţii tot programul
de guvernământ şi toate principiile de hază ale Yiitorului stat romfincsc,
principii de bază în special în domeniul economic. Principiile 1mse atunci
şi acceptate - tratatiYele a u fost duse prin i titcrmediul dlui mi ni s tru
Antonescu, care venea î n fi e ca re dumi nică la B i st ri ţ a -, pri ncipii pc
care le-am discutat şi eu la Berli n '_li care au fost a cc ept a t e în mod inte
gral, au fost următoa re le :
1) nu alterez fondul an1 ţi i lo r ro mâ n eşti ;
2) românizez viaţa economieă a s t a tu l u i rom:.i n.
Va să zică, nu a l te rez fondul bogăţiilor române�ti.
ln aceasta intră tot, şi cărbunl'lc, ş i petrolul, şi ga z ul meta n etc.
Al doilea principiu : românizez Y i a ţ a econ om i că a stat u lui rom â n.
Dar, gonind capitalul evreiesc şi capitalul s tră i n , nu suntem î n stare să
ocupăm în întregime, pentru că n u a v e m capitalul şi tehnicienii nece
sari. Şi în viaţa socială este ca �i în viaţa i n dh i dul ui : ci n e î n ghi te prea
multe deodată se intoxică şi plesneşte - i erta ţi-mi exp re si a. Acest vi d ,
care rămâne şi pe care nu-I pot umple, fii ndcă nu am posibilităţile nece
sare, Îl ţin la dispoziţia Ge rma n i ei , cu respectarea pri n cipi u lui c a să
am posibilitatea de a fi conducătorul o ri cărei acţiuni economice. Eu dic
tez în v ia ţa economic5 a s t a t ul u i ro m <i n , deci în fiecare compartiment,
ca şi în ansamblul unor compartimente de producţie, eu trebuie să am
50 plus unu la sută, ca să am conducerea.
lată principiile mari pc care le-am stabilit. Ele au fost acceptate şi
stau şi azi la baza raporturilor m el e cu G erm ania. [.. . ] Eu fixez până
unde să pătrundă n em ţ i i ; aceasta este î nţelegerea mea cu ei. Deci este
clar, şi mai clar ca aşa nu se 1>oate. [. . . ]
ln ce priveşte celelalte sta te, italienii e tc . , plecăm de la a c el ea ş i
principii. Am spus italienilor că î n ţara românească sunt atâtea n e\·oi
de satisfăcut, încât este de lucru pentru toate capitalurile, toate ener
giile şi toate bunăvoinţele, î n s ă î n î nţe lege re cu noi şi resp e ctân d prin
cipiul expus : pătrunzi atât cât îţi dau voie ; eu îţi dau directivele, ca
să nu devin sclav, cu toate bogăţiile m e l e , ca în trecut, cu t el efoa n e l e ,
petrolul etc.
lncet, încet, se va realiza această politică. Statul va reintra în toate
drepturile pe care le-a pierdut din cauza u n ei proaste politici .
Toată averea lui Malaxa şi a lui A u s ch ni t se întoarce la stat, pentru
că nici unul, nici altul - nici toti Auschnitii din tara
românească - nu
'
puteau face aceste averi într-u n timp a t ât de scurt, dacă nu găseau
protecţionismul condamnabil şi ticălos al politicianismului românesc.
Dl Gh. Doca n . m i nistrul justiţiei : Domnule ge n e ra l , cu a m să \'ă
expun trei chestiuni. Mai întâi este chestiunea l imitei de vârstă şi nu
ştiu dacă n-aş abuza insistând asupra ei, pentru că este dit se 1>oate de
urgentă şi necesită timp mai mult de rezokat.
Sunt însă două chestiuni mai uşoare şi lesne de rezol vat.
La 9 august 1940, s-a făcut, de către dl Gruia, legea privitoare la
statutul evreilor, prin care aceştia sunt împărţiţi în trei categorii. Cei
privi legiaţi sunt în categoria a doua. ln categoria a treia sunt mai ales
293
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comercianţii 4 - şi art. 16, punctele B şi C, prevăd un termen de 6 luni
În care evreii comercianţi trebuie să lichideze afacerile lor. Acest ter
men expiră mâine "·
Sentimentul meu - dacă poate juca vreun rol - este ca această
dispoziţie să opereze. Dacă Însă consideraţii de stat şi î nţelepciune<J dvs.
socotesc că acest termen trebuie prelungit, a\·cm chiar În lege o dis
poziţie că acest termen poate fi prelungit, în caz de nevoie vădită, pen
tru interesul economiei naţionale şi generale, prin Jurnal moti\'at al
Consiliului ele Miniştri.
Dl general I o n Antonescu, Conducătorul St at u l u i : Veşnica poartă
deschisă.
Mihai Antonescu, ministru s ecre t ar de stat : DI general Antonescu,
În dorinţa de a controla experienţa făcută în alte ţări şi în special în
Germania, cu măsurile care trebuie luate la noi, a propus să fie invitaţi
anumiţi experţi străini pentru probleme speciale, care să facă anumite
propuneri, pentru a nu se mai pierde \Temea cu studii şi experienţe.
Ace�ti experţi au venit. Mulţi dintre ei au funcţionat pe lângă Legaţia
Germaniei, Secţia economică, condusă de dl ministru Neubacher 6, unii
dintre ci având legături directe cu ministerele de resort [ ... ] Dl Killinger 7
a hotărât ca toţi ace5ti experţi să fie constituiţi într-un serviciu special
şi unitar, organizat pc lângă Legaţia Germaniei, iar activitatea lor să
se desfă-:;oare prin Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Preşedinţia Con
siliului de Miniştri Ya lucra direct cu Legaţia germană [ . ..].
Arh . St. Buc., P.C.M., Cab., dos. 4 7 D / 1 9 4 1 , filele 40, 50-53, 56-60
1 Problema „degajării" aparatului de stat de funcţionari a fost abordată de
generc1lul An tonescu cu d i fer i t e ocazii. Conform indicaţiilor sale, foştii funcţionari
de stat, concediaţi, urmau să ocupe locurile vacante create prin eliminarea evrei
lor din d iferite domenii de activitate �i să intre în posesia bunurilor expropriate
de la evrei. ln şedinţa Consiliului de Cabinet din 1 1 octombrie 1 940, Conducătorul
Statu l u i , refe rindu-se la i mportanţa româ n i zăr i i el în punctul de vedere al soluţio
nării p r ob l emei foş t i lor funcţi ona ri de stat conced iaţi, arăta : „Prin urmare, mă

justific faţă dl' ţară de cc am trecut la românizarca vieţii economice ; altfel, piere
statul. Or, prcfcr să piară jidanii decât să piară statul român" (Arh. St. Buc., fond
P.C.M., dos. 404/ 1 940, fila 4 1 ). Este concludent în acest sens şi următorul ordin
transmis î n iulie 1 942 m inistrului subsecretar de stat al r om â n i ză ri i : „Domnul
Marc5al Antonescu dorcşte ca toţi ofiţcrii îndepărtaţi din armată conform art. 58
din Legea înaintărilor în armată, ca şi funcţionarii supranumerari să treacă in
comerţ, pentru a lua locul cvreilor sau să fie întrebuinţaţi în opera de românizare"
(Arh. St. Buc., fond P.C.M .. dos. 2 7 9 /,1942, fila 56).
�

ambitia p erso n a l ă

„Soluţionarea" problemei evreieşti pe plan european a fost, în primul rând,
a lui Adolf H i tler, în m i ntea căruia, după cum arată R. Hilberg,
„în 1939 a încolţit ideea nimicirii fizicc a rasei evreieşti din Europa". Şi totuşi În
momentul izbucnirii cclui dc-al doilca riizboi mondial (�eptembrie 1939), Fiihrerul
german încă nu era pregătit să ordonc nimicirea fizică. S-au elaborat scheme pen
tru o cmirrrare fortată. ln accst scns, un plan de an\'crgură a fost „planul Madagas
car". Ace stă insuiă urma să fic ccd;dă dc Franţa Germanici şi pusă sub jurisdicţia
unui guvernământ poliţisto-S.S.-ist, condus de li. Himmler. Aşezarea în această
„rezervaţie evreiască" urma să fie finanţată din valorificarea proprietăţilor evre-

�
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ieşti „pără �ite" . Dar planul a eşuat. La 13 martie 1941, feldmareşalul Keitel a
.
semnat o directivă pentru actiunea operativă pc teritoriul Uniunii Sovietice a uni
tătilor speciale aflate sub comanda lui li. llimmler. Cu aceste directive, conchide
eminentul cercetător englez al Holocaustului, s-a t recut la faza lichidării fizice a
evreilor, care trebuia să intre în acfjune pc teritoriile U.R.S.S. ce urmau să fie
atacate şi ocupate de ncmti. La 24 iunie 1941, II. lleydrich îi scria lui Ribbentrop,
ministrul de externe, că problema celor peste 3 OOO OOO de evrei aflati sub influentă
germană nu mai poate fi solutionată prin emigrare. Va fi necesari o solutie finali
„teritorială". La 31 iulie 1!141, lleydrich primeşte un ordin semnat de Goering, prin
care c�tc împuternicit să treacă la organizarea „soluţiei finale". Astfel, trupele lui
llcydrich au trecut la opcratiunile de ucidere în Est. ln septembrie 1941, au început
măsurile de deportare. Evreii urmau să fie evacuaţi succesiv de pe teritoriul
Reichului, inclusiv din protectoratul Boemiei şi Moraviei. ln aceste condiţii, este
organizată confcrinta pe problema „soluţiei finale", la Wannsce (20 ianuarie 1942).
Aici a anuntat Heydrich că oficiul lui este responsabil pentru soluţionarea „finali"
a problemei evreieşti în Europa, indiferent de graniţe. Fiihrerul a decis - se arăta
la conferinţă - că, în locul emigrării, evreii trebuie să fie cvacuati în Est. Deşi în
core�pondenta oficială se folosea doar termenul de „evacuare", Hitler, Goering,
llimmler şi Goebbels ştiau exact ci este vorba despre un plan de exterminare fi
zică. Punctul lor de vedere a fost că „solutia finală" nu poate fi amânată, că în
istori� apare o singură dată un Adolf Hitler, iar războiul a marcat un context unic
pentru solutionarea „problemei evreieşti". Printre zonele corespunzătoare pentru
amenajarea lagărelor de exterminare, figura şi zona „Bugului", locul de deportare
a evre i lo r din România (cf. R. Hilberg, The Destruction of the European Jews,
_

p. 257 -266, 562).

� In perioada iulie - 4 septembrie 1940, din dispoziţia regelui Carol al II-lea,
generalului Ion Antonescu i-a fost impus domiciliu forţat la Mănăstirea Bistriţa
(Vâlcea).
" I n legătură cu evreii cuprinşi în categoria a III-a, conform Decretului-lege
nr. 2 GSO, din 8 august 1940, vezi doc. 3.
;, Vezi doc. 3.
i; Dr. Neubacher, împuternicitul extraordinar pentru probleme economice al
celui de-al I i i-lea Reich în România, îşi începe misiunea în ianuarie 1940.
' Manfred von Killinger (1886-1944), ministru al celui de-al treilea Reich în
România (ianuarie 1941 - 23 august 1944). S-a sinucis la 2 septembrie 1944, în
sediul Legaţiei Germaniei la Bucureşti.

93
1941, martie 2 1
CONSIL!UL DE CABINET
de vineri 2 1 martie 1 9 4 1 •
Şedinţa se deschide la ora 10,15, sub preşedinţia dlui general Ion
Antonescu, Conducătorul Statului. Au participat domnii : general D. Po*

Extras din procesul-verbal al şedinţei.
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pescu, ministrul afacerilor interne, Mihai Antonescu, ministru secretar
de stat, general N. Stoenescu, ministrul finanţelor, general Gh. Poto
peanu. ministrul economiei naţionale, general Ion Sichitiu, ministrul
agriculturii şi domeniilor, C. Stoiccscu, ministrul justiţiei, lt. col. N. Dra
gomir, ministrul coordonării şi statului major economic, Nichifor Crainic,
ministrul propagandei, general C. Pantazi, subsecretar de stat la Ministe
rul Apărării Naţionale pentru armata de uscat, A. Pană, subsecretar de
stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Mircea Vulcănescu, sub
secretar de stat la Ministerul Finanţelor, general Em. Leoveanu, director
general al poliţiei şi siguranţei, Ovidiu Vlădescu, secretar general la Pre
şedinţia Consiliului de Miniştri.
Domnul general Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Acest sub
secretariat de stat 1 a luat fiinţă ca să putem plasa pe toţi refugiaţii din
Dobrogea, Transilvania şi din Basarabia. Am evacuat din Dobrogea
250 OOO oameni şi n-am avut decât 100 OOO ha de pământ disponibile,
în loc de 220 OOO ha, cât ar fi trebuit. N-aveam de unde să găsim supra
faţa de teren necesară decât făcând exproprierea bunurilor rurale evre
ieşti 2 [„.]. Din cauza urgenţei, operaţia aceasta a fost făcută în grabă.
Am expropriat toate bunurile rurale evreieşti, proprietăţi, mori, păduri,
fabrici de spirt, fabrici de cherestea, tot ce era în legătură cu exploa
tarea pădurilor şi am făcut un subsecretariat de stat, la care am pus
p e unul dintre cei mai buni legionari care mi-au fost recomandaţi.
Intr-adevăr, dl Corneliu Georgescu, care a funcţionat acolo până
la rebeliune, în cadrul acestui subsecretariat de stat a lucrat în asa
. fel,
încât aveam impresia că totul merge foarte bine [„.]. Imediat după rebe
liune, am pus în fruntea acestui subsecretariat de stat pe dl general
Zwiedeneck, care cunoştea toate problemele. Domnia-sa a constatat acolo
o stare dezastruoasă [„.] şi trebuie să vă gândiţi că acolo este o avere
destul de mare, a cărei situaţie juridică, conducere şi administrare ne
fiind lămurită, statul suferă pagube imense.
Dl Mihai Antonescu, ministru secretar de stat : Problema rmr.:âni
zării i nvesteşte şi un caracter politic şi unul patrimonial.
Chestiunea mare a românizării ! Chestiunea mare a româmzarii,
chestiunea mare a hotărârii politice ce urmează să se ia asupra fondului
însuşi al problemei :
ce devin pădurile ;
ce devin fondurile rurale ;
criteriile după care se face atribuirea acestor bunuri ;
modul cum se va face românizarea în întreprinderile comerciale şi
industriale ;
cine vor fi beneficiarii acestei românizări ;
cum se va face substituirea clementului evreiesc prin clementul
românesc ;
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care voi· fi instituţiile chemate să coopereze la această chestiune ;
care vor fi organele necesare ;
dacă aceste organe vor fi organe cu caracter guvernamental sau
organe de administrare financiară ;
modul cum se \'a face trecerea proprietăţii urbane evreieşti la titu
larii români.
Toate acestea sunt probleme cu caracter mult mai vast.
Ele presupun stabilirea unor puncte de vedere definitive ale gu
vernului în această privinţă [„.], puncte de bază. de la care să se plece
pentru o legislaţie unitară.
In acelaşi timp, ele presupun obiective politice şi patrimoniale în
cc prh·eşte stabilirea clasei agricultorilor sau a categoriilor de agricul
tori sau a categoriei de români pe care voim să-i favorizăm prin ase
menea legislaţie : care va fi categoria de intelectuali sau de elemente
burgheze obişnuite pe care trebuie să-i sprijinim prin reforma şi expro
prierea bunurilor urbane ;
care va fi categoria de comercianţi ;
în cc mod vom organiza categoriile muncitorilor romam ş1 m ce
mod vom organiza categoriile meseriaşilor români pe care vrem să-i
sprijinim, pentru ca să devină titularii bunurilor i n dustriale.
Ei bine, toate acestea sunt probleme vaste, care nu pot să fie solu
ţionate rapid.
Exproprierea este o formalitate u�oară.
Dar destinaţia acestor bunuri, scopurile pentru care au fo5t luate
şi realizarea scopurilor acestora prin trecerea acestor bunuri în patrimo
niul românilor - aceasta este marea problemă.
Dacă nu ţinem seama de toate acestea, repetăm atunci greşeala
care s-a făcut cu reforma agrară 3, de a realiza o reformă politică, de a
trece bunurile clin proprietatea unora în proprietatea altora, fără scop
naţional, fără mijloace economice, fără reforme sociale şi economice în
acelaşi timp.
De aceea, trebuia să se întocmească imediat o lege scurtă, si mplă
[„.]. ca1·e să rezolve toate problemele urgente privitoare la adminis
trarea acestor bunuri şi, în special, Ia dreptul de înstrăinare a bunurilor
mobile. [„.]
Pentru rezolvarea întregii probleme însă, pentru soluţionarea ei
de fond, cred că este bine să avem o sedintă
a Consiliului de !\linistri
.
[„.] în care să punem întreaga problemă a ;omânizării vieţii econo�ice
din ţara noastră, şi în care să stabilim criteriile după care se va lucra,
modul du1>ă care proprietăţile agricole să ajungă în mâinile românilor,
chipul în care din patrimoniul evreilor să treacă în patrimoniul statului
şi din patrimoniul statului să treacă în patrimoniul agricultorilor români.
Trebuie să stabilim mai ales această chestiune.
Va trebui să stabilim apoi normele după care se ya putea trece
proprietatea urbană de la evrei la stat şi de la stat în patrimoniul cate
goriilor sociale, pc care trebuie să le sprijinim, şi normele după care s?
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se facă trecerea bunurilor i ndustriale şi comerciale pe aceleaşi principii,
întâi la stat şi apoi în posesiunea şi proprietatea românilor.
Pentru realizarea operaţiunii tehnice şi economice, socotesc că cel
mai hun lucru pe care îl a\'cm de făcut este crearea unui Oficiu Naţional
de Românizare ".
Acest Oficiu Naţional de Românizare să aibă anumite drepturi, să
aibă un caracter de putere publică. [ ... ]
Pentru litigiile care se vor naşte inevitabil din aceste transferări
de proprietate de la evrei la statul român şi de la statul român la titu
larul român, trebuie să instituim neapărat, alături de Oficiul Naţional,
un organ jurisdicţional, căruia, pe baze de criterii generale foarte simple,
să-i t recem competenţa de a rezolva toate litigiile cu privire la proprie
tate sau derivate din conflictul de i nterese şi de drepturi asupra ace
luiaş b un [... ]
Pentru rest, trebuie să facem din această problemă o reformă eco
nomică de întărire a burgheziei româneşti. Din elementele antisemite care
stau la haza acestei reforme. trebuie să scoatem elementele constructive
de întărire a unor elite agrare şi urbane, prin stabilirea şi sprijinirea
categoriilor de români - rurale şi urbane - pe care vrem să le spri
jinim. [ ... )
ln ce prh·eşte problema pusă de dl ministru Pană, dacă nu trebuie
să stabilim o ordine de preferinţă între exproprierea bunurilor economice
urbane şi exproprierea bunurilor comerciale şi industriale, cred că pro
blema nu se pune numai ca ordi ne de preferinţă, dar şi pc posibilităţi
ele realizare.
lin fon d urban este un lucru static. Transferarea lui se poate rea
liza în condi , iuni mult mai uşoare.
Un fond comercial şi i ndustrial este o fiinţă, o viaţă, nu poţi s-o
treci dintr-o parte în alta fără să respecţi regulile organ ice ale vieţii.
Prin urmare, este mult mai simplu să fac transferul proprietăţii
urbane, care schimbă pe titular şi care, prin rapiditatea cu care realizezi
operaţia, îmi va consolida proprietatea urbană şi va integra În regimul
politic o categorie, a burgheziei noastre şi În special de intelectuali ; În
timp ce problema transformărilor bunurilor comerciale şi industriale,
dacă nu intervine o serioasă organizare, nu numai că nu sprijină bur
ghezia română, dar paralizează înseşi comerţul şi industria. [. ]
Dl gen era l Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Dl ministru al
justiţiei ce are de spus ?
Dl C. Stoicescu, ministrul justiţiei : Din punct de vedere principial
şi <.lin punct de vedere strict juridic, mă unesc cu totul la concluziunile
pe care le-a pus dl ministru Mihai Antonescu.
.

..

Dl C. Stoiccscu, m i nistrul justi ţiei : M-a sesizat dl guvernator al
Băncii Naţionale că ar trebui
şi aceasta nu poate să cadă decât tot
în sarcina acestui organ jurisdicţional - că ar trebui să se vadă drep-
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turHe diferiţilor creditori şi ale băncilor asupra bunurilor e ncieşti. Plata
nu poate veni decât numai de la un organ juridic. [ ... ]
Dl general Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Sunt fel de fel
de [>robleme în legătură cu această chestiune. Avem apoi societăţi ano
nime, societăţi în comandită, unde a fost şi capital eneiesc şi capital
românesc. Au venit românii, dar a rămas capitalul evreiesc. Trebuie
văzut peste tot ce măsuri sunt de aplicat. Unde au i ntrat românii, ei cer
acdao;i
· tratament din trecut.
Dl Mihai Antonescu, ministru secretar de stat : Vor fi fraude la

lege.

Dl C. Stoicescu, m inistrul j ustiţiei : Singurul lucru pri n care putem
să solu�ionăm problema şi să sprijinim cerineţle dlui general Zwiedeneck
esk să facem o lege scurtă. D-sa a \'rut să combine două legi .
Dl Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor :
Sunt Î n total de acord cu părerea dlui Mihai Antonescu.
Dl A. Panc.i , subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii �i Dome
niiloL· : DI mi nistru Antonescu a separat chestiunea urgentă de chestiunea
mare si \"astă.
i n sensul acesta, sunt de acord cu toţii. (Aprobăl"i) .
D l general Gh. Potopeanu, ministrul economiei naţionale : Nu
vetlem în acest oficiu decât germenul, nucleul Oficiului marc Naţional de
Românizare.

Dl Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Fi nanţelor :

ln domeniul acesta, în agricultură, exproprieri î ntregi sunt deja făcute.
ln agricultură avem, adică. bunuri trecute în patrimoniul statului. A\·em,

prin urmare, obligaţiuni create.
Aici suntem mai înai ntaţi. Noi nu trebuie, în rezolvuea acestei pro
bleme, să ne depărtăm de şablonul pe care îl vom a\·ea.
Dl general Ion Antonescu , Conducătorul Statului : Foarte bine.
Daţi-mi acum elementele practice, legea pe care s-o semnez, pentru ca
să ie-:;im odată din această situaţie.

Dl general Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Să treacă colo 
n i<rnrea la Ministerul Domeniilor.
Dl M ircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor :
Nu este bine. Ceea ce s-a expropriat, În afară de bunurile agricole, sunt
şi fondurile de comerţ. S-au expropriat şi păduri. Dar se expropriază nu
numai pădurea, ci şi fabrica pe care o deserveşte. Or, pădurea şi fabrica
formează Împreună o u nitate economică industrială. Este foarte uşor să
trec pădurea la C.A.P.S., dar atunci distrug unitatea industrială, atunci
închid fabrica.
Dl Mircea Vulcănescu, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor :
Trebuie să păstrez unitatea industrială, unde este u nitatea reală. Este
mai bine să fie un subsecretariat de stat independent, unde să-şi aibă
cuvântul lor de spus şi mi nisterele celelalte : Internele, Agl'icultura,
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https://biblioteca-digitala.ro

Finanţele, Economia Naţională. Aceasta este o problemă care se leagă de
a cth1itatea mai multor departamente.
Textul care se va face \'a trebui să fie foarte scurt. Imobilele nu
vor fi Înstrăinate decât în cazuri strict necesare ; bunurile vor fi aren
date ; se \'a putea ,·inde numai averea mobiliară care se strică.
Dl gcncr ;1 l Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Puneţi mâna şi
faceti textul.
Dl prof. Mihai Antonescu, ministru de stat : Să stabilim o proce
dură simplă. Nu e nici o filozofie.
Dl M. Vulcăncscu, subse cre t ar de stat la Ministerul Finan ţelor :
Până diseară legea e gata.
Dl g en er a l Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Să staţi aici, să
o faceţi acum. Pentru ce s-o lăsăm până diseară [ . ] ? Vreau ca chesti
unea să fie rezolvată cât mai curând. De aceea, vă rog să cădeţi de acord
şi să faceţi legea.
Dl ::\J. Vu l căn c scu
subsecretar de stat Ia Ministerul Finante]or :
In ceea ce priveşt e părerea dlui Pană ca anumite bunuri de i 1�teres
naţional să treacă la Ministerul Agriculturii, aceasta este firesc. Bunu
rile acestea de interes naţional vor fi date Ministerului Agriculturii, nu
\'or trece la particulari.
Dl general Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Principiul meu
este să aeţionez la momentul oportun, pentru că altfel orice acţiune,
oricât de sa\·antă ar fi, clacă n u intervine la timpul potrivit, poate fi
dezastruoasă. [ . . ] Eu nu-mi pot Închipui că guvernarea mea nu v a fi
criticată . Oamenii însă vor vedea că am vrut binele acestui neam şi că
am fost ele bună credinţă ; atât şi nimic mai mult. [ . ) A murit Titu
lescu :-.. Dumnezeu să-l ierte. Când era În viaţă şi primea telegrame de
la \'int i lă Brătianu pentru câte un lucru de nimic, imediat se aşeza la
masă şi Începea să tot dezvolte problema de care era vorba [ .. ]. După
cc umfla problema cât mai mult posibil, spunea că a rezolvat-o. Era un
fel ele i;a ltimbanc, Dumnezeu să-l ierte, că este Încă pe catafalc.
·

..

,

.

..

.

Dl ::VT. Vu lcă nes cu subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor :
Domnule general, în ceea ce priveşte proiectul de lege referitor la colo
nizare, pânii astă seară Ia orele 6 \'eţi avea un text care dă satisfacţie.
Dl general Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Să se facă acum.
Nu p!ec ele aici până nu se face legea. Aici să se lucreze. Dacă nu tran
şaţi astăzi, începeţi iarăşi cu formule filozofice. Dle It. col . Dragomir,
ne fuge apro\"izionarea din mână din inicina germanilor. Eu am să merg
până acolo că am să cer telegrafic Fiihrerului să retragă trupele germane
din ţară, pentru că nu se ţin ele angajamente şi-mi creează dificultăţi
economice.
,

A1·h . St.

25-1-25:5

B �1 c . ,

fon :l P.C.M„ Cab., dos. 479 / 1 94 1 , filele 214, 22:5-233,
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1

Vezi doc. 38,

" Vezi doc. 1 2 .
� Legislaţia pentru înfăptuirea reformei agrare a fost adoptată ele guvernul
Avere5CU în iunie-iulie 1921.
4 Vezi doc. 37.

� N.
Titulescu (1882-1941), om politic şi d iplomat român. lndepărtat din
funcţia de ministru de externe al României în august 1 936. A deceda t în Franţa,
unde ş i-a petrecut ultimii ani din viaţă.

94
·-

1 9 ! 1 , august

5

DIN ŞEDINŢA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
de marţi
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august 1 9 -l:l

•

Dl prof . Mihai Antonescu, vicepreşedi ntele Consiliului : Ceea ce
vreau să rog pc dnii miniştrii de interne este ca, împreună cu Marele
Stat :vlajor, Mi nisterul Economiei Naţionale şi Ministerul Muncii, să facă
să fie folosite braţele de muncă ale tuturor celor i n ternaţi, i ndiferent de
cauza pentru care au fost introduşi în lagăre 1 •
Am primit În zilefo din urmă o seric de i n formaţii Î n ceea cc pri
ve.5te regimul de funcţionare al lagărelor de muncă [. .] ; mi s-a atras
atenţia - v-am spus şi ieri, domnule ministru de interne, şi ne-am pus
de acord, dar vreau ca faptele să fie cunoscute - mi s-a atras atenţia
că s -au dat dispoziţii ca, pc calc de rechiziţie sau de chemare la cercurile
de recrutare sau de chemare de-a dreptul la aceste lagăre, să se ri d i ce
din ()Opulaţia evreiască foarte multe clemente : ingineri, oameni care lu
crează în fabrici şi în comerţ.
Domnilor miniştri, dvs. ştiţi că eu am fost Î ntotdeaun a pentru fo
losirea acestui moment istoric, ca să eli berăm neamul de o seric de ser
vituţi grele, care au apăsat şi asupra conştiinţei şi asupra dczn>ltării
fizice ale acestui neam şi am considerat că legile de expropriere şi toate
ace'ite măsuri de adevărată extirpare a fizi cului c\·reiesc erau necesare,
ca să folosim acest moment, cu atât mai mult cu cât evreii reusiseră,
în 20 de ani de exerciţii de drepturi, să dobândească atJtea bu nuri,
Î ncât o recâştigare a poziţiei noastre se p u n ea ca o măsură de securitate
imediată.
.

•

Extras din procesul-verbal al şedintei.
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Dar, fi reş t e , niciodată nu mi-a trecut prin minte ca să fac din aceste
măsuri altce\'a decât o cale naţională de scuturare a acestei primejdii
si un mijloc sănătos de a s. ezare a claselor noastre si a factorilor nostri
de muncă şi producţie, în cond iţ iuni mai bune dec ât înai n te, pri n înl ă
turarea unei concurenţe nepotrivite şi neloiale.
Dar de aici până la a paraliza orice viaţă economică şi de a iim
p ied ic a, prin măsuri prea grabnice, o bună funcţionare, care să facă din
reformele noa s tre şi din aceste măsuri împotriva ev rei lor reforme adânci
de caracter serios şi echilibrat, fără îndoială că este o mare di sta nţă.
Şi atunci, cu aceeaşi obiectivitate cu care am lu11tat pentru ca
drepturile de fundament ale românilor să fie resta bi l ite şi c u aceea ş i pa
siu ne cu care am scris ş i a m semnat decretele prin care dl general :'\ n 
toncscu a restituit o ser i c î n treagă de drepturi românilor, trebuie, fi rei?te,
să atrag a ten ţi a că toate aceste măsuri de ridicare a evreilor şi de 1 re
cere a lor în lagăre trebuie să urmărească, în primul rând, un ob iecti v
naţional efec ti v, adică aceste măsuri să fie necesare, ridicarea e\·reilor
să răspundă la o nevoie organică efectivă, iar pc de altă parte, trebuie
ca ridicarea evreilor să poată fi făcută în mod organizat, pentru ca o
a semen ea măsură să nu se întoarcă împotriva noastră şi lumea să aj u ng ă
să critice rapiditatea unei măsuri care nu duce la rezultate.
Mi s-a semnalat că o seri c întreagă de e v rei care lucrează în in
treprinderi Ia Bucureşti şi în împrejurimi au fost ridicaţi, că in g i neri
sau profe s ionişti care au îndeletniciri folositoare pentru economia noas
tră, câ t ă Yreme nu i - a m substituit cu elemente româneşti, sunt ridi c aţ i
şi transportaţi î n lagăre, unde nu muncesc - prin urmare, paralizăm
un factor de muncă, dezorganizăm un factor economic - sau, dacă mun
cesc, s u n t s up uş i la munci fizice cu totul nep otriv ite fa ţă de posibilită
ţile lor de ran dame n t .
Nu Yreau să fac d i n munca e\·rei lor o muncă naţională şi să iau
măsuri de p rot ecţ ie a eYreilor, dar vreau ca măsurile pe care le luăm să
le executăm în ord i n e -:;i cu pos i bi l ităţi de organizare, care, pc de o
p art e, să facă serioase, c fccti\·e ş i eficiente măsurile, iar pe de altă parte,
să nu p ro,·o a ce o scrie î nt reagă de re a cţ i u n i , care să se întoarcă împo
trh·a scopurilor noastre.
De a c e e a , rog pc d o m n u ! m i n istru ele interne, care, după di scu ţ i i l e
pc care Ic-am an1t ieri î m preună, î mpă r tă şeşt e aceea şi părere ca şi mine,
iar în ceea cc prin•ştc cercurile de recrutare rog pc dl gen e ra l Iacohici
să dea accca�i d i s poz i ţ ie , ca ridicările a c es t ea să nu se facă fără nici un
criteriu o b i e c t i \ şi se ri o s , ca să n u a j u nge m, pc de o parte, să p a rali
zăm u n c i e <1cti\ i tăţi economice, iar pe de a l tă parte, să pară că provo
căm noi o t u l burare a ordinii pu b l i c e şi a stărilor a şeza te de astăzi, î n
dem n â n d lumea la excesele unei porniri antisemite î n momentele când
am făcut antisemitismul serios al reformelor, nu antisemitismul gestu
rilor şi fa p t c ! or f izice, sau să fa c e m cl i n ace s te măsuri acte care să se
î ntoarcă împotri,·a scopurilor serioase i>c care le urmărim şi opinia pu
blică să nu î nţeleagă eficienţa măsurilor noa st re.
·
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De asemenea, doresc ca toată lumea şi toate organele noastre care
execută aceste măsuri să-şi dea scama că este vorba de o dispoziţie cu
caracter naţional şi că aceste acte trebuie făcute cu cea mai absolută
moralitate, cu cea mai perfectă obiectivitate, pentru ca să nu creăm
acum o serie de privilegiaţi, prin măsurile imorale la care se pretează
o ridicare fără nici un criteriu obiectiv.
Mi se semnalează din foarte multe părţi că organele noastre ajung,
datorită acestui regim fără nici un fel de criteriu şi d� control, să ia
mită. Acest fapt trebuie combătut şi sancţionat grav.
Pe de altă parte, s-a luat şi măsura să se ridice condicuţele de la
servitoarele românce in serviciul evreilor.
Această dispoziţie de ordin legal, a i nterzice românilor să servească
la evrei, a fost luată încă din 1938.
Fără îndoială că, în principiu, dacă ne aşezăm pc o idee de dem
nitate de rasă şi dacă voim să facem clin aceasta o măsură practică pen
tru ca românul să nu ajungă să fie slugă evreului, fără î ndoială că pu
tem s-o luăm şi s-o încorporăm ca tendinţă a politicii noastre, cu o sin
gură condiţie : în momentul când am adoptat un asemenea punct de
\'edere, să organizăm din punct de vedere social posibilitatea, pentru
aceşti români care îşi găsesc un mijloc de existenţă prin serviciul lor la
evrei, să fie plasaţi la români, pentru că altfel creăm probleme �odaie
şi ajun�em să creăm nemulţumiri.
Am fost informat că, deşi dl ministru al muncii n-a luat mei o
dispoziţie în această privinţă, [. ] comisarii se prezintă în casele locuite
de e\�rei, ca să ceară personalului românesc din aceste casc să depună
condidiţele, înştii nţându-l că în două săptămâni trebuie să părăsească
serviciul pc care îl au.
V-aş ruga să SC facă o anchetă în această privinţă, atrăgând, toto
dată, atenţia organelor dvs. în subordine că asemenea măsuri, având un
caracter de politică generală [ . . ], trebuie luate in concordanţă cu măsu
rile generale ale guvemului.
..

.

Dl general C. Pantazi, subsecretar de stat al armatei de uscat :
ln ceea ce priveşte evreii care au fost ridicaţi prin cercurile de recru
tare, trebuie să spun că dl general Antonescu, în conferinţa pe care am
avut-o în tren, a ordonat ca munca evreilor să fie executată În confor
mitate cu decretul-lege respectiv :!.
Noi suntem în următoarea situaţie : î n primul rând, trebuie repa
rate toate cazărmile, din ordinul dlui general Antonescu. Dacă nu se
repară cazărmile, atunci ele se strică şi mai rău. Pentru aceste lucrări,
in conformitate cu decretul-lege, am rechiziţionat numai meseriaşi apţi
să le facă, adică zidari, tinichigii, tâmplari şi aşa mai departe.
In ceea cc priveşte repararea efectelor, din cauza lipsei de talpă şi
stofă, pentru î ncălţămintea şi îmbrăcămintea stricată noi dăm efecte noi,
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iar pe cele uzate Ie adunăm la centrele de colectare, unde sunt reparate
şi cu meseriaşi evrei rechiziţionaţi, adică cu cizmari şi cu croitori.
Dl Mihai Antonescu, vicepre�edintele C o n s i l i ulu i : Fără îndoială că
rechiziţiile de meseriaşi calificaţi necesari pentru lucrările armatei tre
buie făcute.
Dl general I. Iacobici, ministrul apărării naţionale : Domnule pre
şedinte, am înţeles că dvs. vreţi să puneţi problema evreilor utili econo
miei naţionale. Şi atunci, eu cred că nu comandantul unei unităţi poate
stabili aceşti i ndici, ci ministrul economiei naţionale, împreună cu mi
nistrul de interne ''a trebui să stabilească în fiecare oras care sunt evreii
care n-ar fi utili economiei naţionale.
Nu facem altceva decât ceea ce au făcut germanii, care au i ndicat
prin W.W., adică Wirtschaftlich Wertvoll ::, pe evreii utili economiei na
ţionale, care sunt excluşi de Ia rechiziţii.
Dar stabilirea acestor indici trebuie s-o facă Ministerul Economiei
Naţionale, împreună cu Ministrul de Interne.
D l ge ne ra l N . Stoc n cs c u ministrul finanţelor : Ca să completcJ:
pe dl general Iacobici, trebuie să spun că evreii ocupă în viaţa noastră
economică un sector aşa de important, încât am putea spune că ii deţi n
î n total. A lua pe evrei de acolo însemnează a desfii nţa acest sector �i
a crea prejudicii şi poporului român ş i finanţelor statului.
Pentru ca această operaţiune să fie făcută cu socoteală, trebuie ca
aici să procedăm ca şi pc celălalt front de luptă ; să creăm pentru fie
care intreprindere carnetul de mobilizare - este vorba de mobilizarea
e\·reilor pentru muncă - şi î n acest carnet vom avea trecuţi pc evreii
i ndispensabili, care trebuie să rămână acolo şi vom avea şi pe evreii
care ,·or rula, în sensul că vor putea fi luaţi, fără ca să prejudiciem
mcr<,ul intreprinderii, la munca de folos obştesc.
·

,

Dl general Ioan Popescu, s ubsecretar de stat la Ministerul Aface
rilor Interne : ln calitatea mea de fost şef de secţie la Marele Stat Ma

jor ş i . în urmă, ca subşef al Marelui Stat Major, m-am ocupat in mod
deosebit de această chestiune a personalului de muncă din agricultură,
comerţ �i i ndustrie. [ . ]
Atunci când se hotărăşte ca anumite întreprinderi să funcţioneze
cu 1>ersonalul pe care ii au, această chestiune este deja hotărâtă. Prin
urmare, nu se face altceva decât o simplă comunicare, iar funcţionarea
falnicii se face cu personalul hotărât de Marele Stat Major. Nu este im
pro\·izaţie.
Dl general Iosif Iacobici, ministrul a piir c"1 r i i na ţinncile : Adică ji
danii care se găsesc în acest personal �i În a ceastă situaţie vor fi scu
tiţi ?.„
Dl general Ioan Popescu, subsecretar <le stat la l\1i n i sterul Int er
nelor : Sigur. De altfel, când ministrul de i nterne a primit ordinul dat
de dl general Antonescu, de a face punerea la muncă a tuturor evreilor,
a dat un ordin �i în legătură cu Marele Stat Major, ca toţi a:.-cia care
.

.
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sunt folosiţi în întreprinderile care lucrează pentru armată să nu fie
luaţii de la lucru. [...]
Să vă arăt acum în cel fel a evoluat chestiunea evreiască în
timpul de când s-a dat ordinul şi până astăzi.
1n legătură cu această chestiune evreiască, în ziua de 7 iunie, prin
dl general Leoveanu, care a fost la dl general Antonescu pe zonă, s-a
dispus ca să se evacueze întreaga populaţie evreiască care se găseşte pe
zonă, până la o adâncime de patru kilometri. Această evacuare s-a făcut
în comunele pc care le-au găsit necesare comandanţii de mari unităţi,
s-a făcut pe o zonă de patru kilometri pe linia Prutului, la sud de
Dunăre şi la sud de vechea frontieră, de la Herţa până în munţi.
Dl general I. Sichitiu, ministrul agriculturii : Numai patru kilo
metri '?
Dl general I. Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor :
Da. In afară de aceştia, s-au mai evacuat o parte din evreii şi evreii co
muni�ti din Dorohoi, Botoşani, laşi, Tulcea şi Constanţa.
La 21 iunie, s-a dat ordin ca toţi evreii valizi între 18 şi 60 ani
care se găs�au în zona cuprinsă între Prut şi Siret să fie evacuaţi la
Târgu-Jiu - ca şi aceia care se găseau la dreapta Prutului, până la
munţi, să fie evacuaţi în comunele urbane reşedinţă de judeţ "·
Pc urmă, s-a dat ordin ca, în oraşele reşedinţă de judeţ, să se facă
concentrarea evreilor în cartiere. Aceste concentrări s-au făcut pentru
toate orasele din Moldova, iar în Muntenia s-au făcut în Prahova si în
Buzău �i � poi în Râmnicu Sărat, Tulcea şi Constanţa.
ln ce priveşte Prefectura Poliţiei Capitalei, aceste concentrări nu
s-au făcut până în prezent, fiindcă cea mai mare parte din localurile
care există erau ocupate de autorităţile române sau de organele militare
germane.
Odată cu aceasta, pentru a nu se petrece nici o tulburare, s-a dat
ordin să se i a ca ostatici persoanele mai importante evreieşti, preşedinţii
comunităţii evreieşti sau membrii cultului religios 5 etc.
ln afară de aceste măsuri, s-au mai făcut o serie de evacuări, une
ori chiar de către marile unităţi din zonă, care au îndreptat pe aceşti
evrei fără să aibă preciziuni unde să-i îndrepte şi care pe urmă au fost
duşi la muncă în diferite părţi, în judeţele Călăraşi, Vlaşca, Teleorman,
Romanaţi, Dolţ şi nu mai ştiu unde.
l n cc priveşte munca lor.
!\lunca lor s-a hotărât, în ultimul timp, să fie plătită prin hrana
care li se dă, care trebuie să se ridice la 25 lei pe zi, plus o sumă d J
10 lei, cheltuieli de întreţinere, pentru aţă, ace, tutun şi aşa mai departe.
ln afară de aceasta, când am fost la dl general Antonescu, prin
ordinul d-sale, transmis prin Marele Cartier General, s-a hotărât să fie
puşi la munca de folos obştesc în folosul căilor ferate, al Ministerului
de Comunicaţie, un număr de aproximativ 36 OOO evrei şi un număr de
aproximativ 1 OOO de fiecare judeţ pentru şosele.
E bine să vă informez şi care este numărul pe care îl avem dispo
nibil de evrei în toată ţara. Aceste tablouri cu numărul şi numele lor
·
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se găsesc la cercurile de recrutare. De acolo am putea obţine o situaţie
exactă. Totuşi, pe bază de statistică, făcută în alte împrejurări, am pu
tea deduce că numărul tuturor evreilor pc care îi putem întrebuinţa la
lucru nu este mai mare de 50-60 OOO. ln toată tara, sunt 300 000320 OOO, din care însă numai o cincime sunt bărba ti, ceea cc face deo
dată un număr de 50 000-60 OOO. Si dacă mai facc"m socoteala că î ntre
18-60 ani se întâmplă o sel'ie într�agă de deşeuri, din punct de ndere
sanitar, atunci numărul evreilor care ar putea fi întrebuinţaţi la m u rn· ă
nu este prea marc - sunt vreo 40-50 OOO.
Dl general N. Stoenescu, ministrul finanţelor : Şi aţi ridicat câţi ?
Pe toţi ? Câte o mie din judeţ, de fiecare dată ?
Dl general Ioan Popescu, subsecretar de stat la Min isterul Int er
nelor :
Vă rog să aveţi puţină răbdare.
Prin urmare, se vor lua toti acesti
· evrei, care sunt destinaţi p C' :n 
tru Calea Ferată, şi al căror numă� este de 36 OOO.
ln ce priveşte aceia care trebuie luaţi pentru şosele, ei Yor fi luaţi
î n măsura posibilului. Prin urmare, ci vor fi luaţi până la o mic de
judeţ, unde numărul lor este mai mare ; în alte părţi, numai 4-500,
unde numărul lor este mai mic.
Dl general I. Sichitiu, ministrul agriculturii : La Gorj n-o să Ge
nici 20.
Dl general Ioan Popescu, subsecretar de s tat la Ministerul I n te::"
nelor : Tocmai, pentru organizarea muncii am cerut ca judeţele care au
plusuri să le facă cunoscute, să-i întrebuinţeze la muncile locale, dar ju
detele care au minusuri să ne aducă si ele la cunostintă
' această situatie,
·
ca să putem lua măsuri, să vedem dacă putem a d uce din altă part e.; �i
ce număr putem lua.
Acestea erau chestiunile în legătură cu evreii.
Dl I. Marinescu, ministrul economiei naţionale : Vă rog, ori de câte
ori se pune în aplicare o măsură care vine în directă atingere cu eco
nomia naţională, să fie avizat şi Ministerul Economiei Naţionale. Şi i ată
de ce. De pildă, de aplicarea acestei măsuri n-am aflat decât prin rcda
maţiile de la Camera de Comerţ din Bucureşti.
Dar dacă în comisiunile care s-au ocupat de această chestiune, dacă
pe lângă dl colonel de acolo, ar fi fost şi un delegat al ministerului,
atunci se termina toată chestiunea. Aşa, ce s-a întâmplat ? S-au ridicat
evreii ; s-a dezorganizat v iaţa economică, s-au închis prăvăliile, s-au p u s
probleme pe care nu Ie-am putut soluţiona, dar pe care, dacă eram
înştiinţaţi de la început, Ie soluţionam.
Pe de altă parte, s-a petrecut o chestiune mult mai graYă. Oameni
ridicaţi au fost trimişi în anumite centre care sunt deficitare din p u nct
de vedere alimentar. N-am fost prevenit de aceasta şi s-au întâmplat
cazuri, ca în judeţul Bacău, cazuri mortale, în legătură cu aglomerarea
în jurul brutăriilor şi fahricilor de pâine.
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Dl prof. M i h ai Antonescu, vicepreşedintele Consili ului : Problema
evreiască este o problemă vastă şi n-o putem soluţiona nici În rapidi
tatea unei discuţiuni sumare şi nici stabilind uncie măsuri administra
tive. urgente.
Ceea cc Însă ţin să rămână stabilit pentru noi toţi este că niciodată
guvernul nostru n-a urmărit să facă din problema c\"reiască - din pro
blema jidanilor În România - o problemă de dl'magogie. o problemă de
soluţionare superficială a unei grave ati ngeri a interesului neamului
românesc.
In momentul când am făcut legile de expropriere, am atins pro
prietatea imobiliară, pentru că proprietatea imobiliară este un bun care
circulă din mână În mână şi care nu pune decât cel mult o problemă de
administrare. Trecută unui alt proprietar, proprietatea imobiliară i�i
continuă viaţa. Iar proprietatea imobiliară rurală, i ndiferent dacă pentru
câtăva vreme, din cauza acestei treceri, ar fi putut suferi o împiedicare
a unei bune producţiuni, era necesar însă să fie restituită imediat ro
mânilor.
In acelaşi decret însă, de care am vorbit, de transferul proprietăţii
imobiliare, am spus : bunurile economice, fondurile industriale şi comer
ciale, acestea nu sunt numai bunuri imobiliare. Ele sunt fiinţe, care îşi
trăiesc o viaţă proprie. [...]
Prin urmare, dacă acesta este principiul general, dacă În ce priveşte
fondul comercial si
' fondul industrial trebuie să a\ em o atentie deose
bită, pentru ca să nu paralizăm însăşi reforma românizării pe �ăile aces
tea administrative indirecte şi să lipsim, nu numai trecător, economia
naţională de un element de producţie şi de circulaţie, dar să lipsim
mâine elementul economic românesc de posibilitatea de a-şi exercita
viaţa economică Într-un bun comercial şi industrial, prin substituirea
evreului - dacă acesta este principiul, atunci trebuie să avem o marc
grijă astăzi În privinţa acestor măsuri administrative, pentru ca să nu
ajungem să compromitem marile scopuri ale reformelor noastre naţio
nale.
Aceasta, prin urmare, este problema de principiu.
In cadrele acestui principiu, pot să vă anunţ că am avut deja ne
gocieri cu un reprezentant înalt german, al organizaţiilor din Germania
care privesc problemele evreilor într-un spirit profund, care î-:;i dau
seama că problema evreiască va trebui să aibă, până la urmă, o soluţie
internaţională, care \'or să ne ajute să pregătim această soluţie interna
ţională 11•
Şi atunci, până când vom ajunge la această fază, de soluţionare de
fond a problemei evreieşti, noi trebuie, în orice ·caz, să nu paralizăm tot
ceea ce vom realiza atunci, pe căi normale, potrivite şi care să fie căi să
nătoase pentru neamul acesta şi fericite, care să nu aducă în istori a
noastră pagini din istoria evului mediu, pe care nu le-am practicat n i 
ciodată ş i pe care niciodată n-am înţeles
c u toată aspra mea hotărâre
şi urmărire să românizez Yiaţa statului şi neamului acestuia - n-am
307
https://biblioteca-digitala.ro

înţeles niciodată să Ic înscriu în practicile guvernului sau administraţiei
noastre ; aceasta, pentru că, până când vom ajunge Ia reforma de fond,
trebuie ca toate măsurile noastre administrative să evite impietarea asu
pra acestor soluţii şi să caute să nu aducă - ceea cc ar fi şi mai grav o atingere a soluţiilor pe care Ic vom lua.
De aceea, pentru ca să evităm o asemenea situaţie, rog pe dl mi
nistru de interne, pe dl ministru al armatei, pe dl ministru al economiei
naţionale, pc dl ministru al muncii şi pe dl ministru al finanţelor să-şi
desemneze cf1tc un delegat care, începând de mâine, să revizuiască si
tuatia tuturor celor care au fost ridicati si domniile lor vor stabili nor
mele, pentru ca această acţiune de ridi � ar� şi de rechiziţionare a evreilor
să se facă în condiţiuni potrivite, pentru ca să nu se tulbure nici ordi
nea publică, nici ordinea economică, nici soluţiunile de fond pe care le
vom lua pentru românizarea ,·ieţii noastre şi pentru apărarea drepturilor
acestui neam. ( ...]
In cc priveşte aplicarea măsurilor, desigur că, i n zonele de opera
ţiuni, măsurile militare care s-au luat. ca pe o zonă de patru kilometri
sau ca în altă zonă operativă să fie înlăturaţi evreii, măsurile acestea
erau măsuri necesare. Dar una este evacuarea evreilor dintr-un s·�ctor
militar operath· şi cu totul altceva este ridicarea lor dintr-un fond eco
nomic, comercial şi industrial.
Dl
:

general Ioan Popescu, subsecretar de stat la Ministerul I n ter

Daţi-mi voie, pentru a ridica oarecum îngrijirea dvs., care este
şi a noastră, pentru a preveni incorectitudinile, care s-ar putea face,
daţi-mi voie să vă spun că am dat ordin prefecţilor, care în majoritate
sunt colonei, să meargă la cercurile de recrutare, care au tabele pe con
tingente şi clin fiecare contingent, începând cu cel mai tânăr, care trebuie
să meargă Ia muncă, să aleagă pe aceia care pot să meargă la muncă.
Alegerile nu se vor face la întâmplare, ci numai pe baza avizului
unei comisiuni medicale, constituită di n medicul primar al judeţului, din
medicul garnizoanei şi din medicul primar al oraşului respectiv.
Aceasta a fost grija noastră.
Pri n urmare, am luat toate măsurile ca să nu se petreacă nici u n
fel de incorectitudine.
Dacă, e\•cntual, se vor fi petrecut unul sau două cazuri, vi le voi
aduce la cunoştinţa dvs.
nelor

Dl prcf. Mihai Antonescu, vicepreş edi ntele Cons i li ul ui : Vă rog să
faceţi o anehetă �i rog pe dl ministru al justiţiei să ordone ca, prin
anchetă, să se stabilească : cine a intrat în lagăre, cine a plecat, care sunt
motivele pentru care s-a plecat din lagăre.
Dl C . Stoicescu, ministrul j ustiţiei : Rog pe dl ministru de interne
să-mi dea lista lagărelor.
Dl general 1oan Po pe scu , subsecretar de stat la M i n i st e r u l Inter
nelor : Mini sterul de Interne nu are decât două lagăre : lagărul de Ia
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Târgu-Jiu
muncă.

7

şi lagărul de la Târgovişte 8, care nu sunt însă lagăre de

Dl general Ioan Popescu, subsecretar de stat la Minic:;terul Inter
nelor : Lagărele de la Târgu-Jiu şi Târgovişte sunt lagăre unde sunt in
ternaţi comuniştii, suspecţii şi cei care sunt periculoşi siguranţei publice
si ordinii de stat.
Celelalte lagăre sunt l agăre de muncă, care intră în atribuţiunile
dlui ministru al muncii şi ale departamentului respectiv, care întrebuin
ţează oamenii la muncă.
Dar acestea sunt taberele de muncă, ele n-au sensul de lagăre.
·

Dl general Iosif Iacobici, ministrul a p ă rări i naţionale : Permiteţi-mi
să spun câteva cuvinte în legătură cu taberele de muncă. Ele vor fi î n
oraşe. Am vorbit c u comandantul taberei de muncă d e la Cotroceni. Ţin
să vă aduc Ia cunoştinţă experienţa făcută acolo, pentru că ea poate să
fie folositoare. S-au găsit imediat remedii pentru situaţia de acolo. Dar
şi din punct de vedere psihologic este interesantă această experienţă.
Toţi jidanii au fost încazarmaţi acolo şi au fost hrăniţi de noi.
Dar numaidecât s-au ivit unele scutiri medicale. Randamentul a fost
mediocru. Atunci s-a schimbat sistemul. Am dat drumul la toţi ; toţi
sunt descazarmaţi şi cine nu vine cu precizie Ia lucru este încazarmat
pentru o săptămână. De atunci s-a ridicat procentul celor prezenţi la 95.
Toată lumea vine exact. Nu-i mai hrănim noi. Ei Yin cu mâncarea de
acasă. ln felul acesta şi statul face economii şi randamentul muncii este
mai mare.
Deci, dacă îi lăsăm acasă, avem rezultate mai mari.
Aceasta este o experienţă.
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Prin ur
mare, ţineţi seama şi de această experienţă.
ln orice caz, procedaţi la organizarea acestor lagăre, folosind Mi
nisterul de Interne şi organele sale.
Dl dr. C. Dc°r nulescu, subsecretar de stat al muncii : Şi Statul
Major.
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Şi folosind
si Ministerul Armatei, rugând Ministerul Armatei să vă dea tot con
�ursul pentru organizarea militară a acestor lagăre, care trebuie să fie
supuse unui regim militar.
Dl dr. C. Dtmulescu, subsecretar de stat al muncii : De vineri seară
până aseară, am vizitat patru tabere şi asupra activităţii lor v-am pre
zentat un raport. Nu putem vedea mai mult decât patru tabere în trei
zile.
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Vă rog
numai să vă ocupaţi, faţă de constatările pe care le-am primit, să luaţi
măsuri, pentru că am auzit că se ia mită şi se creează o serie de privi
legii. De aceea, vă rog să vă înscrieţi în preocupările dvs. reorganizarea
şi disciplina acestor tabere. Aceasta este o problemă importantă, pentru
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că, dacă sub regimul generalului Antonescu si când aici se munceste si
dvs. toţi vă trudiţi să impuneţi tuturor sub�lternilor dvs. un regi � de
aspră moralitate, dacă acum se petrec asemenea acte, dacă ajungem să
fim compromişi indirect noi prin aceste acte, atunci toată guvernarea
ajunge să fie atinsă. De aceea, aceasta este o problemă morală, care
atinge şi disciplina şi ordinea, şi de aceea vă rog s-o studiaţi şi s-o so
l uţionaţi imediat.

Arh .

St. Buc„ fond

P.C.M„ Cab., dos. 475/194 1 , filele 407-428

1 Cauzele de internare î n lagăr au fost de natură politică, dar ş i pentru de
licte d'e speculă, sabotaj economic etc. In momentul izbucnirii războiului, au fost
internaţi mii de evrei, în special din Moldova şi zona Prahovei, în lagărele de l a
Târgu-Jiu şi Teiş-Târgovişte. P e lângă aceste două lagăre, au m a i fost improvizate
zeci de puncte, în diferite localităţi, pentru internarea aşa-zişilor evrei „suspecţi„
(vezi, în acest sens, documentele din Evreii din România„., vol. II şi III).
2 Vezi doc. 25, 4 1 , 50, nota 5.
:i Util pentru economie.
" ln legătură cu ordinele de evacuare a evreilor din zonele respective, vezi
doc. 98, notele 2 şi 3.
" Vezi doc. 9 8 , nota 4 .
Ll Vezi doc. 9 2 , nota 2.
7 Lagărul ele internaţi politici a început să funcţioneze ca atare din februari.?
1941.

8 Lagărul Teiş-Târgovişte a început să fie amenajat, pentru nevoile Ministe
rului �e I n terne, în iulie 1 9 4 1 . La 1 9 iulie 1941, s-au aflat în lagăr 1 1 1 9 evrei din
Ploieşti, 27 de evrei din Câmpina, 42 de legionari suspecţi ş i 78 de comunişti : în
total, 1 366 ele internaţi (Arh. St. Buc„ fond M.I„ dos. 325/1941, fila 2 ; vezi şi
Evreii din România. vol. II).
.„

95
1 941, august 20
CONSILIUL DE MINIŞTRI
de

miercuri, 20 august 1941

*

Şedinţa se deschide la ora 9,45, sub preşedi nţia dlui prof. Mihai
Antonescu, ' icepreşedintcle Consiliului de Miniştri, preşedinte ad-inte
rim al Consiliului de Miniştri, ministrul propagandei naţionale şi minis
trul ad-interim al afacerilor străine.
Participă domnii : general Iosif Iacobici, ministrul apărării naţio
nale ; general Radu Rosetti, ministrul culturii şi al cultelor ; general
*

Extras din procesul-verbal al şedinţei.
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:N.

Stoenescu, ministrul finanţelor ; inginer C. Buşilă, 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 ; I. Marinescu, ministrul
e conomiei naţionale ; general Gh. Dobre, subsecretar de stat la Minis
terul Apărării Naţionale pentru armata de uscat. [. . .]
Dl pro f . Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri,
p c·eşedinte ud-interim al Consiliului de Miniştri 1, începe prin a informa
Consiliul cu privire la nemulţumirea generalului Ion Antonescu, Condu
cătorul Statului, pentru modul cum funcţionează administrarea Basarabiei şi Bucovinei [...] La Cernăuţi în special, activitatea comercială este
aproape moartă [. ..] După statistica pe care am avut-o, populaţia de la
C ernăuţi este formată, într-o vastă majoritate, din evrei ; urmează apoi
ucrainenii şi la urmă vin românii, cu proporţii catastrofale pentru noi.
Eneii au fost ridicaţi din organizarea administrativă şi transformaţi în
ins trumente de lucru manual. Prin aceasta, a încetat, pe de o parte, func
ţiunea comerţului evreiesc - acesta este un lucru care mă preocupă
mai puţin -, dar a încetat, mai ales, calitatea de consumator pe care o
avea evreul în Cernăuţi, unde populaţia numeroasă este formată din
evrei.
[ ...] Până la terminarea recensământului :!, trebuie dat un decret
scurt, în care, î ntr-un articol, să extindem în Basarabia si Bucovina toate
legile de românizare :i. 1n al doilea articol, urmează să dăm dreptul pro
prietarilor aparenţi şi administratorilor bunurilor care trec în patrimo
niul statului, în puterea primului articol, de a contracta împrumuturi
p roporţionate până la o cotă faţă de valoarea proprietăţii. 1n modul
a cesta, cred că soluţionăm imediat problema aceasta a dreptului de îm
prumut şi facem astfel şi un pas în reglementarea proprietăţii, fără ca
să atingem revizuirea de structură a proprietăţii.

Dl p r of . Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniş
[ . . . ] Domnilor miniştri, este o problemă de ordin general asupra căreia
sunt silit să intervin, şi din punct de vedere personal şi pentru că dl
general Antonescu mi-a trimis o rezoluţie în acest sens. Este problema
politicii de românizare şi a deciziilor luate de Centrul de Românizare
de a scoate la licitaţie publică toate bunurile evreilor.
lntemeiat pe rezoluţia dlui general Antonescu - ca valoare morală
pentru mine - şi pe scopul pe care l-am urmărit în momentul când am
făcut această lege, pe care eu am gândit-o, domnilor miniştri, şi reforma
aceasta am făcut-o discutând cu dl general Antonescu luni întregi bazele
spfrituale ale legii şi supunându-i domniei-sale diferite posibilităţi, cred
că trebuie să vă cer astăzi să reveniţi asupra acestei decizii şi astăzi chiar
să apară în comunicat : Consiliul de Miniştri hotărăşte să se respecte
legea în i ntegralitatea ei şi aceste bunuri să fie folosite într-un scop na
ţional, de orientare şi sprijinire a burgheziei româneşti, şi nu într-un
scop venal, pentru ca statul să-şi creeze venituri.

tri :
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Mi-aş micşora scopul acestei legi dacă aş admite acest lucru, fiindcă
eu n-am făcut această reformă din ură, ca să distrug drepturile evre
ieşti şi, vă asigur, n-am făcut-o nici ca să u rmez numaidecât, ca un fe
nomen de mimetism, fără gândire, un val cu măsurile luate în ce pri
veşte bunurile evreieşti, măsuri practicate de alte ţări. Noi suntem o
ţară în care tradiţia [ . . .) antisemită a făcut veacuri. [ ... )
Prin urmare, noi nu copiem.
Noi urmăm o veche tradiţie.
Noi ne întoarcem la obârşia şi la concepţia tradiţională, sănătoasă
a proprietăţii româneşti.
Ofiţerii noştri n-au case. Soldele pe care le dă statul sunt foarte
reduse. Din cauza aceasta, familia ofiterului
este sau o familie chinuită
·
- dacă este întemeiată pe reazemuri spirituale, sufleteşti, pentru că de
câte ori, de foarte multe ori, sunt chinuiţi ofiţerii care se căsătoresc cu
dispensă - sau este transformată familia într-o afacere patrimonială,
pentru ca ofiţerul să-i poată da o bază sănătoasă.
Şi atunci, pentru armată, pentru funcţionari, pentru diferiţi pro
fesionişti, pentru elitele noastre de cultură, noi trebuie nu numai să
declamăm formule de prestigiu în stat şi de recunoaştere a meritelor,
ci trebuie să le organizăm practic viaţa, prin metode economice.
Cum evreii capitalizaseră în 20 de ani aceste bunuri, constituind
o ameninţare ; cum ei, de la 1 918, au primit larg mai multe drepturi
decât meritau pentru trecutul lor în România ; cum ei n-au făcut n imic
ca să se sudeze în societatea românească, ci, dimpotrivă, au făcut tolu l
ca să-i spolieze puterile economice şi n-au ajutat cu nimic formarea
unui stat român sănătos, ci dimpotrivă, au lucrat în umbră, pentru ca
nimic să nu se fondeze temeinic în puterile burgheziei noastre ; cum
au lucrat ca toate forţele burgheziei să fie aca11arate numai de capita
lismul evreiesc ". am considerat ca o idee de echilibru, ca o idee de
justiţie - dar nu negativă şi de ură, ca să lovesc proprietatea eneilor
dintr-un sentiment antisemit -, ci am considerat ca o datorie româ
nească să dau cât mai multe proprietăţi burgiheziei româneşti, ca să
întemeiem, să sprijinim formarea elitelor şi am căutat să dau de unde
am găsit, prin toate mijloacele - unul din aceste mijloace fiind expro
prierea evreilor şi împroprietărirea acestor categorii de români, a aces
tor elite ale burgheziei româneşti, iar altul va fi politica noastră de
mâine, de investiţii şi construcţii, pentru ca să putem să ridicăm bur
ghezia românească şi muncitorimea, dându-i un spirit de ataşament faţă
de Ţară şi făcând-o s-o apere cu mai multă dogoare.
Şi acum, să transformăm legea aceasta, care a urmărit un scop na
ţional, de formare socială a unor elite, într-o lege de ură, care depose
dează şi într-o lege venală, care pune la îndemâna statului mijlocul să
capete repede bani, este să nu respect scopul legii, este să ating scopurile
mari ale reformei pe care am urmărit-o, atunci când, cu dl general An
tonescu, am discutat această problemă şi când dl general a ales, dintre
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toate ipotezele pe care i le-am supus, pe aceea care i se părea că este
mai potrivită cu marele nostru destin.
Atunci nici n-as. fi avut nevoie de Centrul de Românizare, nici de
un Subsecretariat de Stat al Românizării, pentru ca să fac aceasta, ci
declaram expropriate toate bunurile evreieşti, obligam pe proprietari să
meargă la tribunal şi să le declare î n termen de 30 zile şi obligam apoi
tribunalul ca, în alte 60 de zile, să procedeze la vânzarea acestor bunuri
pri n licitaţie publică. Şi atunci nu mai exista românizare, ci numai de
posedarea evreilor ele bunuri, căci românizarea este cu totul altceva.
Românizarea este construirea unei categorii speciale, este o con
cepţie e conomică şi socială la temelia proprietăţii, care este luată de la
cuci şi dată românilor. De aceea, întemeiat moral şi pe această rezolu
ţie a generalului, care îmi spune : „Noua dispoziţie anihilează scopul
urmărit. Dl ministru Antonescu este rugat să ţină seama de acest semnal
de alarmă. Un camarad de şcoală, un ofiţer, îmi atrage atenţia [„.]".
Dl general N. Stoenescu, m inistrul finanţelor : Nu pot să ia case
decât cei care au mijloace.

Dl general N . S toenescu, ministrul finanţelor : Daţi-mi voie, fiindcă
sunt preşedintele Comitetului interministerial, să vă expun punctul de
vedere al acestui comitet. [ ]
Luăm chestiunea locuinţelor, pentru că este cea mai interesantă şi
cea mai i nteresată. Ea ridică foarte multe pretenţii ; sunt foarte mulţi
care au văzut in această expropriere a imobilelor urbane evreieşti posi
bilitatea de a achiziţiona o casă sau un apartament în condiţiuni mai
mult decât convenabile.
Situaţia este următoarea : în Bucureşti, n-avem case disponibile
decât pentru 100/o din numărul funcţionarilor care au cerut locuinţe.
Pentru noi, s-a pus problema : cum vom alege pe cei 10-0;0 ? Nu vom crea
900/o de nemulţumiţi ?
...

Dl general C. Pantazi, subsecretar de stat al armatei de uscat : Să
dăm preferinţă celor care au luptat pe front.
Dacă însă vom vinde imobilele prin licitaţie publică, cine le va
cumpăra ?
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Şi funcţio
narilor recomandaţi de ministere pentru calităţi excepţionale, profesorilor
recomandaţi de facultăţi pentru calităţi excepţionale. 1n felul acesta, re
ducem dintr-o dată numărul cererilor.
Dl general N. Stoenescu, ministrul finanţelor : Eu nu mi-am ter
minat argumentarea.
Cei care au luptat formează o categorie care s-a ivit acum. Or, ho
tărârea noastră a fost luată înainte de începerea războiului.
Este foarte grea posibilitatea de a convinge pe cei 90 0/o că alegerea
celor 100/o s-a făcut pe criterii obiective bine determinate, care s-au res
pectat. Convingerea mea este că rămân realmente 900/o de nemulţumiţi.
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Dl g en era l N. Stoenescu, minis t ru l finanţelor : Atunci noi ne-am
opri t Ia această soluţie : să vindem imobilele expropriate de Ia evrei cu
bani românilor [ ..]
.

Dl general N. Stoenescu, ministrul finanţelor : [ . . ]Se vând aceste
case - să dea Dumnezeu să se vândă cât mai multe -, iar banii încasaţi
pe ele vor constitui un fond de construcţii pentru funcţionarii publici.
Dl p ro f Mihai Antonescu, vicepre�eclintclc Consiliului : Ne dă bani
Banca Naţională.
Dl general N. Stoenescu, m inistrul f inan ţelo r : Aceasta este o solu
ţ ie pc care n-o împărtăşesc. Dacă mergem Ia Banca Naţională ca să ne
dea hani, economia noastră naţională se va dărâma.
Cu banii pe care îi luăm de pc casele expropriate de la evrei, vom
construi locuinţe pentru funcţionari.
Dl prof. Mihai Antonescu, viccpre�cdintcle Consi li'ului : [ . . ] Să nu
mi-o luaţi în nume de rău, dar nu pot respecta încheierea dvs„ mai
întâi pentru că este contra legii şi n u este posibil să claţi o încheiere
împotriva legii, pentru că n-aveţi acest drept organizat prin lege ; în al
doilea r<înd, Jlcntru că, clacă n-ar fi fost prevăzută în lege această ten
dinţă necesară, de a întări burghezia noastră şi dacă n-aş fi mărturisit
public acest angajament de onoare, luat faţă de dl general Antonescu,
dacă n -aş fi expus scopul ce-l are, pe care l-am urmărit când am scris
şi am gândit legea, aş fi făcut acum o altă lege, prin care i-aş fi dat alt
scop şi aş fi mărginit tendinţa aceasta de a transforma proprietăţile
lu ate de la evrei în valori venale, care să circule.
De aceea, voi anunţa astăzi că Consiliul de Miniştri va respecta
în î n tregime legea de expropriere a bunurilor evreieşti în ceea ce pri
vestc atribuirea lor ; că atribuirea acestor bunuri se va face după crite
ri i l e care au fost anunţate şi care constituie m<îndria pol iticii dlui general
An tonescu şi a gm;ernului său : sprijinirea militarilor, a funcţionarilor,
a că rturari lor şi a elitelor acestui neam, alegând după criteriile cele mai
aspre pc cei care vor fi împroprietăriţi, pentru ca numărul redus a l
beneficiarilor faţă d e marele număr al cererilor s ă n u creeze decât te
meiuri de legitimă satisfacţie şi nu de nemulţumiri.
Dl general N. Stoenescu, m inistrul finanţelor : Trebuie să precizăm
că imobilele şi apartamentele nu se vor da gratuit, pentru că toţi cred
că a-:;a vor fi atribuite.
.

.

.

Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliuluf : Desigur că
adăuga în comunicat că atribuirea imobilelor se va face cu înlesniri
de plată.

voi

Dl. gen e ral Radu Rosetti, m inistru l culturi'i naţionale : Aş avea de
adăugat ceYa. ln chestiunea aceasta a românizării, î n afară de ceea ce
s-a spus, ar trebui să fie avute în vedere şi i nstituţiile statului. Eu \'or
bc'ic din punctul de vedere al şcolilor, cărora, du11ă cum �tiţi foarte bine,
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:c li psesc foarte multe localuri, ceea ce le împiedică î n posibilităţile lor
cle dezvoltare.
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : In privinţa
aceasta, s-a stabilit - este prevăzut şi în lege - că Consiliul va face o
a t ribuire a imobilelor necesare serviciilor publice.

Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : li rog pe
dl preşedinte al Consiliului interministerial să cerceteze listele şi, faţă de
dispoziţiunea legală, să vadă dacă nu se pot satisface, cel puţin în parte,
ne,·oile urgente ale autorităţilor.
Dl dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat al muncii : Dv. nu ştiţi că,
până în prezent nu ştiu dacă aţi citit rapoartele prezentate asupra felului
cum s-a făcut românizarea -, nu ştiţi că până acum este un camuflaj
eyident, la fiecare pas, în ce priveşte românizarea.
Şi atunci, dle preşedinte, eu prefer să mi se ia aceste atribuţiuni,
pentru că nu ţin să se arunce asupra umărului meu felul cum se va face
românizarea de acum încolo.
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : [ . . . ]. Mi
nisterul Economiei Naţionale va da dispoziţii şi va modifica stările de
camuflaj constatate ; va ordona ca, într-un anumit termen, instituţiile şi
î ntreprinderile să-şi înlocuiască personalul care nu e numit cu respectarea
l egii. Dar nu putem face noi pe întreprinzătorii, nu ne putem lua noi
răspunderea aceasta, pentru ca apoi, după ce viaţa noastră economică
şi producţia este destul de tulburată, să se mai tulbure din nou, să se
m a i producă frământări şi încetineli - pentru că sabotaj economic se
mai 11oate produce încă - şi atunci această stare să se datoreze faptului
că ne-am amestecat noi în fenomenul de producţie şi în libertatea pro
ducătorului.
Dl dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat a l muncii : Majoritatea
posturilor şi a numirilor făcute până în prezent, atât în dubluri, cât şi
î.n înlocuiri, nu sunt decât adevărate camuflaje. Funcţionarii numiţi după
procedeul de până acum sunt funcţionari care nu prestează nici un ser
,·iciu În î ntreprinderea unde sunt ; se mulţumesc să vină o dată pe lună
şi să-şi încaseze leafa.
Dl prof. Mih2i Anto nescu, vicepreşedin tele Consiliului : Domnule
ministru Dănulescu, prin comitetul secretarilor generali, trebuie să lu
cu activitatea de românizare a
craţi ca să coordonaţi activitatea dvs.
Centrului. ln Consiliul interministerial se vor pune toate problemele de
principiu ; atunci când, în practică, veţi constata unele deficienţe, le
veţi aduce la cunoştinţa acestui consiliu, pentru î ndreptare. ln Consiliul
de Miniştri, vă rog să aduceţi problemele de principii generale, care tre
buie soluţionate în sprijinul acţiunii dvs.
315
https://biblioteca-digitala.ro

Cu totii urmar1m românizarea, însă trebuie s-o realizăm în condi
ţiuni care �ă reprezinte posibilităţi noi pentru elementul românesc în
viaţa industrială şi comercială a acestei ţări. Trebuie însă să ne alegem
mijloacele şi să facem această reformă a românizării în mod progresiv,
ca să nu ajungem să paralizăm economia noastră naţională.
Ştiţi la cc rezultate am ajuns ? Ştiţi cine protejează pe evreii ele Ia
noi ? Au venit Ia mine domnii miniştri Neubacher şi Killinger, care
mi-au spus : Nu este necesară n ici o injoncţiune, dar, în i nteresul dvs.,
vă informez despre cc spun germanii care lucrează în întreprinderi . Şi
noi am făcut reformă în Germania, dar la noi sunt încă evrei care lu
crează. Nu se poate proceda dintr-o dată. Or, la dvs„ sunt atât de mulţi
evrei, că problema nu poate fi rezolvată dintr-o dată.
Dincolo de aceste decrete, care au fost pornite nu din ură, ci din
folosirea arestui moment istoric pentru societatea românească, eu lucrez
acum şi am stabilit, împreună cu [un] specialist german, un plan întreg
pentru soluţionarea problemei evreieşti 5• Din acest plan veţi vedea că
de dărâmare brutală, ci succesiunea de mă
noi nu venim cu o solutie
'
suri �i metodele tehnice de realizare a acestei operaţiuni de românizare
vor fi aplicate pe plan internaţional, cu concurs german.
Aştept chiar să se î ntoarcă de la Berlin specialistul german care a
lucrat cu mine �i care a mers acolo ca să verifice punctul de vedere
general din capitala Reichului. Am stabilit împreună cu acest delegat
până şi graficul instituţiunilor care vor fi create ca să organizăm viaţa
evreiască, regimul tranzitoriu până când vom ajunge să realizăm româ
nizarea, pe care n-o putem împlini decât pe plan internaţional, domnule
doctor Dănulescu.
Sunt prea numeroşi e\·rcii din ţara românească şi prea mult intraţi
în economia noastră, ca să-i putem desfiinţa numai prin simpla numire a
u nor înlocuitori. Aparatul nostru economic este prea pătruns, de atâtea
decenii, de prezenţa lor, ca să-l putem dintr-o dată româniza. Aş vrea
din toată inima să nu fie un singur evreu în ţara românească, dar de la
ideal şi până la datele realităţii este o mare distanţă.
De aceea, ,-ă rog să organizaţi acest Oficiu, pc bază de con lrol [ . J.
Dl dr. C. D[mulescu, subsecretar de stat al muncii : Până acum n-a
fost organizat pe bază de control.
Dl p r o f . Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Fiindcă a
fost greşit făcut.
D l . dr. C. D{m u lescu, s u bs ecreta r de s tat al muncii : Aşa a gândit
dl colonel Mihail, să facă un camuflaj în ceea ce priveşte românizarea.
Atunci c:.'ind am ,·enit eu, timp de o lună de zile, a trebuit să pun în
practică atâtea şi atâtea măsuri şi să fac un control sever asupra felului
cum a fost făcută românizarea până în prezent. Apoi, mi s-au luat aceste
atribuţii, ca şi cum eu aş fi fost ,-ino\·at de felul cum s-a făcut româniza
rea în trecut.
Dl prof. :!\1ihai Antonescu. vicepreşedintele Consiliului : Domnule
d o �t?r, da �ă d-ta ai sensibilităţi, trebuie să înţelegi că toţi avem sensibi
.
Legile acestea s-au găsit gata făcute ; prin urmare, nu este vorba
htaţ1.
.
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.

de o împiedicare a acţiunii d-tale, de mărg1mre a competen ţei ; nu este
vorba de o actiune de a noastră elastică si
. b inevoitoare, care ar \Tea să
toarne cine şti e ce apă dilu�toare, ca să întârzie opera de românizare.
Vrem să facem ceva serios şi temeinic, prin metode cât mai sănătoase şi aceste metode vă rog să le stabiliţi.
Fireşte că, cu vremea, vom păstra dreptul statului, prin Ministerul
M unci i . ca, acolo unde întreprinderile n u execută dispoziţiunile în ter
menele fixate, Ministerul Muncii să facă numirile respecth·e. Acest drept
fără î n doială că va trebui să-l păstrăm. Acolo veţi avea, în mod larg,
rolul d n. [. . ] .
Dar faptul asupra căruia ne atrage atenţia cil ministru a l economiei
naţionale este să nu venim noi să tulburăm ,·iaţa economică.
.

Noi nu suntem împotriva dvs„ ci cu dvs.

Dl dr. C. Dănulescu, subsecr.eta.r de stat al muncii

:

Nici o lzge nu

românizare.
;:iprovizionării : Este

prevede pedepsirea celor care camuflează opera de

Dl D . D. Negel, subsecretar de stat ;:il
inexact.
Per:c1Jselc sunt prevăzute chiar î n legea făcută de dl prim-ministru.
Dl prof. Mihai Antonescu, viccprC'şcdintdc Consi liului : Desigur, le

gea este destul de aspră.

D l dr. C. Dănulcscu, subsc•:c rntar de stat al muncii : Dom nule pre
şedi nte, vă p ot comunica că această acţiune de românizare este prea lentă,
atât de lentă, încât a provocat nemulţumiri destul de mari în opinia pu
blică. Eu am crezut că, acţionând pe un ritm mai vioi, aş putea să dau o
satisfacţie de ordin moral opiniei publice.

Dl prof. Mihai Antonesicu, vicepreşedintele Consiliului : [ „ .] Vă ro�
să îngăduiţi guvernului să fie sensibil la răspunderile pe care le are şi să
nu a�tepte sugestiile dvs. în ceea ce priveşte opinia publică. Noi am dat
opiniei publice, fără solicitarea dvs„ destule satisfacţii în ceea ce pri
ve�te reformele, dar nu putem face nici demagogie, nici uşurinţă, pentru
că veacuri întregi s-a tot aşezat acest vâsc asupra neamului românesc
şi nu poate fi scos în câteva luni.
Dl dr. C. DănuleS!CU, subsecretar de stat al muncii : Atunci, domnule
preşedinte, cine primeşte cererile acelora care solicită să fie numiţi în
diferite întreprinderi ?
Dl. prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Care cereri ?
Dl dr. C. Dănules·cu, subsecretar de sta:t al muncii : Sunt foarte
multe cereri, aproape un vagon întreg, ale celor care vor să fie numiţi
în întreprinderi.

Dl general N. Stoenes:cu, ministrul finantelor : Nu numai că nu
trebuie scos de la muncă, dar trebuie să pregătea scă şi viitorul. Români
zarea nu se cheamă plasarea numai a materialului românesc exi5tent. dar
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înseamnă şi formarea elementelor viitoare, ca să scoatem tot ceea ce se
chemă specialist evreu.
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Oficiul dv.
să-şi creeze secţiuni şi pentru pregătirea personalului.
Dl general N. Stoenescu, ministrul finanţelor : Chestiunea o studiem
cu Economia Naţională. Este o primă etapă a românizării. Deocamdată
lichidăm cu ceea ce avem.
Arh. St. Buc., fond P. C.M., Cab., dos. 4 7 5 1 1 94 1 , fi lele 367, 602-6 1 3 , 620-

6 2 1 , 625-632

1 Prin Decretul nr . 1 î99, din 2 1 iunie 1941, Conducătorul Statului l-a delegat
pe vicepreşedintele Consiliului de Miniştri să exercite în locul său atribuţiile con
ducerii guvernului (cf. M.0., P.I, nr. 145, din 22 iunie 1941).
� Se are în vedere o i nventariere parţială, efectuată, la 1 septembrie 1941, de
către Institutul Central de Statistică, in teritoriile Basarabiei şi Bucovinei de Nord,
după intrarea trupelor române.
3 Vezi doc. 46.
'• La data respectivă (20 august 1941), nu exista o evidenţă clară a procentu
lui capitalului evreiesc în ansamblul capitalurilor din România. Această evidenţă
se încerca să fie obţinută prin deciziile ministeriale din 28 noiembrie 1 941 şi 1 9
ianuarie 1942 (vezi doc. 5 1 ) .
In legătură c u modul în care a evoluat burghezia română în România inter
belică şi locul evreilor în societatea românească, reproducem aici două aprecieri.
1. Cunoscutul sociolog şi economist liberal Ştefan Zeletin scria, în anul 1927 :
„Străinii au de partea lor trecutul, iar românii au de partea lor viitorul.
Astăzi românii au şi câştigat cea mai mare victorie : ei au izbutit să imprime
nota lor - notă naţională - întregii dezvoltări a capitalismului nostru. Căci şi '.in
treprinderile de obârşie exotică, care s-au născut pe teritoriul nostru ca posturi
înaintate ale capitalului străin, şi-au însuşit tendinţa naţională şi plutesc în at
mosfera creată de români. In adevăr, tendinţa de naţionalizare este ceea ce ca
racterizează azi întreaga dezvoltare a capitalului nostru. In adevăr, numai cu câteva
decenii în urmă, noi, românii, eram o naţiune care de milenii ducea viaţă tihnită
de păstorit şi munca câmpului [„.]. Şi dintr-o asemenea naţiune de păstori şi ţărani
s-a ridicat, numai în patru decenii, o generaţie de oameni de afaceri care, desigur,
nu se pot compara cu cei din City of London, dar care, totuşi, îşi îndeplinesc în
mod onorabil rolul lor de înaintaşi ai intereselor naţionale" (Ştefan Zeletin, Neo
liberalismul, Bucureşti, 1927, p. 44-45).
2. La rândul său, omul politic liberal Victor Iamandi, într-o dispută la o se
siune parlamentară din anul 1934 cu A. C. Cuza, susţinea următoarele : „Este ade
vărat că într-o bună parte a ţării noastre populaţiunea aceasta evreiască este în
număr mare şi că ocupă, îndeplineşte o funcţie economică şi socială [„.]. Ei au ve
nit şi au ocupat locuri pe care le-au găsit libere [.„]. Noi am mers înainte sub
raportul economic şi datorită ajutorului lor [.„]. Evreii s-au integrat în cadrul eco
nomiei noastre naţionale" (Victor Iamandi, Politica naţională de stat, Bucureşti,
1 935, p. 34).
5 Despre această colaborare româno-germană relatează Manfred von Killinger,
într-o telegramă transmisă Departamentului Externelor al celui de-al treilea Reich,
cu data de 1 septembrie 1941. Astfel, ministrul german, referindu-se la faptul că
nu se poate vorbi despre o atitudine favorabilă a guvernului român faţă de evrei,
invoca drept argument importanţa acordată de Mihai Antonescu activităţii în Ro
mânia a consil ierului german Gustav Richter şi acceptarea de către guvernul român
a proiectelor de legi propuse de respectivul consilier german (cf. Martiriul , p. 1 20,
doc. 48).
...
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Cu toate acestea, arată A. Hillgruber, nu se poate vorbi despre o presiune
germană asupra românilor în ela borarea legislaţiei antievreieşti, având în Yedere
şi antecedentele :mtisemitismului românesc (cf. A Hillgruber, Hitler, Kiinig Carol
und Marschall Antonescu, cap. privind problema evreiască).
6 In legătură cu proporţia reală a populaţiei evreieşti în ansamblul locui
torilor din România, \·czi tabelele statistice din Evreii din România ... , voi. IV.

1 941, august 26
CONSILIUL DE MINIŞTRI
de marţi 26 august 1 9 4 1 *
Şedinţa se deschide [ ... ] sub p reşedinţia dlui prof. Mihai Antonescu,
vicepreşedintele Consiliului. Participă general Iosif Iacobici, ministrul
apărării naţionale, general D. Popescu, ministrul afacerilor i nterne, gene
ral N. Stoenescu, ministrul finanţelor, I. Sichitiu, ministrul agriculturii şi
domeniilor, C. Stoicescu, ministrul justiţiei, prof. dr. Petre Tomescu,
ministrul muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale, general Gh. Dobre,
general C. Pantazi, colonel aviator Gh. Jienescu.
Dl prof. Mihai Antonesc:u, viccpre�edintele Consiliului : [ . . . ] ln loc
să facem noi rom{1 11izarea întreprinderilor, adică să creăm condiţii eco
nomice, pentru că întreprinderile evreieşti, intrate în panică, se ofereau
unei vânzări imediate şi foarte avantajoase, în loc să facem noi masive
achiziţii pentru români, a rămas, fireşte, o ofertă vacantă, pe care au
găsit-o germanii şi de care au profitat. Principiile în această materie
nu pot să fie însă decât acelea care au fost stabilite de dl mareşal
Antonescu în î ntrevederile pe care le-a avut cu Fiihrerul şi cu Rei c:hs
mareşalul Goering şi care totdeauna călăuzesc guvernul român. Aceste
participaţiuni trebuie să se facă cu consimţământul guvernului român,
ele nu trebuie să atingă substanţa bogăţiilor româneşti decât în anumite
sectoare care au fost în prealabil stabilite, cum, de pildă, a fost acela al
metalurgiei [ ...] De asemenea, în materie de petrol 1 [ ] Dar în celelalte
industrii sau în comerţul bancar [ ...] puteam să facem noi cumpărări de
întreprinderi [ ... ]. Desigur, ceea ce depăşeşte puterile noastre financiare
este absurd să considerăm ca un act nenaţional, dacă germanii vin să
participe [ ...]. Capitalul nu se poate inventa [ ... ] Capitalul este o marc
•••

*

Extras din procesul-verbal al şedinţei.
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realitate pe care o ai sau n-o ai [„.] Şi totdeauna dl ministru von Killin
ger [.„] de câte ori i-am vorbit [„.] de răspunderea pe care o are dl
mare5al Antonescu de românizare, care nu poate să apară în ochii lumii
ca un act de germanizare, de atâtea ori dl von Killinger mi-a răspuns :
„Fără îndoială" [ ... ]. Iar dacă este să mă refer la industria metalurgică
şi dacă examinăm onest cum a evoluat această industrie după războiul
de la 1 9 1 8 si cum am lăsat, după război, o totală libertate econ om i r ă î n tr-o
epocă ele m ari posibilităţi financiare ale ţării noastre [„.], constatăm pre
zenţa abia simbolică pe care a avut-o capitalul românesc în aceste între1ni ndcri. Iar când capitalul e �a românesc, de fapt era evreiesc. Şi, dacă
este să considerăm asemenea capitaluri, care au evadat din primele cea
suri ale presentimentului schimbării economice, dacă c să considerăm
asemenea capitaluri, numai stăpâni pe capitalurile noastre din industria
noastră nu putem spune că am fost. Era o simplă farsă acest naţionalism
economic . Am cerut însă dlui Neubacher ca toate participaţiunile ger
mane care ar veni să substituie acest capital să se facă cu concursul, cu
totala înţelegere, cu acordul statului român.
S-a pus apoi problema
bunurilor evreie�ti. Acolo iară5i am atras atenţia : trebuie să predomine
aceea�i idee a primatului românesc. Era vorba de i ndustria mijlocie şi
de comerţul mijlociu.
Dl Marinescu, ministrul economiei naţionale : Propune ca partici
paţiunilc evreieşti care sunt 1·eprezentate prin acţiuni să fie puse în
public. Publicul va fi încântat să �tie că o acţiune care face 2 OOO lei i -o
dăm cu 5-600 lei. Să se împartă ca şi imobilele şi avuţiile acumulate
în industrie şi comerţ publicului [„.].
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului' : Fără î ndo
ială că este o cale pe care trebuie să realizăm românizarea.
D l general N. Stocnescu, ministrul finanţelor : Spaţiul economic
românesc prezintă insule de români. Cucerirea lui presupune să dispu
nem de capitaluri. în ţara noastră, singurul capitalist este statul Trebuie
un disponibil de 10 miliarde lei pentru această operă de cucerire a spa
ţiului economic din ţara noastră.

Dl ir.g. C. Buşilă , ministrul lucrărilor publice : Cred că este o gre
şeală faptul de a se pune ji danii, care în viaţa lor n-au făcut o asemenea
lucrare, să-i punem să sape la şosele.
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consi l iului : Aceasta
este o problemă la care trebuie, fără îndoială, să reflectăm. De altmi n
teri, într-un Consiliu de Miniştri, i-am atras atenţia dlui general I. Po
pescu că la Sinaia sunt î ntrebuinţaţi pentru lucru la şosele evreii şi
încă din evreii cunoscuţi intelectuali, care lucrează chiar acolo, în lumea
care i-a cunoscut.
f„.] M-a jenat când M.S. Regina mi-a făcut, pentru a doua oară du!Jă ce. m-a · vestit de starea în care se lucrează la Sinaia, datorită
acesior echipe care lucrează chiar în mijlocul Sinaiei - când M.S . mi-a
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atras atenţia asupra acestui lucru. Prima oară, nu v-am spus de unde
venea informaţia. M. S. Regele şi M. S. Regina mi-au spus, din informa
ţiile pe care le au, despre situaţia din Sinaia şi m-au rugat să iau măsuri.
De aceea, vă rog să faceţi ca echipele care lucrează acolo să fie sau
altfel compuse, sau aceştia să fie trimişi în altă parte. Mi s-a spus că unii
dintre dânşii sunt oameni care până acum un a n aveau î n Sinaia o situa
tie foarte bună.
Pc de altă parte, ni s-a atras atenţia, tot în legătură cu evreii nu cu aceia despre care v-am vorbit -, ni s-a atras atenţia că Ia dife
rite ştranduri din Bucureşti se creează aproape zilnic conflicte şi, în
orice caz, stări de animozităţi grave, datorită prezenţei evreilor Ia aceste
ştranduri. De aceea, v-aş ruga să luaţi măsuri ca să se interzică accesul
evreilor în aceste ştranduri, chiar în interesul ordinii publice, pentru
ca să isprăvim cu aceste i ncidente, care creează anumite stări, care ne
pot pune în unele dificultăţi.
Pe de o parte, creăm un regim atât de sever, încât luăm pe ingi
netut şi pe medicul evreu şi Îi punem să sape şosele, iar pe de altă
parte, dăm evreului din Bucureşti libertatea de a se lăfăi, foarte igienic,
în ştrandurile de aici, alături de toată lumea. Este o inegalitate de tra
tament care trebuie suprimată.
Dl ing. C . Buşilă , ministrul lu crărilo r publice : Tot în legătură cu
j idanii, se mai pune şi o altă chestiune. Printr-un decret-lege, s-a dat
dreptul Căilor Ferate ca să poată angaja din personalul ieşit la pensie.
Printre aceştia pot să fie şi ingineri jidani care au fost în servi c i u la
Calea Ferată. Calea Ferată a făcut însă un articol - î ntr-un .decret
semnat de dvs. - în care se prevede că se mai pot angaja şi aceia care
n-au fost în serviciu la Calea Ferată. S-a adăugat astfel textul următor :
pot fi angajaţi de orice origine etnică.
,
Ministrul de finanţe a fost de acord cu acest decret, însă cere ca
să nu se prevadă această adăugire, adică să se menţină restricţia ca să
nu fie şi jidanii angajaţi î n asemenea condiţiuni.
D\·s. l-aţi semnat [.„]
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Co nsil iului : Am semnat
eu acest decret ?
Dl ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publi ce : Da. De aceea am
venit azi înaintea dvs.
Dl prof. Mihai' Antonescu, vicepreşedintele Consi liului : Am să vă
rog să nu mai veniţi la sfârşitul Consiliului ele Miniştri ca să-mi daţi să
semnez decretele-legi, atunci c:'ind nu mai am timp şi când Ic citesc în
fugă. Numai aşa am putut să semnez un astfel de decret, care est<' in
compatibil cu toată orientarea · mea. Eu mă conduc după principii. Eu
stau nopt ile şi citesc toate decretele, când mi le daţi din vr<'me, dar să
mi le daţi di n timp, ca să le pot citi.
Dl ing. C . Buşilă, ministrul lucrăril or publice : Este o chestiune
mai \'eche. De aceea v-am adus-o.
Dl general N. Stoenesc.:u, m inistrul fin:r n ţelor : Eu l -am oprit.
·

21

-
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Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Mulţumesc
dlui ministru Stoenescu şi vă mulţumesc şi dvs., domnule ministru Buşilă,
. fiindcă l-aţi oprit. Vă rog să mi-l daţi, ca să şterg semnătura de pe el.
Dl i'ng. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice : L-am adus, fiindcă
este deja semnat de predecesorul meu.
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : L-am sem
nat la un sfârşit de Consiliu de Miniştri.
Dl ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice : Vom şterge deci
desfiinţarea acestei restricţiuni, referitoare la permisiunea să fie angajaţi
jidanii care n-au fost funcţionari acolo, de Cale Ferată.
Calea Ferată însă spune că fără această măsură nu găseşte perso
nalul tehnic. N-are personal tehnic dacă excludem pe jidani.
Părerea mea este să excludem totuşi pe jidani.
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Trebuie
exduşi, cu atât mai mult cu cât, pe baza măsurilor care au fost luate,
privitoare la organizarea muncii, la dreptul de rechiziţie şi la celelalte
lucrări, ei pot fi foarte bine folosiţi, fără ca să fie nevoie de un aseme
nea text. Pot fi utilizaţi pe cale de rechiziţie.
Dl ing. C. Buşilă, mi'nistrul lucrărilor publice : Atunci şterg această
nouă dispoziţie.
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Da, foarte
bine.
Dl ing . C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice : ln legătură tot cu
jidanii , mai este o altă problemă care se pune si în care trebuie să luăm
măsuri. Astfel, Ministerul Muncii îmi trimite o n otă„.
Dl dr. C. Dănulescu, subsecretar de stat al muncii : Notă infor
mativă.
Dl ing. C. Buşilă, mini'strul lucrărilor publice : . . . în care îmi atrage
atenţia, îmi spune : cutare funcţionar are nevasta jidoavcă. Dar eu n n
pot lua nici o măsură. E u sunt deprins, când primesc ceva, să-i dau curs.
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Aceasta
este problema pe care n-am soluţionat-o încă. Sunt şi magistraţi în ace
eaşi situaţie. Şi când dl ministru al justiţiei a pus problema dlui general
Antonescu, d-sa a cerut să cunoască situaţia pe întreaga ţară. Nu putem,
pentru un caz pe care ajungem să-l cunoaştem Ia un moment dat, să mer
gem la consecinţe foarte grave pentru toată lumea, cu atât mai mult cu
cât sunt unele situaţii foarte grele.
De pildă, când s-au născut din aceste căsătorii copii. Sunt unele
căsătorii vechi de 20-30 ani. Şi atunci soluţia nu este atât de simplă.
ln orice caz, va trebui să aplicăm o soluţie, însă când vom avea
situ�ia de la toate departamentele. De aceea, rog pe fiecare dintre
domnii miniştri să studieze problema aceasta pentru departamentul său
respectiv.
Dl ing. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice : Intră în măsurile
generale.
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Dl general Iosif Iacobici, m inistrul apărării naţionale : Pe ofiţeri
i-am scos clin armată - ofiţerii care se găseau în această situaţie.
Dl ing. C. Buşilă, ministrul lucrări'lor publice : Să se studieze pro
blema şi pentru funcţionarii căsătoriţi cu evreice.
Dl C. Stoicescu, ministrul j ustiţiei : Lucrarea aceasta ar trebui cu
rând făcută.
Dl general I. Popescu, subsecretar de stat la Ministerul Internelor :
Sunt foarte mulţi funcţionari de stat plecaţi pe front ale căror neveste
sunt evreice. Este o problemă foarte grea aceasta. Sunt unii şi astăzi pc
front şi pot să mai stea acolo o lună, două sau un an. Ce facem cu ci "!
DI prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : ln adevăr,
sunt o scrie de complicaţii. Trebuie să venim cu soluţii potrivite.
In afară de cele semnalate de dvs., sunt anumite domenii de activi
tate care cer o mai mare rigiditate din partea statului. De exemplu, crecl
că pentru armată, învăţământ şi justiţie se poate face un regim mai rigid
decât pentru a1te ramuri de activitate şi servicii publice din stat, uncie
elementul moral şi acţiunea spirituală a serviciului public n u este deter
minată, ca în domeniile de care am vorbit mai sus.
Dl gen er a l I. Popescu , subsecretar de stat la Ministerul Internelor :
La poliţie, la siguranţă.
DI prof. Mih<li Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Şi la po
liţie, de asemenea.
Dl ing. C. Bu)i'. 5 , m i'nistrul lucrărilor publice : Lucrul acesta s-a
petrecut �i Ia; popi. Colegul Rosetti n-a vrut să mă creadă, dar sunt
popi însuraţi cu jidoavce.
Dl generd Radu Rose tti, m inistru l culturi i n aţionale : Sunt.
Dl prof. Mihui Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : Sunt preoţi
însuraţi cu evreice ?
Dl gcncrnl Radu Rosetti, m i nistrul culturii naţion <ilc : Sunt. Le-au
botezat �i s-au căsătorit cu ele.
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului :
Aceasta
este, în adevăr, fantastic.
Vă rog să vedeţi uncie s-au petrecut aceste cazuri şi vă rog să mi
le aduceţi la cunoştinţă. Să mi le aduceţi la cunoştinţă, clacă se poate,
chiar săptămâna viitoare, împreună cu toată chestiunea.
Dl general Radu Rosetti, ministrul culturii naţionale : Nu se poate
până atunci.
Dl prof. Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului : ln cazul
acesta, mă anunţaţi atunci când aveţi toate datele pregătite, pentru ca
apoi să luăm în cercetare această chestiune.
Şedinţa se ridică la ora 15,13.

Arh .

687,

St. Buc.,

f o n d P.C.M., C ab . , dos.

6 8 8 , 689, 690.

4i5/1941,
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filele 652, 684, 685, 686,

1 La 27 mai 1 940, a fost semnat un tratat economic româno-german - „Olwaf
fen Pakt" (Pactul petrolului). Printre prevederile esenţiale, pactul conţinea obliga
ţia României de a livra .petrol şi alte produse petroliere la preţul din 1938 şi de a
achiziţiona armament la preţul zilei.

97
1941, decembrie 16
CONSILIUL DE MINIŞTRI
CU GUVERNATORII PROVINCIILOR DEZROBITE
16 decembri'e 1 9 4 1 •
Şedi nţa se deschide sub preşedinţia dlui mareşal Ion Antonescu, Con
ducătorul Statului.
DI marqal Ion Antonescu, Conducătorul Statului : [ .. ] Deci toate
măsurile să fie luate pentru ca dumneavoastră să fiţi clarificaţi În 3-4
lu n i ele zile şi să ştiţi pe cei care sunt români slavizaţi şi care nu vor
plera odată ru ucrainenii 1• Pentru că într-o zi se va pune şi această
chestiune. Când ? Nu ştiu. Este În funcţiune de circumstanţele interna
ţionale. Bineînţeles că această chestiune rămâne intre noi : nu vorbim
nimic despre ea.
Lc-gl'a '.';'i rc'gubmentul pentru constat area origi n i i etnice.
Dl C. Stoicescu, ministrul j ustiţiei : Legea aceasta este foarte grea,
trebuie studiată bine, fiindcă o definiţie a originii etnice nu există în
nici o ţară di n lume.
.

maresal Ion Antonescu. Conducătorul Statului : Ce vrem să stabilim c·u aeea� tă lege ? Originea etnică română sau calitatea de străin ?
Dl Stoicescu, ministru l justiţiei : Se vorbeşte ele constatarea originii
etnice. Dovedirea originii etnice române este foarte greu de făcut. Fie
căruia dintre noi ne-ar fi foarte greu să facem această dovadă.
S-a făcut un proiect, care poate să meargă, relativ la chestiunea :
cine nu este evreu.
Dl maresal Ion Antonescu. Conducătorul Statului : Trebuie să găsim
o soluţie.
.

Dl

·

*

Extras din procesul-verbal al �edinţei.
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Dl C. Stoicescu, ministrul justiţiei : [... ] 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 avut.
Dl mareşal Ion Antonescu . Conducătorul Statului' : In Anglia, când
spui că cineva este evreu, trebuie să faci această dovadă.
Dl C. Stoicescu, ministrul justiţiei : La noi este invers. Sunt mulţi
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 uşor de făcut dovada.
Dl. C. Stoicescu, ministrul j ustiţiei : S-a spus mai înainte să se
dea certificate de origine etnică la primărie. Atunci s-a întâmplat o altă
nenorocire : toţi au venit cu certificate. Am rugat pe dl ministru de in
terne să revină asupra acestei măsuri.
Dl T. Dragoş, subsecretar de stat pentru românizare : 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 se modi
fice criteriile.
Am avut dificultăţi cu germanii, care cer să fie trataţi pe picior
de egalitate cu românii. Nemţii din ţara românească sunt cetăţeni ro
mâni, 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 �ste obligat să
trateze la fel pe cetăţenii români de origine etnică română şi pc cetă
ţenii români de origine etnică germană. Sunt legi care prevăd că anu
mite bunuri nu se pot vinde decât cetăţenilor români de origine etnică
română. Or, germanii nu vor să admită ca ci să nu bcnefil'iezc de aceste
dispoziţii.
Dl mare<:>al Ion Antonescu, Conducătorul Statului : [„.] În această
privinţă, trebuie să facem o proporţionalitate şi să stabilim în ce anume
proporţie vor pătrunde străinii in comerţ, În profesiunile libere şi î n
funcţiunile de stat - afară d e 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 pen
tru ceilalţi, dar nu este acum momentul să atacăm această problemu.
...

Dl mare�l Icn Antonescu, Conducătorul Statului : [ ] Problema
pe care aţi pus-o este delicată. N-am nevoie să mă cert cu Berlinul.
Este o chestiune În care am să închid ochii acum. Totuşi, trebuie sta
bilit un criteriu .
. . .

Dl m a re şal Ion Antonescu, Conducătorul Statului : ln ce priveşte
bunurile rămase de la germanii repatriaţi 2, aţi văzut adineauri că aces-
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tea trec În patrimoniul statului. Ele au trecut in patrimoniul statului
rusesc, de la statul rusesc au trecut in patrimoniul statului românesc,
deoarece noi mo5tenim statul rusesc.
Dl marc)al Ion Antone'>cu, Conduc�itoru l Statului : [ . . . ] Proprie 
tatea C\'rciască este de asemenea, o proprietate a statului rom<în.
Dl T. Drago<;; , subsecrelar de stat pcn lru românizare : lntr-o lege
de românizare, se prevede că evreii care au împrejurul locuinţei o în
tindere până la 2 OOO ml sunt obligaţi să o vândă î n timp de 6 luni la
români, iar dacă nu, statul devine proprietar al acestor terenuri :i.
Cine cu noaşte viaţa d i n târguşoarele din Moldova ştie că aproape
toţi evreii au în aceste curti câte un mic atelier, unde isi exercită meseria. Sunt tâmplari, dulghei:i etc.
Dl mare)al Ion Ant onescu, G1ncl ucii torul Statului : Eu i-am s co s
pc jidani din t..îrgurile din Moldova, acolo unde sunt comune rurale.
Au mai rămas însă în târgurile mai mari, cum este Tîrgu Frumos, de
·

pildă.

Dl. T. Drago�. subc:;ecretar de stat pentru românizare : Dacă ei
sunt obligaţi să vimdă şi dacă aceste bunuri sunt cumpărate de ori
cine, atunci se dezorganizează viaţa meşteşugărească În acc'ite târguri.
Dl m a re�al Ion Anto;:i ec:;cu, Conduc�i t orul Statului : Imobilele să
de\·ină proprietatea statului şi să le rămână lor in folosinţă.
Dl mare)al Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Îi voi scoate
pe toţi jidanii din târguri le din Moldova, dar dacă o facem dintr-o dată
dezorganizăm prea mult viaţa economică de acolo.
Dl T. Dragoş, subsecre lar de stat pentru rom ân izare : ( ...] Pro
blema se pune nu n umai faţă de bunurile ceangăilor. Dar chiar faţă
de bunurile comerciale ale evreilor. Am întocmit un proiect de lege
î n această privi nţă.
Dl prof. M. Antonescu, vicepreşedinte al C on si l i u lu i de Mini')tri :
Aveţi o lege de când eram ministru al justiţiei. Este o lege privitoare
la imobilele părăsite r.. Statul poate numi administratori la aceste imo
bile. Legea este cu caracter general.
Dl mare)al Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Nu facem nici
o lege nouă în această privinţă, căci nu putem crea baze dezavanta
joase statului român. Nu facem o lege specială ca să fim judecaţi pe
plan internaţional într-un fel sau altul. Se poate întâmpla să se ajungă
la o pace de compromis şi la masa verde sau în spatele mesei verzi să
s tea jidanul.
Dl T. Dragoş. subsecretar de stat pentru românizare : Legea ar
trebui să aibă caracterul de luare în protecţie.
Dl M. Vulcănescu, subsecretar de st at la Ministerul Finanţelor :
Este mai bine să se facă pe baza unei legi, căci custodele este pus
în contul proprietarului. Să se fac ă o lege pe motive de ordine publică.
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Dl

prof. M. Antonescu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri :

Legea pe care am făcut-o eu este o lege cu caracter general, pe care
am aplicat-o.
Dl m areşal Ion Antonescu, Conducătorul Statului : Eu nu mă
amestec aici, dar ceea ce cer este să facem cât mai puţine forme in
această privinţă, ca să nu dăm posibilitatea să fim judecaţi cine ştie
cum .

Arh . St. Buc., fond P.C.M., Cab., dos. 4 7 8 / 1 9 4 1 , filele 1 59, 166, 235238, 244
1 Se au în vedere ucrainenii din Basarabia. Problema „purificării etnice"
a Basarabiei şi Bucovinei este reluată de mareşal în mai multe ocazii : astfel, tn
şedinţa Consiliului de Miniştri din 5 septembrie 1941, arăta : „Am să fac o operă
de curăţire totală [a Basarabiei] şi de evrei şi de toţi cei 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" (Arh. St. Buc., P.C.M., Cab., dos. 476i/1941, fila 107).
� ln anii 1940-1941, s-au repatriat din România 73 433 de germani din Ba
sarabia şi Bucovina. Conform Convenţiei româno-germane din 22 octombrie 1940,
pentru bunurile lăsate de această populaţie pe teritoriul României, guvernul român
trebuia să plătească o despăgubire (cf. T. Dragoş, Românizarea).
" Vezi doc. 12, nota 3, la Decret-lege.
' Vezi doc. 73, nota 1.
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98
CIRCULARE EMISE DE

MINISTERUL AFACERILOH

INTERNE

REF'ERITOARE LA EVREL

(25 ianuarie 1 9-U
Hl februarie 1944)
(Extras) *
-

Circulara Subsecretariatului de Stat pentru Poliţie şi Siguranţă,
nr. 10 548, din 15 aprilie 1941, prin care se face cunoscut că efectua
rea serviciilor religioase în sinagogi este liberă.
Circulara Direcţiei Administraţiei Locale, nr. 9 212, din 1 O iunie
1 9 . U , copie de pe adresa Ministerului de Finanţe, nr. 83 649, din 1941,
ritoare la modul de lichidare a angajamentelor contractate cu evreii.
Circulara Direcţiei Administraţiei Locale, nr. 10 676, din 17 iunie
1 9-11, copie de pe adresa Ministerului de iFnanţe, nr. 83 649, din 19:.U,
prin care se face cunoscut preîecţilor de judeţe şi primarilor de mu
nicipii şi oraşe reşedinţă a pune în vedere organelor din subordine să
nu mai primească ofertanţi evrei să concureze la licitaţiile publice
care au de obiect vânzări spre exploatare de material lemnos din
pădure.
Circulaţia Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 11 207 A, din 22
iulie 1941, prin care se face cunoscut prefecturilor de judeţe să ia mă
suri ca toate cererile instituţiilor de stat şi ale funcţionarilor publici,
pentru administrarea bunurilor evreieşti expropriate, în baza Decrete
lor-legi nr. 3 3ţi,_ şi 3 810, din 1940, să fie înaintate Centrului Naţional
de Rom ânizare(�.)
Circulara Direcţiei Administraţiei Locale, nr. 16 264, din 29 iulie
19-U, prin care se dă ordin ca evreii să fie folosiţi la lucrul şoselelor şi
căilor ferate, curăţirea şoselelor etc.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 12 222 A, din 31 iulie
1941, prin care se aduce la cunoştinţă prefecţilor de judeţe şi coman"' Index alfa be ti c [ ?
n.ed.] al ordinelor circulare emise de Ministerul Afa
cer i l o r I nterne de la 25 ianuarie 1941 la 19 februarie 1944.
-
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danţilor lagărelor Tg.-Jiu şi Dumbrăveni ca toţi lucrătorii crpitori şi
cizmari evrei să fie strânşi şi obligaţi să lucreze pentru armată ®
Circulara Cabinetului Ministrului, nr. 16 0 7 1, din 1 august 19 -1 1 ,
către prefecturile de judeţe, pentru a lua măsuri de executare a dis
poziţiilor Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării privitoare la in
''entarierea magazinelor rămase de la evrei.
Circulara Subsecretariatului de Stat pentru Poliţie şi Siguranţă,
nr. 16 824, din 1 4 august 1941, către prefecturile de judeţe, pentru a
da dispoziţii organelor de la sate să înlesnească încartiruirea cucilor
rechiziţionaţi pentru lucru de C.:F.R.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 14 834, din 25 august
1941, prin care se cere a se lua măsuri ca toate chestiunile în legătură
cu utilizarea evreilor la lucru şi eliberarea din lagăre de muncă să fie
trimise la Marele Stat Major, secţia I, Biroul Control Vatră.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 15 2:l0 1\ , din 28
august 1941, prin care se cere prefecturilor de judeţe ca diferitele ma
teriale !'.ii obiecte rămase de la proprietăţile evreieşti să se pună la dis
poziţia armatei, în mod gratui l.
Circulara Cabinetului Ministrul ui, nr. 8 368, din 3 se ptembrie 1 94 1 ,
prin care se face cunoscut prefecţilor de judeţe că evreii (bărbaţi, femei,
copii) sunt obligaţi a purta ca semn distinctiv o stea cu şase colţuri„
cusută pe haină în partea stângă a pieptulu M_) Evreii creştinaţi nu sunt
obligaţi să poarte acest semn.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 16 678, din 6 sep
t embrie 1941, privitoare la aprobarea deplasării elevilor şi profesorilor
evrei, dintr-o localitate in alta, pentru frecventarea cursurilor.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 1 7 095, din 12 sep
tembrie 1941, privitoare la i nterzicerea evreilor de a întrebuinţa ca
embleme numele crucii şi altor lucruri sfinte.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 18 209 A, din 24
septembrie 1941, privitoare la măsurile luate în legătură cu sărbătorile
evreieşti.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 1 8 932 A, din 1 oc
tombrie 1941, privitoare la evacuarea evreilor din loc.alurile de �coli.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 19 268 A, din 6 oc
tombrie 1941, privitoare la măsurile luate faţă de evrei.
Circulara Cabinetului Secretarului General, nr. 1 9 823, din 10 oc
tombrie 1941, prin care se face cunoscut prefecturilor de judeţe că pot
aproba deplasările evreilor în judeţ, pentru a-şi aduce haine de iarnă,
de la caz la caz, în serii mici, organizându-se pe răspunderea prefec
ţilor plecarea, luarea lucrurilor, desigilarea locuinţelor şi sigilarea lor.
cât şi înapoiere a lor in capitala judeţului@
Circulara Cabinetului Secretarului General, nr. 1 9 935, din 16 oc
tombrie 1941, prin care se face cunoscut prefecturilor de judeţe să ia
măsuri ca numărul ostaticilor evrei să nu fie � ai mare de 20-30 per�
�
soane, care ,·or fi schimbate lunar, prin rotaţie\2;
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Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 23 384 A, din 5 no
iembrie 1941, privitoare la tratamentul intelectualilor evrei.
Circulara Cabinetului Ministrului, nr. 21 1 22, din 6 noiembrie
1941, prin care se comunică că evreii pot să se aprovizioneze din pie
ţele publice numai după ce s-a aprovizionat populaţia românească şi
aceasta În timp Jimitat, În raport cu numărul de evrei din orasul respectiv.
Circulara Cabinetului Secretarului General, nr. 21 638, din 21 n o
iembrie 1941 , prin care se face cunoscut· că evreii evacuati
- din mediul
rural in capitala judeţului respectiv pot să vândă averea lor mobiliară
(marfă, mobile etc.) la români.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 26 284 A, din 25
noiembrie 194 1 , privitoare la imobilele expropriate de la evrei şi tre
cute în patrimoniul Centrului Naţional de Românizare.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 27 1140 A, din 3 de
cembrie 1941 , privitoare la aprovizionarea detaşamentelor de lucrători
evrei repartizaţi Ia diferite lucrări ale C.F.R.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, n r . 28 134 A, din 8 de
cem b rie 1941, privitoare la evreii internaţi în lagăre sau evacuaţi din
mediul rural, ale căror locuinţe şi bunuri au fost trecute în gr ija auto
rităţilor locale.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 28 886, din 12 de
c em b r i e 1 9 -1 1 , p r i v it o a re la d e pl a sare a evreilor citaţ i la p roces e de că
tre justiţie, cu ma ndate de aducere.
Circulara Cabinetului Ministrului, nr. 23 451, din 29 decembrie
1941, prin care se cere prefecţilor să raporteze dacă au maşini rechizi
ţio n a t e de Ia evrei.
Circulara Dirc:ctiei A dm i n i st rat i ci de Stai, n r 3'.l 026 A, din 1 5
i an uari e 1 942, privit�are l a au to ri z atii l e de c ăl ă tori e pentru preşedinţii
cemunităţilor evreie'_>ti din eapitalele de judeţe, pe n tru a veni la Mi 
nisterul de Fi n an ţe , în vederea subscrierii p op ul aţ i ei evreie�ti la Îm
prumutul Reîntregirii.
Circulara Direct i e i Aclmin istratiei de Stat, nr. :1:1 262 A, din 1 G
i a nu a r i e 1 942, prin c � re se face cu o'oscut că transporturile de alimente
preda te de evrei n u sunt i nte rz ise
Circulara C ab in etu l u i Mi nistrului, nr. 13 846, din 30 ianuarie 1942,
prin care se face cunoscut că soţiile evreice, ch i ar dacă sunt căsătorite
cu functionari români, au nevoie de autorizatie de călătorie de câte ori
se ckp la0sează dintr-o localitate în alta.
Cireulara D i re ct ic i Administratiei de Stat, nr. 37 2 1 5 A, d i n 9 fe
bnw;·ip 1 942, p rivito � rc la desfiinţarea l a gă relor de ostatici ev re i.
Circulara D i re c t i e i AdministrHtiei Locale, nr. 45 002, din 25 fr
braric 1 9-12, privitoa�e l a i mpozite) � ) i taxele c omun ale aferente imo
·

.

.

·

hilc! 01· expropriate de la cYrei.

Circulara Directiei Administratici de Stat, nr. 40 725 A,
1 942, privitoa �e Ia autorizaţiile de călătorie ale evreilor pe

martie
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Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 4.5 376 A, din 26
martie 1942, privitoare la desărcinarea directorilor Camerelor Agricole
judeţene de conducerea efectivă a lucrărilor privitoare la administrarea
moşiilor provenite de la evrei, urmând ca ei să rămână numai ca mem
bri în comisiile înfiinţate în acest scop.
Circulara Cabinetului Ministrului, nr. 26 153, din 29 martie 1942,
prin care se aduce la cunoştînţă rezoluţia mareşalului Antonescu privi
toare la evreii originari din Vechiul Regat care au rămas sub ocupaţie
rusească.
Circulara Cabinetului Ministrului, nr. 26 452, din 19 martie 1942,
prin care se comunică obligaţia pentru populaţia evreiască de a se apro 
viziona numai de la pieţe şi magazine, i nterzicându-se riguros accesul
ţăranilor în locuinţele evreilor.
Circulara Direcţiei Administraţiei Locale, nr. 204, din 2 aprilie
1942, prin care se face cunoscut ordinul mareşalului Ion Antonescu ca
evreii să fie scoşi 10 zile la lucru pentru curăţirea străzilor.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 4 097, di11 '!.7 aprilie
1 942, privitoare Ia î ntrebuinţarea evreilor la munca de folos obştesc
la instituţii .
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 5 826 A, clin 4 mai
1942, privitoare la eliberarea de autorizaţii pentru o singură cMătcrir
evreilor din oraşele de reşedinţă, spre a se deplasa în comunele de unde
au fost evacuaţi , pentru a-şi lichida averea mobilă pc rnrc au H'isat-o
în acele comune.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 8 888 A, din 1 6 mai
1 9 42, privitoare la eliberarea autorizaţiilor de călătorie pe C.F.R. con
ducătorilor oficiilor judeţene ale Centralei Evreilor din România, che
maţi la Curţile de Apel, pentru termenele de judecare a contestaţiilor
în legătură cu exproprierea imobilelor e'Tcieşti.
Circulara Direcţiei M.0.N.T., nr. 9 010 M, din 26 mai 1942, prin
care se face cunoscut că autovehiculele evreieşti trecute În liropricta
tea armatei pot fi radiate de la serviciile de circulaţie respective. Rei,;
tul vehiculelor trecute în proprietatea armatei rămân înscrise �i în
circulaţie.
Administratiei de Stat, nr. 1 1 130 A, din 2 iunie
Circulara Directici
0
1942, privitoare la e Iiberarea de a� torizaţii de călătorie membrilor ofi
ciilor judeţene ale Centralei Evreilor din România, pentru a se putea
controla activitatea comunităţilor şi instituţiilor evreieşti subordonate
acelor oficii.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 1 1 132 A, din 2
iunie 1942, privitoare la eliberarea autorizaţiilor de călătorie condu
cătorilor oficiilor judeţene ale Comunităţii evreieşti, în vederea efec
tuării recensământului populaţiei evreieşti.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 1 1 134 A, din 2
iunie 1942, privitoare la recensământul evreilor din România.
334
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Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 11 137 A, din 2
iunie 1942, prin care se face cunoscut că nu se vor retrage permisele
de conducere pentru automobile ale evreilor supuşi străin(9
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 1 2 786 A, din 8
iunie 1942, pentru eliberarea autorizaţiilor de călătorie elevilor evrei
ce se întorc la domiciliul părinţilor lor.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 12 726 A, din 8
iunie 1942, privitoare la eliberarea de autorizaţii de călătorie studenţi 
lor ş i elevilor evrei, pentru a s e înapoia l a domiciliile părinteşti, după
terminarea cursurilor.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 15 126 A, din 1 7
iunie 1942, privitoare l a comunicarea schimbărilor d e domicilii, apro
bate evreilor, direct cercului de recrutare de unde pleacă, cât şi cercu
lui pe raza căruia se stabilesc.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 15 124 A, clin 1 7
iunie 1942, prin care s e face cunoscut c ă prefecturile de judeţe pot eli
bera autorizaţii de călătorie pe C.F.R. evreilor citaţi pentru judecarea
contestaţiilor la Curţile de Apel, pe timp limitat, de 3-6 zile, numai
pe baza citaţiilor sau mandatelor ; aceste autorizaţii vor fi trecute în
tabelul nominal ce se înaintează lunar acestui departament.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 18 731 A, clin 3 iulie
1 942, pri n care se face cunoscut că ministerul nu aprobă sub n i c i un
moti\' deplasarea evreilor în staţiunile balneare sau climaterice, decât
în cazuri grave �i excepţionale, pe baza certificatelor medicale eliberate
î n conformitate cu instrucţiunile în vigoare.
Circulara Cabi netulu i Subsecretariatului de Stat, nr. 1 :1 9 1 9, din
4 iulie 1 9 12, prin care se fac� cunoscut că Preşedinţia Consiliului de
Miniştri a ordonat suspendarea până la noi dispoziţiuni a oricărei or
ganizări de transporturi evreieşti pc uscat sau pc apă, întrucât sitnaţi::t
ele război de astăzi nu mai permite atari transporturi î n zonele î n care
organizatorii intenţionau să le facă.
Circulara Directiei 'Administratiei de Stat, nr. 19 1 93 A, d i n G :ulie
1942, privitoare la � liberarea autorizaţiilor ele călătorie pentru evrei i
delegaţi ai oficiilor judeţene în vederea recensământului evre:ilnr d i n
taberele d e muncă.
Circulara Directiei Administratiei
de Stat, nr. 24 961 A, clin 2 7
"
iulie 1942, prin care ;e face cunoscut c ă , până î n prezent, n9-- ..,c xistă nici
o dispoziţie care să prevadă înlăturarea evreilor din comerC/
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 30 487 J\, cl i �1 1 9
august 1942, privitoare la aprobarea dată evreilor de a li se elibera de
către Mareic Stat Major permise de conducere auto, însă n umai acelora
întrebuinţaţi la munca de folos obştesc.
Circulara Directiei Administratiei de Stat, nr. 30 457 A, d i n 1 9
august 1942, privito� re Ia valabilit�tea permiselor de conducere anto
pentru evrei, numai pe timpul cât prestează munca de folos o hste<;c.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 31 574 A, din 24
august 1942, prin care se face cunoscut că nu se vor mai elibera C'Vrci335
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lor autorizaţii de călătorie pentru provinciile Basarabia şi Bucovina,
decât numai cu aprobarea Preşedinţiei Consiliului de Miniştri ; de ase
menea, autorităţile din cele două provincii nu vor mai aproba autori
zaţii de călătorie evreilor decât cu aprobarea Ministerului de Interne.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 34 867 A, din 7
·septembrie 1942, prin care se dau dispoziţii privitoare la atlrni11istra
rea bunurilor expropriate de la evrei.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 38 381 A, din 21
septembrie 1942, privitoare la eliberarea autorizaţiilor tle călătorie pen
tru evrei.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 39 9 1 2 i\, din 2fi
·septembrie 1942, privitoare la verificarea modului cum au fost elibe
rate autorizaţiile de călă torie pentru evrei.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 42 221 A, din 5 oc
tombrie 1 9-12, prin care se face cunoscut că Ministerul Afacerilor In
terne aprobă eliberarea autorizaţiilor de călătorie pe C .F.R. hi Bucu
reşti pentru evreii chemaţi cu citaţie în regulă în faţa comi5iilor de pe
lângă Subsecretariatul de Stat al Românizării.
Circulara Subsecretariatului de Stat al Poliţiei şi Siguranţei, nr.
18 1 16, din 1 1 octombrie 1 942, prin care se dau indicaţii prefecturilor
de judeţe, privind modul în care pot fi eliberate autorizaţiile el e călă
torie pc C.F.R. pentru evrei.
Circulara Cabinetului Ministrului, nr. 18 899, din 5 noiembrie
1942, prin care se face cunoscută hotărârea mareşalului · Antonescu c a
aprovizionarea populaţiei evreieşti cu alimente să se facă de către pri
mării, nu ma i pri n comunită ţile respective, în raport cu num ărul per
soanelor fiecărei fam i l i i .
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 52 142 A, din 18 no
iembrie 1942, prin care se dau dispoziţii ca prefecturile <;â nu mai
înainteze Ministerului tabele cu autorizaţiile de călătorie eliberate evre
ilor in curs de o lună.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 52 1 7 4 A, din 18
noiembrie 1942, prin care se face cunoscut prefecturilor ele judeţe să
nu mai înainteze Ministerului Afacerilor Interne tabele l unare privind
autorizaţiile de călătorie eliberate evreilor ; însă, clară se constată cf!
evreii rare au obţinut autorizaţii de călătorie nu se reîntorc, să se ceară
de îndată Prefecturii Poliţiei Capitalei sau poliţiei oraşului u nde a u
plecat trimiterea lor la urmă.
Circulara Direcţiei Admi nistraţiei de Stat, nr. 62 748, din 1 2 ia
nuarie 1 943, privitoare la eliberarea autorizaţiilor de călătorie pc C.F.R.
pentru evre i .
C i rculara D i recţiei Administraţiei d e Stat, nr. 6 3 755 A, d in 1 5
ianu:u1P 1 943, privitoare l a prestarea muncii la zăpadă, î n m o d perm a 
nent, dc ciitre elevii şi studen ţii evrei (de la 1 6 ani în sus).
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 69 097 A, din 9 fe
bruarie 1 943, prin care se trimite prefecturilor de judeţe şi primă r i i lor
.copie ele pe comunicatul Comisiei intermînisterialc pentru organizarea
.
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regimului e\'·rcilor, spre a lua măsuri ca aprovizionarea evreilor cu ali
mente să se facă numai după orele 10 a.m., aşa cum se arată în co
municat.
Circulara Subsecretariatului de Stat pentru Poliţie şi Siguranţă,
nr. 2 1 840, din 1 martie 1943, prin care se aduce la cunoştinţa ce acte
trebuie să însoţească cererile pentru acordarea de autorizaţii de călă
torie pentru eYrci.
Circulara Subsecretariatului de Stat 1>entru Poliţie !":>i Siguranţă,
nr. 7 :i 1 9, din ;3 martie 1943, prin care se aduce la cunoştinţă că, în \'C
derca reglementării stabilirîi evreilor În zona petroliferă, orice cerere
de această natură va fi adresată, spre soluţionare, Ministerului Aface
r i lor Interne.
Circulara Cabinetului Ministrului, nr. 21 845, din 5 martie 19-13,
prin care sunt aduse la cunoşti nţă, spre executare, dispoziţiile Preşe
dinţiei Consiliului de Mi niştri referitoare la aprovizionarea evreilor.
Circulara Oficiului de Studii, Documentare si Statistică, n r. 115 696,
din 10 martie 1913, prin care se face cunoscut că evreii sunt obligaţi să
execute prestaţie, prin muncă sau bani, în afară de munca obligatorie.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 78 144, din 20 martie
1 943, prin care se aduc Ia cunoştinţă cazurile În care evreii pot primi au
todzaţii de călătorie de la Prefectura Poliţiei Capitalei şi prefecturile
judeţelor.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 79 906, din 30 martie
1 943, prin care se dau lămuriri asupra accesului evreilor în diferite zone.
Circulara Cabinetului Ministrului Subsecretar de Stat, nr. 100, din
9 aprilie 1943. prin care se aduce la cunoştinţă că le este interzis evreilor
de a face pe mijlocitorii în comerţul de vinuri.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, n r. 3 987 A, din 3 mai
1943, prin care se aduce la cunoştinţă că s-a aprobat intrarea evreilor
invalizi de război în pieţele de desfacere la orele stabilite pentru românii
etni ci.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 4 637 A, din 3 mai
1943, prin care se aduc la cunoştinţă care sunt cazurile când se pot acorda
evreilor autorizaţii de călătorie, fără aprobarea prealabilă a ministerului.
Circulara Oficiului de Studii, Documentare si Statistică, nr. 1 1 0 167,
din 8 mai 1943, prin care se aduce la cunoştinţă că evreii care execută
muncă obligatorie în detasamentele
din afara localitătilor
lor de domici
'
0
liu vor executa prestaţia în natură sau prin răscump ărare în bani,
Circulara Subsecretariatului de Stat pentru Poliţie şi Siguranţă,
din 9 mai 194:J, prin care se dau şi Siguranţei dispoziţii referitoare la eva
cuarea evreilor din oraşele nereşedinţă în oraşele reşedinţă.
Circulara Cabinetului Subsecretariatului de Stat pentru Poliţie şi
Siguranţă, nr. 10 819, din 18 mai 1943, prin care se face cunoscut ca urmare al ordinelor circulare nr. 10 556, din 30 aprilie 1943 şi nr.
că dispoziţiile Ordinului Preşedinţiei Consiliului
10 730, din 9 mai 1943
de Miniştri, nr. 303 510, din 2 aprilie 1 943, se aplică tuturor evreilor din
târgurile şi oraşele nereşedinţă din întreaga ţarăe
-

22

-
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Circulara Cabinetului Subsecretariatului de Stat pentru Poliţie �i
Siguranţă, nr. 1 1 998 A, din 22 mai 1943, privitoare la restrângerea cir
culaţiei evreilor pentru interese comerciale.
Circulara Oficiului de Studii, Documentare şi Statistică, nr. 1 1 0 697,
din 24 mai 1 9,13, prin care se face cunoscut că toate rapoartele privitoare
la evacuarea evreilor din comunele rurale şi oraşele nereşedinţă în ora
şele reşedinţă se vor adresa pe viitor Subsecretariatului de Stat pentru
Poliţie 5i Sigunmţă.
Circulara Cabinetului Subsecretariatului de Stat pentru Poliţie �i
Siguranţă, nr. 10 929, din 28 mai 1943, privitoare la evacuarea evreilor.
Circulara Cabinetului Subsecretariatului de Stat pentru Poliţie şi
Siguranţă, nr. 1 1 483, din iunie 1943, cu dispoziţii privitoare la evacuarea
evreilor.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 17 801 A, din 19 iunie
1943, privitoare la normele după care se va face corespondenţa evreilor
aflaţi în Transnist� a cu cei din ţară, potrivit instrucţiunilor date de
Marele Stat Major�>
Circulara Oficiului de Studii, Documentare şi Statistică, nr. 1 1 0 935,
din 21 iunie 1943, privitoare la scutirea de prestaţie a evreilor care, în epo
cile de lucru, se găsesc în detaşamentele de muncă şi pe şantierele din
afara oraşelor lor de domiciliu.
Circulara Subsecretariatului de Stat pentru Poliţie şi Siguranţă, nr.
1 1 674, din 3 i ulie 1943, cu dispozitii privitoare la mutarea
în capitalele
.
de judeţe a evreilor domiciliaţi în or�şele nereşedinţă.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 20 673, din 6 iulie
1 943, privitoare la prelungirea autorizaţiilor de călătorie cu caracter de
permanenţă, cu încă 90 de zile, conducătorilor Centralei Evreilor din
România şi ai oficiilor din j udeţele respective.
Circulara Subsecretariatului de Stat pentru Poliţie şi Siguranţă, nr.
1 1 559, din 8 iulie 1943, prin care se face cunoscut că evreii meseriaşi
din oraşele nereşedinţă nu se evacuează, în măsura în care prezenţa lor
este necesară, din lipsa meseriaşilor români.
Circulara Subsecretariatului de Stat pentru Poliţie şi Siguranţă,
nr. 1 1 920, din 19 iulie 1943, prin care se face cunoscut că maresalul
Antonescu a aprobat ca evreii care locuiesc în târguri şi oraşe nereşe d inţă
să fie lăsaţi deocamdată pe loc (aceia care nu au fost încă evacuaţi).
Circulara Direcţiei Administraţiei Locale, nr. 17 656, din 20 iulie
1 943, prin care se trimite primăriilor adresa Subsecretariatului de Stat al
Românizării, Colonizării şi Inventarului, privitoare la formalităţile ce
trebuie îndeplinite pentru dărâmarea imobilelor expropriate de la evrei.
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 22 883 A, din 24 iulie
1943, cu dispoziţii privitoare la cererile evreilor de prelungire a şederii
în localităţile unde s-au deplasat.
Circulara Subsecretariatului de Stat pentru Poliţie şi Siguranţă,
nr. 1 990, din 30 iulie 1943, prin care se face cunoscut prefecturilor de
judeţe ca, până la modificarea art. 7 din Decretul-lege nr. 2 650, din 9
338
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august 1940, să se ia măsuri pentru îndepărtarea din regiunile viticol�
evreilor care se ocupă cu comerţul de vinuri sau fac pe intermediari�
Circulara Direcţiei Administraţiei de Stat, nr. 2 543 A, din 7 au
gust 1 943, prin care se face cunoscut că certificatele medicale pe baza
cărora se eliberează autorizaţiile de călătorie pentru evrei se dau numai
de către medicii primali de specialitate de la spitalele de stat.
Circulara Directiei Administratiei de Stat, nr. 25 940 A, din 28
august 1 943, prin car� se face cunosc �t că nu se mai aprobă autorizaţii de
călătorie cu caracter personal pentru conducătorii Centralei Evreilor din
România şi ai oficiilor judeţene respective, ci numai pe timp de cel mult
şase zile, de câte două ori pe lună, cu valabilitate până la data de 31 de
cembrie 1943.
Circulara Direcţiei Administraţiei Locale, nr. 28 520, din 10 sep
tembrie 1943, prin care se face cunoscut primăriilor că sumele rezultate
din taxele plătite de evrei drept echivalent al muncii la zăpadă rămân
la dispoziţia acelor p1imării.
Circulara Directiei Ordinii Publice, nr. 201 972, din 23 septembrie
1 943, cu măsuri pe:r{tru sancţionarea evreilor care practică comerţul
clandestin.
Circulara Direcţiei Finanţelor Locale, nr. 34 148, din 14 octombrie
1943, prin care se comunică prefecturilor de judeţe hotărârea Consiliului
interministeiial de a se lua măsuri pentru înlăturarea cu desăvârşire a
elementului evreiesc de la licitaţii, sub orice formă s-ar prezenta.
Circulara Direcţiei Exploatărilor Comunale, nr. 5 567, din 19 octom
brie 1943, privitoare la înlăturarea elementului evreiesc de la licitaţii,
sub orice formă s-ar prezenta.
Circulara Direcţiei Ordinii Publice, nr. 218 066, din 18 ia !J..uarie 1944,
.
privitoare la casarea aparatelor de radio confiscate de la evrei Q!J
Circulara Direcţiei M.O.N.T., nr. 14 952 M, din 19 februarie 1944,
prin care se face cunoscut, conform ordinului Marelui Stat Major, ca
evreii între 15-18 ani, aflaţi la muncă obligatorie la instituţii, să fie lă
saţi la vatră.
1

Vezi doc. 12 si
. 1 8.
Internarea în masă a evreilor în lagărul de la Tg.-Jiu a început la 21 iunie
1941, din d i spoziţia generalului Ion Antonescu, Conducătorul Statului, prin ordi
nul Ministerului de Interne, nr. 4 1 47, din 21 iunie 1 941. Se dispunea „internarea
in lagărul de la Tg.-Jiu a evreilor valizi intre 18-60 de ani din satele dintre Siret
şi Prut" (Arh. St., filiala Vrancea, fond. Pref. Putna, dos. 147 /1941, fila 335).
:i Conform unei telegrame-fulger, adresată, în numele Ministerului Afaceri
lor I nterne, I nspectoratului General al Jandarmeriei, Primăriei municipiului Bu
cureşti, Direcţiei Generale a Poliţiei, Prefecturii Poliţiei Capitalei, tuturor prefec
turilor, din ordinul mareşalului Antonescu, din 8 septembrie 1 94 1 , s-a anulat or
dinul privind purtarea de către evrei a semnului distinctiv (cf. Arh. St. Buc., fond.
P.C.M., Cab. Ant., dos. 86/1941, fila 1 97).
" Referirea se face la evreii din comunele rurale de pe întregul teritoriu al
ţării care, începând cu data de 21 iunie 1 94 1 , au fost evacuaţi „cu ceea ce Ic este
necesar pentru trai" în comunele urbane de pe teritoriul judeţului. Ordinul de
evacuare a fost dat de Ministerul de Interne clin dispoziţia generalului Ion Anto
nescu, Conducătorul Statului (cf. Arh. St., filiala Vrancea, loc. cit.).
l
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5 Ostat icii din rândul populaţiei evreieşti (rabini, hahami şi conducători ae
comunităţi) au fost luaţi d i n dispoziţia generalului Ion Antonescu, Conducătorul
Statului (vezi, în acest sens, ordinul ci rcular al Ministerului de Interne din 20 iunie
19-11, Arh. St. Buc., fond. M.I., dos. 322/194 1 , fila 3 3 1 ) .
u P r i n decizia Min isterului Afacerilor In terne, n r . 283, d i n I G martie 1942,
evreilor din România li s-au retras permisele d e conducere auto (vezi doc. 63).
' In realitate, înh'iturarea evreilor din diverse domenii de activi tate co
mercială şi, mai ales, d i n negoţul în comunele rurale a început odată cu emite
rea Decretului-lege nr. 2 650, d i n 8 august 1940 (vezi doc. 3).
K Referirea se face l a ordinul dat de mareşalul Ion Antonescu, Conducătorul
Statului, în aprilie 1943, cu privire la evacuarea evreilor din oraşele nereşedinţă în
0ra�ele de re.�ed inţă (Arh. St., fiJ i;; [a Vrancea, fon d . Pref. Put n ; ' . dos. 1 86/ 1943,
filele 1-2).
" Corespondenţa evreilor deportaţi în Transnistria cu rudele lor d i n ţară a
fo5t reglementată prin numeroase ordine strict confidenţiale. Astfel, într-un raport
al Departamentului Guvernatorului Civil al Transnistriei, din 12 martie 1943, se
arăta : „Corespondenţa se face prin intermed iul legiunilor de jandarmi din Trans
n istria şi al pol iţi ilor din localităţile d i n ţai-ă. Scrisorile se rezumă, conform instruc
ţiun ilor, în tabele colective şi apoi se d istribuie prin Centrala Evreilor" (Arh.
M.A. E., col. 33, voi. 24, fila 538 ; vezi în acest sens ş i documentele d i n Evreii din
România . , voi. I I I ) .
1 0 Vezi doc. 3 .
11
Vezi doc. 40.
·

. .
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IV M emorii le
Consi liu lui Genera l Evreiesc
cătr� Guvernu l Români�i
(septembrie - octombrie 1944)
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1 944, septembrie 1 6
MEMORIUL CONSILIULUI GENERAL EVREIESC
INAINTAT GUVERNULUI ROMÂN
Domnule Ministru,
Avem onoarea a vă ruga ca, pentru motivele ce urmează, să bine
voiţi a aproba :
1) Restituirea în natură şi libere de orice sarcini a tuturor bunurilor
urbare si rurale, mobile si imobile, cu destinatie comercială sau civilă,
a tutur�r vaselor şi plutitoarelor maritime şi fluviale expropriate prin
legile regimului trecut, aflate în posesia C.N.R., vândute, consumate sau
sustrase.
2) Reintrarea proprietarilor şi arendaşilor de bunuri rurale, vase,
industrii etc. în folosinţă imediat;\ şi pe data d e 26 octombrie 1944, a
proprietarilor urbani şi a chiriaşilor in locuinţele d i n care au fost eva
cuaţi, urmfm d ca chi ria�.; i i actuali ai C.N.R. să reintre fie în locuinţele
ce Ic ocupau înainte, fie în locuinţele ocupate astăzi de pro1>rietarii şi
chiri a :; i i cuei, iar dacă nu au avut locuinţe în Bucureşti, să fie repartizaţi
în locai n ţele germanilor etc.
:l) Plata în termen de 3 luni a sumelor necesare reparaţiei degra
dărilor provocate de rea întrebuinţare sau lipsă de întreţinere.
4) Anularea tuturor vânzărilor făcute forţat, pe temeiul art. 23 din
Decretul-lege de expropriere urbană 1 ş i a l al. 11 al Statului juridic al
evreilor, din 9 august 1940 � .
5) Anularea prin lege a tuturor contractelor de î nchiriere publice
sau convenţiilor secrete pri n care s-a fixat o chirie superioară chiriei din
343
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octombrie 1941, cu sporurile legale, amnistiindu-se pentru trecut abate
rile de la legile care limitau sporurile.
6) Restituirea tuturor creanţelor ipotecare expropriate, ele urmând
a fi reînscrise la cererea unilaterală a creditorului evreu, iar debitorul
care a achitat creanţe urmând a cere restituirea sumei de la stat.
7) Anularea tuturor legilor care îi obligau pe chiriaşii evrei să plă
tească statului taxe pe care nu le plăteau ceilalţi chiriaşi, ca taxa de
15 0/0 asupra valorii contractului etc.
Problema restituirii chiriilor şi ame nzi lor percepute de C.N.R . , atât
de la proprietarii evrei exceptaţi, cât şi de la ceilalţi, precum şi a ccPa a
înstrăinări lor făcute de la 3 1 d nce mbric 1!:137 vor fi exam inate u lterior.
Populaţia evreiască a fost expropriată de proprietăţi rurale şi ur
bane, cu destinaţie industrială şi comercială, mobile şi imobile. S-au ex
propriat 3 178 de bunuri agricole, totalizând 45 035 ha, teren cultivat
cu cereale, fâneţe, livezi şi vii ; 331 de păduri, cu 47 455 ha ; 99 de fa
brici de cherestea ; 323 de bunuri i ndustriale, din care 260 de mori ; 1 52
de vase şi plutitoare şi 30 691 de imobile urbane, reprezentând 75 385 de
apartamente, din care 57 552 î n provincie şi 17 833 în Capitală, până la
6 septembrie 1 943, după cum s-a declarat de către trecutul. guvern, cu
prilejul împlinirii a trei ani de guvernare (Bucureşti, 1 943, p. 1 36-138) ::.
Este importan t să relevăm aici că toate acuzările de acaparare ele
către evrei a bunurilor rurale se dovedesc a fi şi ele sau opera unor oa meni de rea credinţă, sau opera unor ignoranţi care au vrut să diriguiască
destinele ţării exagerând realităţile [ . ].
Intr-adevăr, în aceeaşi lucrare, „Trei ani de guvernare", în care se
enumeră bunurile expropriate de la evrei, se enumeră şi totalul bunurilor
pe ţară, din care rezultă că suprafaţa totală agricolă - terenuri cultivate
cu cereale, fâ neţe, livezi şi vii - era, în 1942, de 11 :J90 OOO ha, pe teri
toriul ţării, adică fără Basarabia, Bucovina şi Transilva nia ele nord aşa că, expropriindu-se ·15 035 ha, rezultă că evreii, care repi·ezentau
2,7o,'0 din populaţia ţării, nu stăpâneau decât 0,400/0 din suprafaţa agricolă,
adică 1 50/0 d i n s uprafaţa proporţională.
Suprafaţa totală de păduri era de 4 950 9 1 :J ha, din care evreii stă
pâneau numai 47 455 ha, adică 0,950;0 sau o treime din s uprnfaţa propm
ţ i o n aEi
Totalul apartamentelor era de 2 700 685, din care evreii nu cleti
neau
'
decf1t 75 385, adică 2,07 0/o, ceva mai puţin d ecât cifra proporţional(1 .
Astfol fiind, gu vernul dic,tatorial hi tlC'r i s t şi antisemit a d (mî m a t
toate acuzările care d e decL'nii a u otrăvit populaţia românească.
Pentru bunurile urbane, Jlreţul era fixat la de opt ori venitul din
roluri - deşi Legea timbrului fixa taxele de vânzare la cel puţin de 1 5
ori venitul d i n roluri
preţul era d e la început redus l a j umătate din
v alo area real�1 ; cum, între timp, venitul s-a urcat considerabil, fără c0:1
preţul să se fi achitat, preţul s-a;r fi redus la mai puţin de u n sfer t din
valoarea reală ; şi cum preţul era plătibil în renta blocată şi numai cu
3 °/0, in realitate preţul n u depăşea 1 0- 1 50;0 din valoarc'a rPaHi.
..

.

-,
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Pentru celelalte, preţul ajungea la aceeaşi proporţie, deşi pc alte
căi ".

Era deci o spoliere, nu o ex propriere.

Propriatăţile rurale au fost luate in p osesie din chiar ziua expro
pri erii 5. Cu ele s-au luat şi toată averea mobilă, întreg inventarul viu şi
mort, stocurile de cereale şi nutreţurile aflate pe proprietăţile expropriate
sau oriunde s-ar fi aflat, dacă erau destinate exproprierii acestor proprie
tăţi, precum şi cele vândute prin acte, chiar dacă era vin vechi de ani
de zile. Pădurile au fost luate, cu toate constructiile, instalatiile, uneltele,
liniile de căi ferate. Morile, cu toate uneltele, c� întregul i �ventar viu şi
mort şi cu toate stocurile de produse şi materii prime. Fabricile agricole
de spirt, cu toate instalaţiile, cu uneltele, întregul lor inventar viu şi mort
şi cu toate stocurile de produse şi materii prime. Industriile forestiere.
cu toate maşinile, uneltele, i nventarul viu şi mort. Vasele şi plutitoarele
au fost luate şi ele în posesie din chiar ziua promulgării legii fi.
Aproape toate bunurile mobile, cereale, anima ic\ lemne, Y i n u r i
maşini, unelte etc., au fost sustras.� şi însitrăinate ide legionari sau de a re n 
daşi, creaţiuni ale acestora, încât unele din ele, restituindu-SC', nu m a i pot
fi puse în funcţiune. Pf1durile au fost tăi ate făr[1 respectarea o bl ig a ţiil o r
de replantare.
Proprietăţile urbane au fost luate în posesie după şase luni, cu toate
că, în audienţa dlui W. Filderman la 1 aprilie 1941, se promisese expres
că nimeni nu va fi alungat din casă şi că exproprierea va dura cel puţin
1 O ani. Or, atât proprietarii. cât şi chiriaşii au fost alungaţi - prin mij
loace sălbatice -, pe ploaie, pe frig şi zăpadă, bolnavi grav şi chiur pa
ralitici, fără preocuparea dacă au sau nu o altă locuinţă ; fără a li se fi
restituit măcar chiria sau arenda percepută p ro rata temporis ; fără res
pectarea termenelor contractuale şi chiar făr[1 preaviz, dl' celt' m u i m ult'.'
ori într-o or[1 sau do u [1 arunc<1ndu-li-se nrnbila în strc:d,-1 , evacuări c a re
au ruinat o mare parte şi pauperizat aproape pe toţi, date fi ind chiriile
exorbitante ce au fost siliţi să plătească, din .care cauză cei mai mulţi
şi-au vândut tot ce posedau, ca să poată plăti chiriile de speculfl ce li se
cereau, iar cei care n-au avut ce vi nde au ajuns să trăiască în promiscui
tate, câte 6-8 persoane într-o cameră, e xp u l z ă ri care au provocat si si 
nucideri, care în reali1tate s u n t asasinate.
Dopă ce s-a interzis primirea evreilor în spitalele de stat - de<.>i
plăteau impozite de asistenţă -, deşi s-a i nterzis medicilor evrei să con
sulte alţi bolnavi decât evrei 7, bolnavii au fost alungaţi şi din spitalele
evreieşti, care au fost preluate de stat H, iar medicii evrei aruncaţi din
locuinţele lor, din cartierele evreieşti, luându-li-se vadul creat de ani de
zile şi singura clientelă pe care aveau dreptul să o consulte.
ln drept, soluţia de restituire a proprietăţii şi posesiei este înteme
iată pe nulitatea de ordine publică - rezultată din neconstituţionalita
tea legilor de expropriere, întrucât erau întemeiate pe originea etnică şi
posesia statului, înainte de a fi plătit preţul, instituiau de fapt o confis
care, interzisă de art. 15 din Constituţie !J.
,

,
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Chiar dacă nu s-ar fi repus în vigoare Constituţia din 1923 to, solu
ţia nu putea fi alta, pentru că guvernul care a adus aceste legiuiri a fost
aliatul Germaniei [ ) şi care, aplicând legile rasiste, a declarat război
evreilor din România, deposedându-i de drepturile cetăţeneşti şi conside
rându-i ca străini, ca inamici.
.•.

Legiuirile şi actele tcecutului regim faţă de evrei nu pot fi conside
rate decât ca acte s ăvâ rşite de un guvern inamic faţă de catăţe nii ro
mâni şi tratate ca atare. [ . .. ]

Nădăjduim că g uve r nul democrat actual va substitui exemplului de
imoralitate dat de fostul guvern exemplul de moralitate care trebuie să
fie întotdeaun11 dat de stat.

1n adevăr, stabilind prin lege că proprietarii particulari trebuie să
prelungească contractele evreilor, pe când C.N�R. - adică statul - re
.fuza să le prelungească în propriile sale imobile, statul dădea un exemplu
de imoralitate.
Statul democrat poate şi trebuie să dea bunul exemplu, care in
speţă trebuie să fie :
a) evacuarea imediată a tuturor localurilor proprietatea comunită
ţilor evreieşti sau asociaţiilor persoane juridice :
330 temple, sinagogi şi case de
17

2
2

92
6
26

rugăciuni
spitale
sa natorii pentru colonii şcolare
dispensare
şcoli
orfelinate
aziluri de bătrâni
hăi rituale
cimitire

31 locuinţe parohiale

27 abatoare de p ăsări

10 fabrici de azimă
7 sedii de comunităţi
3 terenuri foste temple sau

sinagogi

1 vie
1 grădină zarzavat
1 cantină

1 remiză pentru car funebru 1 1 ;
h) e"'<\cuarea imediată a tuturor localurilor aparţinând evreilor, re
chiziţionate, expropriate sau ocupate de C.N.R. sau în orice alt mod pen
tru multiplele creaţiuni ale fostului regim sau de orice autoritate publică,
mutându-se în locuinţele germanilor n sau în orice alte locuinţe, căci a
53

68

menţi n e ocupate numai locuinţele evreilor înseamnă a abroga legile ra
srste în folosul românilor, germanilor, ungurilor etc., d ar a le menţin , •
î n defavoarea evreilor.

e) De altfel, cu toate distrugerile din bombardamente, nu trebuie
uitat că circa 5 OOO de evrei au emigrat în ultimii trei ani ; că circa
30 OOO de evrei evacuaţi din sate şi oraşe nereşedinţă de judeţ se vor în
toarce la locuinţele lor ; că numeroşi .români refugiaţi din Moldova se
vor reîntoarce în oraşele lor, întrucât armistiţiul a fost semnat ; că ro
mânii refugiaţi din Basarabia şi Bucovina vor merge în Ardeal să ocupe
locurile' lăsate de germani, de unguri şi de evreii asasinaţi ; că toţi re
fugiaţii din Ardealul de Nord şi de Sud îşi vor putea în curând rein346
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tegra domiciliul ; că un mare număr de germani, saşi şi unguri au pără
sit şi vor mai părăsi Capitala şi alte oraşe, atât din Vechiul Regat, cât
şi din Ardeal etc., încât nu există nici un motiv serios pentru a se crede
că cineva ar fi ameninţat să rămână fără locuinţă.

Oricum 1ar fi, credem că nu este admisibil ca într-un regim demo
cratic evreii să continue a suporta ,toate ponoasele, iar ceilalţi să con
tinue a încasa toaJte foloaseLe ; căci, rlacă au fost profitori ai regimurilor
trecute, n u evreii au fost profitorii, aşa că, ordonându-se restiotuirea pro
prietăţilor şi posesiei, nu înseamnă a-i ·transforma în ;profitori. ci a faice
în sfârşitt şi pentru ei un act de dreptate, după ani rde martiriu.
Preluarea imediată a folosinţei tuturor bunuTilor expropriate alrtele
decît cele urbane. Intrucât evreii au pierdut folosinţa tuturor bunurilor

- cu excepţia celor urbane - pe ziua promulgării legii de expro1•rierc,
pierzând astfel recoltele noi şi vechi etc., este drept ca intrarea în pose
sie să se facă şi ea în ziua promulgării legii de retrocesiune.

Plata imediaită în · natură a t ut u r o r bunurilor mobile, in:clusiv cele
sustrase, d is tr us e etc. După cum am arătat, bunurile rurale au fost pre

luate cu recoltele noi şi vechi, uneltele, instalaţiile, animalele. din care
o bună parte au fost sustrase sau vândute pe preţuri de nimic ; este drept
ca statul să restituie în n at ură toate vitele, cerealele, vinurile, masinile
etc . care au fost 1predate, s taJtu l urmărind pe cei vinovaţi - autorii legi
lor -, ca şi pe cei ce le-au aplicat necinstit şi pe cei ce au beneficiat sau
abuzat, căci a restitui evreilor preţul încasat ar însemna a nu le restitui
decât 1 00/o din valoarea lor. Dat fiind că vânzarea s-a făcut fără voinţa
lor, nu ei au să suporte unnările. Eventual, se va pune impozit pe toate
imobilele tuturor locuitorilor - inclusiv ale eivrei1or exc eptaţi -, din
care să se cumpere toate bunurile sustrase !sau distruse, pentru a le res
titui în natură.
Astfel, se dă un exemplu de solidaritate socială, se restabileşte drep
tatea şi se repun în circulaţie bunuri producătoare care Yor alimenta
bugetul statului .
0

Orirc se poa t e închipui, dar a menţine ruina evreilor, a Ie restitui
industriile fără maşini şi materii prime, terenuri agricole fără unelte,
vite etc. ar însemna a menţine legile rasiale faţă de ei. Dreptatea trebui('

instaurată în folosul tuturor, la nevoie cu sacrificiul tuturor.
Administraţia bunurilor de la 31 august până la predare. De la · data
de :n august, iC.N.R., pierzând proprietatea, a pierdut orice drept ele a

şi poaJte fi

încasa chirii - aşa că sumele eventual încasate se vor restitui la predare.
Urmărirea de către C.N.R. ia unor pretinse datorii ale foştilor pro · ·
priotari evrei. C.N.R., nemulţumit cu încasarea şi nerestituirea chiriilor
încasate din imobilele exceptate, a dat în urmărire fiscală pe evreii ex
ceptaţi, pentru restituirea ele chirii încasate înainte de a fi ordonat ex
ceptarea. Adesea se cerea chiar cu titlu de amendă , suma încasată. E s t e

urgent a se ordona a nula rea turt uror dcbitolor fostilor
propri€tari
'
ex ceptaţi .
:·: �: 7
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cvrc.'l

Anularea impozitelor restante . Toate impozitele neplătite pe bunu
rile expropriate se vor şterge din roluri, proprietarii evrei neavând a fi
debitaţi decât de la 26 octombrie a.c.
Revizuirea venitului în roluri. Fiscul a făcut noi impuneri, Ia care
C.N.R. nu s-a prezentat, iar proprietarul n-a fost admis. Toate acestea se
cer revizuite.
Restituirea creanţelor ipotecare. Au fost expropriate, până Ia 1 au:
gust 1943, un număr de 564 de creanţe ipotecare în valoare totală d e
1 80 OOO OOO de Iei (Trei ani de g uverna re) . Exproprierea urmează a se
anula. Dacă însă statul a încasat, încasarea nu este opozabilă proprietaru
lui, potrivit normelor de drept, debitorul urmând a-şi încasa suma plătită
statului fără titlu. Creditorul ipotecar evreu, pe baza unei declaraţii au
tentice, va cere anularea radierii ipotecare.
Restituirea vaselor şi plutitoarelor etc. Vasele şi plutitoarele expro
priate au fost administrate de Subsecretariatul de Stat al Marinei, pe baz;t
convenţiei ·publicate în Monitorul Oficial, nr. 1 94 / 1 942, care prevede

întreţinerea vaselor şi i nventarelor, precum şi înlocu irea lor î n caz de
pierdC're din cauza riscului de n av i g a ţ i e <;; i r ă z b o i u lu i . I n locu i n' ce
trebuie făcllită în 30 zile în parcul 1de vase al societ[1ţii .� ermane D.D.S . G . ,
că rei a Subsecretari atul d e Sta:t a l Mari1wi i - a s u bî n c h i ri a t aproape î n 
tregul parc de vase înch iriate.

Cum D.D.S.G. s-a conformat acestor clauze în cc priveşte tonajul
vaselor armatorilor creştini, restituindu-le tonajul pierdut şi rcpar:lndu-lc
vasele, urmează a se urmări averea celor vinovaţi pentru neexecutarea
clauzelor pentru parcul de vase expropriate de la evrei, iar până atunci
re p ar t i ţi ile pagubl�Î a <; u p r a tuturor proprietarilor de \ as e, <icc�tia a v â n d
a plăti un impozit din care să se cumpere şi să se restituie evreilor vasele
pierdute şi să se repare cele existent�.
In afară de restituire, trebuie anulate toate contractele de închiriere
a vaselor etc. existente ; anularea Decretului-lege n r. 501 / 4.1.194 1 , refr
ritor la concesionarea vaselor fluviale, vechii concesionari evrei fiind
repuşi în drepturile lor.
Bun uri ai d!l'or proprietari sunt abs.:' n ţ i . Toate bunurile mobile �i
imobile ai căror proprietari sunt absenţi se vor prelua deocamdată de că
tre comunitatea evreiască din localitate sau, în lipsă, de comunitatea clin
capitala judeţului �i se vor trece în proprietatea acesteia, dacă, în ter
menul fixat de Codul civil pentru absenţi, proprietarii sau moştenitorii
lor nu se vor prezenta.
Institutul de Credit Românesc va restitui celor în drept, respectiv
comunităţii, contravaloarea a 10 0;0 din venitul brut realizat în adminis
trarea sau lichidarea bunurilor părăsite de evrei, care i-a fost vărsat pe
temeiul legii din 30 aprilie 194 1 .
Nădăjduim, Domnule Ministru, că veţi binevoi a aproba toate ce
rerile noastre, care, toate, au fost studiate aşa încât să repare ilegalităţiJc,
fără a-i prejudicia pe români şi fără a îngreuna statul. Soluţii hibride
ar însemna a viola Constituţia repusă în \•igoare, ar însemna, repetăm,
repunerea ei în vigoare pentru români, germani, unguri ·e tc., adică pentru
348
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cei care n-au suferit, ci au beneficiat de fogile rasiale şi menţinerea le
gilor rasiale împotriva evreilor, adică a celor care au suferit.
Primiţi, vă rugăm. Domnule Ministru, încredinţarea respectuoasei
noastre consideraţiuni.
Preşedinte,
dr. W. FILDERMAN

Arh . M.A.E., Probl. 33,

v o l . 12, filele 585-594

brie 19 4 4

;

Secretar general,
M. DAVIDOVICI
vezi şi C.I., 15 octom

1 Vezi doc. 35.
Vezi cioc. 3.
; i Referirea se face l a lucrarea intitulat[l Trei ani de guvernare.
r. ln
real itate, n i c i măcar procentele menţionate în text n-au fost plătite
<>vreilor.
�. Vezi doc. 1 2, 18 şi 39.
i; Vezi doc. 24.
� Vezi doc. 19.
" Vezi doc. 3î, nota 1 , l a Decret-lege.
!• Art. 15 al Constituţiei d i n 1923 stipul a : „Nici o lege nu poate înfiinţa pedeapsa confiscării averilor".
rn Vezi doc. 1 04.
1 1 Vezi cioc. 67.
1 � Este vorba despre personalul misiunilor economice, mil itare şi diplomatice
ale celui de-al I II-lea Reich, care a ocupat numeroase locuinţe în Bucureşti.
�

tco
1 944, sep tembrie 1 9

MEJ.'VIURIUL l'NAINTAT D E CONSILIUL GENERAL
EVREIESC CATRE MINISTERUL JUSTIŢIEI
(DL MINISTRU AURELIU CAP1AŢANA)
Domnule Ministru,
Avem onoarea a vă ruga ca, pentru motivele ce urmează, să bine
voiţi a aproba abrogarea Decretului-lege nr. 169, din 21 ianuarie 1 938,
pentru revizuirea cetăţeniei evreilor şi anularea tuturor hotărârilor ju
decătoreşti date în executarea lui, căci numai astfel evreii pot redobândi
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drepturile ce posedau pe temeiul Constituţiei din 1923, repusă în Yi
goare [ ]
1. ln ianuarie 1937, un proiect din iniţiativa parlamentară propu
nea revizuirea drepturilor cetăţeneşti ale tuturor locuitorilor din provin
ciile alipite.
Consiliul Central al Evreilor din România - compus din Uniunea
Evreilor Români si Partidul Evreiesc - a înaintat atunci guvernului
un memoriu în unna căruia guvernul a renunţat la revizuire.
..•

2. La 21 ianuarie 1 938, Decretul-Lege nr. 169 a organizat totuşi
revizuirea cetăţeniei i , dar numai a evreilor şi nu numai a acelora din
provinciile alipite, ci şi a celor din Vechiul Regat.

[ .. ] Cum se poate crede că legea de revizuire ar putea corespunde
realităţii, atunci când acorda numai 20 de zile de la afişare evreilor din
provinciile alipite şi 20 de zile de la promulgare celor din Vechiul Regat,
prin decretele-legi din 12 februarie şi 7 martie 1938, când se ştie că la
acea epocă evreii nici nu puteau călători, căci erau bătuţi şi alunga ţi
din trenuri ; că autoritătile care aveau să elibereze 1dovezile erau in
multe localităţi închise, i ar cele deschise fie că primiseră ordine să nu
elibereze actele, fie că funcţionarii erau antisemiţi şi refuzau predarea
actelor ; că registrele de stare civilă erau trimise la Iaşi sau la Arhivele
Statului din Bucureşti ; că scriptele autorităţilor militare erau disper
sate prin diferite părţ i ale ţării şi când populaţia evreiască se afla în
panică, iar cca nevoiaşă era în 1938 cel puţin tot atât de nevoiaşă ca
în 1919.
.

De altfel, cum România pierde Basarabia şi Bucovina 2, cum e\'rcii
din Ardealul de Nord au fost mai toţi exterminaţi de unguri şi de ger
mani, cum mii de evrei din Vechiul Regat au fost asasinaţi sau au emi
grat în ultimii patru ani, procentul evreilor nu depăşeşte astăzi 272 OOO
sau, proporţional, 1 ,50/0 din populaţia ţării, faţă de 4,2% în 1930. Dar
pentru noi este o chestie de principiu ca, o dată pentru totdeauna, să se
ştie că legile anticonstituţionale �;i neumane nu supravieţuiesc, chiar
dacă-i privesc pe evrei şi că evreii săraci, ca şi cei bogaţi, trebuie să-�i
aibă asigurate drepturile cetăţeneşti.
La cârma ţării se află, pentru întflia oară, un guvern reprezentând
unanimitatea populaţiei ş i sinteza democraţiei. Suntem convinşi că el
va res�abilir dreptatea şi egalitatea şi pentru evrei, mai cu seamă că
experienţa trecută a arătat că inegalitatea unei părţi din populaţia ţării
este un motiv de instalare şi menţinere a dictaturilor, care, dezlănţuind
patimi, nu se pot menţine decât în dauna celor mulţi, adică a românilor
înşişi.
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Primiţi, vă n1găm, Domnule Ministru, asigurarea respectuoaselor
noastre mulţumiri.
Preşedinte,
dr. W. FILDERMAN
Secretar general ,
M. DAVIDOVICI
C. I„ anul XXXIV, seria II, nr. 1 4, 1 7 decembrie 1 944
1 Vezi doc. 1 .
2 Vezi doc. 3 nota 1 , l a Referat.

101
1944, septembrie 22
INTERVENŢIILE CONSILIULUI GENERAL EVREIESC
IN CHESTIUNEA ÎNVAŢAMANTULUI

MEMORIUL INAINTAT MINISTERULUI EDUCAŢIEI
NAŢIONALE
Domnule Ministru,
Avem onoarea a ,.ă supune situaţiunea creată evreilor în î1n·ăţă
mântul public şi particular, primar, secundar, profesional şi superior,
prin legile rasiale abrogate în virtutea Decretului-lege din 31 august
1944, care a repus în vigoare Constituţia din 1923.
Ca urmare a acestui lnalt Decret Regal, Statutul evreilor, din 9 au
gust 1940 ; Decizia ministrului educaţiei naţionale, nr. 15:J 3 7 7 , d i n
29 august 1940, relativă la situaţia evreilor din învăţământul d e t oa t e
gradele ; Decretul-lege nr. 3 438, din 1 1 octombrie 1940, pentru regle
mentarea situaţiei evreilor în învăţământ ; Decizia ministrului educaţiei
nr. 191 730, din 16 octombrie 19401 privitoare la dreptul e di tori lor evrei
de a edita lucrări ale corpului didactic românesc ; Decizia ministrului
educaţiei naţionale, nr. 218 585, din 16 noiembrie 1940, care-i exclu d e
pe studenţii evrei de la avantajele acordate de stat pentru schimbul va
,

-
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lutar ; Decretul-lege nr. 3 1 7 , din 20 februarie 1 94 1 , care interzice pri
mirea elevilor evrei in şcolile particulare altele decât cele evreieşti etc.
sunt abrogate, iar efectele lor sunt nule şi neavenite 1 •
Intrucât Însă, prin aplicarea legilor ş i deciziilor rasiale, timp de
patru ani, s-au născut o serie de stări de fapt şi de situaţiuni juridice
ce se cer rezolvate, avem onoarea a ,.ă expune mai jos problemele pc
care le ridică tranziţia de la regimul creat de legile abrogate la regimul
de drept comun şi soluţiile ce apar necesare. Apare evident că situaţia
tranzi torie t>rovocată de un regim care, după ce i-a izgonit pe profesori
şi cJe,·i din toate şcolile inferioare şi superioare de stat şi după ce i-a
autorizat pe evrei să-şi creeze un Învăţământ propriu, le-a rechiziţionat
toate localurile, silindu-i astfel să Închirieze alte localuri, pentru ca apoi
să le rechizitionezc s i uncie dintre acestea, trebuie examinată cu bună
voi nţa la car� aceast ă nenorocită populaţie arc dreptul.
REALITAŢI CE NU POT FI IGNORA.TE
De aceea, soluţiile, pentru ca să fie drepte, trebuie să ţină seama
de starea de forţă majoră, adică de realitatea a cărei vină nu o poartă
evreii, iar nu să se bazeze pc principii rigide şi pe legiuiri vechi, ca, de
exemplu, art. 6:1 din Legea Învăţământului particular, din 1929, care cerc
un an umit număr de învăţători titulari pentru acordarea dreptului de
publici tate sau altele asemenea.
Legile de drept comun au fost create pentru timpuri normale ; în
timpul celui mai crunt război dus Împotriva evreilor, legiuitorului care
a rc\·cnit la Constituţie îi aparţine să a precieze şi să rezolve omeneşte
stările tranzitorii.
De altfel, şi în trecutul război şi În actualul război, s-au făcut, prin
legi speciale, studenţilor şi elevilor condiţii de favoare c n privire Ia
frec\·cnţă, la examene şi chiar pentru formarea ofiţerilor de rezervă ter
menul şcolar a fost redus.
In legătură cu acest principiu, trebuie să vă rugăm respectuos să
binevoiţi a retracta comuni ratul din care pare a rezulta că nu s-ar lua
în consideraţie dreptul de publicitate decât pentru şcolile care îl avu
seseră Între 1934-1940, ca şi cum s-ar fi hotărât respingerea dreptului
de publicitate pentru cele deschise între 1940-1941, din neomenia fos
tului regim şi comunicatul care vorbeşte de modalitatea de valorificare
a studiilor pentru elevii cuci care au absolvit şcolile primare sau se
cundare evreieşti, care şi el, făcând abstracţie de realitate şi de starea
de forţă majoră de război, pare a voi să aplice evreilor vechile legi, care
nu se aplică în timp de război elevilor şi studenţilor români.
De altfel, vă rugăm, Domnule Ministru, să credeţi că noi Înşine,
părinţi ai elevilor şi studenţilor, am fi cei mai prejudiciaţi dacă elevii
şi studenţii noştri ar ieşi cu diplome, deşi nepregătiţi ; aşa că, dacă n-am
avea convingerea că ei au învăţat şi că merită echivalarea fără noi exa
mene, n-am stărui în această cerere.
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CAP. I
ŞCOLILE PRIMARE

A. REGI'.\'I UL ŞCOLILOR
1) Dreptul de publicitate al şcolilor existente înainte de 1940.

Comunităţile eneieşti au întemeiat, încă de la jumătatea secolului
trecut, şcoli primare - cca mai Yeche datând de la Unirea Principatelor.
Apreciind asupra seriozităţii şi bunei lor funcţionări, Ministerul
Instrucţiunii Publice Ic-a acordat dreptul de publicitate încă acum 20
de ani. Deşi acest drept nu se putea retrage decât pentru abateri grave,
p1·c,·ăzute de lege, art. 6 al Decretului-lege din 14 octombrie 1940 a
decis că :
„Şcolile cneicşti care până în prezent se bucură de dreptul de pu
blicitate pierd acest drept, prin efectul decretului-lege de faţă".
Pierderea dreptului era deci efectul principiului rasial.
Decretul-lege din 14 octombrie 1 940 fiind abrogat prin repunerea
în ,-igoare a Constituţiei, dispoziţia art. G urmează a se consi dera nulă
şi de nul efect şi, ca atare, şcolile care au avut dreptul de publicitate
au a se considera că nu l-au pierdut niciodată şi că deci diplomele
elibernte de ele Între 19-10-1 944 au a se considera - ca si Înai nte de
1940
Ca diplome de stat, urmând a fi Yizate În acest s cop ele către
inspectorat.
-

CAP. III

INVAŢAMA1'."'TUL PROFESIONAL

A. SITUAŢIA ŞCOLILOR
Şcoala de meserii „Ciocanul" şi Şcoala profesională ,,Focşeneanu··,
deşi îndeplineau condiţiile legale, n-au obţinut niciodată dreptul de pu
blicitate, din cauza unei anumite orientări politice a ministerului, Încă
înainte de 1940, asa că ci dau în fiecare an examen la stat. Credem că
n u este drept a se menţine acest regim ; de aceea rugăm :
l ) pentru trecut : echivalarea diplomelor şi certificatelor eliberate
de aceste şcoli ;
2) pentru ,-iitor : acordarea dreptului de publicitate.
23

-

cd. 685
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CAP. IV
INVAŢ..\:\'iANTUL SUPERIOR
. Eiiminarca eHcilor din învăţământul superior a î nceput, în fapt,
în 1 922, la Facultatea de Medicină şi a dus la excluderea pe cale piezişă
a studenţilor admişi în anul I.
lntrucât bătăile au reînceput zilele trecute la Uni"·ersitate, socotim
de datoria noastră să lămurim dacă primirea evreilor în Învăţământul
superior - i ndependent de concepţia democratică a guvernului şi de
restabilirea Constituţiei - este dăunătoare sau, dimpotrivă, folositoare
poporului romiin.
Problema ce se pune este aceea de a se sti dacă avem prea mulţi
sau prea puţi ni medici. Domnul ministru al sănătăţii publice, dr. I. Cos
tinescu, spunea :
„600/0 din noii născuţi mor. Avem, dacă \·oiţi, cea mai mare nata•
litatc a Europei, dar depăşim şi în măsură marc cca mai mare mortali
tate din Europa. Aceasta este, dlor, aproape o dezonoare naţională" („Vi
itorul", :w ianuarie 1 935).
Dacă „o dezonoare naţională" este o ţintă patriotică, desigur că
limitarea l a 200 a numărului studenţilor în medicină a atins-o.
Domnul ministru dr. Costincscu a luat atunci i nitiativa de a-i in
vita pe tinerii mecJici să SC stabilească la sate sau În com unele unde mor
talitatea copiilor este mai mare, oferindu-le sume de bani ; într-o cu
vântare la radio î nsă, a trebuit să declare că s-au înscris medici evrei,
dar nu s-au î nscris medici români.
Bineînţeles că, dacă mortalitatea este marc şi media vieţii este re
dusă, nu numai lipsa de medici, dar şi de farmacişti este una din cauze.
Legea cl i n J 9:tl, pentru concentrarea îm·ăţământului farmaceutic univer
sitar, a suprimat două facultăţi de farmacie pentru că . .. erau prea mulţi
studenţi minoritari.
· Aşadar, nu medicii şi farmaciştii sunt creaţi pentru ca poporul
român să trăiască, ci poporul trebuie să sufere pentru ca medicii şi far
maciştii, fiind mai puţin numcro�i, să trăiască mai tihniţi.
Vitele mor la ţară pentru că lipsesc medicii veterinari. Totuşi, to
talul studentilor veterinari nu era decât de 296 (G. G. Antonescu si
I. Gabrea : clrganizarca inv;iţămfmtului, 19:l3, p. -12).
Inginerii români n u sunt nici ei Î n număr î ndestulător. ln tot ca
zul, toţi i nginerii români au fost plasaţi (Buletin ul A.G.I.R., mai 1 935,
p. 190), iar acum, î n timpul războiului, numeroşi i ngineri evrei au fost
rechiziţionaţi Ia instituţiile tle stat pentru că serviciile publice nu mai
puteau funcţiona şi, printre ele, căile forate in primu! rand.
Avem un număr de 40,190;0 analfabeţi, aşa că România se situează
în rânclul a 27-lea printre 30 de state (G. G. Antonescu şi I. Gahrea,
Organizarea înw'iţământului , 193:J, p. 10).
Aşadar, n u avem Învăţători ; nu avem medici ; nu avem farma
eişti ; nu avem veterinari, adică profesiuni esenţiale pentru existenţa
·
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poporului român : sănătatea şi cultura, clar avem, în acelaşi timp, nu
mai puţin de 1 2 o:rn de studenţi la Facultatea de Drept.
Concluzia ar fi să se canalizeze tineretul român către profesiunile
esenţiale existenţei poporului român, iar nu să se reducă la 200 numă
rul studenţilor în medicină în anul I şi să se suprime două facultăţi de
farmacie.
Cauza răului trebuie deci căutată aiurea, nu în vina evreilor. Nu
ne aparţine şi nu este locul aici s-o arătăm. Ceea cc însă putem şi tre
buie să arătăm este că interesul peporului şi al statului român comandă
mărirea numărului învătătorilor, medicilor, farmacistilor, veterinarilor
şi că a-i împiedica pe a � eştia să pr� cticc este potri�nic intereselor po
porului român, independent de problema Constituţiei, a libertăţii şi a
egalităţii între oameni şi cetăţeni.
Aceasta fiind situaţia, apare neîndoielnic că nu numai un senti
ment de dreptate şi de omenie ecre a se legaliza situaţia t ineretului
evreu izgonit din uniYersităţi, dar şi un mare i nteres naţional.
Pentru a dovedi că, departe de a dăuna, medicii evrei şi obştea
evreiască, în general, şi-au manifestat dragostea şi sentimentul de soli
daritate cu poporul rom{m, ne permitem a vă supune statistica bolna
vilor prezenţi la consultaţii sau i nternaţi gratuit în spitalele evreieşti
d i n Bucureşti - spitale întreţinute exclusiv cu contribuţii evreieşti -,
aceasta în 1939, un an după regimul Goga şi înaintea regimului Statu
tului evreilor.
I. SPITALELE COMUNITAŢII EVREILOR DIN BUCUREŞTI
a. La consultaţii

Total
O/o

cu plată
O/o

fără plată
O/o

Total

Evrei

:l3 355
100,0
8 432
100,0
24 923
100,0

25 982
7 7 ,9
6 693
79,4
19 289
79,4

Creştini
7 373
22,1
1 739
20,6
5 634
22,6

h. Internaţi în spital
�/

Total
O/o

cu plată
O/o

fără plată
O/o

2 538
100,0
937
100,0
1 60 1
1 00,0

1 993
78,5
725
7 7,4
1 268
79,2
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545
2 1,5
212
2�,6
333
20,8

II. SPITALUL „IUBIREA DE OAMENI"
a. Bolnavi, consultaţi şi trataţi
Cifre absolute
Total bolnaYi
Mozaici
Creştini

ln procente

22 8 6 1

100,0

989

65.6
3 4,4

14

7 872

b. Bol na,·i i n ternaţi
Cifre absolute
Total bolnaYi
Mozaici
Creştini

ln procente

88:1

100,0

651

73,7
26,:1

2:12

Acecasi
, si tuatic se î n rcgistreaz5 �i Ia celelalte spitale evreieşti din
Bucureşti şi din ţa �ă.
Nădăjduim că ea îi Ya face pe româ ni să ne judece după fapte, nu
după vorbele agitatorilor.
A. SITUAŢIA MEMBRILOR CORPULUI DIDACTIC

1) Conferenţiari, şefi de lucrări, asistenţi etc.
lndepărtarea lor fiind n ulă şi nca\'enită şi considerându-se că n-au
încetat niciodată exerciţiul fun c ţiunii la catedrele şi posturile lor, ei ur
mează a-şi reocupa catedrele, funcţiunile şi posturile în care se aflau
în momentul apariţiei Deciziei din 11 octombrie 1940.
Reintegrarea urmează a se face d i n oficiu, prin anularea menţiu
nilor de îndepărtare, fără î ndepli nirea nici unei formalităţi.
Timpul scurs de Ia 1 940 la 19H trebuie să fie socotit timp util,
adică ca ani de funcţie efccti,· exercitată, intrând î n cadrul stagiului
necesar pentru avansare, gradaţii şi pensii, mi nisterul plătindu-Ie sala
riul şi vărsând Casei de pensii cota aferentă din salarii pe aceşti patru

ani.

Notii. Admis prin Decizia nr. 1:14 644/1944, art. 1 ; reprimirea se
face însă pc bază de cerere şi nu din oficiu. Termenul de i ntroducere a
cererilor a expirat Ia 20 octombrie l 9U.
2) Docenţii universitari. Radi erea lor de pe tabloul docenţilor ur
mează a fi anul ată în aceleaşi condiţiuni ca mai sus.
Notă. Au fost reintegraţi.

B. SITUATIA
STUDENTILOR
DE LA COLEGIILE STUDENTESTI
.
.

EVREIEŞTI

.

.

Legea înYăţământului particular nu îngăduia î ntemeierea de şcoli
superioare particulare, aces t învăţământ f i i nd organizat exclusiv de stat
pentru toţi studenţii.
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In 1940, s tu den ţi i enci fiind î n d e p ăr ta ţ i d i n f a c u lt ăţ i , iar Legea
învăţămân tu l u i ncmodificându-sc pentru a I c permite c rea rea de facul
tăţi, comunităţile au fost nevoite să organizeze totuşi cursuri pentru
st ud e n ţ i , fără d e num i r e a de „facultăţi", ci cu alte denumiri, permise de
vec hi u l regim. As t fe l, s-au î n f i i nţ a t :
1 . C o l egi u l pentru studenţi cnei, autorizat sub nr. 2 n 263/l9H şi
nr. 1 1 3 51 1/1942, în baza a "· i z u l ui Con s i l i ului perma nent, n r. l 1 42/1942,
nr. 1 3 9 344/1 !)43 ş i nr. 1 1 6 536/1 9-14.
2. Cursuri de pregătire s a n i tar5, a J.tr. ri zate sub nr. 1 5:1 488/1!)42,
1 7 1 566/194:l şi n r. 6 098/ 194 1.
3. C u r su r i de p r cg ă i i n' tl'!m i că, a�ttorizate sub nr. 2 0 1 1 5 1/1 !)40.
4. Ş c oa l a de arte pentru e \ rei. a utori zată sub nr. 2:J2 463/1 9 :1 1 .
5. C u rs u ri de pregă t i :-c t�Jrct i c ă şi practică (clase s p ee i a l c de p re
gătire t e o re t i că şi a p l i .'.at ă), aut'.Jri zatc snb nr. � 1 8 6 72/ U l,10 şi 125 611/
1942.
Cursurile a u fost predate, in marc parte, de p ro fe sor i ş i c o n feren
ţiari u n i ver s i t a ri ; studenţii a lt f ă c u t l ucrări p r ac ti ce , iar programul f i e 
cărui grup de s tu d i i a fost i de:1tic cu acela a! şcolilor superioare de stat.
Studc!1ţii au dat examene, tre c u te in m '.l �ri:·aJt'lc o f i c i a l e ale � co l il o r res

pecth c.

R u găm deci :

a. să se recunoască fre c \· c n ţ a , examcnc!e şi l ucrările p r a ct i ce şi să
se echivaleze certificatele r e s p e c t ive , recunoscâ ndu-se st u dc n ţ il o r a n i i
a b solvi ţ i , e i urmând să i ntre în unh·ersitate î n anul u r m :l t o r ; iar s tu 
denţi!or rare n-au efectuat l ucrările practice să li se dea puti nţa de a
lucra î n l ab o ra to a re , care să Ic f i e i n perman enţă d•�sch i s c. pen t ru a-şi
putea a si mil a în cel mai scurt t i m p c u :10�t i nţcle �i a se p r e z en t a la exa
mene ;

3. SUBVENŢII

DE STAT

Po p u l a ţi a e\Tciască plătestc c;; t atului coatrihuţii, în care i ntră o
cotă pentru î nvă ţăm fm t. Nici suh re�imul anterior reg i mu l ui totali tar,
el e vi i evrei nu erau primiţi cu toţii i n ş col i l e de stat, fie d i n lipsă de
locuri, fie din al!c cauze.
Oricare ar fi cauza, u n lucru este necontcstahi l : că evreii, cle�i
p l ăt es c i mpozi tu l pentru i m · ă ţ ământ, n - <m putut fi p r i m iţ i î n s col i l e de
sta t· şi că deci au fost obligaţi a-�i î n f i i nţa şc ol i independente. Statul
este, prin Legea cultelor, obligat s5 contri buie la î n treţin erea acestora,
plătind s al ari i le corpului cli cf.:.1ctic, căci, l i ps i te de m i j l oa c e , comunităţ ile
se vedeau s i lite a p l ă t i salari i care n u n•prczentau n i ci j um ăta te din sa
lariile p l ătit e de stat, i a r l i p s u r i l e d e p ă � c s c a 'i t ă z i orice î nchipuire, din
cauza legilor regimurilor dictatoriale.
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Exproprierile şi impunerile regimului trecut, alungarea funcţiona
rilor particulari, anularea cărtilor de lucrători, mesteri etc. au sărăcit
î ntr-un mod de neînchipuit pop �1laţia.
Zeci de mii de oameni î ntorşi de la munca obligatorie, goi, des
culţi şi flăm<înzi se cer îmbrăcaţi, căci statul i-a pus la muncă, dar nu
i-a echipat. Numai această operaţie necesită aproape un miliard de lei.
S-au expropriat bunuri, statu l încasând tot venitul, care însuma
peste zece miliarde ; s-au impus evreilor contribuţii excepţionale, care
au însumat · alte miliarde ; s-a impus evreilor să subscrie la împrumu
turile de stat de patru ori suma subscrisă ele români, ceea ce a costat
alte miliarde.
Populaţia este la capătul sforţărilor - mizeria este de nedescris.
Notei. Problema a rămas deschisă.
·

4.

lNYĂŢĂMÂNTUL UELIGIOS

Introducerea învăţământului religios mozaic în şcolile secundare
ale statului, în executarea Legii î m·ăţământului secundar, care prescrie,
în art . 32, crearea de catedre pentru învăţământul fiecărui cult recu
noscut, iar acolo unde nu se găsesc în număr îndestulător, elevii si
elevele să fie obligaţi a urma cursurile organizate de comunităţile evre
ieşti, notele obţinute fiind luate î n consideraţie.
NoL-1 . Problema a rămas deschisă.
G.

INLOCUIREA CERTIFICATELOR ACTUALE

Decretul-lege nr. 3 7 7 , din 20 februarie 19.tl, a instituit pentru
evrei certificate speciale, în care trebuia menţionată originea etnică.
Acestea trebuie înlocuite automat cu certificate de acelaşi model cu cele
eliberate de stat tuturor ele\•ilor.
Notă. Problema a rămas deschisă.
G.

STUDENŢII EVREI IN STRĂINĂTATE

Apare c\·ident că studenţii evrei în străinătate urmează să se bucure
de aceleaşi avantaje de valută pentru întreţinerea lor.
N ot<I. Problema a rămas rleschis:i.
7.

DIPLOMAŢII EVREI DIN STRAINATATE

Sunt circa 80 de medici cu diplome din străinătate, pe care abu
zurile adminis trath·e, începând din 1 9:!7, i-au împiedicat să-şi dobân
dească l ibera practică. Cererile acestora trebuie rezolvate de urgenţă.
Notă. Prohlema a rămas deschisă.
Nădăjduim, Domnule Ministru, că guvernul actual, care reprezintă
întregul popor român, va binevoi să aprobe cererile noastre, în formu358
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larea cărora ne-am străduit să găsim soluţii care, reparând nedreptăţile,
să nu creeze statului nici o dificultate.
Primiţi, yă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea respectuoaselor
noastre mulţumiri.
Preşedinte,
f'ILDERMAN

cir. W.

C. I „ �mul XXXIV, seria II,

nr.

�l, 1 2

Secretar general,
M. DAVIDOVICI

noiembrie 1944

1 Vezi doc. 14.

102
1944, octombrie 6
DEMERSURILE CONSILIULUI GENERAL EVREIESC
CU PRIVIRE LA SITUAŢIA EVREILOR DIN ROMÂNIA
„D ATORIILE SUNT CONTRAVALOAREA DREPTURILOR"

MEMORIUL INAINTAT DOMNULUI MINISTRU
AL APĂRĂRII NAŢIONALE, LA 6 OCTOMBRIE 1944
Domnule Ministru,
Cu adresa nr. :1, din 1 9 septembrie a.c., am avut onoarea a vă
supune problema abrogării muncii obligatorii a evreilor şi a reîncadrării
lor în armată.
ln truc<it piî nă astăzi e\'reii nu numai că nu au fost restabiliţi în
drepturile lor patrimoniale, în dreptul lor la muncă ,şi în situaţia lor
militară, dar dimpotrivă, prin diferite ordine administrative, se menţine
vechea situaţie contrară abrogării legilor rasiale, avem onoarea a vă ruga
să binevoiţi a aproba ca :
1) să se retracteze toate ordinele date de autorităţile militare con
trare abrogării legilor rasiale şi repunerii în vigoare a Constituţiei ;
2) să se rezolve întâi restituirea patrimoniilor de care au fost jefu
iţi şi să li se redea pâinea de toate zilele, adică să fie reintegraţi în
359
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funcţiuni şi apoi să fie chemaţi sub drapel, căci datoriile sunt contra
valoarea drepturilor, iar nu drepturile contravaloarea datoriilor.
Ylenţinerea mobilizărilor fără repunerea lor mai întâi în drepturi
înseamnă menţinerea legilor rasiale, care, deşi răpeau evreilor dreptul
la muncă �i la proprietate, le impuneau datoria muncii obligatorii, echi
valentă cu serviciul militar. Ea ar mai însemna menţinerea Constituţiei
din J 9:18, care-i făcea pe enei egali cu românii în datorii, dar neegali
în drepturi.
Cu titlu de exemplu, ne permitem a obsen'a că evreii continuă a
fi chemaţi la munca obligatorie, ceea ce este potrivnic Constituţiei s i că
uneori evreii sunt mobilizati individual cu ordine ele chemare. A!'>tfel,
numeroşi medici sunt chem� ţi să se prezinte în uniformă cu gradul avut
în armată.
Or, mulţi din aceştia n -au făcut serviciul militar, n-au nici o uni
formă şi nici nu şi-o pot face, clin l ipsă de mijloace materiale ; n-au nici
grade, aşa că ar urma să plece pe front ca soldaţi, pe când, clacă n-ar
fi fost excluşi din armată, ar fi avut gradul de căpitan.
Pentru a preveni aceste neaju nsuri, în memoriul ce am an1t or:oa
rea a vă înainta,, am propus ca cei ce au dreptul de a fi ofiţeri sau sub
ofiţeri de rezervă să nu fie mobilizaţi înainte de a trece printr-o >coală
care să le permită să-şi capete gradele.
I n memoriul nostru general, am propus şi înlocuirea livretelor ac
tuale eu menţiu nea „e\·reu" 1 prin noi li\·rete militare, fără menţiunea
originii etnice, ceea ce încă nu s-a dispus. Or, evreii ar pleca pe front
cu vechile livrete, ceea ce ar fi moartea clacă unităţile lor ar fi captu
rate de inamic şi asupra lor s-ar găsi lh·rete cu menţiunea „c,·reu".
SITUAŢIA :vIEDICILOR
ln ceea ce-i pri\'cşte pc medici, este drept ca :
I ) să li se recunoască gradul corespunzător anilor de practică, a::a
cum s - a făcut pentru medicii creştini ;
2) să l i se ia În consideraţie timpul scnit î n cleta'?amentclc de
muncă obligatoire, lagărele de prizonieri, spitalele de contagioşi etc.
Munca obligatorie fi i nd pentru evrei echivalentul scn•iciului milita!',
apare evident că timpul sen·it le dă dreptul la gradele ce ar fi dobfmdit
în armată ;
3) să fie chemaţi pri n rotaţie pentru a se stabili o egală activii.itc
a ficc5ruia, întrucât chemările actuale nefi i nd în bloc, ei i ncli,·i dualc, ar
urma e a unii să stea tot timpul pe front � i alţii tot timpul acasă, ct:ca
cc ar fi nedrept ;
4) să se mobilizeze pe loc medicii primari ai spitalelor co:nuni!ăţii
evreie�ti, aşa cum s-a procedat cu medicii spitalelor Eforiei �i a le Mi
nisterului Sănătăţii şi cum, de altfel, in trecut se aproba�e ele l\larele
Stat J\fajor, fie în cazul mobi l izări i , fie în cadrul munci i obligatorii ;
:ViO
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5) sunt chemaţi la mobilizare medici cărora 1i s-a refuzat libera
p ra.e tică, aşa ' că: ci ar veni ca nişte simpli soldaţi, ceea ce ar apărea
nedrept.
Legi1e rasiale fiind abrogate, vă rugăm să binevoiţi a i nterveni ca,
mai întâi, Ministerul Sănătăţii să le acorde libera practică şi numai după
aceea să fie mobilizaţi ca medici, căci altfel ar însemna a se menţine
nedreptatea că evreul este medic pentru datoria militară, dar nu este

medic ca să-şi câştige existenţa.

Nădăjduim, Domnule Ministru, că veţi aproba aceste re \ e ndică ri
conforme abrogării legilor rasiale, amânând mobilizarea celor din situa
ţiile de mai sus pfmă la repunerea lor În drepturi. Vă rugăm să binevoiţi
a primi asigurarea respectului nostru.
dr.

Preşedinte,
W.

FILDERMi\N
S::-crctar gene:rnl,

C . I . , ar.ul XXXIV, scr i a II, n r . 7, 2� oct om brie

lll.

D;\VIDO\'ICI

1 944

1 Vezi cioc. 4 3 .

103
1944, octombrie 22
MEMORIUL lNAINTAT MINISTERULUI MUNCII, PRIVIND
REINTEGRAREA TUTUROR FUNCŢIONARILOR
PARTICULARI, PATRONILOR, LUCRATORILOR,
MEŞTERILOR ŞI UCENICILOR
Domnule Ministru,

.\\· c m o n o area a \'ă supune în prezentul memoriu
ţ i o n ari lor publici �i parti cul a ri, a ucenici lor, lucrători1or
ca, l' eniru moti\·ele C"e urmează, să binevoiţi a aproba :
I.

situaţiunea func
etc., rugându-vă

reintegrarea cu toate gradaţiile a tuturor funcţionarilor particu
a ucenici lor şi 11ract i ca nţilor de magazine concediaţi sau că
rora li s-a inkrzi<; î m·ăţăm;î n t u l şi practica profesională sub trecutele

l a ri evrei,

3GJ
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regimuri sau plasarea lor - î n cazul când întreprinderile la care au
funcţionat ar fi desfiinţate - î n alte întreprinderi particulare identice
sau similare sau î n i nstituţii de stat ;
II. rei1,tegrarea în drepturi a tuturor ucenicilor, lucrătorilor, meşte
rilor sau patronilor e\·rei cărora li s-au suspendat, anulat sau retras
contractele sau cărţile de capacitate profesională sau plasarea lor î n
între pr i n de r i identice sau similare, dacă acelea la care a u lucrat au fos t
desfiinţate ;
III. plata salarii lor tuturor a celora, ele la data concedieri i până la
reintegrare - mai puţin taxele cuvenite Casei Asigurărilor Sociale -,
socotindu-se din punctul de vedere al dreptului la pensie şi anii cât li
s-a i nterzis cxerci ţ i u l profesiei ;
IV. restituirea de că tre Casa Asigurărilor Sociale a inclemnWiţii
_de concediu cm·enită salariaţilor enei, dar Încasată de către aceasta şi
restituirea cheltuielilor salariaţilor evrei pentru î n grijire şi medicamente,
de Ia data concedierii lor până la reintegrare ;
V. soco t i rea anilor 1 9-10-19.U, din punctul de vedere al dreptului
la pensie, ca a n i lucrători ;
\' I. admiterea la examenul de
lucră tori a elevilor absolvenţi ai
şcolilor r l c specialitate ale căror cursuri au fost aprobate de către Mi
nisterul Muncii.
.

CE Ct:PRIND LEGILE ANTERIOARE
1n s usţi n e rea cererilor noastre, ne Întemeiem, În primul rând, pe
legile anterioare şi anume :
l . Legea d i n 1 900 p e nt r u organizarea mes eriilo r asimila cu românii
pe toţ i locuitorii evrei supuşi români ;
2. Legea clin 1 90 1 pentru încurajarea i ndustriei naţionale a men
ţinut acest t>rincipiu, expunerea de motive precizând că ca tinde :
„să protejeze munca tuturor p :i m fi n t e n i l o r d i n ţara n oastră, oricare
ar fi originea lor", f i i n d că :
„orice m u n c ă este u n iZ\'or de bogăţie şi orice persecuţie este un
izvor de anarhie" ;
legi care clo\·cdesc s p i r i tu l democratic şi înţelepciunea conducăto
rilor ţării şi pc care evenimentele ultimilor ani Ic confirmă, întrucât s-a
dovedit că, din momentul Începerii persecuţiei pământenilor, după dife
renţe de religie sau origi ne etnică, ţara a căzut în anarhic şi - după
cum a declarat dl general Potcpca n u , m i nistrul economiei naţionale economia s-a germanizat, În Joc de a se fi românizat.
:1. Legea pen tru organizarea meseriilor, din 1 90 1 , pentru prima oară
a Încercat să introdud"1 o deosebire între cetăţenii şi supu5ii români, deci
nu du p ă origine etnică, c i n umai după cetăţenie, dar Maiestatea Sa R<•gele
Carol I, punând p e memoriul ce a fost prezentat de către Uniunea Evre
ilor Români rezoluţia :
362
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„Se recomandă la serioasa atenţie a dlui ministru al industriei si
comerţului, spre a lua măsurile cuvenite în privinţa acestei cereri, care
ni se pare dreaptă. O populaţiune aşa de numeroasă care este stabilită
de sute de ani aci şi chiar născută din moşi-strămoşi în ţară nu poate
rămâne fără a trăi din munca lor", guvernul a renunţat Ia distincţia care
trebuia să răpească evreilor pământeni dreptul la muncă.
4. Legea din 1 930 a menţinut legiuirile tradiţionale, nefăcând nici
o deosebire între cetăţenii şi supuşii români în ceea ce priveşte dreptul
la muncă.
SENSUL CONSTITUŢIONAL AL NOŢIUNII DE „ROM Â N"
5. Legea din 1 934, menţinând legile anterioare, dar întrebuinţând
cuvântul „român", un deputat a cerut ca acest cuvânt să fie înlocuit
cu „crtăţcan rom<î n", pentru ca nu cumva cetăţenii de altă origi ne să
fie privaţi de dreptul la muncă. Raportorul a cerut respingerea amenda
mentului ca i nutil, pentru că :
„Noţiunea de romfin, aşa cum este înscrisă în lege, se înţelege în
sensul ei constituţional" (aplauze) (M. Of., l 6il934, p. 991) .
iar la dezbaterile Constituţiei s-a stabilit că prin „român" se înţe
leg toţi cetăţenii, fără deosebire de origine, rasă, limbă sau religie 1•
6. Proiectul re se intenţiona a se vota în primăvara anului 1 93 7
crea discriminări după origine etnică între cetăţeni, pe de o parte ş i între
cetăţeni şi supuşi români, pe de altă parte ; dar el a fost abandonat, în
urma intervenţiilor făcute .
SUPRIMAREA DR EPTULUI LA MUNCĂ
7. Decretul-lege din 15 noiembrie 1 940, pentru românizarea perso
nalului din întreprinderi, a suprimat dreptul evreilor la viaţă, suprimân
du-le dreptul Ja muncă � . Toate întreprinderile - cu excepţia i nstituţiilor
evreieşti cu caracter religios sau cultural - au fost obligate să-şi con
cedieze salariaţii evrei - exceptf wd invalizii şi orfanii Războiului de
întregire - până la :> l august l !) 1 1 , termen prelungit prin di ferite
decizii.
Obligaţia de a concedia personalul includea şi ucenicii şi practi
canţii şi chiar membrii familiei patronului - propriii săi părinţi sau
copii sau chiar soţul patronului -, soţul sau copiii putându-l reprezenta
pe patron numai dacă patronul era împiedica t şi numai pe durata îm
piedicării.
Pri n derogare u e la legile de drept comun şi de la cele speciale de
reglementare a muncii, salariaţii eYrei concediaţi nu puteau pretinde
des1>ăgubirilc fixate prin acestea, ci numai pe cele speciale fixate, despă
gubiri care variau după cum salariaţii erau concediaţi în prima, a doua
.sau a treia lună de la promulgare ; după vechimea în serYiciu, de 5 ani,
1 0 ani, 20 de ani sau peste 20 de ani. Maximum era salariul pe 15 zile,
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pc u n a , două sau trei l u n i , dacă concedierea se făcea î n prima l ună de

I a promulgarea legi i, maxi mum care se reducea l a jumătate sau o trei me,
dacă concedierea avea loc î n a doua sau a treia l u nă.
i nterzicea complet după a treia l u nă." ln nici u n caz,

p u t e a u d Ppă�i

Despăgubirea se
despăgubirile n u

GO OOO Ici.

Plata unei despăgubiri superioare era sancţionată c u amendă egal ă
c u d e zece ori suma sau echivalentul plăţii î n plus, iar
nerespectarea
celorlalte dispoziţiuni - concediere etc. - era pedepsită c u preluarea
întrepri n derii ele către stat sau l i chidarea ci.
Locu rile vaca nte urmau să fie completate c u români

alţii

decât

encii - a d i că � i c u germani, unguri eic.
în ce prh·e5te soarta celor conced iaţi, legea Ic acorda u n drept :
acela de a fi î n trebu i nţaţi pentru l ucrări de u t i l i tate publ ică, clupă nor
m e l e 1·c urmau
l a acele l u crări

a se s tabili în acoperirea sarcini lor î n t rebu i n ţării e v rei lor
�i a altor sarci n i rezultfind d i n lege ; toate î n t reprinderile

c u ma i m u l t ele 5 s a lariaţi erau obligate să verse raselor ele asi gurare
1 0;0 di n t o t a l ul salari i lor p lătite tuturor funcţionarilor.
Şi ck!'>pre aces t e d i abolice măsuri autorul legi i scrie în expunerea

ele moth·e c ă e l e nu tulburau pe n imeni, că romfi n i zarea se făcea treptat
�i c ă , p h î n gfrn du-i i n i m a d e m i l a evreil or, le a s i gur a : „ despăgubiri echi

ta b;Ic '.>i m ijloace de c :..: i <;tenţă în v i i tor".
,'\ r c cl u r:c la z<'fo drepturile la despăgu b i ri , a merge cu barbaria
p f r n ă i a n fi x a u n p l afon maxim de 60 OOO Iei, adică a rcclure �i redu
cl'rea t>X c cpţion ală ; până l a a pedepsi pe patronu l care, d i n averea l u i .
a r \·oi s ă p l ăt t> a s c ă m a i m u l t d e c â t legea dă funcţionaru l u i î mcmna „des
păgubiri echi tabile".
:\ :! t·orda celor c o n eedia ţ i dreptul de a fi î n t re h u î n ţ a ţ i l a l u rrări de
u t i '. i ta : e p u \J ! i C'ă - -:;osele, căi ferate etc. -, adică a-i degrada d i n func
ţ i o :1 a r i Î :l munci tori n ecalificaţi, î nsemna a I c asigura „mijlcace de cxi
s1cn'.: ă i n v i i tor".
Cre z fm d că poate, pri n Yorbe, masca
soluţiile care echivalau cu
condamn a rea la moa rle pri n foame, legiuitorul a avut s i n i s trul curaj de
a afirma că legea oferă : „sol u ţ i i l e cele mai u mane posibi:c", prin aceea
că : „aeeastă romf1 11i1 arc se va face treptat, asigunind c l eme n t u l u i e\1re
iesc conred i<1 t despăg ubiri echitabile,
p en tn! \ ii tor".
A ';i � d a r,

a

concedia tot personalul

1necum 5i mij loace de e x i s tenţă
e vreiesc

în

l :l

luni

î n seamnă

t reptată ·•, iar a-i degrada, acord<î n d u-lc „dreptul ele a f i î n 
tre buinţaţi î n l u crări de u t i l itate publieă"
!a care, de a l tfel, n u a u fost
î n trebu i n ţaţi - înseamnă a le asigura
m i jloace de exi s tenţă
pcntra
\ i i to r ; iar a Ic reduce Ia zero drep turi le legale în raz de concediere 5 i a

„co:1ce d i e re

-

m e rge cu s ad i , mu l p<i n ă Ia a pedepsi pe patro n u l care oferă sume mai

m:iri d re p t despăgubi ri î n seamnă „sol u ţ i i le cele mai u mane posi b i le".
Pretextul legi i este necesitatea : „de a armon iza \'Îaţa socială cu
irl t ere'; e ! c � i a<;pira ţ i i l e n eamulu i", î n care scop : „o românizare dit mai
<·0'11plctă î n toate domeni i le , �i în primul ru n d în cel al m u n cii, nu
m :i i po:itc î nt.irzia".
3 6 ·1
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I NTRE EVREI ŞI CELELALTE NAŢIONALITAŢI
Afirmaţia că eliminarea evreilor ar fi necesară pentru a armoniza
viaţa socială cu interesele şi aspiraţiile neamului este contra:zisă de sta
tisticile care do,·edeau creşterea numărului românilor şi germanilor şi
descreşterea celui al e\·reilor, aşa că n u alungarea e\'reilor sta în calea
intereselor şi aspiraţiilor neamului.
ln adevăr, luând ca bază recensământul din 1930, care anunţă o
po1llllaţie totală de 18 057 028 de locuitori şi ţinând seama de publicaţiile
Institutului Central de Statistică din anii 1 930-1940, populaţia pro
babilă a României, la 1 ianuarie 1940, trebuia să fie de 20 0-15 488 de
locuitori, adică o creştere de 1 1 0;0.
Aplicând la cifra populaţiei din 1 930 coeficientul stabilit mai sus,
dar scăz:încl populaţia d i n teritoriile cr�date, pormlatia trebuia să fie, la
6 septemhrie 1 940
data instaurării regimului legionar -, d e 12 878 867
de locui tori, care, repartizaţi pc neamuri, dovedesc că, ele la 1 930 la
1940, n umărul românilor a crescut de la 7 1 ,900/0 l a 8:1,90/o. adică cu
1 6,7& 'n : a l germanilor a crescut ele Ia 4 , 1 % la 4,90/0, adică cu 1 9,50/p ;
pe când numărul evreilor a scăzut de Ia 40;0 Ia 2,50;0 , adică cu 37,50/o, de
unde rezultă că nu evreii puteau ameninţa i nteresele şi aspiraţiile
neamului.
Ceea ce este i ntnesant Pstc nu numai raportul d i ntre enei si cei
lalţi minoritari faţă de populaţia totală a ţării, ci şi 1>rocentul di ntre
români şi fiecare minoritate în parte. Numai cunoaşterea acestui raport
poate da o imagine exactă a raportului de forţe.
lată cifrele pentru 1 9 30 şi 1940 :
faţă ele u n german Ia 1 7 rom:îni în 1 930, avem un german la 17
români în 1 9 .J.O ;
faţă ele un u ngur la 9 români în 1 9:10, avem un ungur la 22 ele
români î n 1 9-IO ;
faţă de un e\Teu la 1 7 rom<îni î n 1 9:19, avem un e\Tcu la 33 de ro
mâni în 1 9W.
De aci rezultă că, faţă de evrei, raportul numeric s-a dublat în fa
Yoarea români lor, e\Teii fiind cu 9 1 ,2 ° •0 ma i puţin numeroşi decât ger
manii ş i cu 5 ·l ,2D/n mai puţin numeroşi decât ungurii, cifre care exclud
toate fan teziile antisemiţilor.
-

STRUCTURA ECONOMICĂ A VECHIULUI REGAT
Dar, î ntruc;ît mai bine de 850/o din populaţia evreiască din România
constituie astăzi evreii din Vechiul Regat, urmează să cercetăm struc
tura economi ră a Vechi ului Regat. In acest sco1>, dăm în anexă o situaţie
după recensământul clin 19 decembrie 1 9 1 2, stil vechi, respectiv 1 ianua
rie 1 9 1 :l, stil nou, situaţie din care rezultă că, în comparaţie cu totalul
acth•ilor, număru] acth·ilor evrei este cu 213 sub proporţia lor numerică,
în timp ce străinii nec\'rei, i n feriori
numericeşte evreilor, deţin cu
9:;,1010 mai multe locuri ; iar în cifre absolute, că evreii detin 48 7 1 7
locuri în industrie, comerţ, funcţiuni etc., î n timp c e străinii __:_ inferiori
o
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numericeşte - deţin 126 299 de locuri, aşa că nu poate fi vorba ele o
invazie a C'\Teilor, ci dimpotrivă, că românii lăsând prea multe iocuri
goale, pe care e\· rcii pământeni, fiind săraci, nu Ic-au putut ocupa, au
intrat străi nii, care au ocupat �;i locurile românilor şi ale evreilor.
BAZELE FALSE ALE RASISMULUI
Do\ ada sărăciei e\'reilor rezultă nu n umai din inferioritatea lor
proporţională, dar şi din aceea că : evreii au cu :J 553 mai puţini patroni,
adică un minus ele 8,l 0 / 0 decât numcrus proportionalis, căci bogăţia se
găseşte nu la lucrători, ci Ia patroni.
Odată lămurită situaţia, mai avem ele arătat că românii, pentru a
pătrunde în economie, au avut un concurs nelimitat cli n partea evreilor.
ln adevăr, în anul 1 9:H , Uniunea Evreilor Români a făcut un re
ccnsămf111t la câteva sute de întreprinderi evreieşti şi, pentru ca să nu
dea putinţă de critică, a publicat în ziare lista întreprinderilor, cu nu
mele', prenumele şi adresa patronului şi cu numele şi adresa pcrsona
luhti, clin C'are rezultă că, din 2 484 de salariaţi, în 5U întreprinderi
evreieşt i, 569, adică 22.9D/0, erau evrei, iar 1 915, adică 7 7 , l0/11, erau c!:'CŞ
tini. Banca Naţională a României - în Contribuţiuni' la problema r c 
organiz<-ir i i lTeditul u i . voi. I, 1 9:!8
<! publicat situaţia şi faţă ele pro
vi ncie, din care rezultă că românii n-au pătruns decât acolo unde trăiau
marn compacte de c\:rei.
Statistica oficială a ucenkilor angajaţi în anul 1937 („Buletinul
munci i", mai-august 1 9:!8) arată că, în cursul anului 1 937, au fost an
gajaţi ucenici 52,90,10 români, 220;0 unguri, t :l,40/o germani, 8,20;0 evrei şi
:1,50;0 cli\'erşi. Aşadar, la un număr egal şi germanii şi ungurii aveau c u
:J:I0/0 mai multi ucenici decât evreii.
Nu nun�ai prin angajarea de personal român în iuoporţii conside
ra bile, eYreii sunt si ngurul elemen t cart' n-au sabotat, ci dimpotrh·ă,
au ajutat nu numai la pătrunderea e!ementului românesc în meserii,
industrie �.i comerţ, clar şi Ia formarea capitalului micilor întreprinzători
români.
Din Monografia cooperaţiei î n România, 1 906-1 9:15, p . 229 (dr.
A. Galan), rezultă că, deşi evreii aveau cele mai puţine cooperative : o
cooperativă germană la Ul de membri ; o cooperativă românească la 2 1 0
membri ; o cooperativă ungurească l a 3 5 4 de membri ; o cooperativă
evreiască la 526 de membri, totu�i singurele cooperative minoritare
care au primit membri români au fost cele evreieşti (a se vedea datele
în anexă).
De altfel, pentru a reveni la legea sălbatică din 1 940, inşi<;;i ger
manii au condamnat-o, calificând-o dezastruoasă pentru români, respec
tiv 1>entru economia rom;1 nească. Intr-o convorbire pe care domnul dr.
,\I. FildPrman a avut-o cu dl prof. Gr. Forţu, acesta i-a spus că ştia
chiar de la legionari că însuşi ministrul Germaniei la Bucureşti, Fabri
tius, criticând legea pentru românizare, a spus legionarilor că sunt nu
numai lipsiţi de cuno5tinţe politice, clar sunt chiar apolitici, arătându-Ic
d, dacă legea va fi aplicată, va duce de rapă toată economia. Acesta a şi
-
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fost cazul, dacă ţinem scama de exemplele alăturak, din care rezultă că
studenţii în teologie, picolii de cafenea, liftierii, chelnerii şi alţii aseme
nea au fost pu-şi să conducă contabi litatea la întreprinderi cu nu mai puţin
de 3 OOO de conturi, să conducă secţii ele covoare, mătăsuri etc., la mari
magazine.
NL'MĂRUL SALARIAŢILOR EVHEI
Dacă, clupă cel�� mai sus arătatt', ar exista o îndoială, ''om examina
şi problema de a �ti care rste cifra reală a salariaţilor în general '.li în
ce măsură evreii au ocupat locurile românilor.
ln anul 1 935, numărul lucrătorilor înscrişi la camerele ele muncă
era de 466 1 6 1, iar al funcţionarilor particulari înscrişi la camerele pro
fesionale era ele 1 20 OOO, adică un total de 586 164 (Contribuţiuni la pro
blema reorgani zării creditulu i , voi. I, p. :ms şi urm., edit. de B.N.R . ).
In anul 1939, numai societăţile anonime aveau un personal de
:J0 8 109 salariaţi (Statisti ca soci('L\ ilor anonime d i n R o m â n i a , voi. XXII,
p. 1 2, din 1940, publicată la Institutul Central de Statistică, În 1 942).
Astăzi, salariaţii care fac parte din asigurări!e sociale la care eneii
sunt exclusi se ridică la circa 750 OOO.
Cifra· reală a sa1ariatilor evrei :
Precizările date de. fostul ministru al muncii, dl dr. Dănulcscu
„Timpul··, 1 :1 iunie 1943), indicau pe ţară, la 16 noiembrie 1 940, un
număr de 28 2 2 5 de salariati evrei, din care 2 1 :J94 functionari si 6 831
muncitori, număr redus la '1 martie 1 943 la 6 506, din c�re 5 1 99 func
tionari si 1 307 muncitori.
T�t dl ministru Dănulescu afirma că în Bucureşti, în 1 940, func
ţionau 1 7 906 salariaţi evrei, iar la 1 martie 1 943, numai 3 0 1 8 , adică în
Bucuresti reducerea a fost mai drastică.
A� avea deci În total 21 7 1 8 someri evrei, din care 14 888 numai
în Capitală, cifră care, la totalul salariaţilor, nu apare ca o problemă
insolubilă, ci dimpotrivă, dovedeşte că reintegrarea evreilor apare nu nu
mai ca dreaptă şi posibilă, dar ca neprezentând nici o dificultate serioasă.
Reintegrarea lor se impune ca o consecinţă a abrogării [legilor] ra
siale şi a repunerii în vigoare a Com.tituţiei. A n u-i reintegra ar Însemna
că restaurarea democraţiei s-a făcut pentru toţi cetăţenii cu excepţia evre
ilor, căci sau legile rasiale sunt menţinute, sau sunt abrogate. Dacă sunt
abrogate, nu este de conceput ca efectele lor să rămână totuşi în vigoare,
a".la că patronii şi lucrătorii, ucenicii etc. trebuie să-şi recapete serviciile.
·

Presedinte,
dr. W. FiLDEHMAN

C. I„ anul XXXIV, seria II, nr. 6, 22 octombrie H J44
1

2

Vezi doc. 1 5, nota 1, la
Vezi doc. 16.

Raport.
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Secretar general,
M. DAVIDOVICI
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V. Primei�
legi J� abrogare
a f�gisfaţi�i anti�vr�i�şti
(31 august

-

19 decembrie 1944)
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104
1944, august

31
MIHA I I,

Prin graţia l u i Dumnezeu ş i voinţa naţională, Rege a l Român i ei,
La toţi d e faţă şi v i itori , s<inc"itate.
V<:i zînd Jurnalul Consil i u l u i de Miniştri , nr. 560, din

Am decretat "i dccretc"1 m :

30

august

1944,

Art. I. Drept ur i le românilor sunt c e l e recunoscute de Constituţia
din 1866, cu mod ificări l e cc ulterior i-au fost ad use şi de Con stituţ ia din
29 martie 1923.
Art. II. Sub rezerva celor cuprinse î:i art. III şi IV, p u te r i l e Sta
tului se vor exercita după regulile aşezate în Con s t i tuţ i a din 29 martie
1923.
Art. III. Un decret dat în urma hotărârii Consiliului ele Ministri
va crganiza Reprezentanţa Naţ i o n a l ă .
l'fo1ă la organizarea Heprezent<mţei Naţionale, puterea l egi sl at iv ă
se ex:ercită de către Rege, la propunerea Con s i l iu l ui de M i n i şt ri.
)\rt. IV. O lege s p eci al ă ' a statornici condi iiunilc în care magis
traţii sunt inamo\·ibili.
Juriul ră m âne de sfi i n ţ at .
Art. V. Su n t şi rămân abrogate Decretul Regal nr. 3 053, din 5 sep
temhri� 1 9 .fO, publicat în M. O., nr . 205, di n 5 s e pte m prie 1940 ; Decre
tul Regal nr. 3 067, din 6 s e ptembri e 1940, publicat în M. O., nr. 206 bis,
din G se ptembr i e 1940 şi De c retu l Regal nr. 3 072, din 7 septembrie 1940,
public at î n M. O., nr. 208, din 8 septembrie 1 940, toate rrferitoare la
·
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învestirea Preşedintelui de Consiliu cu depline puteri şi fixarea prero
gati\•elor regale.
Dat în Bucureşti, la 31 august 1 944.
MIHAI
Nr. 1 626
M. O., P. I,

m-.

202, 2

septembrie

1944

105
1944, septembrie 1

LEGEA NR. 442
l\U HAI I.
Prin

graţia lui Dum nezeu

La toţi de
tului

faţ[1 �i viitori,

Asupra r a por tu l u i d l u i

Justiţiei,

�i vo i n ţ a

s[m [1 t a t e .

n a ţională, R eg e al României,

m i :fr,tru secretar de

Am de cr et a t

'.:i

st a t al Departamen

d e cretr•m :

DECRET-LEGE
PE1'"TRU DESFIINŢAREA LAGARE.LOR
DE INTERNARE
Art. unic. Pc data prezentului decret-lege, se desfiinţează pe în
tregul teritoriu al ţării toate lagărele de internare. create prin orice dis
poziţie legală sau administrativă. Toţi i nternaţii vor fi puşi în liber
tate imediat, fără nici o altă formalitate prealabilă. Totodată, se sus
pendă, cu efect imediat, toate dispoziţiunile administrative privitoare la
fixarea obligativităţii domiciliului.
Dispoziţiunile art. 26 din Decretul-lege nr. 236, din 5 februarie
1 9.11, Decretul-lege n r. 552 din 2 martie 19.:13 şi orice alte dispoziţiuni
contrare prezentului decret se abrogă.
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Toate măsurile de sigura nţ ă , î n grăditoare ale libertăţii
· rămân desfiintate.
nat în Bucureşti , la 1 septembrie 1944.

sunt si

individuale,

MIHAI
Ministrul justiţiei ad -in terim,
LUCREŢIU PĂ TRAŞCAN1!J

2 septembrie 1944

Nr. 1 630
M. O., P. I, nr . 2 0 2, 2 septembrie 1 9 -H , p . 6 234

106
1944, septembrie

1

RAPORTUL DLUI MINISTRU AL ECONOMIEI NAŢIONALE
CATRE M. S. REGELE

SIRE,
Existenta
' Subsecretariatului ele Stat al Românizării, Col o nizării o:;i
Inventarului, in form a sa actuală, nu mai i>oatc fi j ustific ată şi, în con
seci n ţă , u rm ea ză să fie desfii n ţată .
Efectele patrimoniale ale acestei desfiinţări creează o sc rie de ope
raţiuni admi n ist rative complexe, pentru a căror rezolvare este necesară
crearea unui organ cu caracter tranzitoriu, care, pe de o parte, să î n de
plinească atribuţiunile Subsecretariatului de Stat al Român izării, Colo
nizării şi Inven t arulu i desfiinţat şi să rez ol ve problemele ridicate de adu
cerea la îndeplinire a ope ra ţi un ilor cc rezultă din revizuirea acestor legi,
iar pc de altă parte, să aibă în competenţă problemele p erman en te mino
ritare şi de m igra ţi u ne.
Această idee ne-a d et ermi nat să propun em înfi i n ţarea Oficiului
lichidării pat rim on iului Centrului Naţional de Românizare şi al rezolvării
problemelor minoritare şi de mi gra ţi une.
Am onoarea a supune, spre înalta aprobare şi semnătură a Maies
tăţii Voastre, alăturatul proiect de decret-lege pentru desfiin ţarea Sub
secretariatului de stat al Româ ni zări i, Colonizării şi Inventarului şi pen373
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tm Înfiinţarea Oficiului lichidării 1>atrimoniului Centrului Naţional de
Românizare şi al rezolvării problemelor minoritare şi de migraţiune.

1

septembrie 1 944

Sunt cu cel mai profund respect,
Sire,
al :\la iestă ţii \' oastrc prea plecat şi
prea supus servitor,
Ministrul economici naţionale,
general de divizie GH. POTOPEANU

Nr. 29 765
M. O . , P.

I, nr.

202, 2 septembrie 1 944, p. 6 235-6 2 3 6

1944, septembrie 1
LEG EA NR.

445

MIHAI I,
Prin graţia lui Dumnezeu � i voinţa naţională, Reg e al României,
La toţi de faţ[i 1i viitori, sănătate,
Asupra raportului m i nistrului nostru secretar de stat la Departa
mentul Econo m i c i Naţionale, cu nr. 29 7 6 5 , d i n 1 septembrie 1 944,
Văzând Jurnalul Consil i u l ui de Mini')tri n r . 5 6 5 / 1 944,
A m decretat s i decretăm :
"

DECRET-LEGE
PENTRU DESFIINTAREA SUBSECRETARIATULUI
DE STAT AL ROMÂNIZĂRII, COWNIZARII
ŞI INVENTARULUI ŞI PENTRU INFIINŢAREA
OFICIULUI LICHIDĂRII PATRIMONIULUI
CENTRULUI NATIONAL
DE ROMÂNIZARE
0
ŞI AL REZOLVĂRII PROBLEMELOR MINORITARE
ŞI DE MIGRAŢIUNE
Art. I. Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării si In
ventarului, înfiinţat prin Legea nr. 392, din 3 mai 1941, se desfiin ţează.
Art. II. Pe data publicării prezentei legi În Monitorul Oficial, se
î nfiinţează Oficiul lichidării patrimoniului Centrului Naţional de Româ
nizare şi al rezolvării problemelor minoritare şi de migraţiune, persoană
374
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juridică de drept public, funcţionând pc lângă Ministerul Economiei
Nationalc.
Oficiul este condus de un delegat al guvernului, având gradul de
ministru subsecretar de stat.
Celelalte organe de conducere ale Oficiului sunt cele prevăzute de
Legea nr. :l6/ 1944, pentru reorganizarea Subsecretariatului de Stat al
Românizării, Colonizării si Inventarului.
Organele de conducere ale i nstituţiunilor tutelate, cât şi organele
de executie si control ale Oficiului si institutiunilor
tutelate sunt cele
·
a rătate În° legile organice respecth·e.
Art. III. Oficiul lichidării patrimoniului Centrului Naţional de Ro
mânizare şi al rezolvării problemelor minoritare şi de migraţiune va avea
următoarele atribuţiuni :
a) va continua să exercite, în mod provizoriu, atribuţiunile Subse
cretariatului de Stat al Românizării, Colonizării si Inventarului, desfiinţat ;
b) va lichida patrimoniul Centrului Naţional de Românizare, solu
ţ ionând problemele în legătură cu acesta, potrivit normelor ce se vor
stabili prin lege specială ;
c) va rezolva problemele minoritare şi de migraţiune.
Art. IV. Centrul National de Românizare se transformă în directi
une generală, fără perso�alitate juridică, în cadrul Oficiului lichidă�ii
patrimoniului Centrului Naţional de Românizare şi al rezolvării proble
melor minoritare şi de migraţiune şi va funcţiona conform legii sale
cnganice.
Comitetul de directie al Centrului National de Românizare se des
fiinţează, iar atribuţiunii e sale trec asupra · delegatului guvernului, care
le va putea delega, în tot sau în parte. directorului general.
Organele de execuţie şi control prevăzute de Legea nr. 286, din 1944,
se menţin.
Art. V. Bugetele fostului Subsecretariat de Stat al Românizării,
Colonizării si Inventarului si ale i nstitutiunilor
tutelate se vor executa
.
în continua�e, cu excepţia 'bugetului Di recţiunii Generale C.N.R„ care
se va alcătui în conformitate cu dispoziţiunile legii sale organice.
Art. VI. Toate dispoziţiunile din legi şi regulamente contrare pre
zentei legi sunt şi rămân abrogate.
Dat în Bucureşti, Ia 1 septembrie 1 944.
·

·

·

MIHAI
Ministrul economiei naţionale,
general de divizie GH. POTOPEANU
Nr. 1 634
M.

O „ loc. cit.
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10 7
1944, decembrie 19
EXPUNEREA D E MOTIVE
Prin alăturatul proiect ele decret-lege, se abrogă toate Îngrădirile
privind atât persoanele, cât şi bunurile evreieşti, îngrădiri care au con
stituit, sub regimurile dictatoriale trecute, obiectul u nor dispoziţiuni
legislative, administrative sau judecătoreşti. Ca efect al acestui decret
lege, sunt şi rămân desfiinţate toate măsurile discriminatorii luate din
motive rasiale.
Prin noua măsură legală, am concretizat până În ultimele compar
timente ale vieţii economice şi sociale principiul constituţional Înscris În
toate constitu tiile
democratice - si de Ia noi si din străinătate - al
'
egalităţii d e cl rcpturi între cetăţeni ; fără cleosebi � e de origine etnică, de
limbă sau ele religie.
Proiectul urmăreşte nu numai stabilirea unei perfecte egalităţi În
toate domeniile vietii economice si sociale Între evrei si ceilalti locuitori
ai ţării, clar şi rea'Iizarea, prin Ş tergerea urmelor un ui trecti t odios, a
unei colaborări rodnice pe viitor, fără distincţiuni rasiale sau altele tot
at<lt ele lipsite de valoare şi primejdioase.
Dispoziţiunile acestei legi reintegrează pc to�i funcţionarii publici
şi particulari enei îndepărtaţi din ser\'Îciu pc motive rasiale în acelea�i
funcţiuni pe care Ic-au ocupat şi cu respectarea tuturor drepturilor câşti
gate de \·cchime, grad şi salarizare, ca şi funcţionarii rămaşi în serviciu.
Uci ntcgrarca tuturor categoriilor de funcţionari publici şi particu
lari urmează să fie deplină şi efectÎ\'ă. In anumite cazuri, o comisiune
prezidată fie de un magistrat, fie de un delegat al Ministerului Muncii,
un delegat al salariaţilor evrei concediaţi şi un delegat al întreprinderii
va decide reprimi1·ca salaria ;ilor concediaţi, ţinând seama de capacitatea
î ntreprinderii . Am dat precădere în ce priveşte reprimirea î n vechile în
t 1·eprinderi funcţionarilor cu salarii mici, celor cc nu au altă sursă de
venituri, deţinuţilor şi internaţilor politici şi deportaţilor din motive ra
siale, celor cu familii nume1·oasc.
Salariaţii care au fost în serviciul unei întreprinderi astăzi des
fiinţate, ca �i salariaţii care n-au putut fi reintegraţi în serviciu în urma
deciziunilor comisiunii arbitrale vor fi repartizaţi spre angajare obliga
torie în situaţiuni echh·alcnte la alte între1uinderi, prin deciziunea M i
nisterului Muncii.
Această repartizare se va face de urgenţă, ea va fi efectivă, astfel
ca orice sahlriat concediat să-şi recapete dreptul la muncă.
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Meseriaşii şi liberii profesioni'jti nTei sunt repu-:;i î n toate drc1>
turile lor şi în situaţii identice cu acelea pc care le-au avut înainte de
aplicarea legilor cu caracter rasial.
Am prP\'ăzut putinţa anulării divorţurilor 'ji a altor modificări ale
statutului per�onal, făcute sub imperiul necesită;ii, care au constituit ade
,·ărate drame omeneşti.
Bunurile şi drepturile de ori ce fel răpite cncilor prin dispoziţiunile
legilor rasiale Ic sunt restituite pc baza alăturatului proiect de decret
legc. Orice înstrăinări sau grc,·aţiuni de orice natură, făcute de stat sau
de alte persoane referitoare la aceste bunuri, du1>ă ieşirea lor din i>atri
moniul evreului sun t şi rămân desfiinţate.
Imohilclc rei ntră astfel în patrimoniul titularului evreu, libere de
orice sarcini constituite ulterior deposedării e\Teului, iar bunurile miş
cătoare vor fi reluate de proprietarul deposedat de la deţinătorii cu orice
titlu.
Rei ntrarea î n dreptul de folosinţă a foştilor i>roprietari şi C'hiriaşi
evrei în imobilele cli n care au fost C\'acuaţi este imediată, prin efectul
prezentei legi. Pentru o categorie ele chiriaşi ai fostului Centru Naţional
ele Romfmizare, introducând aici un criteriu social, am fixat termenul de
evacuare la 2:l a1Hilie 1 945. Astfel, funcţionarii publici şi pensionarii
puhlid, lu<'rătorii, precum şi micii meseriaşi c u un venit lunar până la
:JO OOO lei i n clush·, invalizii, orfanii minori şi văduvele nerecăsătorite se
bucur:\ de această păsuire, ţimîncl seama de posibilităţile schimbării unui
domiciliu pentru toate aceste categorii în plină iarnă.
A ceastă pă5ui re nu este însă admisă în contra dreptului de e\·acuare
al im alizilor e\Tci şi ,-ăcluvelor de război eneice, care vor reintra ime
diat în imobilele respective.
Am făcut aceeaşi distincţie în cc pri\'eşte autorităţile publice. eco
nomatele, cantinele şi instituţiile de utilitate socială, lăsând să prcYalcze
în aceste ultime cazuri i nteresul colecti v şi de stat. Această păsuire de
mutarr, până Ia 2:� aprilie 1 945, este unică şi excepţională, la acea dată
foştii proprietari şi chiriaşi c\'rei urmând a reintra automat în imobilele
cli n care au fost evacuaţi, de cele mai multe ori, cu brutalitate şi sama
\'olnicic.
Pcntra a uşura reintrarea în stăp<înire a bunurilor de care au fost
deposedaţi fo?tii proprietari şi pentru soluţionarea oricăror pretenţii re
lative la aceste bunuri, am stabilit o procedură urgentă, cu hotărâri ime
diat Pxecutorii, iar pentru evacuări se va face aplica ţ iu nea dispoziţiunilor
art. 6 7 din kgea accelerării judecăţilor.
Toate drepturile băneşti cc se cm in foştilor proprietari en·ei şi
cf'lo:r deposedaţi de drepturile lor prin efectul legilor rasiale, atunci dind
debitor este statul, afară de cazurile contrare expres arătate, le-am amâ
nat penil'u o altă cbtă ulterioară, când urmează să fac5 obiectul unei
legi speciale . Atâta tim11 cât efortul de război îndreptat împotriva hitle
rismului continuă, dată fiind �i necesitatea ca statul să îndeplinească
condiţiile armistiţiului, precum şi să contribuie la refacerea economiei
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naţionale, am socotit ca jus t şi moth·at să nu punem acum în sarcina sta
tului îndeplinirea unor importante ohligaţiuni financiare, cc decurg din
abrogarea legilor rasiale.
Decretul-lege de faţă - ca şi cel relativ l a com·cnţ'.ile Încheiate
Întl'e particulari, ce va urma
i nspirat din dori nţa lichidării radicale a
situaţiei create populaţiei evreieşti, este o lege ele echitate. Toate dispo
ziţiile lui ţin să armonizc7.e i nteresele celor pe nedrept lo\·iţi din motive
rasiale cu 11osibilităţilc reale ale statului şi societăţii.
Autorizat fiind de Consiliul de Miniştri, respectuos supun lnaltei
a1nobări şi semnături a Maiestăţii Voastre alăturatul proiect de dccret
lege privitor la abrogarea măsurilor legislath·e anticHeicşti.
-·

MINISTRUL JUSTIŢIEI

LEGEA
PENTRU ABROGAREA MASURILOR LEGISLATIVE
ANTIEVREIEŞTI
CAPITOLUL I
Dispoziţiuni generale

Art. 1 . S u nt şi rămân abrogate, pe data publicării lor, toate măsu
rile legislali\·e prin care s-au luat dispoziţiuni discriminatorii pri\•itoare
la eYrei.
Prin efectul abrogării acestor legi, se anulează toate dispoziţiunile
juridice date p e baza lor de orice autorităţi publice, fie dispoziţiuni ge
nerale, fie individuale, inclusiv cele cuprinse în hotărâri judecătoreşti.
De asemenea, se anulează toate dispoziţiunile discriminatorii luate
fără hază legală împotriva eneilor de către autorităţile publice.
CAPITOLUL II
DISPOZIŢIUNI SPECIALE REFERITOARE LA PERSOANE
Secţiunea

I

FUNCŢIONARII PUBLICI
Art. 2 . Funcţionarii publici evrei, precum şi toţi cei care primesc
o r·etribuţic el e la stat, judeţ comună, regie, casă autonomă, administraţie
comercială, direcţie specială sau orice altă i nstituţie puhlică sau de uti3 78
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litate publică al cărei buget este supus aprobării Consiliului de Mini-:;tri,
ministerelor sau autorităţilor speciale cc depind de ministere �i consiliilor
judeţene sau comunale şi care au fost îndepărtaţi din funcţiune, în baza
măsurilor legislati\·e abrogate prin art . l, sau îndepărtaţi fără bază legală,
din cauze rasiale, vor fi reintegraţi, la cererea lor, pe data îndepărtării,
cu vechimea şi toate drepturile de încadrare de la acea dată, inclusiv gra
daţiile, adăugându-se la vechimea în serviciu şi timpul de la data înde
părtării până în momentul reprimirii în serviciu.
Pentru cazurile când legea prevede înaintări automate la vechime,
reintegrarea se face în gradul la care funcţionarul ar fi avut dreptul în
rnport cu vechimea sa, dacă n-ar fi fost îndepărtat din serviciu, iar data
încadrării în grad este data la care funcţionarul era îndreptăţit să fie
înaintat.
Pentru cazurile când legea prevede înaintări la alegere, situaţia celor
reintegraţ i va fi revizuită, putându-li-se acorda înaintări, chiar pe o dată
anterioară prezentei legi, ţinându-se seama de stagiul rectificat, conform
alineatului 1irecedent.
Cererea de reintegrare se va face la autoritatea res11ectivă, în ter
men de 45 zile de la data publicării prezentei legi.
De dispoziţiunile prezentului articol beneficiază şi funcţionarii
publici evrei care au părăsit serviciul prin demisie după data de 1 ianu
arie 1938, până la data de 23 august 1944.
Nu se aplică această dispoziţiune acelor funcţionari a căror demi
s ie a fost 1>rovocată de o acţiune disciplinară î ntemeiată pe moth·e bine
p recizate de incorectitudine.
Art. :L Timpul în care func ţionarul a fost îndepărtat din serviciu
va fi socotit ca timp util la 1>ensic, fără a fi obligat să verse vreo reţi
nere la Casa pensiilor.
!n cazul când funciionarul a decedat, fie înai nte, fie după îndepăr
tarea din funcţiune, Casa generală de pensii va fi obligată a regula şi
plăti drepturile la pensie succesorilor îndreptăţiţi, pe data decesului,
iar în cazul când s-a suspendat plata pensiei, li se vor achita acestora
sumele neachitate din trecut.
Art. 4. Plata salariului va înce1>e a curge de la data cererii de re
i ntegrare, cu acoperire din posturile vacante, iar în lipsă, prin deschi
derea unor credite speciale până la bugetul viitor.
Secţiunea II
SALARIAŢII PARTICULARI
Art. 5. Patronii, persoane fizice sau juridice, de drept public sau
privat sunt obligaţi a reprimi în serviciu, la cerere, pc toţi salariaţii
evrei pc care i-au concediat, fie în temeiul legilor abrogate, fie fără
bază legală, din cauze rasiale, după 1 iulie 1 940.
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Reprimirea se va face î n aceleaşi funcţiuni sau î n funcţiuni echi
,· alente cu acelea pe care salariaţii le m·eau la data concedierii şi cu
respectarea tuturor drepturilor pc care le-ar fi an1t cla că n -ar f i fost
concediati.
Pe�tru calculul concediilor viitoare, al dreptului l a pensie sau al
preavizului î n caz de concediere, se va adăuga l a vechimea î n scn'iciu
tim1ml sc urs de la concediere pfină la reprimirea î n ser\' iciu.
De dispoziţiunile p re z entu l u i articol beneficiază şi sal a ri aţi i evrei
care au părăsit sen·iciul prin demisie după data de 1 i ulie 1 940 până la
data d e 2:1 au�ust 1944.
Vor p ut ea beneficia de aceste dispoziţiuni ş i funcţionarii c\·rei
demisionaţi între datele de 1 ianuarie 1 938 şi 1 i ulie 1940, dacă \ or do
vedi că demisia a fost provocată abuziv, din motive rasiale.
Art. 6. Salariaţii concediaţi vor putea face cerere de reprimire în
serviciu în termen de 20 zile de la publicarea prezentei legi. Patro n i i sunt
obligaţi a face reprimirea în serviciu în termen de 15 zile de la expirarea
termenului de mai sus. Cererea de reprimire se va face în scris, cu arăta
rea adresei salariatului, pe orice c a lc, ca n otif i ca re , snisoare r e ro m .i n 
dată etc., asHcl c a să a j u ng ă la cunoştinţa patronului în5untrul terme
nului de 20 z i l e ele Ia data prezentei legi.
Patronul care se va considera î n dreptăţit, conform art. 8, a nu re
primi pe salariatul său este obligat să comuni ce aceasta salariatului în
t e rm en ul de 15 z i l e arătat mai sus, cum s i să sesizeze î n acelasi t erm en
Camera ele muncă respectivă, cerând institui rea comisiunii pre�·ăzută de
art. următor. Neî ndepli nirea acestor dou ă o bl i ga ţ i uni legale atrage auto
ma t re p ri mi re a sLilariatului în servi ciu. Cererea \'a cupri nde �;i d ese m
narea delegatului patronului prevăzut el e articolul turnător.
Art. 7 . In Yeclerea aplicării dispozi ţiuni lor pr i v i to a re la reprimire,
se vor i nstitu i, ele Min isteru] M u n c i i , comisiuni mixte, com1mse d i n t r-un
delegat al M i n i steru l u i M u n c i i , <le pr ef e r i n ţ ă m ag i s t r a t sau f u n c ţ i on a r
superior cl i n M i ni steru l Muncii sau cl i n instituţiile a n ex e , ca preşedinte,
un d e l ega t al s a l a riaţilor co n ce d iaţ i clin î n t rcpri n cl crca respectivă şi un
delegat a l î n t r e pri nderii respecti,·e, ca membri.
ln cazul cfind membri i comis i u n i i n u \'Or fi desemnati de cei inte
res aţ i î n te rmen util, Ministeru l Muncii \.' a desemna şi p� membrii co
misiunii.
Comisiu nea va pu h ' a l u cra valahii n umai cu prezenţa prcşed i n t c> l u i
ş i a unui membru, în ca z de lipsă nemotivată a celuilalt membru .
Deciziile se \·or lua cu majoritate, î n chein du-se un i>roces \'erha]
în duhlu e xe m pl a r , d i n care unul se va în mâ na întreprinderii şi celălalt
Ministerului Muncii.
Ia caz de p arit at e <l e voturi, va f i decisiv votul preşedintelui.
Art. 8. Comisiunea va deci d e care c!i n salariatii concecliati ''or fi
r e pri m i ţ i , ţinând seama de ca p a c it at e a întreprinderii şi de ur� ătoarea
ordine de preferinţă :
a) se vor reprimi mai întâi cei cu salariile mai mici ;
b) cei care nu au nici o altă sursă de venituri ;
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c) deţinuţii. internaţii politici şi deportaţii din moti rn rasiale ;
d) cei care au familie mai numeroasă.
Angajările de personal făcute de î ntreprinderi după data publicării
prezentei legi nu vor fi ţinute în scamă pentru aplicarea dispoziţiunilor
de mai sus.
Art. 9. Salariaţii evrei care n u au putut fi reprimiţi în sen·iciul
întrepri n deri i î n urma deciziilor comisiunilor <le la art. 7 vor fi rcpa r l i 
:z a ţ i spre angajare obligatorie la întreprinderi similare şi, la ne\·oic, la
oricare î nt repri n dere, î n proporţie cu numărul salariaţilor fiecărei între
p r i n de ri.
RPparti wrea spre a nga j a r e obli ;atorie s e va face în fu ncţi u n i cchi
v:ilcntc, fixându-se �i un salariu corespunzător, prin decizia dată de Mi
nisterul Muncii cu citarea î ntreprinderii.
Art. 10. De la data deciziilor prevăzute în art . 7 ş i 9, salariatul
este considerat reintegrat în servich şi patronul este obligat a-i plăti,
cu înce11ere de la această dată, salariul, împreună cu accesoriile.
A r t . 1 1 . Salariatii evrei neconcediati, dar cărora nu li s-au acor
.
dat, din cauza legilor sau măsurilor rasiaie, drepturile cuvenite ele avan
sare şi salarizare vor fi repuşi în aceste drepturi.
Art. 1 2 . Prin derogare de la dic;poziţiunile regulamentelor sau sta
tutelor Caselor de pe n s i i ale funcţionarilor particulari, salariaţii evrei
concediaţ i pentru moti,·ele de la art. 5 vor fi consideraţi că n-au î ncetat
a fi membrii acestor case.
In cazul când li s-au restituit cotizaţiile lor la aceste casc de pen
sii , ele ,·or fi Yărsate din nou, de ci, prin reţineri l unare, care să n u
depă-:;ească l00,'0 cl i n salariu.
In cazul când salariatul a decedat înainte sau după concediere, Casa
de pensii Y a fi ohligată a regula şi plăti drepturile la pensie succesorilor
îndreptăţiţi. iar în cazul când s-a suspendat plata pensiei, li se vor achita
ratele ele pensie cli n trecut n cachitab.
Art. 1 3 . Casa Asigurărilor Snciale va restitui f u n cţio n a ril o r enei
sumele vă rc;atc dl' patroni drept i ndemnizaţii de concediu în termen de
dou5 luni d e la data publicării prc-ccntei legi, cu derogare ele la dispozi
ţiunile art . GO.
Secţiunea III
I\I ESERII ŞI PROFESIUNI
Art. U. Ercn·frlc ele meserii, cărţile de capaci tate profesională ale
l ucrătorilor, mcsterilor şi patronilor evrei, contractele ele ucenicie ale
€'\Teilor, carnetele de conducere a autovehiculelor si alte asemenea acte
cunstatatoare ale exercitării unei meserii, suspendate, ret r a se sau anu
late p ri n măsurile abrogate de art. l , redobândesc puterea lor legală şi
titularii lor i?i Ycr relua exerciţiul lihcr al î ndele t n i ci r i i lor.
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Titlurile sau contractele depuse şi reţinute de autorităţi se vor eli
bera titularilor lor, în termen de 1 5 zile de la cererea adresată către
autoritatea la care se află.
Firmele de comerţ sau industrie radiate în temeiul unei dispozi
ţiuni cu caracter rasial sau ca urmare a unor măsuri de fapt vor fi reîn
scrise, după cererea celui interesat.
Art. 15. Ele\·ii enei absoh"enţi ai şcolilor particulare de speciali
tate ale căror cursuri au fost aprobate de Ministerul Muncii vor fi admişi
la examenul de lucrători.
Art. 16. Corpurile şi asociaţiile profesionale, sindicatele şi organi
zaţiile de orice fel ale profesiunilor libere, ale meseriaşilor şi ale munci
torilor vor proceda de îndată la reprimirea membrilor lor excluşi pentru
consideraţiuni rasiale.
Prin efectul prezentei legi, aceste excluderi sunt considerafr ca
inexistente de la data producerii lor, iar membrii acestor corpuri pro
fesionale îşi vor putea exercita neîngrădit profesiunile.
Timpul cât meseriaşii şi profesioniştii evrei au fost împiedicaţi de
a-ş i exercita profesiunea sau meseria va fi socotit timp util în toate
cazurile în care legile condiţionează vreun drept de trecerea vreunui in
terval de timp.
Meseriaşii şi profesioniştii enei sunt scutiţi de orice taxe, coti
zaţii sau contribuţii, pentru tot timpul cât au fost excluşi, către corpu
rile, asociaţiile. sindicatele şi organizaţiile lor profesionale .
Secţiunea IV
DISPOZIŢIUNI REFERITOARE LA STATUTUL PERSONAL
Art. 1 7. Divorţurile pronunţate între părţi în timpul de la 1 ianu
arie 1 938
23 august 1944, în care ambii sau unul din soţi este evreu
vor fi anulate, la cererea ambilor soţi, dacă nici unul din ei nu s-a
recăsătorit între timp. Cererea va fi adresată ultimei instanţe de fond
care a pronunţat hot:lrârea. Instanţa va decide retractarea primei hotă
râri pronunţate şi anularea transcrierii făcută la Ofiţerul Stării Civile.
In cazul când unul din soţi a decedat, cererea de anulare va putea
fi făcută de soţul evreu supravieţuitor, dacă starea de convieţuire a fost
notorie după pronunţarea divorţului.
Cererea de anulare Ya trebui să fie introdusă în termen de 6 Juni
de la publicarea acestei legi.
Art. 18. Orice declaraţii, consimţăminte sau orice alte acte juridice
care au avut de efect modificarea statutului civil sau a raporturilor de
familie ale unui evreu, făcute în timpul de la 1 ianuarie 1938 la 23 au
�ust 1 944, Yor fi anuiate prin 5impla manifestare de voinţă a oricăreia
din părţi.
Hotărârile judecătoreşti constatatoare ale unor modificări de statut
ciYil ale evreilor sau ale raporturilor de familie, tăgadă ele paternitate,
-
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legitimare, adopţiune etc., date în intcn'alul de timp de Ia 1 ianuarie
1938 până la 2:! august 19-14, vor fi anulate, la simpla manifestare de
voinţă a oricăreia din părţile interesate, făcută prin cerere adresată in
stanţei care a pronunţat ultima hotărâre de fond. Instanţa care a pronun
ţat ultima hotărâre de fond \'a pronunţa, judecând de urgenţă, retractarea hotărârii.
Man ifestările de "·oinţă prevăzute în acest articol trebuie făcute în
termen de 6 luni de la publicarea legii.
CAPITOLUL III
DISPOZIŢIUNI SPECIALE REFERITOARE LA BUNURI
Secţiunea I
DISPOZIŢIUNI PRl\'IND FONDUL DREPTULUI
Art. 19. Bunurile si dre1>turile de orice fel intrate, prin efectul dis
poziţiunilor legislath·e 'abrogate de art. l, în patrimoniul statului, res
pectiv al Centrului Naţional de Romfmizare sau al oricărui alt dobân
ditor, se socotesc că n-au ieşit niciodată din patrimoniul titularilor depo
sedaţi şi vor fi restituite acestora, în condiţiunile prezentei legi, fără
î ndeplinirea vreunei formalităţi de transcriere sau i ntabulare.
Art. 20. Restituirea bunurilor mobile si imobile se face în �.tarea
î n care au fost preluate, ţinându-se seama de �tzajul normal.
Art. 21. Instrăinările sau grevaţiunile de orice natură, făcute de
stat sau de alte persoane, referitoare la aceste bunuri după intrarea lor
î n patrimoniul statului, sunt desfiinţate de plin drept pc data efec
tuării lor.
Inscripţiunile, transcripţiunile sau orice alte menţiuni făcute în re
gistrele constatatoare ale acestor operaţiuni cu ocazia actelor juridice mai
sus arătate vor fi radiate, la cererea titularului evreu, judecata făcân
du-se de urgenţă, cu citarea părţilor, în Camera de Consiliu.
Art. 22. Sumele plătite drept preţ pentru bunurile înstrăinate de
stat sau direct de proprietarul evreu, spre satisfacerea unei obligaţiuni
impuse ele legile abrogate, prin vânzare directă, licitaţie sau prin inter
mediul justi ţiei, \'or fi restituite achizitorilor, ca urmare a anulării în
străinării.
Art. 23. Titularul e\TeU este subrogat în toate acţiunile şi dreptu
rile rclath·e Ia bunurile �i drepturile de care a fost deposedat, născute
în timpul deţinerii lor de către stat sau orice alt detentor.
Sumele încasate cu titlu de despăgubire în temeiul unui contract
de asigurare sau ca urmare a unui delict CÎ\'il sau a altei cauze gene
ratoare de daune se cuYin titularului deposedat.
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Art.

24. Deţi nători i (achizitori, chiriaşi, arendaşi etc.) Yor răs1mnde

faţă de proprietarul evreu pentru degradările aduse bunurilor mişcă
toare sau nemi şcătoare ş i i mputabi le lor, ţinându-se scama de uzajul
normal.

Titularii enci deposedaţi nu au n i c i un drept pentru pierderile şi

degradările rezultate din cauze de forţă majoră

sau fapte

de război.

Art. 25. Proprieta r i i evrei deposedaţi vor plăti, drept echivalent al
construcţiilor făcute d e stat sau orice alt achizitor la i mobilele lor, des
păgubirile prevăzute de art.

constructorului

494 Co d ch· i l , partea f i n a l ă, pentru ipoteza

de bună credinţă.

Pentru asigurarea p l ăţii sumelor cm·enite cu acest t i tlu, co nstruc

torul va avea u n drept de pri\· ilegi u asupra i mobi l u l u i , fără a fi nece
sară transcri erea lui. Constructorul n u nt avea d rept de retenţie asupra

imobilulu i .

Art. 26. Bunuri l e

mi şcătoare pri n natura lor, pn'cum ş i acele bu

n u ri nemişcătoare can�, clesi aa fost i mobile pri n dcsti naţiune sau p r i n

obiectul

la

care e l e s - a u apl icat, au de,·cnit mobile p r i n dezafectare

sau

dezîn corporare vor fi reluate de proprietarul e neu el e l a deţinătorii lor
cu orice

titlu.

In cazul cfmd reluarea bunului mobil s-a făcut de la u n terţ deţi

n ă tor,

a ces ta

va a\'C'a drept de regres î m potriva

autorului său pentru

s u mele ce v a f i plătit, fără a putea exercita dreptul de retenţie asupra

î nsu 5 i

bu n u lui.

Restitui rea bunurilor mobi l e consumate, d ispărute sau care li psesc
din

orice altă cauză

bunului.
Art.

27.

se face pri n plata de către stat a valorii reale a

Sunt cle <; f i : nţate de p l i n drept pc data efectuării

lor

vânză

rile bunurilor succesorale făcute fie voluntar, fie silit, în conformitate
cu d i spoziţi u n i l e art. 2:1 al Legii nr.
Imohi lele

reintră

în

25-l,

patrimoniul

din

28

martie

titularului

194 1 .

cucu,

l i her d e ori ce

sarc i n i const ituite ulterior transmisiu n i i .
Drept u r i l e rea l e constituite î n i nten·aI se trans feră asupra )lreţu

lui,

(' li

toate garan ţ i i l e 5i ]Jrivi legi ile e x i stente, în scopu l realizării lor.

28. Hetroccclărilc preyăzuk de a rt. 16 al Legii n r. 254, d i n
1911, cu modificările ulterioare, se desfi i n ţ ează de p l i n drept, pe data
Art.

efec tuării lor.
Propr i etarul C\Ten ' a plăti vân zătoru l u i renta Yiageră

sau restul

dr

p reţ, în condiţi u n i le contractului d i n tre părţi.

la

cb ta deposedării 11f111ă la data reintrării proprietarului e\Teu în pose

Termenele de plată sunt prel ungite el e drept cu t i mpul

scurs d e

sia cfccti\·ă a bunului.

. Pentru neî ndep l i n i rea obligaţi u n i lor contractuale ele către cumpă
rător, pe t i mpul deposcdărli sale, nu operează pactul com isoriu legal sau
con \·e nţional.
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Fructele culese de vânzătorul neevreu vor fi imputate asupra do
hânzilor datorate de cumpărător până la data prezentei legi, a ratelor
de rentă viageră şi a ratelor de preţ neachitate.
Art. 29. Vânzările locuinţelor şi terenurilor din jurul acestora situate
in vetrele satelor şi târgurilor, prevăzute de art. 5 alin. b al Decretului
lege nr. 3 34 7, din 1940, făcute în conformitate cu art. 32 al Legii nr.
903, din 1941, către sătenii muncitori de pământ, rămân valabile.
Orice alte asemenea vânzări făcute către alte persoane se desfiin
�ează de plin drept pe data efectuării lor, în condiţiunile prezentei legi.
Art. 30. Donaţiunile între soţi şi către descendenţi consimţite în
aplicarea Legilor nr. 143, din 10 martie 1943 şi nr. 286, astfel cum aceasia
a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 143, din 22 iunie 1944, sunt
revocabile.
Vânzările consimţite în aplicarea aceloraşi legi sunt anulabile.
Revocarea donaţiunilor între soţi sau către descendenţi, precum
şi anularea vânzărilor către descendenţi vor putea fi făcute printr-o no
tificare, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Moni
torul Oficial
Dispoziţianile contrare Codului civil, cuprinse în Legile nr. 143 din
10 martie 1943 şi nr. 286 din 1944, republicată în Monitorul Oficial
nr. 143, din 22 iunie 1944, privitoare la interzicerea dreptului de revo
eare sau anulare, se abrogă.
După expirarea termenului de 30 zile prevăzut în acest articol,
donaţiunile şi vânzările între soţi nerevocate sau neanulate în acest ter
men rămân supuse regulilor din Codul civil.
Drepturile reale principale sau accesorii consimţite în favoarea
terţilor asupra bunurilor ce fac obiectul donaţiunilor sau vânzărilor re
vocate sau anulate se respectă.
Art. 31. Exproprierile pentru utilitate publică făcute direct prin
legi speciale rămân valabile.
In exproprierile pentru cauză de utilitate publică ale imobilelor
prevăzute în art. 19, pronunţate în contradictoriu cu Centrul Naţional
de Românizare, rămân valabile numai deciziile care declară expropriat
bunul pentru utilitate publică. Când aceste decizii au fost pronunţate
în favoarea unor persoane sau întreprinderi particulare, ele sunt revi
zuibile la cererea expropriatului.
Deciziile de expropriere prin care s-a fixat indemnizaţia pentru
exproprierile din alin. 2 se anulează şi se va relua judecata fixării in
demnizaţiei. Plata indemnizaţiei se va face în condiţiunile legilor de ex
propriere pentru utilitate publică.
Art. 32. Creanţele ipotecare trecute în patrimoniul Centrului Naţio
nal de Românizare, în baza Legii nr. 902, din 10 octombrie 1941, se
socotesc că n-au ieşit niciodată din patrimoniul titularilor evrei depose
daţi şi renasc, fără prejudiciul terţilor achizitori ai imobilului şi al cre
ditorilor privilegiaţi sau ipotecari, dacă aceştia au dobândit drepturile
25
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lor în intervalul de la data facerii mentiunii de radiere sau reducere a
creanţei creditorului evreu, până la data prezentei legi.
Reducerile de creanţe consimţite de Centrul Naţional de Români
zare pe cale tranzacţională sunt nule, cei interesaţi putând cere radierea
menţiunilor făcute pentru asemenea reduceri sau reînscrierea lor, în
termen de 90 zile de la data prezentei legi.
Sumele încasate de Centrul Naţional de Românizare din creanţele
preluate se vor restitui în numerar titularilor lor, cu dobânda legală.
Dacă creanţa a fost realizată prin executare silită, se va deduce din su
mele realizate o cotă de 100;0, reprezentând cheltuielile de executare.
Art. 33. Convenţia privitoare la exploatarea vaselor şi plutitoarelor
intrate în patrimoniul Centrului Naţional de Românizare, publicată în
Monitorul Oficial, nr. 194, din 1942, prin care administraţia vaselor şi
plutitoarelor maritime şi fluviale a fost încredinţată Subsecretariatului
de Stat al Marinei, precum şi toate contractele de închiriere, navlu etc.
încheiate în baza acestei convenţii se reziliază de plin drept. Vasele se
restituie proprietarilor, urmând a fi supuse dispoziţiunilor legale în
vigoare cu privire la asemenea bunuri.
Prin efectul abrogării articolului 1 din Legea nr. 501, din 4 iunie
1941, referitoare la concesionarea vaselor fluviale, concesionarii evrei
reintră în drepturile lor, rămânând supuşi dispoziţiunilor din art. 3 al
acelei legi.
Art. 34. Sumele datorate de stat, potrh·it art. 22, art. 23, ali n. 2,
art. 32, alin. 3, precum şi sumele încasate de stat în baza unor decizii d e
expropriere pentru utilitate publică vor fi restituite titularilor î n nu
merar, cu derogare de la dispoziţiunile art. 60.
Art. 35. Dispoziţiunile prezentului capitol se aplică şi în cazul vân
zărilor directe făcute de proprietarii evrei pentru satisfacerea unor obli
gaţiuni impuse de legile abrogate, înscrise în art. 2 7 , 28 şi 29.
Art. 36. Termenele fixate pentru dobândirea. conservarea sau stin
gerea drepturilor de orice natură, decăderile şi prescripţiunile relative
la bunurile şi drepturile prevăzute de art. 1 9 sunt întrerupte şi termenele
de perimare a acţiunilor în justiţie privitoare la aceste bunuri şi drep
turi sunt suspendate, pe tot timpul scurs de Ia data dispoziţiunii de
scoatere a bunului sau dreptului respectiv din patrimoniul evreului, până
la 1 martie 1945.
Orice hotărâri judecătoreşti date în contra dispoziţiunilor de faţă
sunt anulate. Căile de atac în litigiile privitoare Ia asemenea bunuri şi
drepturi care au expirat sau vor expira înlăuntrul timpului de Ia data
legii de deposedare până Ia 1 martie 1945 vor fi exercitate în mod vala
bil de titularul evreu, socotindu-se că termenul începe a curge de Ia
data de 1 martie 1945.
Art. 37. Hotărârile judecătoreşti date în litigiile privitoare Ia bu
nurile şi drepturile prevăzute în art. 19 în contradictoriu cu Centrul Na
ţional de Românizare sunt nule. Procedura în aceste litigii se va relua
din stadiul în care se afla la data scoaterii din cauză a titularului evreu.
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Sectiunea n
DESPRE CONTRACTELE DE ARENDARE ŞI INCHIRIERE
Art. 38. Contractele de arendare a bunurilor agricole, industriale,
forestiere şi a fondurilor de comerţ, încheiate de Centrul Naţional de
Românizare, având drept obiect bunuri ce urmează a fi restituite în baza
dispoziţiunilor cuprinse în legea de faţă, se reziliază de plin drept, pe data
prezentei legi.
Titularii contractelor de arendare reziliate în conformitate cu dis
poziţiunile prezentului articol au dreptul la restituirea arenzilor plătite
cu anticipaţie şi a investiţiilor făcute de ei, potrivit normelor dreptului
comun.
Art. 39. Contractele de închiriere de locuinţe. localuri de comerţ,
de industrie, de meserii, de fabrici, şcoli, cămine, localuri de spectacole
si oricare altele, încheiate de Centrul National de Românizare sau de
aceia care au dobândit drepturi sau bunuri de Ia Centrul Naţional de
Românizare sau de la subachizitorii acestora, se menţin şi vor fi opoza
bile titularilor evrei ai acestor bunuri şi drepturi.
Se exceptează contractele privitoare la apartamentele având desti
naţia de mai sus, în privinţa cărora se face dovadă că au fost ocupate de
proprietarii şi chiriaşii evrei care au fost evacuaţi ori s-au mutat, pe te
meiul sau din cauza legilor rasiale.
Evacuările şi mutările proprietarilor şi chiriaşilor evrei, intervenite
după data publicării legilor respective de expropriere a bunurilor în cauză,
sunt considerate că au fost făcute din motive rasiale.
Art. 40. Proprietarii, coproprietarii având consimtământul celorlalţi
coindivizari, titularii unui drept de uz sau habitaţiune şi chiriaşii evrei
care au fost evacuaţi de Centrul Naţional de Românizare din imobilele
expropriate ori s-au mutat de bună voie în condiţiunile arătate în artico
lul precedent vor putea să se mute în apartamentele pe care le-au ocupat
anterior, afară de cazul când actualul chirias se află mobilizat efectiv
în zona operativă, la data publicării prezentei l egi.
Chiriaşul mobilizat efectiv în zona de operaţiuni la data prezentei
legi va părăsi imobilul la primul 23 aprilie sau 26 octombrie următor
demobilizării sale.
De această dispoziţiune vor beneficia şi proprietarii evrei excep
taţi de la expropriere, precum şi familia proprietarului sau chiriaşului de
cedat. Se consideră ca făcând parte din familie, pe lângă soţ şi soţie.
copiii, părintii şi bunicii care au locuit cu defunctul, precum şi oricare
alte rude ale defunctului sau sotiei sale. până la gradul de unchi şi ne
poţi, inclusiv, dacă dovedesc că au locuit cel puţin 3 luni împreună cu
defunctul.
Ei sunt obligati a folosi personal şi a ocupa efectiv apartamentul
sau imobilul.
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Contractele care nu sunt menţionate prin art. 39 se reziliază, la
11:ererea celui îndreptăţit. Rezilierea şi evacuarea se vor face pe data pre
.zentei legi.
Art. 41. ln lipsa unei convenţii contrare între părţi, nu vor putea
fi însă evacuaţi, până la 23 aprilie 1945, chiriaşii prevăzuţi mai jos :
a) funcţionarii şi pensionarii publici, lucrătorii, precum şi micii me
·seriaşi care au un venit lunar până la 30 OOO lei inclusiv ;
b) invalizii, orfanii, minorii şi văduvele necăsătorite din războaiele
României ;
c) autorităţile publice, spitalele, cantinele, economatele, căminele
şi instituţiile de utilitate socială.
Nu se poate opune această dispoziţiune evreilor exceptaţi de la ex
propriere prin înseşi legile de expropriere, lucrătorilor şi salariaţilor evrei
cu un venit lunar până la 30 OOO lei inclusiv, invalizilor evrei şi vădU\'e
lor de război evreice.
. Dacă persoanele prevăzute la alineatele a şi b de mai sus posedă în
localitate, ele sau soţii lor, o proprietate corespunzătoare din care ar fi
putut sau vor putea evacua pe chiriaşii lor, nu vor beneficia de terme
nul de evacuare acordat pentru 23 aprilie 1945.
De asemenea, nu vor beneficia de acest termen aceia care ţin apar
tamente goale sau nu le locuiesc efectiv, personal sau cu familia lor,
astfel cum aceasta este definită prin legea de faţă, precum şi aceia care
deţin apartamente în alte localităţi decât sediul principal al ocupaţiunii
lor.
Art. 42. Chiriaşii evacuaţi în baza dispoziţiunilor art. 39 şi 40 au
dreptul să se substituie în contractul de închiriere al beneficiarului eva
cuării şi să ocupe apartamentul deţinut de acesta, cu titlul de chiriaş sau
subchiriaş. ln cazul când proprietarii sau chiriaşii evrei nu au locuinţă
sau sunt toleraţi, autorităţile administrative vor îngriji de cazarea celor
evacuaţi.
Nu se vor considera toleraţi evreii care au camuflat contractele lor
de închiriere, încheindu-le pe numele altor persoane.
Orice închiriere sau constituire de drepturi care împiedică substi
tuirea chiriaşului evacuat este nulă.
Sunt, de asemenea. nule orice închirieri sau constituiri de drep
turi făcute de proprietarul evreu care împiedică pe chiriaşul evreu de a
·ocupa imobilul la care are dreptul.
Chiriaşul lezat este îndreptăţit a cere evacuarea deţinătorului ce
s-ar găsi în apartamentul pe care are dreptul să-l ocupe.
Rechiziţiile apartamentelor sau imobilelor în care au dreptul a se
muta proprietarii . şi chiriaşii prevăzuţi de art. 39, 40 şi 41, făcute în fa
voarea particularilor, până la data publicării prezentei legi, sunt nule şi
deţinătorii actuali vor fi evacuaţi.
Art. 43. Cei care vor săvârşi faptele prevăzute la art. 42, alin. 2 şi
3 comit delictul de sabotare a regimului legal al închirierilor şi vor fi
sancţionaţi conform art. 41 din Legea nr. 224, din 1943, pentru regie388
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mentarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi şi cu procedura pre-

văzută de această lege.

.

.

.

Art. 44. Obligaţiile locatarilor bunurilor ce se restituie privind chel

tuielile de întreţinere, impozitele şi cuantumul chiriei datorate pentru
apartamentele chiriaşilor evrei sau neevrei menţinuţi în imobilele res
tituite sau ale chiriaşi101· evrei reintegraţi în aceste imobile vor fi re'.""
calculate şi stabilite cu începere de la 26 octombrie 1944, conform Legii
nr. 224, din 1943. pentru reglementarea raporturilor dintre proprietari şi

-.

chiriaşi, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de clauzele
contractelor de locaţiune sau de dispoziţiunile cuprinse în legile, regu
lamentele şi deciziile pentru administrarea bunurilor Centrului Naţional
de Românizare.
Art. 45. Proprietarii şi chiriaşii evrei îndreptăţiţi să reintre în imo
bilele din care au fost evacuati de Centrul National
de Românizare vor
0
avea dreptul de a denunţa coiitractele de închiriere ale apartamentelot·
ce deţin actualmente în calitate de chiriaşi, anunţând pe proprietarii re"i
pectivi despre cauza mutării, cu o lună mai înainte de finele fiecărui
trimestru.
In cazul denunţ5rii contractului, chiria plătită anticipat şi care ar
excede chiria trimestrului în curs se va restitui chiriasului.
'
Art. 46. Proprietarii evrei care au redobândit imobilele în virtutea
prezentei l egi vor fi în drept de a exercit<>, în termen ele 30 zile de la
p 1.:hlic·1!'Cc> ei, acţiune de ev:!::: u are pentru c:mzele prevăzute de art. 1 9 si
m:rr� . din Legea nr. 224, din 1943 şi de Legea nr. 391, d i n 1944, cu modi
ficările şi completările lor u lterioare, indiferent când ar fi <1vut loc faptul
generator al dreptului de evacuare, în cursul aplicării legilor de prei un
git·e a contractelor de închiriere.
Art. 4 7 . Raporturile juridice derivând din contractele ele închiriere
încheiate cu Centrul National de Românizare si
în conformi
. nedesfiintate
'
tate cu dispoziţiunile p i:ezentei legi, precum şi din cele încheiate ce ti
tularii dreptului de restituire vor fi reglementate de dispoziţiunile Legii
nr. 224, din 1943, cu modificările şi completările ulterioare care nu sunt
contrare prevederilor legii de faţă.
Art. 48. Toate impunerile făcute de fisc asupra bunurilor restituite
în timpul deţinerii lor de către Centrul Naţional de Românizare se vor
revizui, la cererea proprietarilor.
Impozitele şi taxele de orice fel ce ar greva bunul restituit, pentru
timpul cât a fost administrat de Centrul Naţional de Românizare, nu sunt
imputabile proprietarului evreu.
Secţiunea Ill
DESPRE BUNURILE FOLOSITE DE INSTITUŢIILE PUBLICE
Art. 49. ln termen de 60 zile de l a data publicării prezentei legi„
se va determina. prin Jurnal al Consiliului de Ministri,
care dintre bu
·
nurile preluate de Centrul Naţional de Românizare şi date în folosfota
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<definitivă sau provizorie a instituţiilor de stat şi a persoanelor jw:idice
de drept public sunt necesare pentru nevoi de utilitate publică. salu
britate, căi de comunicatie, apărare natională.
Indemnizaţia cuvenită se va stabili potrivit art. 76 al Legii de expro
priere pentru cauză de utilitate publică, astfel cwn a fost republicată în
Monitorul Oficial, nr. 224, din 24 septembrie 1943.
Bunurile imobile care, în termenul fixat, n-au fost determinate a
fi expropriate vor fi restituite prop1ietarilor evrei, la 23 aprilie 1945.
Până atunci, statul va plăti chiria stabilită conform normelor prevăzute
de legea în vigoare pentru reglementarea raporturilor dintre proprietari
-şi chiriaşi.
Proprietarii şi chiriaşii evrei şi neevrei anteriori preluării isn<>hilu
lui în folosinţă de către Centrul National de Românizare se vor putea
muta la 23 aprilie 1945, în condiţiunile prevăzute de art. 39, 40 şi 41, în
apartamentele ce au deţinut.

Secţiunea

IV

NORME DE PROCEDURA

Art. 50. Proprietarii şi chiriaşii care au dreptul, potrivit art. 39,
şi 41, de a se muta în apartamentele şi imobilele ce au ocupat vor cere
tribunalului situaţiunii imobilului, cu procedura art. 67 din legea acce
lerării judecăţilor, evacuarea deţinătorilor. Executarea ordonanţelor pro
nuntate nu poate fi suspendată în baza apelului sau recursului.
Cererea se va face în termen de 2 luni de la publicarea legii.
Pentru cei aflaţi în străinătate, acest termen va curge de la data
întoarcerii în ţară a reclamantului. ln privinţa celor aflaţi în situaţia de
la art. 41, cererea va putea fi făcută până la 23 aprilie 1945.
Inaintea instanţei de judecată sunt admisibile orice probe legale.
Executarea ordonanţelor şi hotărârilor de evacuare pronunpte se va
putea face şi prin circumscripţiile de poliţie.
Art. 51. Orice alte pretenţii sau litigii în legătură cu aplicarea pre
zentului capitol al legii de faţă se vor judeca de instanţa competentă în
Camera de Consiliu şi de urgenţă.
Actele de care se servesc părţile vor fi depuse cu 3 zile înaintea pri
mului termen de înfăţişare, iar toate probele vor fi cerute la primul ter
men, sub sancţiunea decăderii.
Hotărârea pronunţată în prima instanţă va fi executorie şi supusă
apelului în termen de 5 zile de la pronunţare, pentru părţile prezente şi
de la comunicare, pentru cele lipsă.
40
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Secţiunea V
DISPOZIŢIUNI DIVERSE
Art. 52. Contractele de arendare şi asociaţie încheiate între pro
prietarul neevreu şi un arendaş sau asociat evreu, declarate nule de drept
prin art. 10 al Decretului-lege nr. 3 347, din 1940, prin art. 4 şi 5 al De
cretului-lege nr. 3 810, din 1940, art. 8 al Decretului-lege nr. 3 968, din
1940 şi prin art. 7 al Legii nr. 391, din 3 mai 1941, al căror termen n-a
expirat, se repun în vigoare pentru perioada contractuală în curs.
Arendaşul şi asociatul evreu vor putea cere despăgubiri, în con
formitate cu dreptul comun, pentru investiţiile ce au făcut, uzând de
procedura prevăzută de art. 51.
Art. 53. Completele speciale de judecată de pe lângă Curţile de
Apel, instituite în baza Legii nr. 80, din 31 ianuarie 1942, sunt desfiin
ţate, iar dosarele vor rămâne în conservarea instanţelor pe lângă care
au funcţionat aceste complete.
Art. 54. Litigiile întemeiate pe o cauză juridică derivând din drep
tul comun, pendinte sau soluţionate în faţa instanţelor speciale, judiciare
sau administrative instituite pe baza legilor de românizare, vor putea .fi
judecate, la stăruinţa părţii interesate, de instanţele şi după normele de
drept comun.
Art. 55. Locatarii imobilelor restituite vor plăti valabil ratele sca
dente şi neplătite de chirie, inclusiv cea de la 26 octombrie 1944, titula
rilor restituirii, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei legi în
Monitorul Oficial.
Locatarii subrogaţi în contractul de locaţiune al titularilor dreptului
de reintegrare proprietar sau chiriaş, în conformitate cu dispoziţiunile
art. 42, vor plăti, de asemenea. chiria, în termenul prevăzut de alineatul
precedent.
Sunt nule de drept toate contractele de închiriere sau dările în fo
losinţă, sub orice formă sau titlu, ale imobilelor restituite în virtutea pre
zentei legi, făcute către Centrul Naţional de Românizare sau de către ofi
ciul de lichidarea patrimoniului Centrului Naţional de Românizare, după
data de 23 august 1944.
Art. 56. Bunurile evreieşti de orice natură, preluate spre adminis
trare de către C.N.R„ în baza Legii nr. 82, din 1942, pentru administra
rea bunurilor părăsite, vor fi restituite proprietarilor sau succesorilor lor.
Orice contracte încheiate de Centrul Naţional de Românizare sau de
oricare alte autorităţi cu privire la aceste bunuri sunt desfiinţate.
Proprietarul bunului sau succesorii vor putea cere predarea bunu 
lui de la oricare deţinător, cu orice titlu, cu procedura prevăzută de art.
67 din Legea pentru accelerarea judecăţilor.
Se aplică acestor bunuri dispoziţiunile capitolului III din prezenta
lege.
391
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Art. 57. Institutul de Credit Naţional va restitui cota de 100/0 din
venitul brut realizat din administrarea sau lichidarea bunurilor părăsite
de evrei, care i-a fost vărsată în temeiul art. 8 al Legii nr.• 82, din 31 ia·
nuarie 1942.
Institutul de Credit Naţional va vărsa aceste sume Ministerului
Asigurărilor şi Asistenţei Sociale ; ele vor fi întrebuinţate pentru nevoile
asistenţei sociale.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢIUNI COMUNE ŞI DIVERSE
Art. 58. Toate actele, litigiile şi procedura judiciară privitoare la
restituiri şi reintegrări, cum şi cele privitoare la valorificarea oricăror
drepturi ale salariaţilor, meseriaşilor şi profesioniştilor, întemeiate pe
dispoziţiunile prezentei legi, sunt scutite de orice taxe de timbru.
Art. 59. Centrul Naţional de Românizare va restitui, la cererea ce
lor îndreptăţiţi, în termen de cel mult 10 zile de la facerea cererii, toate
titlurile de proprietate şi actele de orice natură ce au fost depuse pentru
satisfacerea dispoziţiunilor legislative prevăzute ele art. 1 din prezenta
lege, precum şi toate actele, contractele de închiriere etc. încheiate ele
Centrul Naţional de Românizare pe toată durata cât acesta a administrat
bunul.
Art. 60. Prin osebită lege, se va dispune în privinţa fructelor cu
lese de stat, a daunelor derivând din orice cauze imputabile statului şi a
sumelor încasate sau datorate cu orice titlu de către stat, ca urmare a
măsurilor legislative abrogate prin prezenta lege.

Legea nr. 641, publicată in M.0., nr. 294, din 19 decembrie 1944
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Lista

I

g uvqrn� or

Romant�t
• •*
A

(februarie - martie 1 938 ; noiembrie 1939 ; iulie-septembrie
1 940 ; septembrie 1 940-ianuarie 1941 ; ianuarie 1 941 - 23 au 
gust 1944 ; august - decembrie 1944)

* Lista se referă la guvernele care au funcţionat în perioada
când au fost emise legile cuprinse în volumul de faţă.
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29 decembrie 1937

-OCTAVIAN GOGA, preşedintele Consiliului de Miniştri ;
A. C. Cuza, ministru secretar de stat :
Ion Petrovici, ministrul educaţiei naţionale ;
Ioan Lupaş, ministrul cultelor şi artelor :
Virgil Potârcl, ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor :
Armand Călinescu, ministru de interne :
ing. Radu Irimescu, ministrul aerului şi marinei :
V. Rădulescu-Mehedinţi, ministru de justiţie :
Stan Ghiţescu, ministrul cooperaţiei :
_general Ion Antonescu, ministrul apărării naţionale :
Istrate N. Micescu, ministrul afacerilor străine ;
Engen Savu, ministru de finanţe ;
dr. G. Banu, ministrul sănătăţii şi ocrotirii sociale :
Gh. A. Cuza, ministrul muncii :
ing. I. Gigurtu, ministrul industriei şi comerţului :
.general Paul Teodorescu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Apărlrii Naţionale :
Tilică loanid, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Internelor :
Dinu Simian, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Internelor :
Alexandru Hodoş, subsecretar de stat pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri.
8 ianuarie 1938

D. R. [oanitcscu, ministrul agriculturii şi domeniilor.

11 februarie 1938
MIRON CRISTEA, preşedintele Consiliului de Miniştri :
Gh. Tătărescu, ministru de stat şi ad-interim la Externe :
c. Angelescu, ministru de stat :
prof. N. Iorga , ministru de stat ;
mareşal Al. Averescu, ministru de stat :
dr. Alex. Vaida-Voevod, ministru de stat :
general Arthur Văitoianu, ministru de stat :
G. G. Mironescu, ministru de stat :
Armand Călinescu, ministrul afacerilor interne :
prof. Gh. Ioncscu-Siseşti, ministrul agriculturii şi cooperaţiei :
dr. L Costinescu, ministrul sănătăţii ;
Voicu Niţescu, minist�ul muncii :
Constantin Angelescu, ministrul comunicaţiilor :
general Ion Antonescu, ministrul armatei, aerului şi marinei :
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Victor lamandi, ministrul educaţiei naţionale şi ad-interim la 1-ilinisterul CUitelor
şi Artelor ;
Mircea Cancicov, ministrul finanţelor şi ad-interim la Ministerul Justiţiei ;
Constantin Argetoianu, ministrul industriei şi comerţului ;
general Paul Teodorescu, su bsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale.

24 noiembrie 1939
GH. TATARESCU, preş ed in tele Consiliului de Miniştri şi ministru secretar de stat
ad-interim la Departamentul· Internelor ;
Ion Nistor, minis trul cultelor şi artelor ;
Gh. lonescu-Siseşti, min istrul agriculturii şi domeniilor ;
Victor Slăvescu, ministrul înzestrării armatei ;
Istrate Micescu, ministrul justiţiei ;
ing. Ion Gigurtu, ministrul lu crări lor publ ice şi al comunicaţiilor ;
Silviu Dragomir, ministru secretar de stat însărcinat cu conducerea mi n orit ăţilor ;
Constantin Angelescu, m inis trul economiei naţi on al e ;
Mitiţă Constantinescu, guve rn at oru l Băncii Naţionale, ministrul finanţelor ;
general adj . Paul Teodorescu, ministrul aerului şi marinei ;
Mihail Ralea, ministrul munci i :

G:ifoncu, ministrul afac-eri!or s!răine �i a d i n teri m la �.Tinisterul Propagandei Nationale ;
Petre Andrei, m inistrul educati ei nationa le :
Traian Pop, ministru însărcin at cu i n vent;irierea avuţiilor publi ce :
;:i:-ncral Io':l llcuş, ministrul aoării!'ii na ţ i onale :
C. C. Gim·c�cu, ministru însărcinat cu organizarea F ro n tului Renaşterii r.;;:ţionale �
proi dl". K. Ho::to brnPi . m i r. i<t1·ql săn{1tii1 i i si OC'rntirilor soc i '1le :
Mihail Şerban, subsecretar pe lângă Agricultură şi Domenii ;
dr. Pet:-e ŢoJJa, subsecretar pe lftng'.\ Pre�e,J inţia Cons i l iului de Miniştri ;
Radu Portocală, subsecretar de stat pe lângă M in i s t e ru l c!e Interne ;
D. V. Ţoni, subsecretar de s ta t pe lâni!fl Mi nis terul E d u caţiei N aţ ional e :
Gh. Grigo�ovici. subsecret:ir de stat pe l ângă Minister-ul Muncii :
Gheorghe G. Vântu, su bsecret a r ele stat pe lângă Ministerul de Intern e :
Titus Popovici, subsecretar de stat pe lângă Ministernl Economiei N a ţion a l e :
N. Sibiccanu, subsecretar de stat pe lângă Preşe d inţ i a Consiliului de 11/Iiniştri.
Grigore

-

4 iulie 1940

ION GIGURTP, p re 5 ed i nte l e Consil iulu i de Miniştri :
general adj. Gh. Mihflil, vicepre�edinte al Con s il iului ele Min i�tri ;
Mihail Man oiles cu , mini strul afacerilor străine :
St'.1'.1 Ghiţe� cu, m inistrul muncii ;
i n g . Vn JW;?<'.JVCi, director g e n c- ;·:11 a! negiei Autonome C.F.R., min istrul lucrări�or
publice ş i comunicaţiilor :
Gh. N. L eon, min istrul economiei n a ţionale şi ad-interim l;i Departamentele : Fi-·
nanţe. Ag r i cultu ră ş i Domenii şi Com erţul Exterior ;
general David Popescu, min istru al internelor ;
general Constantin Nic ules cu , ministrul apărării naţionale :
contraamiral adj. Nicol ae Păiş, ministrul aerului şi marinei

Horia

;

Sima, min istrul cultelor şi artelor (până la 7 iulie 1 940) :

Radu Budişteai�u. mini s trul cultelor şi artelor (de la 8 iulie 1940) ;
dr.

V. Go mo iu, ministrul sănătăţii şi ocrotirilor so ciale

:

pro!· Nichifor Crainic, ministrul propagandei naţionale ;

Hans
p rof.

I.

Otto Roth, ministrul minorităţilor ;
D. Caracostea, mini strul educaţiei naţion;ile ;

V. Gruia, ministrul j ust i ţi ei ;
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-dr. Vasile Noveanu, ministrul inventarului avuţiilor publice ;
.ing. Mihail Priboianu, ministrul înzestrării armatei ;
Va.sile Stoica, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Propagandei Naţionale ;
arh. I. D. Enescu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Finanţelor ;
D. V. Ţoni, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Educaţiei Naţionale ;
general de brigadă Achile Diculcscu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul
Aerului şi Marinei ;
dr. Ion Simionescu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale ;
Petre Logadi, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Internelor ;
Augustin Bideanu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Finanţelor ;
Napoleon Creţu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Educaţiei Naţionale :
P. Nemoianu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Agriculturii şi Domeniilor ;
Gh. Strat, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Economiei Naţionale ;
Dumitru Topciu, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Agriculturii şi Domen iilor.
4 septembrie 1940

ION ANTONESCU, preşedintele Consiliului de Miniştri ;
D. Caracostea, ministrul educaţiei naţionale ;
Horia Sima, ministrul cultelor şi artelor :
Gh. N. Leon, ministrul agriculturii şi domeniilor şi ad-interim la Comerţul Exterior, Finanţe şi Economia Naţională :
I. Macovei, ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor ;
David Popescu, ministr11 de interne :
N. Păiş, ministrul aerului şi marinei :
I. V. Gruia, ministrul justiţiei ;
C. Nicul es cu, ministrul apărării naţionale :
Mihail Manoilescu, ministrul afacerilor externe :
dr. V. Gomoiu, ministrul sănătăţii şi ocrotirilor sociale ;
V. Noveanu, ministru de stat cu inventarierea avuţiilor publice :
H. O. Roth, ministru de stat însărcinat cu minorităţile :
M. Priboianu, ministrul înzestrării armatei :
Nichifor Crainic, ministrul propagandei naţionale :
D. V. Ţoni, subsecretar de stat la Educaţia Naţională :
Napoleon Creţu, subsecretar de stat la Educaţia Naţională ;
P. Nemoianu, subsecretar de stat la Agricultură şi Domenii :
N. Mareş, subsecretar de stat la Agricultură şi Domenii :
P. Logadi. subsecretar de stat la Interne ;
general Diculescu, subsecretar de stat la Aer şi Marină :
I. D. Enescu, subsecretar de stat la Finanţe :
A. Bideanu, subsecretar de stat la Finanţe :
r. Simionescu, subsecretar de stat la Sănătate şi Ocrotire Socială ;
Gh. Strat, subsecretar de stat la Economia Naţională :
V. Sto i ca subsecretar de stat la Propaganda Naţională.
,

14 septembrie 1940
ION ANTONESCU, Conducătorul Statului român şi preşedintele Consiliului de Miniştri ;
Horia Sima, ministru secretar de stat, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri ;
prof. Gh. Leon, ministru secretar de stat la Departamentul Economiei Naţionale ;
general C. Petrovicescu, ministru secretar de stat la Departamentul Internelor ;
prof. Traian Brăileanu, ministru secretar de stat la Departamentul Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor ;
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prof. Mihai A. Antonescu, ministru secretar de stat la Departamentul Justiţiei
G. Cretzianu, ministru secretar de stat la Departamentul de Finanţe
prof. Pompiliu Nicolau, ministru secretar de stat la Departam � ntul Lucrărilor
Publice şi Comunicaţiilor ;
V. Iasinschi, ministru secretar de stat la Departamentul Muncii, Sănătăţii şi Ocroti--
rilor Sociale ;
Mihail Sturdza, ministru plenipotenţiar, ministru secretar de stat la Departamentul
Afacerilor Străine ;
ing. Nicolae Mareş, ministru secretar de stat la Departamentul Agriculturii şi Do- 
·
'

·

lt. col. N. Dragomir, ministru secretar de stat al coordonării şi statului major eco-
nomic ;
general Gh. Dobre, subsecretar de stat pe lângă Departamentul Apărării Naţionale,
pentru înzestrarea şi administraţia armatei ;
general C. Pantazi, subsecretar de stat la Departamentul Apărării Naţionale ;
comandor Gh. Jienescu, subsecretar de stat la Departamentul Apărării Naţionale,
pentru Aer şi Marină :
C. Papanace, subsecretar de stat la Departamentul de Finanţe ;
P. Nemoianu, subsecretar de stat la Departamentul Agriculturii şi Domeniilor ·
(agr. şi zooth.) ;
Corneliu Georgescu, subsecretar de stat la Departamentul Economiei Naţionale, pen
tru colonizare şi populaţia evreiască ;
V. Dimitriuc, subsecretar de stat la Departamentul Economiei Naţionale, pentru
petrol şi exploatări miniere ;
prof. Ion Protopopescu, subsecretar de stat la Departamentrul de Finanţe, pentru ·
inventarierea avuţiei publice ;
lt. col. Alex. Rioşcanu, ministru secretar de stat la Departamentul de Interne, pen- 
tru poliţie ş i siguranţă.
rneniilor ;

10 noiembrie 1940
Ion Antonescu preia şi Ministenil Apărării Naţionale ;
Mircea Cancicov, numit ministrul economiei naţionale, in locul lui Gh. Leon ;
M. Petru, numit subsecretar de stat la Economia Naţională.

27 ianuarie 1941
ION ANTONESCU, Conducătorul Statului, preşedintele Consiliului de Miniştri şi
ad-interim la Afacerile Străine ;
Mihai A. Antonescu, ministru secretar de stat ;
general R. Rosetti, ministru secretar de stat la Departamentul Educaţiei Naţionale ;
I. Sichitiu ministru secretar de stat la Departamentul Agriculturii şi Domeniilor ;
Gr. Geor escu, ministru secretar de stat la Departamentul Lucrărilor Publice şi
Comunicaţiilor ;
Dumitru I. Popescu, ministru secretar de stat la Departamentul de Interne ;
Gh. P. Docan, ministru secretar de stat la Departamentul de Justiţie ;
I. Iacobici, ministru secretar de stat la Departamentul Apărării Naţionale ;
N. Stoenescu, ministru secretar de stat la Departamentul de Finanţe ;
P. Tomescu, ministru secretar de stat la Departamentul Muncii, Sănătăţii şi Ocro- 
tirilor Sociale ;
G. Potopeanu, ministru secretar de stat la Departamentul Economiei Naţionale ;
lt. col. N. Dragomir, ministru secretar de stat la Departamentul Coordonării şi
Statului Major Economic ;
Nichifor Crainic, însărcinat cu propaganda naţională ;
Eugen Zwiedeneck, subsecretar de stat la Departamentul Economiei Naţionale, pen-·
·

g

tru colonizare şi populaţia evacuată ;
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general Gh. Dobre, ministru de stat la Apărarea Naţională, pentru înzestrarea şi1
administrarea armatei ;

Gh, Jienescu, subsecretar de stat la Departamentul Apărării Naţionale, pentru Aer ·
şi Marină ;

Enric Oteteleşanu, subsecretar de stat la Educaţia Naţională, Culte şi Arte ;
A. Pană, subsecretar de stat la Agricultură şi !Domenii ;
C. Pantazi. subsecretar de stat la Apărarea Naţională, pentru armata de uscat ;
M. Vulcănescu, ministru de stat la Finanţe ;
G. Voiculescu, ministru de stat la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor So
ciale ;

V. Dimitriuc, subsecretar de stat la Economia Naţională, pentru petrol şi exploa-
tarea minieră.

26 mai 1941
Ion C. Marinescu, ministrul economiei naţionale, în locul lui G. Potopeanu ;
D. D. Negel, subsecretar de stat la Economia Naţională, pentru aprovizionare.
21 iunie 1941

Prof. Mihai Antonescu, ministru de stat şi al propagandei naţionale, se numeşte
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, cu atribuţiuni de conducător
guvernului, pe tot timpul absenţei mareşalului Ion Antonescu din ţară.

al

29 iunie 1941
Mihai Antonescu va exercita şi funcţia de ministru de externe.
12 iulie 1941
lng. C. Buşilă, ministrul lucrărilor publice şi comunicaţiilor, in locul lui Gr. Geor-
gescu ;

C. Dănulescu, subsecretar de stat la Muncă, Sănătate şi Ocrotiri Sociale.

25 septembrie 1941
Ion Antonescu preia şi Ministerul Apărării Naţionale.
23 ianuarie 1942
General C. Pantazi este numit ministru al apărării naţionale, post cedat de Ion
Antonescu.

15 august 1942

I. Petrovici, ministrul culturii naţionale şi al cultelor ;
prof. I. N. Finţescu, ministrul economiei naţionale, in locul lui I. C. Marinescu„
care trece la Justiţie, in locul lui P. Docan.

17 septembrie 1942

General Gh. Dobre, ministrul lnzestrării armatei şi producţiei de război.
"
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26 septembrie 1942
Al. Neagu, administratorul Băncii Naţionale, este numit ministru de finanţe ;
Aurelian Pană este numit ministrul agriculturii şi domeniilor.
1 ianuarie 1943
ION ANTONESCU, Conducătorul Statului ;
Mihai Antonescu, v i cepreş edinte al Consiliului de Miniştri ;
I. Petrovici, mi n is trul culturii naţionale şi al cu ltelor ;
general D. I. Popescu, ministru de interne ;
P. Tomescu, ministrul sănătăţii ;
I. C. Marinescu, ministrul j ustiţiei ;
ing. C. Buşilă, m inist ru l lucrărilor publice şi comunicaţiilor ;
general de divizie c. Pantazi, m inistrul apărării naţionale ;
general de divizie Gh. Dobre, ministrul înzestrării armatei şi al producţiei de război ;
Aurelian Pană, ministrul agri culturi i şi domeniilor ;
AI. Neagu, ministru de finan ţe ;
I. N. Finţescu, ministrul economiei naţionale ;
arh. I. D. Enescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii ;
general Gh. Jicncscu, subsecretar de stat al aerului ;
viceamiral Nicolae Păiş, subsecretar de stat al marinei ;
general Victor Iliescu, subsecretar de stat al educaţiei extraşcolare ;
Mircea Vulcăncscu, subsec retar de stat la Finanţe ;
dr. c. Bănulescu, subsecretar de stat la Ministerul Muncii ;
general Const. S. Constantin, subsecretar de stat "u aprovizionarea armatei şi a
populaţiei civile ;

prof. I. C. Petrescu, subsecretar de stat la Cultura Naţională şi Culte ;
prof. Alex. Marcu, subsecretar de stat la Propaganda Naţional ă ;
Titus Dragoş, subsecretar de stat cu românizarea, colonizarea şi inventaral ;
general Const. Z. Vasiliu, subsecretar de stat la Interne ;
Petre Strihan, subsecretar de stat la Interne ;
Stavri Ghiolu, subsecretar de stat la Industrie şi Comerţ

(La şedinţele guvernului de mai su s participau nemijlocit şi : general C.
Voiculescu, guvernatorul Basarabiei, general· C. C'\lotescu, guvern atorul Bucovinei,
prof. G. Alexianu, guvernatorul Tran snis triei , precum şi Al. Ottulescu, guverna
torul Băncii Naţionale).
.

20 februarie 1943

General N. Şova, n um i t subsecretar de stat al marinei, în locul lui N. Păiş.
21 februarie 1943
General Gh. Dobre, numit min istrul economiei naţionale, în locul lui I. N. Finţescu,
demisionat.

3 aprilit 1944

Prof. Gh. Netta, numit ministrul finanţelor, în locul lui Al. Neagu, care trece ad
ministrator la Banca Naţională.
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23 august 1944

GENERAL CONSTANTIN SANATESCU, preşedintele Consiliului de Miniştri ;
Iuliu Maniu, ministru secretar de stat ;
Consta"ntin Brătianu, ministru secretar de stat ;
Lucreţiu Pătrăşcanu, ministru secretar de stat ;
Constantin-Titel Petrescu, ministru secretar de stat ;
general Mihail Racoviţă, ministru secretar de stat la Departamentul Apărării Na
ţionale ;
Grigore Niculescu-Buzeşti, ministru secretar de stat la Departamentul Afacerilor
Străine ;
general Aurel Aldea, ministru secretar de stat la Departamentul Afacerilor Interne ;
general Gheorghe Potopeanu, ministru secretar de stat la Departamentul Economiei
Naţionale şi Finanţelor ;
general Nicolae Marinescu, ministru secretar de stat la Departamentul Muncii şi
Sănătăţii Publice ;
Dimitrie D. Negel, ministru secretar de stat la Departamentul Agriculturii şi Do
meniilor ;
general Constantin Eftimiu, ministru secretar de stat la Departamentul Lucrărilor
Publice şi Comunicaţiilor ;
.
general Ion Boiteanu, ministru secretar de stat la Departamentul Educaţ1e1 Na
ţionale ;
Lucreţiu Pătrăşcanu, ministru ad-interim la Departamentul Justiţiei ;
general Emil Gheorghiu, ministru subsecretar de stat la Ministerul Apărării Na
ţionale ;
viceamiral Ion Georgescu, ministru subsecretar de stat la Ministerul Apărării
Naţionale ;
viceamiral Alexandru Gheorghiu, ministru subsecretar de stat la Ministerul Apă
rării Naţionale ;
general Gheorghe Liteanu, ministru subsecretar de stat la Ministerul de Interne ;
colonel Dumitru Dămăceanu, ministru subsecretar de stat la Ministerul de Interne.
.

4 noiembrie 1944
GENERAL CONSTANTIN SANATESCU, preşedintele Consiliului de Miniştri ş i
ministru ad-interim al Departamentului Războiului ;
Petru Groza, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri ;
Lucreţiu Pătrăşcanu, ministru secretar de stat la Departamentul Justiţiei ;
Constantin Vişoianu, ministru secretar de stat la Departamentul Afacerilor Străine ;
Gheorghe Pop, ministru secretar de stat la Departamentul Cultelor şi Artelor ;
Constantin Brătianu, ministru secretar de stat la Departamentul Producţiei de
Război ;
Nicolae Penescu, ministru secretar de stat la Departamentul Afacerilor Interne ;
Mihail Romniceanu, ministru secretar de stat la Departamentul Finanţelor ;
profesor Daniel Danielopolu, ministru secretar de stat la Departamentul Sănătăţii
şi Asistenţei Sociale ;
Aurel Leucuţia, ministru secretar de stat la Departamentul Economiei Naţionale ;
profesor Ion Hudiţă, ministru secretar de stat la Departamentul Agriculturii şi Domeniilor ;
Ştefan Voitec, ministru secretar de stat la Departamentul Educaţiei Naţionale ;
Lothar Rădăceanu, ministru secretar de stat la Departamentul Muncii ;
profesor inginer Gheorghe Ni co lau ministru secretar de stat la Departamentul Asi
gurărilor Sociale ;
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ministru secretar de stat la Departamentul Comunicaţiilor ;
Virgil Solomon, ministru secretar de stat la Departamentul Lucrărilor Publice ;
profesor Gheorghe Fotino, ministru secretar de stat la Departamentul Cooperaţiei ;
profesor Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, ministru secretar de stat la Departamentul
Minorităţilor ;
,

26

-

cd. 685
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Dimitrie Dămăceana, subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri,
pentru legătura cu Aliaţii şi aplicarea armist iţiulu i ;
Sabin Mlnuilli, subsecr:tar de stat la Preş ed inţia Consiliului de Miniştri, pentru
Lucian Burchi, subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Min iştri , pentru
organizarea statului ;
aprovizionare ;

general Virgil Stănescu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, pentru
Sigu ranţa Statului ;
Dimitrie Nistor şi Teohari Georgescu, subsecretari de stat la Ministerul Afacerilor
Interne, pentru chestiuni administrative ;
general Ilie Creţulescu, subsecretar de stat la Ministerul Războiului, pentru armata
de uscat ;
contraamiral August Roman, subsecretar de stat la Ministerul Războiului, pentru

general Gheorghe Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Război ului , pent ru
aviaţie ;
Emil Ghilezan, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor ;
profesor Victor Papacostea, subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale ;
Constantin Zamfirescu, subsecretar de stat la Ministerul Producţiei de Război ;
Romulus Zăroni, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor ;
inginer Tudor Ionescu, subsecretar de stat la Ministerul Economiei Naţionale ;
Mihail Rliutu, subsecretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor.
marină ;

6 decembrie 1944
GENERAL ADJUTANT NICOLAE RADESCU, preşedintele Consiliului de Miniştri
şi ministru ad-interim al afacerilor interne ;
dr. Petru Groza, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri ;
Lucreţiu Pătrăşcanu, ministrul justiţiei ;
Constantin ,Vişoianu, ministrul afacerilor străine ;
Gheorghe Pop, ministrul cultelor şi artelor ;
Constantin Brătianu, ministrul producţiei de război ;
Mihail Romniceanu, ministrul finanţelor ;
Daniel Danielopolu, ministrul sănătăţii şi asistenţei sociale ;
Aurel Leucuţia, ministrul agriculturii şi domeniilor ;
Lothar Rădăccanu, ministrul muncii ;
Ştefan Voitec, ministrul educaţiei naţionale ;
profesor ing. Gheorghe Nicolau, ministrul asigurărilor sociale ;
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ministrul comunicaţiilor ;
dr. Virgil Solomon, ministrul lucrărilor publice şi al refacerii ;
prof. Gheorghe Fotino, ministrul cooperaţiei ;
prof. Gh. Vlădescu-Răcoasa, ministrul naţionalităţilor minoritare ;
general Ion Negulescu, ministrul războiului ;
dr. Sabin Mănuilă, subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, pen
tru organizarea statului, a statisticii şi inventarului ;
Lucian Burchi, subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, pentru
aprovizionare ;
general Virgil Stănescu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, pentru ·
Siguranţa Statului ;
Dimitrie Nistor şi Tcohari Gcorge.�cu, subsecretari de stat la Ministerul Afacerilor
Interne, pentru chestiuni administrative ;
general Dumitru Petrescu, subsecretar de stat la Ministerul Războiului, pentru
armata de uscat ;
contraamiral August Roman, subsecretar de stat la Ministerul Războiului, pentru
marină ;
general Gheorghe Vasiliu, subsecretar de stat la Ministerul Războiului, pentru
aviaţie ;
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Emil Ghilezan, subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor ;
prof. Victor Papacostea şi Dumitru CApătineanu, subsecretari de stat la Ministerul
F.ducaţiei Naţionale ;

Constantin Zamfirescu, subsecretar de stat la Ministerul Producţiei de Război ;
Romulus Zăroni, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor ;
ing. Tudor Ionescu, subsecretar de stat 1 a Ministerul Economiei Naţionale ;
Mihail Ri\utu, subsecretar de stat la Ministerul Comun icaţiilor.
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mânii 77
American Joint Distribution Commit
tee 1
Anglia - evreii din ........, 97
Antonescu, Ion - Conducătorul Sta
tului 9 ; „apărarea rasială a româ
nilor" 87 ; concepţia despre români
zarea şi deziudaizarea societăţii ro
mâneşti 36, 46, 74, 87, 91-94, 97 ;
-ordin de executare a evreilor 42 :
organizarea detaşamentelor de muncă
94 ; organizarea serviciului de ur
mărire a evreilor 91 ; pedepse spe
ciale pentru
evrei 7 4 ; plan de
ghetoizare 92

aparate radio, vezi interdicţii pentru
evrei
apartenenţa - condiţie de dobândire
a cetăţeniei române 1 ; vezi şi cetă
ţenia
apărarea fiinţei etnice 33 ; -.. sângelui
românesc 3, 4, 87 ; vezi şi sAnge
aprovizionarea în pieţe publice, vezi
restricţii pentru evrei
arhitecţi (evr.) :
radiaţi din Colegiu
58 ; statutul celor în servicii publice
76 ; vezi şi statutul militar
articolul 7. vezi Constituţia
Auschnitt. Max - averea lui 92
Austria 1
Austro-Ungaria 1
autorizaţii de călătorie pentru evrei ordine circulare ale Mini.-;terului de
Interne 98 (6 sept., 12 dec. 1 941, 1 5 ian.,
:JO ian., 2 mart., 4 mai, 16 mai,
2 iun.. 8 iun., 17 iun., 3 iul., 6 iul.,
24 aug., 21 sept., 26 sepl, 5 ool,
1 1 oct., 18 nov.
1942 ; 20 rnal'lt.,
30 mart., 3 mai, 6 iul., 24 iul., 7 aug.,
28 aug. 1943)
avocaţi (evr.) : restricţii de practicare
a profesiunii 3, 15 ; reintegraţi 103

B

Bacău - evreii din ..-. 92
Bally, Solomon - asimilat cu românii

Antonescu, Mihai - despre români7.are şi problema evreiască 35, 73,
91-96 ; vezi şi lista guvernelor

77

Banat - evreii din -.. 1,2
Baroul avocatilor - eliminarea evr.
din ........, 3, 15 ·
Bart, Jean 54
Basarabia 93 ; administrarea ._.., 46,
95 ; evreii din _, 1, 2, 46, 97, 100 ;
extinderea românizării în _, 46, 67 ;
vezi şi românizarea

* Cifrele indică numerele documen
telor.

** Evr.
=
-evreu, evreL

prescurtarea

cuvintelor
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Bălcescu, Nicolae - naţionalismul tra
diţional al 1 ui
3
Belciugăţeanu, Anita - asimilată cu
românii 77
biroul de voiaj şi turism, vezi româ
nizarea 22
Blatt, Nicolae - asimilat cu românii

Centrul

77

Botoşani - evrei din ,._, 94
Brăila - drepturile străinilor din

,._,

•

R.Jmânizare

35.

_,

_,

,._,

_,

1, 2, 100

expropriere.a ior

cimitire evreieşti
67,

95 ;
ex
67 ;

.

,._,

82

colegiile studenţilor evrei 101 � vezi
şi învăţământul
Colegiul inginerilor - eliminarea evr.
din
58
Colegiul medicilor - eliminarea evr.
din
19.

·.

96,

100
.
bunuri comunitare, vezi roman.1Z?r�a
bunuri „părăsite" de evrei - �di:nm1s
trarea lor 73 ; vezi şi romanizarea
Buşilă, C., inginer � despre „jidani··
96 ; vezi şi lista guvernelor
Buzău - evreii din
94
,._,

de

Cerban, Alexandru - asimilat cu ro
mânii 77
Cernăuţi - evreii din
95
cetăţenia evreilor din România : acor
darea
1, 2 ; fără drept la --.
1 , 2 ; pierderea dreptului l a '":"""' _ 74 ;
respinşi de la
1, 2 ; rev1zu1rea

,._,

35

Brătianu, Ion C. 35
Brătianu, Vintilă 93
Bucovina 93 ; administrarea
46,
evreii din ,._, 1, 2, 4 6, 97, 100 ;
tinderea românizării în ,._, 46,
vezi şi românizarea
Bucureşti - evreii din
92, 94,

Naţional

37, 44, 55. 66, 72, 73, 75, 86, 88

,._,

,_,

,...._,

Comisariatul general
mele evreieşti 48, 8 1

pentru

probLe

comisarii românizării : atribuţii 13, 22,
28 ; desfiinţarea
28
_,

Comisarul general pentru
evreieşti 48, 8 1

problemele
:

'

· ·

„

Comisiunea pentru evaluarea proprietăţilor urbane evreieşti 44
com unităţile evreieşti : atribuţii" 4 7 , 98
(15 ian. 1942) ; exproprierea b_� 11ur} :
lor
G7 99 ; subordonarea � ca-•
tre Centr � la Evreilor din România
51, 5 7, 9 8 ; vezi şi Centrala Evreilor
din Românifl

c

·

interzisă
calificarea profesională
pentru evrei 68
Callimachi, Scarlat, domn al Moldovei
35 ; Codul Callimachi - prevederi
pentru evrei 35
Candrea, Aurel I. - asimilat cu ro
mânii 77
Capitala, vezi Bucureşti
Carol I de Hohenzollern, rege al Ro
mâniei 35
ca··te de liberă profesie, vezi actori
(evr.) 21
case de filme, vezi românizarea 22
case de rugăciuni (mozaice), vezi si
nagogi
categoriile de evrei, vezi evreii
Călăraşi, judeţul - evrei la muncă
obligatorie în
94
căsătorii mixte : etnia evreiască a des
cendenţilor din
3, 12, 14, 16, 18,
22, 34, 40, 43, 54, 64 ;
condiţie
de exceptare de la aplicarea unor
legi 35, 65, 87 ; interzicerea Căsă
toriilor
4
Câmpulung Moldovene�c. judeţul românizarea bunurilor L·vreilor din .
� 73
ceang!ii - b 1murile lor 97
Centrala Evreilor din România 47, 48,
53-57, 59, 60 ; vezi şi comunităţile

'

___,

·

Consi liul de Patronaj al Operelor So
ciale 73 :
beneficiar al unor taxe
plătite de e v r. 80 ;
proprietar a l
morii „Herdan" 83
,_,

,_,

Consi l iul General Evreiesc 99-103
Constanţa - evreii din

,._,

3, 94

Comtituţia - evreii în ConstituţiileRomâniei 1, 3 ; suspendarea
!J ;
vezi şi 10-1
,_,

contracte de închiriere - evreii nu
benefici•au de prelungirea de
64,
72
controlul societăţilor străine şi evre
ieşti, vezi românizarea 13, 28, 3 1 , J:?
corporatism totalitar 4
creanţele ipotecare, vezi românizarea şi
Centrul National de Românizare
Crişana, jude ţ ul
evreii din
1, 2
Cultul mozaic :
asigurarea libertăţii
3 ; restricţii pentru ._., 7, 8, 3 3 ; vezi
şi evrei i, definiţia no�:unii
curăţirea străzilor de către evrei ordinul mareşalului Antonescu 98 (2
apr. 1942)
,..._,

,_,

_,

_,

,_,

·-
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,_,

Daniel, Gh. M.
77

dine de e va cu are 98 (18 ma i , 2'1
mai 28 mai 3 iulie, 13 iulie 1 943) ;
rev � care-d or'dinului de
98
evreii : asimilaţi în totul sau în parte
cu românii îi ; categorii de
3, 92 ;
cetăţeni s trăini - bunurile. lor
·
31, 32, 69 ; definiţi.a noţiunii de
3. 4, 12, 14, 16, 1 11', 22, 24, 3 1 , 34,' 35,
40, 43, 54, G4, G7, · GB ;
exceptaţi
3, 14, 16, 35, 65, 67, î5, ' î6, 77, 87 ;
utili
ecunomii=1
n a (.: o n 1 ; e (w i rt
schaftlich Wertvoll) 94
excluderea e�-rei.Jor din armată, vezi
statutul militar
expert german în problema evreiască colaborarea cu guvernul român 95
exproprierea bunurilor e\' reieşti, vezi.
·românizarea şi C e n trul Naţional .de
Români zare

D
-

,.._

asimilat cu . românii
'

-

Daniel Ion '-- asimilat cu' _ ţomânii 77
Paniel S.M. - asimil�t J1:1 ' romănii 17
.
Dante,· Alfgh i e ri :l
Da vidovid, M. 99-103
��p,f e ţomâni
Dănule s c u , c:_ � r·
;
zare 95 ; vezi şi' listă guvernelor
debite de vânzare a produselor C.A.M.
- anularea autorizaţiilor
pentru
evr. 1 7
definiţia noţiunii de evreu, vezi evreii
d en unţător - prime pentru
62, 7fJ
d epunerea rufăriei necesare armatei
47 56, 90 ; vezi şi obligaţi i pt. evr.
de
amente de muncă
obligatorie,
�i munca obligatorie
Dobrogea - evreii din
3
Dolj, judeţul - evrei la muncă obli
gatorie în
94
domiciliu administrativ
condiţie de
dobândire a cetăţeniei române 1 ;
,
vezi şi cetăţeni.a
Dorohoi, jude\ul : evreii din ':'"--' 94 ;
românizarea bunuril9r evireilor din
7:l ; vezi şi românizarea
.

:

,._,

,._,

.......,

· .

�A

,.._

:

" ·.

,._,

�

·

,._,

F

,._,

fabric[t de medicamente, vezi �o mâ
nizarea 52
farmaciile evreieşti, vezi românizarea
1 1. 52
farmacişti (evr.) : interdicţia de a pro
fesa 1 1 , 52 ; vezi şi statutul militar
Fălticeni - evreii din
92
Federaţia
Uniunilor de Comunităţi
Evreieşti - dizolvarea
53 ; vezi
şi Centrala Evreilor din România
fiinţa etnică a românilor - . apărarea
ei 33

�-

.

,._,

dovadă de scutire de · ni.tincă obliga
torie 55, 78, 84, 85 ; vezi şi Ccinsi�
liul de Patronaj al Operelor Sociale
Dragoş, T.
despre originea etnica
română 97 ; vezi şi lista guvernelor
.

.......,

,._,

-

dreptul de preempţiune în favoarea
statului, vezi românizarea 28, 3 1 , 32

Fi lderman,

d rogherii - vezi românizarea
dublarea pedepsei pentru evrei, vezi
pedepse pentru evrei

Wilhelm,

dr.

finanţarea românizării 45

99-103

Focşani - evre i i din ,-.:, 92

francmasoni - urmărirea lor 9 1

dublarea personalului evre�esc cu ro
mânii, vezi personal evreiesc
Duca, Ion Gheol'ghe 59

Friinkel, Paul 8 9
funcţionari publici (evr.) : licenţierea
3
reintegrarea lor 107
,.._,

�

E

G

emigrarea evreilor 1, 100
Eminescu, Mihai - naţionalismw lui
,._, 3
Enăchescu, Matilda Maria I. - asimi
lată cu românii 77
evacuarea.
evreilor (iunie 1941) 94 ;
autori:ziarea întoarcerii .după lucruri
98 (1 octombrie 1941) ; d esigilarea
şi sigilarea locuinţelor 98 (1 octom-:
brie 1941)
evacuaţi din mediul rural 98 (21 . no
iembrie 1941, 4 mai 1942) ; noi or-

Galaţi

-

evreii

din

,._,

92

Germania : beneficiar al românizării ·
96 ; relaţiile
cu R omâni a 92
,._,

ghetoizare - plan de
An tonescu, Ion

.......,

92

;

vezi şi

Gingold, Josef, N. Ferdinan d, medic
- asimilat cu românii 77 ; preşe
dintele Centralei Evreilor 60
Goebbels, Joseph 92
Goring, Hermann, Reichsmareşal
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96

Grilmberg-Teţca.ni,
·cu român ii 77

I

Iancu - asimilat

intruniri şi mani festaţi i : interdicţii
generale 20 ; pentru evrei 20

H

evrei : cei cu
de .stat 14 ;
eliminarea din şcolile de stat 14 ;
retragerea dreptu lui de publicitate
pentru şcolile evreieşti 14 ; reveni
rea in drepturi 101

invăţământui pentru

.dTept la învăţământul

Herdan , Max 83 : Melania 83 ; moara
83 ; vezi ş i Consiliul de Patronaj al
Operelor Sociale
Himmler, Heinrich 92
Hiott, Corutantin V. - asimilat cu
românii 77
Hitler, Adolf, Filhrer-ul 96

J

- din tirguri 92, 97 ; ingi
96 ; problema ._, 94 ; taxe
plătite de ,...._, 92

„j idanii"

I

neri

laoobici, I., general - măsuri pri v ind
evreii 94 : vezi şi lista guvernelor
lacovescu, Aurel - asimilat cu ro
mâ n i i 77
Iaşi - evreii di n ,...._, 42, 92, 94, 100
impozit eicaepţional de reîntregire -

„jidovi" 3

K
Karmitz,

pentru evrei, împătrit 61

indemnitate - pentru bunuri
priate 12, 24, 35

Karmitz, Leonty
mânii 77

indigenat - condiţie de dobândire a
cetăţeniei române I ; vezi şi. cetă

Keitel,

l, 2

30,

feld mareşal

92

-

asimilat cu ro-

8 dec. 1941) ; vezi şi 105

Lecca, Radu, vezi Comisarul general
pentru probleme evreieşti 48

Legea pentru dobândirea şi pierderea
aţio alităţi i romAne (1924) 1

n

n

Legea şi Regulamentul pentru consta
tarea originii etnice 97
Leonty, Isidor - asimilat cu românii

77

E., general de d ivizie 42 ;
despre măsuri antievreieşti 94

Leoveanu,
,__.

privind

lichidarea
Centrul

lor ;

bunurilor
evreieşti, vezi
Naţional de
Românizare

livret milltar cu menţiunea ,,evreu", vezi
statutul
militar �i semne distinc

vezi 13.'li
„iudeo-masonerie"

ro-

lagăre : in ternarea evreilor 1n ,...._, 20,
30, 74, 78, 94, 98 (31 iul., 25 aug.,

revizuirea cetăţeniei 1

- executarea

cu

L

Italia - capital italienesc 92 ; Risor
giment.o în ,...._, 4

„iudeo-comunişti"

asimilat

Mihail 35 ; naţionalis
mul tradiţional al lui ,__. 3

Ionescu, Take, 59

circulara

ro-

Kogălniceanu,

interd icţii pentru evrei : angajarea de
creştini în servicii casni ce 87 ; căsă
toria cu români de sânge 3 ; condu
cerea de autovehicule 63 ; converti
rea la creştinism 33 : posedarea de
proprietăţi .rurale şi urbane 1 2, 18,
35, 36, 37, 39 ; posedarea aparatelor
de radio recepţ ie 40 ; practicarea d e
meserii 38, 68 ; practicarea profesi
unilor libere 6, 10, 1 1 , 15, 19, 21, 29,
58 ; serviciul în armată 3, 25, 43 ;
şcolarizarea in învăţământul de stat
14 ; vezi şi restricţii

-

Wilhelm,

Klau.sfeld, Moreno
mânii 77

ingineri (evr.) : fără drept de practi
care a profesiunii 58 : internarea
în lagăre de muncă 94 ; statutul
din servicii publice 76 ; statutul ,...._,
după august 1944 103

Dumitru

cu

KiUingier, Manfred von 76, 92, 95, 96

ţenia

Juca,

a.similat

Joseph

mânii 77

expro

instanţe de revizuire a cetăţen iei

_,

91

tive
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Neubacber, H. d r. - expert german
la Bucureşti 92
nominalizarea
acţiunilor
societăţilor
anonime, vezi ro mâni zarea 13, 3 1 , 32
nume român eş t i - nu pot fi dobân
dite de evrei J
Niknberg - legile de la ...... 4, 54

M
.:Malaxa, Nicolae
Manailescu, Millail

guvernelor

averea lui . 92
.
.
3 ; · vezi
şi IL'ita

.Maramureş - evreii din

,_,

1,

2

Marghiloman, Alexandru 59
Mazz:ini , Giuseppe 4

,măsuri de ·-stg lt'l'llnţă - impotriw' evreilor 74
.
.
măsuri pentru restabilirea evreilor m
drept1lri 99-107
.
medici (cvr.) : el i minarea _, din cole1.Egiu 19 ; interdicţii pentru --: în
p racticarea profesiunii 19 : reţinm1rea ........, în oolegiu 19 ; statutul ,_,
76 ; v� . şi
din servicii publ i ce

o
obligaţii pentru evrei

3, 41, 47, 56,
6 1 . 90
Oficiul lichidării patrimoniului
Cen
trului NaUonal de Românizare 106 :
vezi şi Cen tru l Naţional de Româ
nizare
operă constructivă, vezi românizarea şi
Centrul Naţi onal de Romlnizare
ordine circulare privind evreii,
vezi
Ministerul Afacerilor Interne
o rgan izarea muncii naţ iona le 41 ; vezi
şi munca obligatorie
ostatici (evr.) 94, 98 (16 oct. 1941, 9
febr. 1942)

semne d isti ncti ve şi statutul militar
· meseriaşi (evr.) : anularea c ărţ ilor de
capacitate
şi
interdic�:a de cali
pentru ,_, 68 :
fi;c.are profesională
rechiziţionarea ,....., pentru armată 94,
98 (Jl iul. 1941) ; rei ntegrarea _... ln
m uncă 103
Mihai I, rege al României 9
Ministerul A faceri lo r
Interne - or
dine c irculare privind evreii 98

p

Ministerul Apărării Naţionale - mă�

Pach, Marcu M iş u - asimilat cu ro
mânii 77
Panciu - aşezare românească şi cre
ştină 70 ;
excluderea
elementului
evreiesc din -..-. 70

suri împotriva evreilor 94, 95 ; vezi
şi stat utul militar
Ministerul Economiei Naţionale - a
tributii privind românizarea 28
M in ister ul Muncii, Sănătăţii şi Ocro
tirilor Sociale - atribuţ i i priv i nd
românizarea 16, 55, 78, 8 1 , 84, 85 ;

Pantazi, C., general - despre româ
nizare 95 ; măsuri pri�nd evreii 94 ;

vezi şi Comisariatul general pentru
problemele ev reieşti .
.
�carea legionară - singura nuşcare
recunoscută 9
Moara România Mare" , vezi Con.'\i
linl d; Patronaj al Operelor Sociale

Moldova :

danii"

vezi şi li.sta guvernelor
Paris, vezi tratatele de pace
Partidul Evreiesc 100
Partidul Naţiunii 3 ; evreli
înscrişi în -.J 3

patrimoniul statului, vezi românizarea
�i Centrul Naţional de Români zare

evreii din -.. 92, 94 : „ji
din
97 ; „jidovii" din. -..

pedepse pentru evrei : condamnarea la

..._,

35
munca de folos obştesc, ve z i
munca
obli.gatorie
munca ob li gatorie 25, 29, 41, 43, 50,
78, 110, 94, 96, 98, 102 ; vezi şi sta
tutul militar

Muntenia - evrlii din

n u pot fi

moarte 71, 89 : deportarea dincolo
Bug 74 ; domiciliul obligatoriu
74 ; dublarea pedepselor în raport
cu n eev rei i 20, 30, 42 ; execuţii fără

de

condamnare

prin demers procesual
lagăr ca mAsură

42 ; internarea în
administrativă 74

-..-. 94

permise de conducere a autovehicule
lor - retragerea lor de la evrei 63
vezi şi 98

N

personal evreiesc : concedierea ........, din
intreprinderi 16, 55 ; dublarea

Nanu, f'.C., diplomat român 89
• naturalizarea evreilor : individuală
1,
3, 74 ; în bloc 1, 3, 74 ; vezi şi ce
tăţenia şi Constituţia

cu români 16, 55, 84, 85 i prelun
gir ea menţ ine ri i ...... 16, 55, 78
-.J
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personalităţi evreieşti - asimilarea lor
cu românii 77

ciliere în anumite zone 94, 9 8 : vezi
şi. interdicţ(i
revizuii�ea cetăţeniei, vezi cetăţe'n ia
Ribbentrop, Joachim von 92
Roman - ev rei i di n ,_, 92
Romanaţi, judeţul - evrei a duşi la
munc ă obligatorie în ,_, 94
românizarea bunurilor 12, 1j, 17, 18, 22.
24 , 28, 31, 32, 35, 36-39, 44, 46, 51,
. 52, 62, 64, 66, 67, 6 9 , 72, 73, 7 9 , 82,
!13, 86, 88, 92, 93, 95, 98, p9, _1 0 7 ;
. ,__. personalului din întreprinde ri 16.
55, i'D, .34, 85, 95, 9G, 1 0 3 : -. . ca
po)i.ţică µe stat 3, 26, 28, �5, .36,. 37.
45, 86, 91-97
nosenthal, S. - asim ilat c u
româ
, nii 77 : .
Rosetti, Radu, .general - despre ro
mânizare 95 : vezi şi l ista guver
nelor
Rusia ) , 97

Petrovioescu, C., general 91 ; vezi şi
lista guvernelor
Popescu, I„ general - despre ordi

nele Conducătorului Statului privind
evreii 94
Prahova, judeţul - evre:i din � 94
pr i ma tul etnic - a � i gura rea � 28
procedura reyizuirii cetăţeniei 1 , 2
procla marea legii sâng'elui 3 ; \;ezr şi
·rasă şi sânge
proporţia proprietăţilor evreie�ti,
·
români zairea

vezi

proprietăţi evreieşti, vezi · românizarea
proprietăţi rurale, ve:â
roman i za rea
12, 18, 39
proprietăţi urbane, vezi romăn;zarc a

35, 36

purificarea de
36, 92-97

evre i eşti - 35,

elemente

s

R
rasă :

ariană

4 ;

concepţia

sabotarea

despre

,......., 4 ; --. evreilor 3, 4, 3 3, 54, 87 ;
unitatea de ,......., 3, 4
,.......,„

S�int

Rădăuţi, jUdeţul - romaruzarea bu
nurilor evreilor din __, 73 ; vezi ş i
românizarea
războaiele României - evreii în �
1, 3 ; vezi şi. evreii exceptaţi „
Râmnicu-Sărat -

evrei i

din

--. 94

muncă,

Sanielevici,
nii 77

vezi

să li

registrul de naţLonalitate 1, 2
regimului

evreilor

Regulamentul de funcţ iona re a
tralei Evreilor 57

restLtuir�

evreilor

în

muncă

vezi

româ ni zare
tratatele

de pace

H.

-

asimilat

cinematograf ;

Sătmar - evreii din

vezi

cu

româ

româ ni za

l, 2

sânge :
apă rarea ,......., românesc
3, 4,
33 ; ,_, criteriu
de ierarhizare
a
drepturilor 3 : ,..,_, criteriu moral şi
j urid ic 3, 4 : ,_, evreiesc 3, 4, 33 ;
,..,_,
românesc 3, 4 ; vezi şi rasă

48,

Schmi d t, Iosif,
mân ii 77

C en 

,_,

F. - asimilat cu ro

sC'utire de muncă ob l i ga tor ie 25, 29, 55,
78 : vezi şi munca ob ligato r ie

Regulamentul privind revizuirea cetăţeniei 1

reintegrarea

de

ren 22

regimul general al cultelor : constata
rea existenţei Cultului mo za ic 7, 8 :
protejarea cultelor creştin şi maho
medan 7, 8 ; vezi şi C u l tul mozaic

reglementarea
57, 81

Germain,

de

sancţiuni pentru evr. : ascunderea ori. ginii etnice 3 ; căsătorie cu român ii
de sânge 4 : declaraţii false la recen
�ământul de sânge 54 ; deliCtul de
s abotare a român i z ări i 1.6, 6 � ; .. în
toarcere · ilegală din Transnistria 71 ;
speculă, şi sabotaj 74 : sustragere d e
la aplicarea legii privind stocurile
de î mbrăc ă minte 4 7 ; vezi ş'. pe
depse pentru evrei

recensământul
gene ral
al
populaţiei
din : 1 9 1 2 3 ; __, 1930
3,
103 ; ,.._,
1941 27 ; ,_, în Basarabia şi Buco
vina 95 : --. pentru locuitorii având
sânge ev reiesc 27, 43, 54
rechiziţionaţi
pentru
munca obligatorie

operei

# . combaterea --. 62

semne şi inscripţii dist i nctive : „evreu"
pe livretul militar 43 ; medic „evreu"
19 : semne distinctive pe uniforme
militare 29 : steaua cu şase colţuri
98 (sept. 1941) ; „teatru evreiesc" 1 0

103

bunurilor · evreieşti 99

restricţii pentru ev,rei : de · aprovizio nare 98 ; de călătorie 98 : de domi-
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servicii casnice la evrei, vezi inter
dictii 87
s inagogi :
exproprierea de ._, li7 :
funcţl.ona rea
8, 98 (15 apr. HJH ) ;
î nchiderea
8 :
rechiziţionate
99
Sinaia - munen evreilor Ia şose l e
în
96
societăţi cu capital evreiesc, vezi ro
mânizarea 13, 28, 31, 32
„�o1'uţia finală" (preconizată pentru e
vrei) 92
spitale şi case de sănătate evreieşti,
vezi românizarea şi Centrul Naţio
nal de Românizare
starea juridică a evreilor 3
emigrnStatele Unite ale Americii
rea evreilor în
1
statul român : autoritar şi totalitar 3 ;
naţional-legionar 9, 19 ; naţionali�t.
creştin şi totalitar 7
statul rusesc, vezi Rusia
statutul evreilor 100
statutul militar pentru evrei 3, 25,
29, 43, 102 ; excluderea de la 5er
viciul militar 3, 25, 29, 43 : livretul
militar pentru evrei 43 ; prevederi
speciale pentru titraţi 25, 29, 43, 96,
102 : rechizi\·:onaţi pentru armată 29,
94, 98 ; vezi şi munca obligatorie
steaua galbenă, vezi semne distinc

suprimarea dreptului la muncă pen
tru evrei 103 ; vezi şi personal evreiesc
suspendarea aplfcării unor legi 65

.

,_,_,

�

,_,_,

Şeicaru, Pamfil
cetăţeniei.

,_,_,

taberele şi coloanele de muncă pen
tru evrei, vezi munca obligatorie
taxe (pentru evrei) : echivalentul mun
cii la zăpadă 98 (10 sept. 1943) ; ._, în
scltimbul stocurilor de îmbrăcămin
te 56 ;
militare 25, 29 ; prestaţie
în bani 98 (10 mart., 8 mai 1943) ;
pentru scutire de muncă obliga
torie 25, 29, 55, 78, 80, 84, 85 ; vezi
şi statutul militar
Târgu-Jiu, vezi lagăre
Târgu Frumos - „jidanii" din ..__, 97
teatrele evreieşti - funcţionarea lor
10 ; vezi şi semne distinctive
Teiş-Târgovişte, vezi lagăre
TeI.eorman, judeţul 19 : evrei Ia muncă ob!igatorje în ._, 94
Titulescu, Nicolae, 93
Tonciu, GI. - asimilat cu evrt: '.i 77
Transilvania 93 - evreii din ._, l,
2, 100
Transnistria : deportarea evreilor în
74 ; instituirea pedepsei cu moar
tea 71 : stabilirea normelor de co
respondenţă 98 (19 iun. 1943)
tratatele de pace (19 19-1920) - pro
blema cetăţeniei şi a minorităţilor
în ._, 1
trecerea frauduloasă a frontierei 89
Trianon, vezi tratatele de pace
Tulcea - �reii din ._, 3 , 94
,...._,

,_,_,

tive

Legaţia

români\.

despre revizuirea

T

�

Stockholm
89

ş

di!l

,_,_,

stocuri de îmbrăcăminte de interes
social, vezi obligaţii pentru evrei
47, 56, 90
Stoenescu. N. 55 ; despre utilitatea
unor evrei 94 : despre românizare
95 ; vezi şi lista guvernelor
Stoicescu, C. - despre dovedirea ori
ginii etnice !l7
Streitman. St. H„ preşedintele
Cen
tralei Evreilor din România 59
Sturdza, Mihail, domn al Moldovei 3
Subsecretariatul de Stat al Coloniză
rii şi Populaţiei Evacuate :18
Subsecretariatul de StGt al Muncii,
vezi Comisariatul General pentru
Problemele Evreieşti
Subsecretariatul de Stat al Româniză
rii, Colonizării şi Invtntarului 38, 106
:Suceava, judeţul : românizarea bunuri
lor evreilor din ._, 73 : vezi şi ro
mânizarea

�

u
ucenici (evr.) : anularea contractelor
pentru ,......, 34 ; interzicerea anga
jării _, 68 ......-. reintegraţi în muncă
103
Ungaria 1
Uniunea Evreilor din România 1, 100,
103
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V

Valerian, Al.
asimilat cu
româ
nii 77
Valerian, Mi ha i l G. - asimilat cu ro
mânii 77
vase şi plutitoare, vezi romi'iniz::irea '.!4
Vech i ul Regat - evreii d i n
I, 2,
-

�

Vulcănescu,
Mircea
despre :
legea
sângelui 54 ; problemele românizării
93, 97 ; vezi şi lista guvernelor

w
Winkle r , Mauriciu
mânii 77

asimilat

cu

ro-

3, 100

Vlaşca, j ud e ţ ul 19 ; evrei
obligatorie în _, 94
vot - excludere de la
narea o bştea scă

�,

la

z

muncă

vezi Adu

Zentler, Michel
cu r o mâ n i i 77
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Micu S.

-

asimilat
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A rh i \"a F2cleraţ i e i Com uni Uiţi l or Evreieşti d i n Româ n i a (Arh. FCE)
A rh 1 \'a M i n i stl' r u l u i Afacerilor Externe (Arh. MAE)
Arhivele S t a t u l u i Bucureşti, Fondurile Min ist2rului de- Interne, M i n i st erulu i Indus
tr iei ş i Comerţ u l u i , M i n i s te r ului Justiţiei ( D i recţia Judiciară), Ministerului Pro
pagandei, Preşe :l in ţ i ei Ccmsiliului ele M i n i � t ri (Cabinet) (Arh. St. Buc.).
„\rhivele Stalu l u i Vrancea
B i b l ioteca Academiei Române ( BAR )
*

*

•

IIIONITOHCL OFICIAL, PARTEA I. L eg i , Decrete, .Jurnale ale Consiliului de
M i ni�tri, Deciziuni ministeriale, Co mu n i c a te , Anunţ uri oficiale (de i n
teres gen eral ) . /Apăr ut � i st;b
t i tlur i l e
„Mon i tor u l · '
�i „Monitorul
Oficial " , I Bucureşti, 1 866-1 944. (ln text : M.O., P. I). 1866, nr. 69 ,
1 8 î9, nr. 232, 13 octombrie ; 1880, n r . 57, 9/21
:Jl mar t i e/ 1 2 apr i l i e ;
martie ; 11/18, nr. 223, 30 decembrie ; 1 9 19, nr. 33, 28 mai ; 1 923, nr. 282,
29 m a rt i e ; 1924, nr. 45, 25 februarie ; 1928, nr. 89, 22 ap r i l i e ; 1938,
n r. 2 1 , 35, 4fl, Sfi, 219, 283, 22 ianuarie - 5 decembrie ; 1 939, nr. 2 73 ,
24 noiembrie ; 1940, nr. 1 42, IB3, IB9, 201, 205, 206, 208, 2 1 1 , 2 1 4 b':5, 2 16,
2 1 7 , 220, 2 2 1 , 231, 233, 240, 243, 256, 257, 26 4 , 2 6 7, 2 6 9, 270, 271, 272, 2 7 4,
275, 281, 286, 287, 300, 303, 26 i unie-24 decembrie ; 1941, nr. 10, 12, 16, 17,

1 8, 3 1 , 32, 37, 39, 4fl, 53, 68, 69, 7 1 , 73, 74, 78, 85, 100, 102, 106, 1 13,
1 24, 145, 1 47, 1 52, 1 33, 164, 1 îO, 1 99, 209, 216, 240, 250, 259, 263, 272, 284,
286, 299, 1 3 i a nu a rie- 1 7 decembrie ; 1942, nr 3, 5, Hi, 16, 23, 26, 38, 45,
50, 54, 56, 59, 63, 66, 67, îO, 93, 100, 1 02, J 24, 152, 155, 162, 165, 1 67, 174,
l î6, 182, 186, 213, 250, 3 i a nu ar i e-25 octombrie ; 1 943, nr. 3, 28, 52, 58,
63, 156, 163, 177, 1 79, 194, 20 1 , 2 04, 205, 209, 210, 250 , 263, 274, 279, 304,
4 i an uar i e-3 1 decembrie ; 1944, nr. 4, 18, 19, 26, 28, 58, 59, 77, 1 1 1 , 1 18,
1 23, 1 4 1 , 1 55, 1 65, 168, 169, 1 72, 1 78, 196, 199, 202, 294, 5 ianuarie.

19 decembrie.
MONITOHUL OFICIAL, PARTEA A II-A,
1 9 4 1 , nr. 1 1 8, 21 mai (M.O„ P. I I ) .

B uc u r eşt i ,

1937,

nr. 1 1 , 5 febr ua ri e ;

MONI TORUL OFICIAL. DESBATERILE ADUNAHJI NATIONALE CONSTITU
n r.
ANTE
A
SENATULUI,
B ucurl'ş l i ,
1 924,
33,
20
februarie,

p. 555-556.

ADUNARII• NAŢIONALE CONSTITU
Bucureşti,
1924, nr. 55, 23 febr u a r ie ,

MONIT')RUL OFICIAL. DESBATERI LE
ANTE
A
DEPUTAŢILOR,
CURIERUL

p. 1 560-- 1 5 6 1 .

ISRAELIT.
Or g an u l
Uniunii Evreilor Români,
Anul X X X I V, Seri a II, nr. 6,
2 2 o c tomb ri e ; nr.
nr. 9, 12 n oi embrie ; nr. 14, lî decembrie.

CONSTITUŢIUNEA R o m ân i ei . Bucuresci,
Titlţi' şi text1Jl în cirilice.

27

- cd. 685

Bucureşti, 1944,
7, 29 octombrie ;

Imprimeria Statului, 1866, 64 p.
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CONSTI TUŢIA Nouă \'Olată de A d unnrea Naţ i onalr1 Con � t i l t1:1nt:1 în ş ed i nţel e de
la 26 şi 2î martie anul 1923. Craiova, „Scrisul Homfmesc", 192:1, 3u p .
COXSTITUTIUNEA.
Promulgată cu decretul Regal N o . 1 3 6 0 din 28 Martie 1923
0
şi publicală în Monitorul Oficial, No. 282 di n 29 Martie 19 2 3 . Bucu
reşti, Imprimeria S ta t ului, 1923, 24 p.
NOUA Constituţie votată de Adun a rea Na\.ionalii Co n s ti t u an tă în şedinţele de la
26 ş i 27 martie 1923. Bucureşti, „Librăria nouii" , Carol P. Sega I ,
[ 1923) , 40 p.
CONSTITUŢIUNEA Regele Carol I I . Promulgată prin Inal t Decret Hegnl nr. 901
din 20 februarie 1938. Publicată în Monitorul Oficial nr. 48, din
20 Februarie 1938. Bucureşti, [Editată ele „Liga Culturalt1 a Româ
nilor" ] , 1938. 31 p. cu portr.
Tiparul Românesc, S.A.
LEGE pentru incurajarea industriei na\ionale. (13 Fevruarie 1 9 1 2). I n : Monitorul
Oficial, nr. 249, 14 (27) febr. 1 9 1 2, p. l l 4G9- 1 1 4î3.
LEGE pentru Utn·: zarea
perso n alu l u i românesc în
într eprin der i . Publ i cată în
„Monit. Oficial", No. 1 6 1 , din 1 6 Iulie 1934. Bucureşti, Ed itura
„Curierul Jud iciar" S.A„ 1934, [G] p. (Biblioteca legilor uzuale adno
t ate, No. 534).
LEGE privitoare la dobândirea şi pierderea na\ ional it;i \ i i române?. ( l'romulga l;"t
cu decret u l regal No. 724 d i n 23 Fevruarie 1 924 şi pub l i cată în Mon i 
torul O f i ci a l , No. 4 1 d i n 2 4 februarie 1924). Inso\ită d e Expunerea d e
motive, rapoartele ş i desbatcrile Adunărilor Legiuitoare c u m şi de
Regulamentul privitor la constatarea naţionalităţii româ n e. Bucu
reşti, Imprimeria Statului, 1 924, 380 p. (Ministerul de Ju� ti ţie).
LEGE şi regulament pentru utilizarea personalului românesc în intreprinderi din
16 Iulie ş i 31 I anuarie 1 935. E d i ţia a I I I-a cu Jurnalul Comiliului de
Mi niştri din 18 Iunie 1 935 şi Decizia M i ni st. de Ind ustrie din 8 Fe
bruarie 1 936. Bucureşti, Editura Lib r ăriei „Un i versala·• Al c a lay & Co,
[ 1 936], 1 2 p . (Colecţia Legilor României, 5 1 ) .
LEGE şi regulament privitoare l a dobân direa ş i p i e r d er ea naţionalităţii române
din 24 februarie 1 924 cu modificările din 2 iu n ie 1 928, 18 o c tom v r ie
1932 şi 22 mai 1 934. Ad n o ta t ă cu jurisprudenţa la zi. Ediţia a I I -a.
Bucureşti, Editura Librăriei „Universala" Alcalay & Co, [ 1 934], 40 p.
(Col ecţia Legilor Rom â n iei , 1 6) .
BIBLIOGRAFIE
ACTIVITATEA Centralei Evreilor din România.
[BucurC?şti], [Tipografi a „ Informaţia Zilei"], 1944, 208 p . + 8 f. i l ustr.
ANCEL, JEAN ; ESKENASY, VICTOR. Bibliography of the Jews in Romania.
[Jerusalem], [Graph - Chen' Press Ltd ] , 1 99 1 , 1 2 5 + [ 5 0 1 ] p. (The
Goldstein - Goren Centre for the History of t he Jews in Romania.
Diaspora Research Institute. Tel Aviv University. Publications of the
Di aspora Research Institute, Book 82).
ANTONESCU, [ION, Generalul]. Declaraţiile Domnulni G e n era l Antonesru făcute
presei. B u cur eşt i , Tip. M.A.N„ [ 1 941), 15 p.
A NTONESCU, ION, Mareşalul. Secretele guvernării. R ezo l u ţ i i ale Conduccl t o ru lu i
Statului (septembrie 1940-august 1944). Cuvînt înainte, selecţie, note
Edi tura
şi indice de Vasile Arimia şi Ion Ardeleanu. Bucureşti,
„Românul" , 1992, 288 p.
ANTONESCU, ION, Gener� lul. Temelia statului naţional-legionar. 6 sept e mv ri e
1 940-6 octomvrze 1 940. Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile
Statul ui. Imprimeria Cen tr a l ă , 1940, 2 8 l p „ cu porlr.
I ON ] . Trei ani de guvernare. 6 septemvrie 1940-6 septemvric
1943. Bucureşti, Monitorul Oficial �i I mp ri meri i le Statului. „Imprimer i a

[ANTONESCU,

Naţională" , 1943, 4 8 3 p. c u graf.

ANTONESCU
HITLER. Corespondenţă şi î n t î ln iri inedite ( 1 940-1944). Voi . I.
Ediţie aldi lui t(1 de Vasile Arimin, Ion Ard elC'a n u ş i Ş lefan Lachc.
-
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Coordo n a tor <:- t i i n ! i fi c d l'. F l o r i n Const1i n t i n i u . B ul ' ur e� t i , Cozia Ed. Co., E J9 1 , :!:!lJ p., cu porlr. ( If i stori a-Top Sc<"rcl).
A NTON ESCU, l\I I H A I A . 1n ser1"ici11 l justiţ iei româneşti. Pa t r u luni de activitate
la M i n iste r ul J u s t i ţ iei. R('jorma jvstiţiei române.�ti. Hucureşt i , Monito
rul Ofi cial !;-i I mpri m er i i le
Stat ului.
I mprimer i . i
Centralii,
1941,
X + 5 0 8 p. cu graf.
ASP I·:C'rELE c rize i rumclne.� , i m cadrul crizei mondiale. Cu un cuvânt de i ntrodu
"
c l uce re de prof. \' ic:tor Slăve<>cu. Co mun i c <'i r i făcute l a A�ociaţia Gene
ralii a Ecun o m i � t i l o r cl i n România în a n u l Hl36-:l7. B uc ur eş ti , Tip.
„Bucovina" I . E. Torou\iu, 1937. V I I I + 608 p. cu fig. + 2 f. graf.
(A s oc i a ţ i a G eneral{1 a Economi�ti lor d i n Homânia).
ilA ICOL\NU, C. I . Problema e v rcească în l um i n a intereselor noastre n a ţ ionale şi
Crcdit11l M ă rn n t Negustoresc. Bucureş t i , f. e ., 1 939, 16 p.

BEN V E N I S'l' J , M. ; SE G A L , M . ; ONESCU, M.
DecretiLl-lege pentru Re vizuire a
Ce tă ţ e n iei î n so; i t de Co men ta r i i, n ote ex p l i ca tive şi i n d rumăr i pract'ice.
R efe ra t u l - e.rpunere de mot i v e al D- l11 i Ministru al Justiţiei. Textul
i n t eg ra l al l�·�gu lamentului pentrn Revizuirea C e t ăţ e n iei. Textele din
Tratati>l<', L e gile şi Decre tele -/t! g i in legătură c u cet ă ţ e nia şi naţionali
t a tea î n vechiul Hcgat şi Pro vin ciile A l i pi t e. RUC'U reş t i , f.e., 1 938., 144 p.
„T i p a rn i (a ", Imtitutul de Arte Grafice.
n HF.V I A H U L st a ti st i c al p0pulaţici evreeşt i clin România. [Duc.], f.e., 1 9 4 3 , 148 p.
cu g ra f. (Centrala E\'reilor d i n România).
n HOCI N E H , J. B., : ELLMAN, A. Dr e pt u ril e Evreilor Dobrogeni. O vo ce din Do
b rogea. Bu cu reş ti , Tipografia Dor. P. Cucu, 1 9 1 1 , UO p.
CARP, MATATI A.S. Ca rt ea neaură. Suferin ţ e le evreilor din Hom â nia . J.9.J0-1 9,1-l.
Cu o prefuţ[1 ele D r . Alexandru Şafran, Ş e f- rab i n al Cultului Moza,ic
cl i n R o m ân i a . Voi . I--I I I. B ucu r e� t i , 1946- 1 9413. 3 vo i . Voi. I . L egio na 
rii .� i rebeliune a . A te l i ere l e Grafice S OCE C & Co, S.A.H„ 1946, 3 80 p. ;
Voi . I I . /'oorom u l de la laşi. Societatea Naţional:'i de .Ed i t u r;\ !ii Arte
G rafice „D;.ic:ia Tr ai a n [!·' , 1 948, 1 68 p. + 4 f. i lustr. ş i facs. ; Voi. I I I .
Transnis t ria. Societatea N a ţ i o n a l ă de Edi turii ş i A rt e G ra fice „Dacia
Tra ia11t1'', J 9.J7, 4 î 6 p.
C ODUL CA U MACH. Ediţie cri t i cii. B u c u reşti , E d i t ur a Ac a de m i e i , 1 958, 1 0 1 7 p.

Tipografia „F.xcelsior" .

CODUL

(Adu n a re a lz\'oarelor vechiului d rept românesc scris, I I I).
de ro mâ n izare, cuprinzând întreaga legislaţ ie pri vito are l a trecere a b 1L
n u ri/or e v reeşti in patrimo n i u l statu l u i, lnsoţită de lucrările pre
para tori i, cleciziunile m i nisteriale .�i de jurisprudenţa fost e i Comisiuni
Centrale d e Judccntc1 d e pc lânyă
C. N . U .
Alc11tuită de : N icolae D.
Ghi mpa, Pet re Sârbulcscu, Ioan C. Popescu, N i colae Matei. [Bucureşti ] ,
Ed i t u r a z i a rului „ U n i \·er�u l " , HM 2 , 392 p . ( l l i bl i o'.eca Jurid icii „ U n i 

versul" ).
CRA I N I C, N I C H I FOH. P rog ra m ul Statului enocratic. [B uc u re şt i ] , T ipog ra f ia ziarului
„Universul'', f.a., 56 p. (Colecţ i a Naţionalistă, l ).
CRI STODOHESCU, V . ; PAVELEANU, C. ; APOSTOL, D. L eg ea pentru ab rogarea
măsurilor l eg i sla ti ve a n t i-evreeşti. Cuprins : 1 . Textul Legi i N r. 64 1 ,
d i n 1 9 Decembrie 194 4 pe n t r u abrogarea măsurilor legislative uniti
motive. 2. Comcn'.ariuJ ş i Jurisprudenţa.
evreeşti, cu expunerea el e
3 . Legea pe n t ru reglementarea raporturilor d i ntre proprietar i � l chi ·
r ia ş i . 4. Decret-Lege pentru suspendarea evacuărilor. 5. L ege a pent-ru
reglementarea d rep t u ri l o r propriet arilor r <-1 m aş i f<'"•dt l oc<.t i n ţ <'i etc. 6. Ac
tul Consl i t u \ i onal cl i n 3 1 A u g u �t 19H. [ B ucureş t i ] , E d itura „P re sa" ,
[ H l45], 2 i 0 p .
DOCU.\/ENTJ-: privitoare l a istoria eronom ică a Ro mâ 1 !ic i . O ra.� e ş i t â rguri, 1 7 îo1 8o l . Moldova. Se r i a A . Voi. 2. B u c u r e!i t i , D i re c ţia Gc!'1eral.:'1 a Arhive·
lor S t a t u l u i , 1960, 557 p. cu i l ustr. ş i facs. (Direcţia Generală a Ar

hi\'elor Staiului).
DOC U M ENTS Concerning the Fate of Romanian
Jcwry D u r i n g the Ho l o ca u s t .
(D.C.F. H . J . H .). Selected ancl Edi tecl by Dr. Jean Ancel. Voi. 1 - 1 2 . Nev.·
York-Jerusalem, 1 98 5 - 1 986, 1 2 \'ol. (The Heate K larsfeld Foundaţion).
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Vol. 1.A. Selected Studies on the Jewish Question in Romania. B. Sta
tistica! Data. C. The Regat and Southern Transylvania 1940. 598 p. cu
ilustr. şi graf. ; Vol. 2. The Regat and Southern Transylvania 1940-194 1 . 509
p . cu facs„ Vol. 3. The Regat and Southern Transylvania 1941-1942.
634 p. cu facs., h. şi graf. ; Vol. 4. The Regat and Southern Transyl
vania, 1942-1944, 7 1 2 p. cu facs. ; Voi. 5. Bessarabia Bukovina Transnistria :
Extermination and Survival. 587 p. cu facs. şi graf. ; Voi. 6. War Cri
mes Trials. 601 p. cu facs. ; Voi. 7 . The Jewish Center. 819 p. cu facs. ;
Vol. 8. A. The Regat and Southern Transylvania, January-August 1944.
D. Anti-Jewish Legislation. C. Addenda. 650 p . cu facs. ; Vol. 9. Ro
manian-German Relations, 1936-1940. 672 p. cu facs ; Voi. 10. Additiona l
Documents. (From Romanian Archives), Addenda.
733 p. cu facs. ;
Voi. 1 1 . Introduction, Resume of Documents (voi. I-VII). Jerusalem,
1986, 486 p. ; Voi. 12. Resume of Documents, Indices (voi. VIII-X).
Jerusalem, 1986, 944 p.
DRAGOŞ, TITUS. Românizarea. lnfăptuiri. 6 Decemvrie 194 1- 6 Decemvrie 19,12 .
C uvânt premergător de Domnul Titus Dragoş, Ministru Subsecretar de
Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului. B ucureşti, Tipografia
Curierul Judiciar S.A„ [ 1943], 132 p. + 33 f. graf. (Subsecretariatul d e
Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului. Oficiul de Studii, Docu
mentare şi Indrumare, Nr. 1).
DUŢU, AL.D. ; RETEGAN, M. România în război. 1421 zile de încleştare. Elibe
rarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord (22 iunie-26 iulie 1941). [Buc.],
Ed. Globus, f.a„ 248 p . (Institutul de istorie şi teorie militară).
ENCYCLO PEDIA of the Holocaust. Israel Gutman, Editor in Chief. Voi. 1-4. New
York-London, Macmillan Publishing Company - Collier Macmillan
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1 94 2 - 1944
Decizii şi jurnale ale Consiliului de Miniştri
privind exproprierea bunurilor comunitare, în
virtutea Decretului-lege nr. 499 din 22 iunie
1942. (Vezi doc. 67).
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1
1942, iulie 23
Noi. m : n i s t ru <.ubsecretar de S t at la D epa r ta me ntul Româniz}.rii ,
Coloni z1lrii si
. I n ventarulu i .
Având î n ved ere dispoziţiunile legii Nr . 499, publicat;1 î n Monitorul
Ofic:a: Nr. 1 52, d i n 3 Iulie 1 942 ;

Având î n vedere propunprca făcută de împuternicitul guvernului
pentru reglementarea regimului evreesc din România prin a dres a
Nr. 3200 (R.D. L.) din 21 Iulie 1942.

Decidem :

Art. I. Se dedari'i trecute în Patrimoniul Centrului N a ţ i o nal de
Românizare urmc'"1 toarele i m o b i l e situate î n Municipiul Bucureşti şi apar
ţinând comunităţilor evreeşti de rit spaniol ,şi comunităţi i mozaice de rit
occidental :
1 . Gră d in iţa de copi i „E:.:kste in", t e re n şi co ns tr u cţie, s i t u ată Î!l
str. Argeş nr. 1 0 .
2 . Ş co l i l e Unite, teren ş i co ns t mcţ i e situate în s tr . Col. Orero n r : 3 0 .
3. Şc oala „Fraternitatea Zion", teren şi construcţie situată în str.
Sf. Vineri nr. 1 3.
4. Şcoala „Moria", teren şi construcţie situată în str. Epureanu
nr. 1 7 .
5 . Şcoal a pr i ma ră „Cultura", teren şi construcţie, situat ă în str.
Sevastopol nr. 19 .
6 . Şcoala de Meserii „Ciocanul" teren şi co ns t r u c ţi e situaUi î n Ca
lea DudeşN nr. 1 25-127.
7 . Sediul Co m u n ită ţi i
teren şi construcţie, si.tuat în str. Cale'.1
Dudesti nr. 24.
8. S p i ta l ul „Caritas ", teren şi construcţie, situat în str. Bradului
'

,

nr.

53-55.
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9. Şcoala „Foc�ă ne: :mu " ,
Pan n n r . 44.

teren � i co n c; t r u cţ ie , 'i i t u a t în <; t r. Anton

„Rose t t : -Roma n " , t ere n ş i

10. Ş coa l a
Ant:m .Q.r . 1 3 .

co n s t r u cţi e , s i t u a U't î n s t r .

11 . Ş coa l a „ I n s t ru cţ i u n ea " , teren ş i cons t rucţie s i t u a t[1 î n s t r. Poe
t u l Cerna nr. 1 .
1 2. F a b r i c a d e a z ime, t t:ren ş i co n c;t r u cţ i e , s : tuat[1 î n c;tr. I o n Pro
copiu nr. 23.
1 3 . Liceul „Cul t u ra A . " , teren şi ro n s ir u cţie , s i tuat în strada Sbo

r ul u i nr. 1 3 .
1 4 . Şcoala „ P rog res u l C u l t u ri i " , te re n <;; i co n s t ru c ţ i e , situat î n str.

Salvator nr. 30.
15. Ş coala
nr. 53-55.

Vodă

„

Vo : n ţ a " , teren şi c o n c; tr u cţ i e , s i t u a t ă în str. G . Palad:!

16. Liceu l „ C u l t u ra
nr. 28-30.

B.", t e r en

şi co n s t r uc ţi e ,

s ! tuat în

str. M i rcc ::i

1 7 . S pi t a l u l „Cari t a c; - No u a M a tern i t a t e " , t e ren şi L·onstrucţie, s!;tuat
î n str. T rn i a n nr. 2 7-29- 3 1 .
1 8 . Azil u l d e b ăt râ n i „El !sabet h::u", t er en ş i c o n<. t r u cţie , s i t u a t î n
s.tr. I o n F: l i b i l i u ni'. 9 .

l !l.

Ş co 3 l a

P r i m ară

„Jns.tru c ţ i unea"

şi

I n '. ernat'._1 1

şco l i i

t ere n ş i co n c; tru cţie , s i tu at e în c; t r . I3radu'.ui n r . 1 9 .
2 0 . Ş co a la „Malbi m " , te:·f'n şi con s t ru c ţie, s i tuată în

Cioca n u l ,

Pre:ung i re a
Tri n i t ă ţi i , fost P ad u m u l u i n r . 3 1 .
2 1 . S a n a t or i u l Col o n i e i d e var<I n l Co m u n i tăţii , teren <;; i construcţie,
s i tuat în Ted1 i rghio·:-Consrn n ţ a , b u l e v a r d-u l G h '. c a nr . 2.
22. I m obil d e raport, teren ş i construcţie, s i t u a t î n Fundf'1 t u r a
Fău rari nr. 1 2 .
2 3 . I m o bi l
P a nu nr. 2 0 .
Vodă

24. Im obi l
nr. 4 .
25.

nr. 1-3.

de r ap o r t . teren ş i con.c;t.rucţ ie, s i t u a t î n str. A n a o:;tase
de

raport,

teren

şi

comtrucţie,

s i t u a t î n st r . M i rce:l

ImobJ de r a po r t , teren ş i con s t r u cţi e , sit u a t î n s t.r. Cc'iuzaşi

2 6 . Im o b i l

de raport, t e re n si co n s t r w·ţ i e , s i t u a t î n s t r . Prof. f o !1

2 7 . Imob i l

de

Bogdan n r . 2 3 .

nr. 20 fost 5 0 .

28. Imobil
nr. 1 8 .
29. Imobil
nr. 95.

raport,

t e re n

şi

co n c;t r u 2ţie,

situ a t

in

str.

f . uca ci

d e raport, teren ş i c on<> t r u cţi 0 , si tuat în s t r . Udricani
d e r a por t , teren ş i con s �rucţic, si t ua t î n str. D r . Fenix

3 0 . I m o b i l de raport, t eren ') i co n s t ru cţie, s i t u a t în str. Oituz n r . 4 .

3 1 . Imob i l d e rap or t , t e r e n ş i co n .<;.t rucţi e , .d u a t î n slr. Popa
caş nr. 1 5 fost 2 0 .

3 2 . I m obi l de r a p o r t , t e re n ş i con s t rucţie, S : t u a t în
cl e ş t i nr. 1 5 .

430
https://biblioteca-digitala.ro

str.

Far

Caka D u 

nr

:i :i.

.

Imobi l de rapo r t , teren <_;i co m t r u cţi e ,'>ituat î n bu levardul Maria

39.
3 4 . I m obi l

n r. 1 0 .
3 5 . Im o b i l
36. I mo b i l
n r. 1 4 , fost 9 8 .

de raport, t e r0 n <_; i comtrucţie, s i tu a t î n s t r . Filonwln

de

r a p o r t , teren ş i conc ,trucţie s i tu a t î n str. Tra i a n n r . 9 2 .
co mtrucţ ie , <;i tuat î n str . U n i r i i
de rapor t, teren ş i

3 7 . Az'i l u l d e b<'i t rân i , t N C' n ş i con r.;trucţie, situ3t î n s t r . Spl a i u l
U n i r i i nr. 36.
3 8 . Vilele col o n i ei ş c o l a r e, teren şi constrncţie, situat î n Te
chh g h i o l .
3 9 . Ş coa l a prima r;! de fete, t e re n �i c on <; t ru c ţ i e , s i t uată în stu".
E p u re a n u n r . 1 0 .
4 1 . Ca nce: aria C o m u n i t[1 ţ i i ş i Policl'. n i c a , teren ş i c o n <;.t rucţie , s i 
tu a t ă î n s t r . B n n u Mără cine nr. 4 9 .
4 2 . Soc. m u t u a l ă Ezra B e t h za r o th , tere n ş i c o n -; t ru (' ţ i e , s i t u 3t;1 î n
·

s t r . Spa n i o l ă n r . 3 .

4 3 . Şco l i d e b;"1 ic ţi 'i i frte, t cr e n ş i con<;trucţie, s i t u a te î n str. R ad u
Vod;'i n r . 7 şi Splaiul U n i ri i n r. 2 2 .

4 4 . I mob: Iul
nr. 7 .

de

rar-ort ,

teren

Ciurcu
nr

.

4 5 . Imobil d e rapo.1·t ,
16.

t eren <_;i

şi

co n s trucţie,

<' on s l !' U c ţ i

si t u a t

e <;ituat î n

în

Alex .

s t r . Sc hultzer

B an u

M<lră

4 7 . I m o bil d e ra port , t e ren ş i co n <; t ru c ţ i e , S : t.u ate î n s tr. Sf.
nr. 6 4 .

Apor.;

4 6 . I m o b i l d e raport , terC'n <_; i const rucţie, '>i t u a t î n str.
c i ne n r . 1 1 ( 1 3) .

toli

st.:-.

48.

Imobil de

rap o r t , t l• re n <_; i ·c onstrucţie, s i t u a t î n s t r . Negru Vod<'i

nr. 3.

49. Imobil d e rn p o r.t , teren <_; i co n str u c ţ i e , sdu a t î n str. Negru Vod�'i
n r . 1 7 , colţ cu Sf. Ion Nou nr. 3 8 .
n r. 2 .

50. Imobi'l d e raport, t e re n şi c o n <;t r u c ţ ie , s i t u a t î n şos. G : urg i ul u i

5 1 . Imobil de r a port , teren şi c o n<; t r u c ţ i e , s i t u a t î n stJ". Neg r u Vod<'i
n r . 1 colţ cu str. Carol nr. 8 1 .

5 2 . Imobil d e raport, tC'ren ş i co nst ru c ţ i e , s i tuat î n <;tr. C ar o l nr . 1 8.

Art. II. Directorul ge n e ra l a l Centru l u i
a fost i n s;lrdnat cu a d u ce r o a la îndepli n i re
a t u t u r or

formalităţilor

Na ţ i o n a l ele Rom<i n izarc
preze n t e i d e ciz i u n i s i

a

l eg a l e p r e v<'i z ut e ele l cg0a 4 0 0 ct : n 3 i u l i e 1 04 2 .

D a t ă l a 23 i u l i e 1 9 4 2 .
M i n ist.rn s u bsec r c t. n r ele Stat , TITUS DRAGOŞ
Nr . 1 74 9 5 .
M . O . , P.I. Nr. 1 70, 24 i u l i e rn42, p. fWHl-fi l 70 .
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1942, august 23
Noi , Titus Dragoş, m 1 111 ;,tru subsec-retar de Stat a l Român i zari i ,
Co l o nizării ş i Inventarulu;i,
Având în vedere dispoziţiunile legii Nr. 499, publicati'1 în Monitorul
Oficial N r . 1 52, clin 3 Iulie 1942 ;
Având î n vedere propunerea făcută de împuternicitul Guvernu
lui pentru reglementarea regimului evreesc din România, prin a d resa
Nr. 3 . 7 7 1 R.D.L. din 7 August 1 942.

Decidem :
Art. I. Se declară trecute î n patrimoniul Centrnlui Naţional de
Românizare următoarele imobile, aparţinând Comunihiţilor Evreeşti :
1. Şcoala primară din oraşul Vaslui , situată în str. Gheorghe Lazăr
nr. 1 2 , teren şi const ru<:ţii .
2. Imobilul d i n oraşul Vaslui, str. Gheorghe Lazcit· nr. 8 , teren şi
con strucţii.
3 . Imobi lul din oraşu l Vaslui, strada Costache Negri nr. 1, t eren
şi constr u cţ ii .
4. Spitalul Israelit din ornşul Vaslui, strada S pitdlel o r nr. 3, teren

�i construcţii.
5. Baia Comunităţi i din oraşul Vaslui, strada Gheorghe Racovi�ă
nr. 23, teren şi c o n stru cţ i i .
6. Abatoru l de păsări d i n oraşul Va<>lui, strada Gheorghe Racoviţă
nr. 23, teren şi construcţii.
7. Azilul de bătrâni din oraşul Vaslui , strada Drăghici nr. 4, te.r.en
ş i co m trucţii .
8. Imobilul din oraşul Vaslui, strada Ştefan cel Mare nr. 1 2 7 , teren
şi construcţii.
9 . Imobilul d!n oraşul Vaslui, strada Ştefan cel Mare nr. 99, teren
şi co n s tru cţi i .
1 0 . Imobi lul
din oraşul
Vaslui·, s.tr. Rahova nr. 30, teren şi
construcţii.
1 1 . Ş coala primară mixtă d i n oraşul Tecuci, strada Asache nr. 1 ,
teren ş i co nst ru cţ ii .
1 2 . Imobi lul d i n curtea ş co lii , situată în oraşul
Tecuci , strada
Asache nr. 1, teren şi construcţii.
1 3 . Azilul din oraşul Tecuci, strada Renaşterii nr. 2, teren şi con
s t rucţ i i .
1 4 . Abatorul de păsări d i n Naşu l Tecuci, str. Logofătul Tăutu,
teren şi construcţii.
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1 �. Bi'ia R i tuul ă şi l ocui nţa rabinului din oraşui Aiud, teren şi

comtrucţi i .

1 6 . Baia r ituală, si t u a t ă î n oraş u l S ighişoara, sir. St. O . Iosif nr. 20,
teren şi construcţii .
1 7 . Lo�uinţa paroh:ală d i n ora.şul S '.ghişoara, ins:cri'Să în cart.za
funduară cu nr. t op . 536, teren şi construcţi i (str. St. O. Iosif nr. 20) .
1 8 . Locuin ţa preotului di n o r aşul Ca raca l , s;trada Sergent Grigore
Ion nr. 2, t e re n şi· c-o nstrucţi i .
1 9 . Lo c u in ţa rabin ului d i n craşul Deva , co mpu să din 5 ('amere � i
depend:nţe, teren ş i construcţii .

2 0 . Locuinţa slujitorului C u l t u l ui
câte 2 camere şi bu2ătăr:e d : n oraşu l
şi c-on s tru cţi i.
21. Şcoa: a d i n
22. Baia
construcţii.

,

2 apartamente a
strada Decebal nr. 9, t eren

con s . ituită d i n
Deva,

o!·a ş u l Deva, str. Decebal nr.

rituală

din o r a ş u l

9, teren şi construcţii.

D eceb al nr.

Deva, str.

9, teren şi

23. Aba t o rul de păs<'irI din oraşul Deva, strada Decebal n r . 9, teren
şi construcţii.

24.

B u cătări a din Deva,

st ra d a

Decebal

nr . 9, teren şi construcţie.

25. Magazi ile de lemn aflate în oraşul Deva, strada Decebal nr. 9,
teren şi construcţii.
26. Grădina s i tuată în oraşul D e va , strada Decebal nr. 9, teren
în

su prafaţă

de

ci rca 1 . 550 mp,

cu tot ce se af lă

pe el.

27. Locuinţa rabi nul u i situată în oraşul Deva, strada 6 Septemvrie
nr. 47 , teren şi construcţi i .
,

28. Baia rituală, situată în oraşul Deva, strada 6 Se ptemvrie nr. 4 7,

t ere n ş i construcţi i.

29. Locuin ţa h a hamulu i , s ituată
vrie nr. 4 7, teren şi construcţi i .

în

oraşul Deva, strada 6

Septem

30. Şo p ro n u l abatoarelor de pă<>ăr i , situat în oraşul Deva, Sltrada
6 Septemvrie nr. 4 7, teren şi con s trucţii.

Art. 11. Direotoru1l gf'neral al Cen t ru '.ui N aţio nal d� Românizare
este însărcinat cu aducerea la î ndeplinire a prezentei deciziun i şi a tutu
ror formalităţilor legale prevăzute de legea Nr. 489 d i n 3 Iulie 1 942.
Dată la 23 a ugust 1 942.
Minisitru. subsecrc>tar de S tat

TITUS DRAGOŞ

Nr. 54.625.
M.O., P. I, nr. 1 99, 27 august 1 942, p. 7 1 2 1-7 122.
25 - cd. 685
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3
Noi, ntus Dragoş, ministru subsecretar de Stat al Româniză0r ii,
Colonizării si
' Inventaru1ui,
Având în vedere d ispozi ţi un i le leg i i Nr. 499, publicată în Monitorul
Oficial Nr. ·1 5 2 din 3 Iulie 1942 ;
Având în ve d ere propunerea făcută de împuternicitul Guvernu
lui pentru reglementarea regimului e vree s c d i n Româ ni a , prin adresa
Nr. 3.945 R.D.R. din 12 August 1942,
.

Decidem :
Art. I. Se d ecl ară trecute în patrimoniul Cen t rul ui Naţional de
Românizare următoarele i mobile, apar ţinând Comunităţilor Evree şt i :
1 . Şcoal a primară m i x;t ă d in or a şu l Adjud, situată în str. Cost·ache
Negd nr. 65, teren şi con sitrucţii .
2. S ala d e festivi tăţi din oraşul Adjud, strada Costache Negri nr. 65,
teren si constru;cţii.
3 : B ai a din oraşul Adjud, str. Co st ach e Neg.ri nr. 65, teren şi
construcţii.
4. Locuinţa personal ului de serviciu din oraşul Adjud, str. Costache
Negri nr. 65, con st rucţii şi teren.
5. Magazi a pentru d ri c şi d epoz i·t de lemne, d in oraşu l A dj ud,
str. Costache Negri nr. 6 5, teren şi construcţi i.
6. Şcoala Cultura , sediul c omu n iităţi i şi spitalul matern, :toate
situate în oraşul Bacău , str. Alex an d ru cel Bun n r. 7-9, teren şi
construdi i .
7 . Sp italul Aizic şi Aneta Schuler, din oraşu l B a că u, calea Oituz
nr. 44, teren şi construcţii.
8. Azi lul de bă trâ n i , situat în oraşul Bacău, calea Oituz nr. 46,
teren şi construcţii .
9. Terenul vi ra n î n s up ra fa ţă d e c i rc a 1 . 6 0 0 mp., situa t în oraşul
B a'Cău, calea Oitu z nr. 48.
10 . Do naţi a S . S . Grad d i n oraşul Bacău, str . Lecca nr. 1 38 , teren
şi co ns trucţii .
1 1 . Donaţia B . Rechler d i n oraşul Bacău, str. Regele Ferdinand
nr. 1 59, teren şi con strucţii.
12. Donaţia B. Rechler d i n oraşul B a că u , str. Lecca nr. 2 14-2 16,
teren şi construcţii .
1 3 . Tă:ietoria de pă să ri din oraşul B a cău , str. Alexandru cel Bun
nr. 7 , teren şi construcţii.
14. Tăietoria de păsări d i n oraşu'l Bacău, str. Po ş tei nr. 2, teren
şi cons'trucţii.
·
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1 5 . Şco a l a com u n i t ă ţ i i din o ra ş u l Buzău, str. M argh iloma n nr. 27,
·
t eren si
° con st ructi i . ·
.
1 6. Grăd in i a de copii d i n oraş u l Buzău, s tr. Margh iloman nr. 2 7 ,
teren şi constwcţii.
1 7 . Manutanţa
comu n i tăţii d i n o r a şu l Buzău , str.
Ma rg h i l om a n
nr. 2 7 , teren si constructii.
..
18. F o st� bai a co � u n i tăţ i i d in oraş u l Buză u , str. Ma rghi lom an
nr. 2 7 ; teren şi constr�lcţii.
1 9 . Imob i lu l Seg al d i n oraşul Buză u , str. N. I. Constantinescu
nr.· 74, teren şi c onstr ucţii .
.
.

t

20. Şcoal a primară de băieţi din oraşul F�ş ani, str. .Ş tef an cel
.M.a,re 11r . . io, teren şi con s tru cţi i .
2 1 . Şcoala p ri m ară <le fete din oraşul Focşani,
sfr. Ştefan cel M are
·
n r . 1 2 , teren şi con<;trucţ i i .
22. Terenul de sport din oraşul Foc ş a ni , s:tr. Ştefan cel M a re nr. 1 4
t e re n cu

to t c e s e află p e el.
23. Abatorul de p ăs ă r i
nr. 28, t er en ş i c on stru cţ i i.

d i n ornşul Focşan i , s t r . Prof. Mihă ileanu

24. Manutanţa de azime şi can t i na comu n i tăţii d i n oraşul Focşani ,
Prof. Mihăileanu n r. 28 , teren ş i comitrucţii.
25. Te r e n u l celor trei si nagogi dărâmate din oraşul Focşani, str.
Prof. Mihăileanu nr. 24-26, t eren ul î mpreună cu tot ce se află pe el.
26. Lo cu i nţa r ab i n u l u i , si tuată in oraşul Călăraşi, str. S-ţii Niculae
nr. 58 , teren şi construcţi i .
2 7 . Şcoala Izraelită d i n o r aş u l Huşi, Piaţa Mârza nr. 6, .te.ren şi
str.

conistru1cţii.

28. Spitalul Iz ra e l i t d i n o r a � u l Huşi , str. Ion Mârza nr. 26, fost 5
şi tot tere n u l .
2 9 . I m ob i l u l fost p ro pr i eta tea Estera Rozenberg, sit ua t î n o r a şu l
Huşi, st.r. Schit nr. 1 5 , te re n '.')i construcţii.

con s t ru1cţi i
30.
strucţii .

Abatorul vechiu d in oraşul

31. Baia din

nr.
nr.

o ra şu l

Huşi, s t r .

Huşi, str. M .

Raia, teren ş i

con

Oct. H agi u , teren ş i construcţii.

32. Im obi l u l don a ţ i u ne a Holender d i n oraşul Huşi, s'tr. Ghic a - Vo dă
64, teren ş i c o n s t ru cţ i i .

33. Imobilul donaţiunea Auerbach
5 7, te ren şi construcţi i .

din oraşul Huşi,

str. Ghica-Vodă

3 4 . · I m ob H u l donaţiunea Brochman din oraşul Huşi, str. Ştefan c el
M are n r. 1 2, t e ren ş i con r;t r u cţi i .
3 5 . Şcoala p r i m ară din oraşu l O do be ş t i , str. Manea Băia.tu nr. 2,

teren şi cons'ti�ucţii.
36. Baia ri t u a l [t din oraşul O d obeşt i , str. Regele Ferdinand nr. 8,
t e r e n ş i construcţi i .

37. Şcoala Com u n ităţi i Evreilor d i n o r a ş u l Piteşti, str. Carol nr. 7 ,

teren

ş i construcţi i .

38. Imobilul d i n

Ploieşti , str.

L i p scan i

nr. 1 , teren ş i construcţii.
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39. Imobilul din P loieşti , str. General D ragal i na nr. 47, teren şi
construcţii.
40. Imobilul din oraşul Ploieşti, str. Vlad Ţepeş nr. 25, teren şi
construcţi'i , precum şi cel din P loieşti, str. Vasi1e Lupu nr. 22.
4 1 . Imobilul din Ploieş ti st rada Vl ad Ţep eş nr. 14, teren şi con
strucţii.
42. Imobilul din P loie ş t i, str. Grecean u nr. 4, teren şi constr.u;cţii .
43. Imobilul din orasul R.-Săra:t , 51tr. Gh. Lup2'scu nr. 1 , teren ul
şi construcţia şcoalei, teren. şi construcţia băi<i.
44. Te ren u l pe care se află Templul din Bucureşti, str. Negru
Vodă nr. 12, împreu n ă cu tot ce se află pe el.
Art. II. Directorul gene r al al Centrulu i Naţional de Românizare
este însărcinat cu ad u ce rea la î ndepl i nire a prezen t ei decizii.
Dată la 23 August 1 942.
,

,

TITUS DRAGOŞ

Nr. 54626.
M.0.,

P.

I, nr. 199, 2 7 august 1 942, p. 7 1 2 2.

4
1942, septembrie 4
Noi, Tiltus Drag�. min i stru subsecretar de Stat al Ro m ân i ză ri i , Co
l onizării şi Inventarului,
·

Având î n vedere dispoziţiunile legii Nr. 499, publicată î n Monito
rul Oficial Nr. 152 din 3 Iulie 1 942 ;
Având în vedere propunerea făcută de împu tern i ci t ul Guvernu
lui pentru reglementarea reg:imului evreesc din România, prin adresa
Nr. 4.356 R.D.L. din 2 Septemvrie 1 942.
Decidem :
Art. I. Se declară trecut î n patrimoniul Centrului Naţional de Ro
mânizare imobilul din Ti mi ş oar a str. Mărăşeşti Nr. 1 0, propriet Co
munri.1tăţi i evreeşti.
Art. II. D-l di recto r general al Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea Ia îndepl i nke a prezentei d eciziun i şi a tutu
ror formalităţilor legale prevăzute de legea Nr. 499 din 3 Iulie 1 942.
Dată la 4 Se ptemvrie 1 942.
Minist ru subsecretar de Stat TITUS DRAGOS
Nr. 58.695.
,

'

.

.

M.O., P. I, nr . 209, 8 septembrie 1 942, p. 7439.
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5
1942, septembrie 24
Noi, Titus Dragoş, ministru subsecretar de Stat al Românizării,
Colonizării şi In.venitarului ;
Având în vedere dispoziţiunile legii Nr. 499, publicată în Monitorul
Oficial Nr. 1 5 2 din 3 Iulie 1 942 ;
A vând în vedere propunerea făcută de împuternicitul guvernului
pentru reglementarea regimului evreesc din România, prin adresa
Nr. 4.474/R.D.L. din 9 Scptemvrie 1 942,
Decidem :

Art. I. Se declară trecute în patrimoniul Centrului Naţional de
Românizare [următoarele imobile] aparţinând comunităţilor evreeşti :
1 . Locuinţa rabinului, situată în comuna Rovine-Pecica, jud. Arad,
teren şi construcţie, str. Rovine nr. 27.
2. Locuinţa aflată î n comuna Rovine-Pecica, j ud. Arad, str. Pecica
nr. 859, teren şi construcţii.
3 . Imobilul din corn . Pâncota, jud. Arad, str. Pâncota nr. 388, teren
şi construcţii.
4. Casa parohială situată în comuna Pâncota, jud. Arad, str. Pân
cota nr. 388, teren şi construcţii.
5. Şcoala situată în corn . Chişineu-Criş, jud. Arad, teren şi con
strucţii.
6. Imobilul servind drept locuinţă cantorului situat în comuna
Chişineu-Criş, jud. Arad, teren şi construcţii.
7 . Locuinţa învăţătorului, situată în comuna Chişineu-Criş, j ud.
Arad, teren şi construcţii .
8 . Terenul situat î n comuna Chişineu-Criş, jud. Arad, în suprafaţă
de 1 0 jugăre cadastrale, cu tot ce se află pe el.
9. Imobilul situat în comuna Ineu, jud. Arad, construcţie dln beton
şi zid, compusă din două încăperi şi dependinţe, teren şi construcţii.
1 0 . Imobilul situat în comuna Buteni, jud.
Arad, compus din
:i camere ş i bucătărie şi servind drept locuinţă hahamului, teren şi
cons trucţii.
1 1 . Imobilul din comuna Buteni, judeţul Arad, compus din 3 camere
şi bucătărie, construcţie de zid acoperită cu ţiglă, şi care serveşte drept
locuinţă învăţătorului, teren şi construcţii.
12. Grădina de zarzavat situată în comuna B uteni, jud. Arad, cu
tot ce se află în ea.
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13. Imobilul si tu at în corn . Zeri nd, j u d . A r a d, nr. 2 6 7 , servind drept
hahamului , teren şi con s t rucţ i i .
14. Baia rituală, situată în comuna Ze ri n d nr. 267, j u d . Arad, teren
�i construcţii.
Art. II. Di re ct o r u l General a l Centru:ui Naţional · (Ie Românizare
este însărcinat cu aducerea la în d epl i n ire a pre zen t e i deciziuni şi a tu
turor formalităţilor legale prevăzute de legea Nr. 489 din 3 Iulie 1 942.
Dată la 24 Septemvrie 1 942.
Ministru subsecretar ele S t a t , T I T U S DRAGO�
Nr. 66.305.
locuinţă

M.O.,

P. I,

nr . 228, 30

septembrie H l 4 2 ,

p. 8203.

6
1942, septembrie 26
Noi, Titus Dragoş, ministru subsecretar de Stat al Românizării,
Colonizării şi Inventarului.
Având în vedere dispoziţiunile legi i Nr. 499, p ub li cată în Monitorul
Oficial Nr. 1 5 2 din 3 Iulie 1942 ;
Având în vedere propunerea fă cută de împuternicitul gu v er n u l u i
pentru reglementarea regimului evreesc d i n România prin adresa
Nr. 4 .269 R .D.L. din 3 1 August 1 942,
Decidem :

Art. I. Se decl a ră t recute î n ixi t r i m o n i u l Cen t ru l u i N a ţ i o n a l ·dr::
Românizare următoarele imobile, a p a r ţ i n â n d comunităţilor evreeşti :
l . Im o bi l u l situat în com una Brad, s l rada An drei Şagu na nr. 1 0,
teren şi construcţi.i.
2 . Imobilul si t u a t în com una Cocfaieşt i, j u d . Vaslui ş i care ser v e şt e
drept sediul com u n ită ţilo r evreilor şi şcoală, t er e n şi construcţii.
3. Baia comunităţii din comuna Codăieş t i , j ud . Vaslui, strada Băii,
teren şi con s trucţi i .
4 . Fabrica de azime din co m u n a C od ă. i e ş t i , j u d. Vaslui, teren şi
construcţii.
5 . Azilul confesional, situat în corn. Negreşti , i- ud. Vaslui. str. I. C.
Brătianu, t eren şi co n s t ru cţii.
6. Baia comunităţii, situată în corn. Negreşti, j ud . Vaslui , str. Fc.î n
tânilor, teren şi construcţii.
7. Fabrica de azime, si t u a tă în c o rn . Negreş t i , j u d . Vaslui , Mahala,
teren şi construcţi i .
·

438

https://biblioteca-digitala.ro

·

8. Imobilul din comuna Ocna Mureşului, jud. Alba, str . Cloşca
nr. 9, ce serveşt e actualmente drept locuinţă pentru haham, teren şi
construcţii.
9. Baia rituală, situată î n corn . Ocna Mureş, jud. Alba, strada Cloşca
n r . 9, teren şi construcţii.
10. Abatorul ritual pentru păsări, situat în comuna Ocna Mureşului",
strada Cloşca nr. 9, teren şi construcţie, împreună cu bazinul de ciment.
1 1 . Imobilul din comuna Târnăveni, judeţul Târnava-Mică, strada
Regele Ferdinand nr. 73, teren şi construcţi i .
1 2. Imobilul din comuna Târnăveni, j u d . Târnava-Mică, strada Ti
motei Cipariu nr. 8, teren şi construcţii.
13. Imobilul ce serveşte · drept �coală, situat î n comuna Târnăveni,
j u d . Tc'i rnava-Mică, str. Albina Nr. 8, teren şi const rucţii.
14. Grădina i n travilană, situată în comuna Tc'trnăveni, jud. Tarnava
Mică, împreună cu tot ce se află pc ea.
1 5 . Sinagoga veche, părăsită, situată în com una Pungeşti, jud.
Tutova, str. Şcolilor, teren şi construcţii .
1 6 . Baia situată în corn . Pungeşti, j ud . Tutova, str. Şcolilor, teren
�i construcţii.
1 7 . Şcoala comunităţii israel i te de rit spaniol, situată în oraşul
T . -Severin, jud. Mehedinţi, str. M. Vorvoreanu, teren şi construcţii.
1 8 . Locuinţa hahamului, situată în comuna Vinţul de Jos, jud. Alba,
teren şi construc\ii.
1 9. Pământul arabil, ţelină la glod, situat în corn. Vinţul de Jos,
jud. Alba.
Art. II. Directorul general al Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni şi a tu
turor formalităţilor legale prevăzute de legea Nr. 489 din 3 Iulie 1 942.
·

Dată la 2(i Septemvrie 1942.
Ministru subsecretar de Stat,
Nr.

'

TITUS DRAGOŞ

GG.787.

M . O „ P . I, nr.

22V, 2G septembrie 1 942, p . 824 1-8242.

7
1 942, septembrie 26
Noi, Titus Dragoş, ministru subsecretar de Stat al Românizării, Co
lonizării şi Inventarului,
Având î n vedere dispoziţiunile legii Nr. 499, publicată în Monitorul
Oficial Nr. 152 din 3 Iulie 1 942 ;
Având în ved�re propunerea făcută de împuternicitul guvernului
pentru r eglementarea regimului evreesc din România prin adresa Nr. 4.065
(R .D.L.), din 27 August 1942,
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Decidem :

Art. I. Se declară trecut î n patri m o n iu l Centrului N aţi onal de
Românizare următorul teren , aparţinând com un i t ă ţil o r evreeş t i .
Vechiul teren de cimitir evreesc din o raşu l R . - Săra t, ce este situat în
imediata apropiere a Regi m e n t u lui 9 D oroba n ţi .
Art. II. Di recto rul general a l Ccntru '.ui Naţional de Românizare,
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni şi a tu
turor form alită ţi lo r legale prevăzute de l ege a Nr. 48ll din 3 Iulie 1942.
Dată l a 2fi Septemvrie 1 912.
Ministru subsecret ar de S ta t, TITUS DRAGOŞ
Nr. 6G.788.

M.O., P. I, nr. 299, 1 0 octombrie 1 942, p. 8 242.

8
1 942,

noiembrie 19

Noi. Titus Dragoş, m i n i s t ru subsecretar de S t a t :i l Românizări i ,

Colonizării ş i Inventarului,

Având î n vedere dispoziţi uni le l eg ii Nr. 4YD, publ icată in Mo ni t oru l
Oficial Nr. 152 din 3 Iulie 1942 ;
Având în vedere avizul împull'rnicitu�ui guvernului pentru regle
mentarea regi mului evrei lor d i n Româ nia comunicat cu Nr. 4 . �J 5 1
R.D.L. / 942,
Decidem :

Art. I. Se d ecl a ră tre�ut î n patrimoniul Cen tru l ui Naţional de
Rom ân i zare i m obilul din Constanţa, st!'. Tache Ionescu nr. 44, a parţ i 
nând Com un i t ă ţi i evreeşti.
Art. II. D-l director general al Cl'nt rului N aţiona l de Românizare
este î nsărcinat cu aducerea la îndeplinire a p reze nte i dl'ciziuni şi a tu 
turor formalităţilor legale prevăzute de legea Nr. 4Y9 din 3 Iulie 1942.
Dată la l!:l N oiemvrie l!-J42.
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 87.943.
::\1. 0 . , P. I, nr. 278, 2ti noiembrie Hl43, p. 1 03 �17.
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9
1942, noiembrie 19
Noi,

Ti tus

Drago�,

m i n istru

al Românizări i , ,

su bsecre tar d e Stat

Colon izări i şi I nven tarul u i ,
Având î n vedere dispozi ţi u ni l e l eg i i N r .

499, publicată în Moni torul
1 ;,2 cli n 3 Iulie HJ42 ;
Av;lncl î n vedere avizul împuternicitului guvernului pen t ru regle
mentarea n•g i m u l u i e\'l'L' i l o r di n R o mân i a , comunicat cu Nr. 5 . 2 1 3

Oficial Nr.

H. D. L . /�142,

Decidem :

Art. I. Se

Hom<l n izare

decla r;1 ti·ecut î n patr i m o n i u l Centrului N a ţ i onal de
i m obilul d i n Rom a n , str. Miron Co st i n nr. 3, a p arţ i n ;'.111 d

Comuni tăţii cvreeşti .
este

Art. II .

D-l d i n•ctor general al Centrului

î nsărcinat

cu

aducerea

t ut uro r formalit<.l ţi l o r lega l e ,

la

îndeplin ire

a

N aţi o n al

pre z e nt e i

prevăzute de legea Nr. 4!:l!:l
la H I Noemvric Hl42.
Ministru subst>crctar d e Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 8 7 .�l44.

de Românizare
dedziuni şi a

din

:l I u l i e l!:l4 2.

Dati1

M . O . , P . I , nr.

278, 21) noiembrie 1942, p. 10397.

to
1 942, noiembrie 21
I\'o i , Titus Drag oş , m i n istru subsecretar d e Stat a l Româniză r i i ,
C o lon izări i ş i I n ventarului,
Având î n vedere d i spo z i ţi u ni l e leg i i Nr. 499, publicată î n M o n i toru l

Oficial Nr. 152 di n 3 Iulie l!:l42 ;
Avtm d în vedere avizul împuternicitului guvernului pentru regle

mentarea reg i m u l ui evreilor d i n Româ n i a , comunicat cu adresa Nr. 5.400
R. D . L. 942,
Decidem :

Art. I. Se d ecl ară
u rm ăt o arele

Românizare

ri t spariol ş i occiden tal :

trecute

i m o bi le

î n patri m oni u l
aparţi n i nd

Centrului Naţional

de

evreeşti

de

C o m u n ită ţ i lor
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1 . Judeţul A l b a :

Suprafaţa de 1 2 ha beren arabil, si t uat în corn . Tei u ş .
Casa parohială, locuinţa hahamului, t eren în suprafaţă de 2 0 0 stân
jeni ; suprafaţă clădită 50 s t â n je n i .
Sinagoga �i locuinţa îngrijitorul u i , teren î n suprafaţă de 300 s tj ;
suprafaţă clădită 200 stj.
.

CimiHr vechiu, teren, în suprafaţă d e
20 stj .

850 stj . ; suprafaţă clădită

Cimit ir nou ,teren în suprafaţă de 850 stj . ; suprafaţă clădită 30 stj .
2.Jude ţ11 l Constanţa :

Templul din Constanţa, slr. C . A . Rosetti nr. 2, teren în suprafaţă de
3 79,94 mp ; suprafaţă clădită 249,26 mp.
Şcoala „Beth-Ai n " din Constanţa, str . Tache Ionescu nr. 44 , teren
în su prafaţă de 1 . 1 04 1np ; suprafaţă clăditi'1 4 3 2 ,26 mp.
Rabinatul din Constanţa, str. Tache Ionescu nr. 3, teren în suprafaţă
de 433,30 mp ; suprafaţă clădWi. 244,25 m p .
Locuinţa intendentului din Constanţa, str . .C . :\. Roset t i nr. 4 .

Imobilul d i n Constanţa, str. I.
str. M. Costin nr . 56.

Lahovary n r . 5 9 , corespunzând cu

Cimitirnl vechiu din Constanţa, str. Romană nr. 12 bi s

.

Cimitirul nou din Constanţa, strada Liniştei nr. 4, şi
Si nagoga din Cernavodă, b-dul Regina Elisabeta, teren în suprafaţă
de G l 8 m p ; suprafaţă clădită 75 m p.
3 . Judeţul Hunedoara :

Sinagoga din Haţeg, str. Câmpului, nr. 1 . t eren în suprafaţă de 735
stj . p. suprafaţ<'i clădit<'i 440 mp.
I mobilul din Haţeg, strada I . G . Duca nr.

5.

Cimitirul d i n Haţeg, strada Suseni n r. G.
Ferma Halutzimilor din Haţeg, str, Rostoaia.
S i n agog a din corn. Lupen i str. Minerilor, suprafaţă totală de 450 mp.
Baia rituală d i n Haţeg.
Abatorul de păsări din comu n a Lupeni str. Minerilor.
Cimitirul Dealul Roşia din corn . Lupen i.
Sinagoga din corn . Lonea.
Baia ritual�i din corn . Lonea.
Si nagoga din Vulcan, str. Regele Ferdinand.
Baia ri tuală din Vulcan, str. Gării.
Cimit irul evreesc, locul num i t „Kakaşvar<' din Vul can .
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4. Judeţul Severin :

Sinag.oga din Lugo j , str. Cuza Vodă nr. 1 4 .
Azilul bătrânilor d i n Lugoj , s tr. Bisericii n r . 4 3 .
Imobilul d i n Lugo j , piaţa Regina Maria n r . 1 7 .
Sinagoga din Făget, strada Avram Iancu nr. 4 .

-

I d in Făget, strada Avram Iancu nr. 4 .
Locuinţa I I din Făget, strada Avram Iancu n r . 4 .
Locuinţa

Cim i tir-Colonia Mica clin Făget .

5 . Judeţu l Târnava Mare :

Templul princip<il din Mediaş, strada Brusturilor nr. 55, teren în
suprafaţ�1 de 3 1 9 s t j . , suprafaţă clădită 404 mp.
Imobilul din Mediaş, str. Unirii nr. 1 5 .
Locuinţa rabinului din Media<;; , str. Brusturilor n r . 53.
Locuinţa hahamului din Mediaş, str. Brusturilor n r . 5 1 .
Imobilul din Mediaş, str. Armurierilor nr. 6 .

Imobilul di n Mediaş, strada Ţintei nr. 8.

Cimitirul şi locuinţa din Mediaş, str. Cimitirului.
6 . Judeţul Turda :

Sinagoga din Luduş, strada Regele Ferdinand nr. 2 7-29.
Baia rituală din Luduş, str. Regele Ferdinand nr. 27-29.
Dispensarul medical din Luduş, str. Regele Ferdinand nr. 27-29.
Fabrica de az:i mc din Luduş, strada Regele Ferdinand nr. 27-29.
Locuinţa învăţătorului din Luduş, str. Regina Maria nr. 9 .
Măcelăria rituală d i n Luduş, strada Regina Maria n r . 9 .

G a r a ju l pentru carul mortuar din Luduş, str. Regina Maria nr.

9.

Atelier d i n Luduş, str. Regi n a Maria n r . 9 .

Şcoala Profesională d i n Luduş, s t r . Iuliu Maniu nr . 8 .

Imobilul d i n Luduş, str. Duca i1r.- 4 .

Imobilul d i n Luduş, strada Regală n r . 2 2 .
Imobilul din Luduş, strada Avram Iancu.
Cimitirul din Luduş, strada Avram Iancu.
Cimi tir-Cuci.

Art.

II. D-l director general a l Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat c u aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni şi a tuturor
formalităţilor legale', prevăztue de legea Nr. 499 din 3 Iulie 1 94 2 .

Dată l a 2 1 Noemvrie 1 94 2 .
Ministru subsecretar de Stat, TITUS

DRAGOŞ

Nr. 8 8 . 7 0 1 .

l\1 . 0 . , P. I, nr. 278, 26 noiembrie 1 942 , p . 1 0 3 9 8 .
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11
1942, noiembrie 25
Noi, Tit us Drag oş, ministru subsecretar de Stat al Românizării,
Colonizării şi Inventarului,
Având în vedere dispoziţiunile l eg i i Nr. 499, publicată în Monitorul
Oficial Nr. 1 52 din 3 Iulie 1 942,

Decidem :
Art. I. Se declară trecut în patrimoniul Centrului Na.ţ ional de
Românizare imobilul fost şcoal a evreească din Bacău, str. Sachelarie,
a parţ i n â n d Com u r. i t ă ţi i e vreeş t i .
Art. II. D -l director general al Centrului Naţional de Românizare
este însărci nat cu aducerea la î n d epl inire a prezentei deciziuni şi a tu t u
ror formalitc'lţilor legale, prevăzute de legea Nr. 499 din 3 Iulie 1 94 2 .
Dată la 25 Noemvrie 1 942.
Ministru subsl'cretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 9 1 . 1 1 4 .

1\1.0., P. I, nr. 2 8 5 , 4 decembrie 1 942, p. 10624.

12.
1943, februarie 4
Noi , ministru
su bs ecret ar
Colonizării şi Inventarului,

de Stat la De partamen tul Românizării,

Având în vedere dispozi�iile l egii Nr. 499, publi"cată în Monitorul
din 3 Iulie 1 942 ;
Av<:î nd în vedere avizul favorabil al îm pu t ern i ci t u l u i g u vernu l u i
pentru probk-mele evreeşti, comunicat cu adresa Nr. 6 . 650 R . D . L. din
1 94 :J,

Oficial Nr. 1 5 2

Decidem :
Art. I. Se declară trecute în patrimoniul Centrului Naţional de
Românizare următoarele imobile, proprietatea Comunităţii evreeşti, si
tuate în judeţul Romanaţi :
1 . Morga şi locuinţa paznicului, situate î n Caracal, st r ad a Sergent
Gr. Io an nr. 2 .
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2 Cimi t irul, situat în Caracal, strada C. Filipescu, terenul n einchis
si clcldiri.
3 . Sinagoga din Corabia, strada C. A. Roselti.
4 . Suprafaţa de 5.000 m p din Cimitirul d in Corabia.
Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndepli nire a prezentei decizii, cum şi a
formalităţilor legale, prevăzute de legea Nr. 4 9 !.l din 3 Iulie 1 94 2 .
Dată la 4 Februarie 1 94 3 .
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAG OŞ
Nr. 1 1 1 . 25 1 .
·

M.O., P. I, nr. 90,

16

aprilie

1 94 3 ,

p.

3414.

13
1943, februarie 4
Noi, ministru subsecretar de Stat la Departamentul Românizării,
Colonizări i şi Inven tarului,
Având în vedere d ispoziţiile legi i Nr. 499, publicată în Monitorul
Oficial Nr. 1 5 2 din 3 Iulie 1 94 2 ;
Având în vedere avizul favorabil al împuternicitului guvernului
pentru problemele evreeşti ,
comunicat cu adresa Nr. 13.650 R.D.L.
din 1 943,

Decidem :
Art. I. Se declară trecute în patrimoniul Centrului Naţional de
Românizare următoarele imobile, proprietatea
Comunităţii
evreeşti,
situate în j udeţul Braşov :
1 . Casa de rugăciuni din Braşov, str. Mureşenilor nr. 3 5 .
2 . Imobilul din Braşov, strada Mureşenilor nr. 35
3 . Terenul din Braşov, strada Mureşenilor nr. 3 3 .
4 . Sinagoga .din Braşov, strada Mureşenilor nr. 3 3
5 . Imobilul din Braşov, strada Tache Ionescu nr. 3 2 .
G . Cimitirul din Braşov, strada Crişan nr. 3 , locul viran şi clădirile.
Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
este însăcrinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii, cum şi a
formalhăţilor legale, prevăzute de legea Nr. 499 din 3 Iulie 1 94 2 .
Dată la 4 Februarie 1 9 4 3 .
Nr. 1 1 1 . 249.
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ

M.b., P. I, nr. 9 0 ,

16

aprilie

1 94 3 ,

p.

3413.
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14
1 943,

februarie 4

Noi, ministru subsecretar de Stat l<i Departamentul Românizării,
Colonizării şi Inventaruh,Ii,
Având în vedere dispoziţiile legii Nr. 1 99 , publicată în Mori.itorul
Oficial Nr. 1 5 2 din 3 Iulie H l4 2 ;
Având în vedere avizul favorabil al împuternicitului guvernului
pentru problemele evreeşti, comunicat cu adresa Nr. 6.650 R. D. L.
din 1 943,
·

Decidem :

Art. I. Se declart1 trecute în patrimoniul Centrului Naţional de
Homâni'zarc următoarele imobile, proprietatea Comunitiiţii evreeşti, situ
ate în judeţul Roman :
1 . Sediul Comunităţii, manutanţa, inclusiv locuinţa secretarului ,
d i ri strada Principatele-Unite Nr. 2 6 .
2 . Baia Comunităţii, strada Principatele-Unite Nr. 2 8 .
3. Spitalul Israelit, strada Pri'ncipatcle-Un i te Nr. 3 0.
4. Azilul Israeli t de bătrâni, strada General Manu Nr. 30.
5 . Locuinţă (imobilul azil), strada Sucedava Nr. 3.
6. Imobilul donaţia Zingher, strada Aprodul Arbore Nr. 28.
7 . Imobilul (Cneses Israelit), strada Mavrichi Nr. 1 5 .
8 . Imobilul fost Fraternitatea, strada Regală Nr. 10-12.
!l . Imobilul donaţia Hccht, strada General Macarovici Nr. 5 .
1 0 . Imobilul donaţia Weisman. strada Ştefan cel Marc Nr. % .
1 L Abatorul de păsări, strada Miron Costin Nr. 5 .
1 2 . Şcoala primară de fete, cantina, strada Sucedava Nr. 7 9 .
B . Si'nagoga „Moşke", strada Vlad Ţepeş N r . 2 .
1 4 . Sinagoga Croitorilor, strada Vlad Ţepeş Nr. 4.
15. Sinagoga Spiwak, strada Vlad Ţepeş Nr. 5.
H i . Si nagoga Cismarilor, strada Vlad Ţepeş Nr. 1 0 .
1 7 . Sinagoga Gherşiu, strada Sucedava Nr. 6 2 .
1 8 . Sinagoga Leizerovic i , strada Panaite Daniei N r. 1 7 bi's.
1 9 . Sinagoga Fcider. strada Bogdan Dragoş Nr. 58.
20. Si nagoga Rebi Lewy, strada Aprodul Arbore Nr. 7 .
2 1 . Sinagoga Lcipzigher, strada Regală Nr. 1 8 .
2 2 . Si nagoga Brănişteanu, strada Aprodul Arbore Nr. 1 1 .
2 3 . Sinagoga Kei'k'r-Iacob, strada Succdava Nr. 1 8 9 .
24 . Sin<1goga Rintzler, strada Logofătul Tăutu Nr. 8 .
2 5 . Sinagoga Kalman Leizcr, strada Ghica-Vodă Nr. 1 4 .
2 6 . Cim itirul Israelit, strada Bogdan Dragoş Nr. 1 88.
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Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Homân:izcire
este însărcinat cu aducerea la îndeplin i r e a prezentei decizii, cum şi a
formalităţilor legale, prevăzute de legea Nr. 499 din 3 Iul i e ] 942.
Dată la 4 Februarie 1 943.
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 1 1 1 .248.
M.0., P. L, nr. 90, 16 aprilie 1 943, p. 34 1 3.

15
1 943,

februarie 4

Noi, Titus Dragoş, subsecretar de Stat la Departamentul Rom[111 i 
zării', Colonizării şi Inventarului,
Având în vedere dispoziţiunile legii Nr. 499, publicată în Moni
torul Oficial Nr. 1 52 din 3 Iulie 1942 ;
Având în v edere propunerea făcută de împuternicitul guvernu:ui
pent ru reglementarea regimului evreesc di'n Rom<înia, prin ad res::i
Nr. 4 . 880 R . D.L., d i n 29 Septemvrie 1 942.
Decidem :

Art. I. Se declară t recute în patrimoniu l Centrul u i Naţional ele
Românizare u rmătoarele imobile aparţinând comunităţilor evreeşti :
1 . Imobilul situat în comuna Beiuş, j ud . B ihor, str. Ţari'nei Nr. H i,
servind drept locuinţă rabinului şi hahamului, împreună cu toate anexele,
teren şi construcţie.
2. Imobilul din corn. Beiuş, judeţul Bihor, situat în str. Negreanu
Nr. 5 , teren şi construcţie.
3. Baia rituală situată în corn Bei'uş, j ud . Bihor, str. Pompierilor
Nr. 3 , teren şi construcţie.
4. Imobilul din corn . Tinca, j udeţul B ihor, în întregimea l u i, teren
şi construcţie, î n afară de &inagogă şi cimitir.
5. Imobilul din corn . Gurahonţ, servind d rept locu i n ţ [1 rabi'n u l u i ,
teren ş i construcţie.
6. Imobilul servind drept baie, cl i n corn . C u rahonţ, teren .� i con
st rucţie.
7. Imobilul situ::it în corn . Blaj, s tr. Regele Ferd inand Nr. 53, colţ
cu str. Şi ncai Nr. 1, teren şi construcţie.
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B. Imobi lul s i tuat î n comuna B l a j , str. Epi scopul Gh. M a i or Nr. 3-5,
servind drept locuinţă hahamului, teren ş i construcţie.
9. Imobilul servind ca baie ri tuală ş i l ocuinţ;i. a sameşului , situat
în comuna Blaj , str. Ep. Gh . Maior Nr. 3-5, tl'ren şi comtrucţie.
1 0 . Şcoa l a hraelită-Română din corn . Buhuşi, j ud . Neamţ, strada
Sinagogii, tl•n·n şi construcţie.
1 1 . Imobi:ul servind drept grădină de copii' d i n corn . Buhu�i. j ud .
Neamţ, str. Regele Carol I N r . 1 1 8, tnen şi comtrucţie.
1 2 . Imobilul servind de baie, situat în corn. Buhuşi. j udeţul Neamţ,
strada Bodeşti, teren şi comtrucţie.
13. Abatorul situat î n corn. Buhuşi , jud. Neamţ, strada Soldat Teo
dore;;cu. terC'n şi corL-strucţie.
1 4 . Imobilul din comuna Buhuşi, j udeţul Neamţ, str. Alex. I . Cuza
Nr. 83, î n întregimC', cu excepţia încăperilor destinate Casei dC' rugăciuni',
teren şi construcţiC'.
1 5 . Imobilul dc1mmit Azilul de Bc'itrîni Pctru M. Ju5tf'r, situat in
com una Piatra-Neamţ, strada Paharnic, teren şi con<;trucţie.

r n . Spitalul Israelit din
Nr. 1 0() , teren şi construcţie.

corn .

Piatra-Neamţ,

str.

Petru

Rare:7

1 7. Şcoa la primară di'n corn . Piatra-Neamţ, str. Tăkel Corbu, colţ
cu strada Col. Rosnovanu, teren şi construcţie.

1 8 . I mobilul destinat băii, d i n corn . Piatra-Neamţ, str . Tăkel Corbu
Nr. 6, teren şi con.,;trucţie.

HI . Abatorul de păsări d i n comuna Piatra-Neamţ, strada Sub Petri
cică Nr. 2 1 , teren şi construcţie.

20 . .Imobilul donaţia . ,Ghitel şi H. Sandbrand" din comuna Piatra
Neamţ, strada Cuza Vodă Nr. 20. teren şi construcţie'.
2 1 . Imobilul donaţia Mendel Cuşcr, din corn.
Cuza Vodă Nr. 1 r n , teren şi construcţie.

Piatra-Neamţ,

str.

2 2 . Imobi l u l donaţia Schachnc St0mbkr, din comu na Piatra-Neam ţ,
strada Cuza Vodă Nr. 120, teren şi comtrucţie.
2 3 . Imobilul donaţia A. L. Juster, din comuna Piatra-Neamţ, strada
Cuza Vodă Nr. 1 50 , teren şi construcţie.
2 4 . I mobilul donaţia „Ilic Carpan", din comuna Piatra-Neamţ, strada
Cuza Vodă Nr. 1 72, t0ren şi construcţie.
25. Imobilul donaţia „L. N. Charas" din
strada Cuza Vodă Nr. 2 2 3 , teren şi construcţie.
26. Imobilul donaţia I . Blumen,
Cuza Vodă Nr. 1 72 , teren şi comtrucţie.

din

comuna

Piatra-Neamţ,

comuna Piatra-Ne::imţ,

str.

2 7 . Imobilul fost Azilul Vechi, din comuna Piatra-Neamţ, str. Cuza
Vodă Nr. 3 3 7-339, teren şi con<;trucţic.
28. Imobilul d i n corn . Piatra-Neamţ, str. Cuza Vodă Nr . 34 1 , teren
şi construcţie.

29. Imobilul Fundaţia „Sol. şi Fani DrimC'r", din corn. Pi'atra
N0amţ, str. Tăkel Corbu, colţ cu str. Paharnicul, teren şi comtrucţie.
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:rn. ImoLilul donaţia „Moise şi Malca Roscovici", din comuna Piatra
Neumţ, s trada Col . Hosnovanu Nr. 1 4 , teren şi construcţie.
3 1 . Imobilul din corn Piatra-Neamţ, strada Col. Rosnovanu Nr. 1 02,
teren si
' constructie.
3 2. Imobilu i d in corn . Piatra-Neamţ, strada Al. Lăpuşneanu Nr. 43,
teren ';ii construcţie.
33. Imobi'lu l donaţia ,.Michel şi Rebeca Juster", din corn. Piatra
Neamţ, s tr. Ş tefan cel Mare Nr. G, teren şi construcţie.
3 - L Imobilul donaţiei „Iancu şi Reghina \Vittner" din comuna P iatra
Nmm ţ, strada Carol Nr. 34, teren şi construcţie.
35. Terenul situat în comuna Piatra-Neamţ, strada Paharnicul , curte
şi an<:xă la Azilu l de Bătrâni.
36. Imobilul donaţia „M. L. Silvian", din corn. Piatra-Neamţ, strada
Petru Rareş Nr. 5 1 , teren şi construcţie.
37. Măcelăriile din comuna Piatra-Neamţ, strada ,M. Kogălniceanu,
teren şi construcţie.
38. Imobilul donaţia „Sami Weinstein", situat în corn. Piatra-Neamţ,
strada T. Corbu, teren şi construcţie.
39. I mobilul donaţia „Ilie Carpan", s ituat în comuna Piatra-Neamţ,
strada Unirii nr. !'i5, teren şi construcţie.
40. Imobilul Guttman, situat în Brăi'l a, s trada Victoriei nr. 19, 1 1 şi
13, teren şi construcţie.
4 1 . Imobilul Gutman din Brăila, st·r. Unirii nr. 1 4 1- 1 1 5 , teren
şi construcţie.
4 2 . Imobilul Gutman din Br�ila, str. Unirii nr. 1 4 3 / 1 1 7 , teren �i
construcţie.
4 3 . Imobilul G utman din Brăila, str. Plevnei' nr. 279 / 285 teren
şi construcţie.
4 4 . Imobilul Lupu Gold din Brăila, str. Călăraşi nr. 1 / 1 1 , teren
"li construcţie.
45. Imobi lul Feingold din Brăila, str. b-dul Cuza nr. 1 5G, teren şi
construcţie.
4G. Imobilul Schaffer din Brăila, strada Sf. Petru nr. 14, teren
şi comtrucţie.
4 7 . Imobilul Macabii din Bră i la, str. Coroanei nr. 30, teren şi
construcţie.
48. Abatorul de . păsări, situat în Brăila, str. Tâmplari nr. G, teren
şi construcţie.
49. Şcoala A. şi D. Schwartzmann, situat în Brăila, b-dul Cuza
nr. 5 1 / 6 1 , teren şi construcţie.
50. Şcoala Baroneasa de Hirsch, situată în Brăila, b-dul Cuza nr. 1 1 4
- 1 20, teren ş i construcţie.
5 1 . Liceul de băi'eţi Neti şi L. I-I. Schăffer, situat în Brăila, b-dul
Cuza nr. Gl I 69 , teren şi construcţie.
26
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5 2 . Imobilul proprietatea azilului de bătrâni ,,Marpe Lenefeş'' ,
situat în Brăila, str. Mihai Bravu nr. 1 24 / 1 40, teren şi construcţie.
5 3 . Imobilul proprietatea azi'lului de bătrâni „Marpe Lenefeş;' ,
situat în Brăila, str. Florilor nr. 5, teren şi construcţie.
5 4. Cantina şcoală din Brăila, strada Unirii nr. 3 8 / 50, teren şi
construcţie.
5 5 . Imobilul Chercea din Brăila, str. Regală nr. 5 6 / 5 8 , teren şi
construcţie;
56. Imobilul Fraţii Adolf şi Sigmund Goldstein di'n Bră ila . strada
Regală nr. 30 teren şi construcţie . .
5 7 . Şcoala Reuniunii Femei lor Israelite din laşi, strada Lozonschi
nr. 1 1 sau Mitropoliei nr. 2, teren şi construcţie.
5 8 . Şcoala „Steaua" din Iaşi, strada Anastasie Panu nr. 1 1 , teren
şi construcţie.
_ 5 9 . Şcoala „Adolf Stern" din Iaşi, strada Fundacul Magirov nr. 3 ,
teren şi construcţie.
60. Şcoala .,Cultura" di'n Iaşi, str. Gh. Mârzescu nr. 26, teren şi
construcţie.
6 1 . Şcoala „Junimea Israelită" din laşi, strada Sărăriei nr. 1 8 7,
teren şi construcţie.
62. Şcoala „Junimea II" d i n Iaşi, strada Palat nr. 70, fost 66, teren
şi construcţie.
63. Şcoala . ,Soc. Talmud Thora" Mare Podul Roş. din Iaşi, şoseaua
Naţională nr. 254, fost 2, teren şi construcţie .
6 4 . Şcoala Soc. Talmud Thora Mare, Aron Vodă, din Iaşi, str . Aron
Vodă nr. 5, teren şi construcţie.
65. Şcoala Soc. Talmud Thora Marc Păcurari din Iaşi, şos. Păcurari
nr. 2, teren şi construcţie.
66. Şcoala Talmudică a Soc. Talmud Thora Marc Rufeni, din Iaşi,
strada Rufeni nr. 33, teren şi construcţie.
67. Azilul de Noapte şi di'spensarul medical din Iaşi, str. Arap nr. 2 ,
teren şi construcţie.
6 8 . Azilul de bătrâni si tuat în Iaşi, strada Sf. Constantin nr. 5 ,
teren şi construcţie.
69. Dispensarul Medical al Soc. „Iubirea de Oameni" din Iaşi, str.
Rufeni nr. 1 6 , teren şi construcţie.
70. Casa de Ajutor şi Sprijin pentru l nmormântări a Soc. ,,Caritas
Humanitas" din Iaşi , strada Hagi1 Lupu nr. 1 , teren şi construcţie.
7 1 . Orfelinatul Evreesc din Iaşi, str. Gh. Mârzescu nr. 24, teren şi
construcţie.
7 2 . Orfelinatul Neuschotz din Iaşi, strada A. C. Cuza nr. 1 , teren
şi construcţie.
73. Abatorul de păsări din Iaşi, str. Halei n r. 1 1 , teren şi construcţie.
· 74. Abatorul d e păsări situat în Iaşi, strada Elena Doamna nr. 65,
teren şi construcţie.
_
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75. Abatorul de pL'l sări situat în laşi, strada Pantelimon nr. 5 1 , teren
şi construcţie.
76. Fabrica de azime d i n Iaşi, strada Sf. Andrei' nr. 79, teren şi
constructie.
·
77. Căminul de Ucen ici din Iaşi, str. Sf. Andrei nr. 79, teren şi
constructie.
·
7 8 . Imobilul destinat Azilului de bătr{mi , situat în Iaşi, strada Sf.
Andrei nr. 56, teren si constructie.
'
79. Imobilul siti:i at în Iaşi, strada Crucei nr. 1 5, teren şi construcţie.
80. Imobilul din Iaşi, strada I. C. Brătianu nr. 75, teren şi cons
trucţie.
8 1 . Imobilul donaţia Ghitla Lazăr din Iaşi, strada I. C. Brătianu
nr. 4, teren şi construcţie.
82. Imobil ul din I aşi, strada C. A. Rosseti nr. 23, teren şi construcţie.
83. Imobilul din I aşi, strada Curelari nr. 12, teren şi construcţie.
84. Imobilul d i n Iaşi. str. Ni'c olina nr. 38, teren şi construcţie.
85. Imobilul din Iaşi, strada Socola nr. 40, teren şi construcţie.
86. Imobilul din Iaşi, strada Socola nr. 42, teren şi construcţie.
8 7 . Imobilul din laşi , şos. Naţională nr. 57, teren şi construcţie.
8 8 . Imobilul din Iaşi, str. Tăetoare nr. 33, teren şi construcţie.
8 9 . Imobilul din Iaşi, strada Pantelimon nr. 10-12, teren şi
construcţie.
90. Imobilul d i n Iaşi, strada Cucu nr. 28, teren şi construcţie.
9 1 . Imobilul din Iaşi , str. Cuza Vodi'1 nr. 1 7, denumit „Donaţia
Calmanovici", teren şi construcţie.
92. Imobilul din Iaşi, strada A. C. Cuza nr. 1, teren şi construcţie.
93. Imobilul din Iaşi, strada Halei nr. 4, colţ cu strada C. A. Rosetti
nr. 1 2, denumit „Donaţi<\ Berger", teren şi construcţie.
94. Imobilul destinat Azilul u i de bătrâni', situat în Iaşi, str. Păcurari
nr. 1 1 5 , teren şi construcţie.
95. Baia Comunităţii Evreilor din Tg. Frumos, strada Lascăr Catar
giu nr. 1 3 , teren şi construcţie.
96. Azilul Vech i din Tg. Frumos, str. Lascăr Catargiu nr. 1 5 , teren
şi construcţie.
9 7 . Casa F. Fabricant din Tg. Frumos. str. Lascăr Catargiu nr. 1 1 ,
teren ş i construcţie.
9 8 . Şcoala Israelită di"n Tg.-Frumos, strada I. Creangă, teren şi con
strucţie.
99. Fabrica de azime din Tg.-Frumos, str. Cuza Vodă, teren şi con
strucţie .
100. Localul fost gimnaziu din Tg.-Frumos. str. Cuza Vodă nr. 45,
teren şi construcţie.
1 0 1 . Grădiniţa de copii din Tg.-Frumos, strada Vulturi nr. 1 , teren
şi construcţie.
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Art. II. D-1 director general al Cen t rului Na ţ iona l de Români zare
e s te însărcinat cu a d u cerea la îndepli'nire a prezentei d eci z iun i , cum şi a
formali tăţil or legale prevăzute de legea cu Nr. 499 din 3 Iulie 1 942.
Dată la 4 Februarie 1 943.
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 1 1 1 .302.
M.0. , P.I., nr. 1 0, 4 mai 1 9 43, p. 3883, 3884.

16
1943, aprilie 10
Noi , ministru subsecrttar de Stat la
Colonizării' şi Inventarului,
Având în vedere dispoziţi:ile legi i Nr.
Oficial Nr. 1 5 2 din 3 Jul i e 1 942,
Având î n vedere avizul favorabil al
p entru problemele evreeşti, comunicat cu
din 1943,

Depa rtamentul

Românizării,

499, publicată în Monitorul
împuternicitului' guvernului
adresa Nr. 8.327 R. D. L.

Decidem :
Art. I. Se declară trecute în patrimoniul Centrului Naţional de Ro
mânizare următoarele i m ob i l e , proprietatea Comunităţii evreeşti, situate
în judeţul Arad :
l . Imobilul di n Arad, strada Cercetaşilor nr. 146, Sinagogă - orto
doxă - bi ro uri l e Co muni t ăţii, baia rituală, locuinţa îngrijito r ulu i'.
2. Imobilul din Arad, piaţa Plevnei nr. 5 , sinagoga marc, casă de
rug ăc i u n i, de iarnă, Şcoala primară confc si'onală.
3. Imobilul din Arad, strada Episcopiei nr. 7, fundaţia „Elis a beta
Fischer" .
4 . Imobilul din Arad, bulevardul Regi n a Maria n r . 1 2 ş i 1 2 bis.
Orfelinatul Israelit de fete.
5. Imobilul din Arad, str. Gh. Coşbuc nr. 9 (fost 50), Casii d e rapo rt.
6. Imobilul din Arad, strada Episcopul Ignatie Popp n r. 8/9, Orfelinatul Israelit de băieţi.
7. Imobi l ul din Arad, strada Popa Rusu nr. 1 .
8 . Imobi l ul din Arad, strada Episcopie i nr. 22, Că mi'n de bătrimi.
9 . Imobilul din Arad, strada Greceanu nr. 1 7 I 1 9, Cămin de bătrâni.
10. Imobilul din Arad, strada Ghica-Vodă, nr. 4/6, Casă de caritate.
1 1 . Terenul viran din Arad, strada Gr. Alexandrescu nr. 37.
1 2 . Imobilul din Arad, strada Pagubă, ci'mitir vechi.
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Imobilul din Arad, strada Horaţiu, cimitir vechi.
Imobilul din Arad , strada Câmpul Lebedei, cimitir nou.
1 5 . Imobilul clin Arad, strada Emi'nescu nr. 42, Casă de raport.
16. Imobilul din Arad, strada Vasile Goldiş nr. 8, biroul oficiului
j udeţean din Arad, al Centralei Evreilor din România.
1 7 . Imobilul din comuna Peci'ca, str. Pecica nr. 85 9 , c imitir.
18. Imobilul din comuna Pecica-Arad, strada Pecica nr. 859, locuinţa
paznicului.
1 9 . Imobilul din comuna Pecica-Arad, strada Rovine nr. 27, sina
13.

14.

g og ă.

2 0 . Imobilul din comuna Pecica-Arad, strada Rovi'ne nr. 2 7 , locuinţa
rabinului.

Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
î nsărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii, cum şi a
formalităţilo r legale, prevăzute de legea Nr. 499 din 3 Iulie 1 9 4 2 .
Dată la 1 0 Aprilie 1 943.
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 6.226.
este

M.O., P.I., nr. 90, 1G aprilie 1 943, p. 3 4 1 3.

17
1943, aprilie 1 3
Noi. Titus Dragoş, m i nistru subsecretar d e S tat la Departamentul
Românizării, Colonizării şi Inventarului,
A vând în vedere dispoziţiunile legii Nr. 4 99, publicată în Monitorul
Ofi cial Nr. 1 52, din 3 Iulie 1 942 ;
Av<încl în vedere avizul favorabil al împuternicitului guvernului,
pen t ru problemele evreeşti,
Decidem :

Art. I. Se declară trecute în patrimoniul Centrului Naţional de
Românizare următoarele i'mobile, proprietatea Comunităţii evreeşti , situate
în judeţul Alba :
l . Imobilul situat în comuna Alba Iulia, str. Regimentul 5 Vână
tori n r. 30.
2. Imobilul situat în comuna Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri
nr. 4 9 , fost nr. 3 3 .
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3. Imobilul situat în comuna Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri
5 1 , fost nr. 35.
4 . Imobi1ul situat în comuna Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri
nr. 53, fost nr. 37.
5. Cimitir şi grădină, situate în corn . Alba Iulia, str. Vasile Alecsan
dri nr. 55, fost nr. 29.
6 . Şcoala, birouri ş i locuinţă, situate în comuna Alb3 Iulia, str.
Dorobanţi nr. 3.
7. Spital şi azil , situate în corn . Alba Iulia, str. Morii nr. 1 .
8. Imobilul situat î n comuna Alba Iulia, str. Morii nr. 3 .
9. Imobilul situat î n comuna Alba Iulia, str. Călăraşi nr. 4 .
1 0 . Imobilul situat în comuna Alba Iulia, str. Dorobanţilor nr. 4.
1 1 . Imobilul situat în comuna Alba Iuli'a, str. Dorobanţilor nr. 7.
1 2 . Imobilul situat î n comuna Teiuş, str . Dorobanţi nr. 1 .
1 3 . Cimitirul situat î n comuna Teiuş, str. A . Bunea nr. 6 .
1 4 . Imobilul situat î n comuna Teiuş. str. Bisericii' nr. 2 .
1 5. Imobilul situat î n comuna Teiuş, str. A. Bunca nr. 3 .
1 6 . Sinagogă şi locuinţă, situate în comuna Vinţul de Jos, str.
Piaţa nr. 2 .
1 7 . Sinagogă, situată î n comuna Alba Iulia, str. Dorobanţi n r . 5.
18. Boiia rituală, situată în comuna Aiud, str. Simion Bărnuţiu nr. 28.
1 9 . Cimitirul, situat în corn . Aiud, str. Eroilor nr. 3 .
2 0 . Cimitirul, situat în comuna Sebeş, în afara oraşului.
nr.

Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
este îmărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii, cum şi a
formalităţilor legale prevăzute de legea Nr. 499 din 3 Iulie 1 942.
Dată l a 13 Aprilie 1 943.
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 7.206.
M.O„ P.I . , nr. 91, 7 aprilie 1943. p . 3443.

18
1943, aprilie 1 3
Noi , Titus Dragoş, ministru subsecretar de Stat l a Departamentul
Românizării, Colonizării şi Inventarului ,
Având în vedere dispoziţiunile legii Nr. 499, publi�ată în Monitorul
Oficial Nr. 152 din 3 Iulie 1 942 ;
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Având în vedere avizul favorabil al împuternicitului guvernului
pentru problemele evreeşti,
Decidem :

Art. I. Se declară trecute în patrimoni'u l Centrului Naţional d e
Românizare următoarele imobile, proprietatea Comunităţii evreeşti, situate
în j udeţul Hunedoara :
I . Casă de rugăciuni şi locuinţă, o casă de locuit şi teren, situate
în comuna Lupeni, str. Mineri'lor nr. 1 2.
2. Casă de rugăciuni şi locuit, trei camere, teren 1 8 0 stjp. , situate
în comuna Hunedoara, str. Axente Sever nr. 3.
3 . Teren cimitir. 227 stjp., situat în comuna Orăştie, str. Cioblea.
4. Cac;ă de locuit şi teren, si tuate în comuna Orăşti'e, str. N. Fili
pescu nr. 1 .
5 . Cimitir, casă, morga, situate î n comuna Petroşani, str. Cimiti
rului.
6 . Teren viran 830 stjp„ situat în comuna Petroşani, str. Regele
Ferdinand nr. 5 .
7 . Şcoală sit uată î n comuna Petroşani', str. Regele Mihai I nr. 3 5 .
8 . Teren viran, situat în comuna Petroşani. str. Regele Mihai I
nr. 35. i
9 . Sinagogă şi teren, 1 3 0 stjp. situate în comuna Petroşani, str.
Negru Vodă nr. 4.
10. Teren şi comtrucţii c;ituate în comuna Haţeg, str. Sântămăriei
nr. 5 .
1 1 . Grădină intravilan, 1 1 2 stjp„ situată în comuna Brad; strada
Şaguna nr. 1 0.
1 2. Teren şi construcţii. s ituate în com u na Haţeg.
1 3 . Casă, patru camere, 350 mp, fânaţ ; 9 6 1 stjp., si tuate în corn. Ilia.
1 4 . Cac;ă , cinci încăperi . curte, 200 mp, situate î n comuna Ilia.
1 5. Sinagogă. casă, curte 8 1 1 stjp, cimitir 1 . 5 2 1 stjp, si't uate în corn.
Geoagiu.
1 6 . Teren şi construcţii, situate în comuna Petrila.

Art. II. D-l d irector general al Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizi'i, cum şi a
formalităţilor legale prevăzute de legea Nr. 499 din 3 Iulie 1 94 2 .
Dată la

13

Aprilie

1 94 3 .

Ministru subsecretar de Stat. TITUS DRAGOŞ
Nr.

7 .2 0 7 .

M .O., P. I.,

nr . 9 1 , 1 7

aprilie

1 943 ,

p.

3443.
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19
1 943, aprilie 13
Noi, Titus Dragoş, minhtru subsecretar de Stat, la Depart ament u l
si Inventarului,
Având î n vedere di spoziţiunile leg i i Nr. 49D, pu b l i cn t ă î n Monitorul
Oficial Nr. 1 52 din 3 Iulie 1 942 ;
Avfmd în vedere avizul favorabil al împuternicitului guve rn u l u i
pentru problemele evrceşt i , com u n i ca t cu adresa N r. 6.�50 R . D . L . 1943,
Românizări i . Co lo ni z ăr ii

Decidem :
Art. I. Se declară trecute în patrimoniul Centrului Naţional de
următoarele imobile, proprietatc•a Comunităţii c v rcc�t i .
situate în judeţul Prahova :
1 . Imobilul din Ploieşti, str. M. Kogălniceanu nr. 13, Sinagoga
Meseriaşilor.
2. Imobilul din Ploieşti, str. Ion Radovici, cimitir, ter�r: �i r:o1:st rucţi.i.
3. Imobilul din P loi eşti, str. M. Kogălniceanu n r. 8.
4 . Imobilul din Ploieşti, s�r. Basarabi nr. 3.
5 . Imobilul din Ploieşti, str. Basarabi nr. 9.
6 . Imobilul din Câmpina, str. Gh. Kirilov nr. ;J .
7 . Imobilul di n Câmpina, str. Gh. Gr. C a n t a c u zino cimitir, teren şi
construcţii'.
8. Imobilul din C{1mpina, str. Toma Stelian nr. 9.
Art. 11. D-l director general al Centrului Naţional de Români zare
este însărcinat cu aducerea la îndeplin ire a prc•zentei decizii, cum şi a
formalităţilor legale prevăzute de legea Nr. 499 din 3 Iulie 1 942.
Dată la 13 Aprilie 1 943.
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 7.208
R o m :m i za re

,

M.O„

P.

I , n r. Dl, 1 7 aprilie I U43,

p.

3 444.

2.o
1943, aprilie 13
Noi , Titus Dragoş, ministru subsecretar de Stat l a D€partamentul
Românizării, Colonizării şi Inventarului,
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Având î n vedere dispoziţiunile legii Nr. 699, publicată în Monitorul
Oficial Nr. 152 din 3 Iulie l !J4 2 .
Având î n vedere avizu l favorabil al lmputernicitului guvernului
pentru probl eme e vrcc�ti, comunicat cu adresa Nr. 6.650 H.D.L. 1 943,

Decidem :
Art. I. Se declară trecute în patrimoniul Centrului Naţional de
Român i'zarc următoarele imobile, proprietatea Comunităţii evreeşti, si··
t uatc în judeţul Fălciu :
1 . Imobilul situat în ora�ul Huşi, str. Militie Istrate Nr. 2.
2. Imobilul si luui în oraşul Huşi, str . Cuza Vodă Nr. 25.
3. Societah>u Fraterna, situată î n oraşul Huşi, str. Maior Teleman
nr. 1 9 .
4 . Societatea Fraterna, situată î n oraşul Huşi, str. Stoianovici nr. 25.
5. Kandel Saul , uzufructuar Spitalul Israelit, nuda proprietate,
si tuat în oraşul Huşi , str. Ghica Vodă Nr. 70.
G . Kandcl Saul, uzufructuar, nuda proprietate, Spitalul Israelit,
si tuat în oraşul Huşi, str. Ghica Vodă Nr. 68.
7 . Kanclel Saul, uzufructuar, Spitalul Israelit. nuda propriet ate,
situat în oraşul Huşi, str. Colonel Neagu Nr. 1 1 .
8 . Cimitirul Vechiu, situat î n oraşul Huşi, str. Călăraşi, teren şi
construcţii.
9 . Cimitirul nou, situat în oraşul Huşi, str. Platoul Drie, teren şi
construq ii.
10. Sinagoga sit uată î n oraşul Huşi , str. N. Săvescu.
1 1 . Sinagoga situată în oraşul Huşi, str. Stoianovici.
1 2 . Sinagoga situată î n oraşul Huşi, str. Stoianovici .
1 3 . Sinagoga situată în oraşul Huşi, str. Stoianovi'ci .
1 4 . Sinagoga situati't în comuna Fălciu, str. Ferdinand Nr. 29.
1 5 . Sinagoga situată în comuna Răducăn.eni.
H l . Baia situată în comuna Răclucăneni.
Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deci'z ii, cum şi a
formalităţilor kgalc prevăzute de l egea Nr. 499 din 3 Iulie 1 94 2 .
Dată la 1 3 Aprilie 1 9 4 3 .
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 7.20\J
M.O . . P. J nr. U l , 1 7 apri lie 1943, p. 3 444.

21
1 943, aprilie 1 3
Noi . Titus Dragoş, ministru subsecretar de Stat la Departamentul
Românizări'i, Colonizării şi Inventarului,
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Având în vedere dispoziţiunile legii Nr. 499, publicată în Monitorul
Oficial Nr. 1 52 din 3 Iulie 1942 ;
Avâr.d în vedere avizul favorabil al Împuternicitului guvernului
pentru probleme evrecşt i, comunicat cu adresa Nr. 6.650 R. D. L. 1943,

Decidem :

Art. I. Se declară trecute în patrimoniul Centrului Naţional ele
Românizare următoarele imobile, proprietatea Comunităţii evreeşti, situ
ate în judeţul Iaşi :
1 . Şcoala situată în oraşul Iaşi. str. Păcurari Nr. 57-59.
2. Locuinţa şi prăvălia, situate î n oraşul Iaşi, str. I . C. Brătianu,
Nr. 1 04.
3 . Locuinţă, prăvălie, situate în oraşul Iaşi , str. A. C. Cuza Nr. l .
4 . Brutăria. prăvălia şi locuin ţa, situate î n oraşul Iaşi. str. Anas
tase Panu, Nr. 25.
5. Prăvălie şi locuinţă. situate în oraşul Iaşi, str. Anastase Panu
Nr. 59.
fi Imobilul situat în oraşu l Iaşi , str. Banu Nr. 6.
7 . Imobilul situat îrt oraşul Iaşi. str. I . C. Brătianu Nr. 20.
8. Imobilul situa t în oraşul Iaşi, str. I.C. Brătianu Nr. 1 8.
9. Prăvăl ia şi locuinţa, situate î n oraşul Iaşi, b-dul Brătianu Nr. 20.
1 0 . Imobi'lul situat în Iaşi, str. C. Negri Nr. 30.
1 1 . Birou şi locuinţă , situate în oraşul laşi. str. C. Negri Nr. 42.
1 2 . Imobilul situat în oraşul Iaşi, str. C . Negri Nr. 28.
13. Prăvălie şi locui nţă , situak în oraşul Iaşi , str. C Negri Nr. 82.
1 4 . Prăvălie şi locuinţă, situate în oraşul Iaşi, str . C. Negri Nr. 9 1 .
1 5 . Imobilul situat î n oraşul Iaşi, str. Dreaptă Nr. 4 .
H l . Imobilul situat în oraşul Ia�.i, str. Ghica Vodă Nr. 2 1 .
1 7. Imobilul situat în oraşul laşi. str. Gh ica Vodă Nr. 2 3 .
1 8. Imobilul si tuat î n oraşul Iaşi, str. Ghica Vodă Nr. 3 8 .
1 9 . Imobilul situat în oraşul Iaşi, str. Ghi ::: a Vodă Nr. 4 5 .
20. Imobilul situat î n oraşul Iaşi, şoseaua Păcurari, Nr. 42.
21. Imobilul situat în oraşul Iaşi, str. Sf. Andrei, Nr. 49.
22. Imobilul s ituat în oraşul I aşi, str. Socola Nr. 49.
23. Prăvălie şi locuinţă. situate î n oraşul Iaşi. str. Lăpuşneanu
Nr. 45.
24. Imobilul situat în ora)ul la)i, str . Labirint Nr. 5.
25. Imobilul situat în oraşul Iaşi, str. Pomir, Nr. 4.
26. Locuinţă şi si nagogă. situate î n oraşul Iaşi, str. C . A . Rosetti
Nr. 3 .
27. Imobilul situat î n oraşul Iaşi, str. C . A. Rosetti Nr. 1 1 / 1 5.
28. Imobilul situat în oraşul Iaşi, str. C. A. Rosetti Nr. 25.
W . Imobi'l ul „i tuat în oraşul Iaşi . str. Stihi Rosetti Nr. 3.
30. Fabrica si tuată în oraşul Iaşi , str. Sinagogilor Nr. 8 .
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Nr.
Nr.

31.
32.
33.
34.
35.
17.
36.
19.
37.

Imobilul situat in oraşul Iaşi, str. Ştefan cel Mare Nr. 34.
Imobilul situat în oraşul Iaşi, şos. Arcu Nr. 38.
Prăvălie şi locuinţă, situate î n oraşul Iaşi, str. Nicolina Nr. 3.
Depozitul situat î n oraşul Iaşi. str. Uzini'i Nr. 1 3 .
Locuinţă ş i prăvălie, situate î n oraşul Iaşi, str. Elena Doamna
Locuinţă şi prăvălie, situate în oraşul Iaşi, str. Elena Doamna
Locuinţă şi prăvălie, situate în oraşul Iaşi, str. Elena Doamna

Nr. 4 7 .
38.

Nr.

Locuinţă şi prăvălie, situate în oraşul Iaşi, str. Elena Doamna

49.
39.

Locu inţă şi prăvălie, situate în oraşul Iaşi, str. I . C. Brătianu

40.

Locuinţă şi prăvălie, situate in oraşul Iaşi, str. Ştefan cel Marc

Nr. 5 6 .
Nr. 5 6 .

Imobilul situat în oraşul Iaşi, str. Zugravi Nr. 22.
Prăvălie şi locuinţă, situate în oraşul Iaşi str. Uzinii Nr. 5 .
4 3 . Prăvălie ş i locuinţă, si't uate î n oraşul Iaşi, str. Costache Negri
41.

4 2.

Nr. 6 .

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52 .
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
6 2.
63.
64.
65.

Imobilul situat în oraşul Iaşi, str. Palat Nr. 82.
Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. Apeduct Nr. 49 .
Sinagoga situată în oraşul Iaşi. str. Cismăriei nr. 1 6 .
Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. Apelor Nr. 4 .
Sinagoga situată î n oraşul Iaşi, str. Cosaşilor N r . 5 .
Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. Socola Nr. 25.
Si nagoga situată în oraşul Iaşi, str. Socola Nr. 79.
Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str, Calcania Nr. 6.
Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. I. C. Brătianu Nr. 5 7 .
Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. Smârdan, Nr. 22.
Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. Smeului Nr. 2.
Sinagoga situată î n oraşul Iaşi, str. Funcţionarilor Nr. 8.
Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. Simi'on Bărnuţiu Nr. 7.
Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. Procopie Nr. 6 .
Sinagoga situată î n oraşul Iaşi, str. Trantomir Nr. 5 .
Si nagoga situată în oraşul Iaşi, Tg. Cop. Jud.
Sinagoga si tuată în oraşul Iaşi, str. Sinagogilor Nr. 3.
Sin agoga situată î n oraşul Iaşi, str. Ipsilante Nr. 34 .
Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. Broscăriei Nr. 50.
Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. Melcului Nr. 1 6 .
Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. Boşotă Nr. 8 .
Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. Cometa Nr. 5 .
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66. Si n ag oga situată în oraşul Iaşi, str. Melcului Nr. 1 7 .
6 7 . Si n ag og a situată î n oraşul Iaş i , str. Sf. Teodor Nr. 3 0 .
fiB. Si'nagoga situată în oraşul laşi, str. Cucu Nr. 4 -l: .
()�J. Sinagoga situati1 î n oraşul Iaşi, str. Lăutari Nr. 5 4 .
7 0 . S in ag o g a situată î n oraşul Iaşi, s t r . Apeduct N r . 3 2 .
7 1 . Sinagoga situată în oraşul laşi, s t r . Stclncă Nr. 6 .
7 2 . Si na gog a situată în oraşul laşi, str. Panaite Stoica I .
7 3 . Sinagoga situată î n oraşul laşi, str. Sinagogilor Nr. 9 .
7 4 . Si na goga situat;! în oraşul Iaşi, str. Rufeni' Nr. 1 1 .
7 3 . Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. Nemţească Nr. 1 2 .
7fi. Sinagoga situatC:-1 în oraşul Iaşi, str. Jurătorilor Nr. 1 .
7 7 . Si nagoga situată î n oraşul l aşi, str. Bălţi Nr. 5 .
73. Sinagoga s i tuată în oraşul laşi, str. Cupidon Nr. 1 4 .
79. Shagoga situati1 î n oraşL� I I aşi, str. Arap Nr. 20.
80. Sinagoga situată în oraşul Iaşi. str. Sinagogi' lor Nr. 5 .
ll l . S i na gr>g a situată î n oraşul laşi, str. Apeduct Nr. 3 5 .
8 2 . S i na gog a situată î n oraşul Iaşi, str. Prof. Paul.
83. Sinagoga s ituati1 în oraşul laşi, str. Ş tefan cel 1f orc Nr. 38.
84. Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. C. A. Ro<;ctti Nr. 3 7 .
8 5 . S i nagnga s i tui.lb'i î n oraşul laşi, str. Aron Vodă Nr. 4 0 .
8 fi . Si n agog a situatii în oraşul Iaşi, s t r . Piaţa Sturzoai'c Nr. 2 9 .
8 7 . Si n ag o g a situată în oraşul Iaşi, str. Elisabeta Nr. 6 .
8 8 . Si nagoga <;ituată în oraşul Iaşi, str. Fundătura Niţă.
89. S i nagoga situată în oraşul laşi, str. Pomir Nr. 8.
90. Sinagoga situată în oraşul laşi, str. Aron Vodă Nr. 3 .
9 1 . Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. Mlăştinei' Nr. 6 3 .
92. Sinagoga situată în oraşul I a ş i , str. Păcurari Nr. 57.
D :J . Sinagoga situată î n oraşul Iaşi, str. Cucu Nr. 52.
9 4 . Sinagoga situată în oraşul I a şi, str. Sinagogilor Nr. 1 3.
95. Sinagoga situată în oraşul Iaşi, str. Sinagogilor Nr. 1 2 .
9 6 . Sin agoga si'tuată în oraşul Iaşi, str. Sinagogilor Nr. 1 2 .
9 7 . Sin agc g a situată în oraşul Iaşi, str. Melcului Nr. 1 9 .
9 8 . Sinagoga situată în oraşul I aşi, str. Pantelimon Nr. 3 7 .
99. Sinagoga situată în oraşul Iaş i, str. Bucşinescu Nr. 3 9 .
1 00. Sin a g og a situată î n oraşul I a ş i , str. Bulgara Nr. 2 7 .
1 0 1 . Sinagoga situată în oraşul Iaşi str. Ipsilante Nr. 2 6 .
1 0 2 . Sinagoga situa te! î n oraşul Iaşi, s t r . C. Negri Nr. 6 8 .
1 03. S i nag o g a situată î n oraşul Iaşi, str. Marta Nr. 26.
1 0 4. Sina g og a situată în oraşul Iaşi, str. Ţuţora Nr. 59 (9).
1 05 . S in agog a situată î n oraşul Iaşi, str. Cucu Nr. 50.
1 06 . S i n ag og a situată î n orwjul la';d, str. Hagi Lupu Nr. 8.
1 07 . Sinagoga situată in ora)ul Iaş·i, str. P o m i r N r . 1 .
1 08 . Sinagogu situată î n oraşul Iaşi, str. Crucii Nr. 20.
l O!J. S i nago g a situată în oraşul Iaşi, str. I . C. Brătianu Nr. 1 24.
1 1 0. Sinagoga situată î n oraşul Iaşi , str. Apeduct Nr. 1.
'
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1 1 1 . S i lrngoga situali1 î n o ra ş ul foşi, s t r. Sf. Laziir Nr. G l .
1 1 2 . S i n ag oga situată î n o r a ş ul Iaşi , str. Nico tina Nr. 4 3 .
1 1 3 . S inagoga s ituatt1 în oraşul I a ş i , str. Nicolina Nr. 1 1 3 .
1 1 4 . Sinagoga situată î n oraşul Ia ş i , str. C . Negri.

1 1 5. Sinagoga s i t u a t c'.'t în oraşul la)i, str. Aurel V l a i cu .
1 1 6 . Sinagoga s i'tua t ă în oraşul faşi, str. Sf. Con s t u n t i n Nr.
1 1 7. Sinagoga situată î n oraşul Iaşi, str. N i corip Nr. 3 2 .
1 1 8. Si nag og a situată î n o ra şul l a ş i , str. Dr. Tauzic Nr. I .
1 1 9 . S in ag o g a situată în oraşul Iaşi, s t r. Gh. L a s c <l r N r . 3 .
1 20 . Si na goga situatt1 î n oraşul I a ş i , str. Ş te fa n c d Ma r e Nr.
1 2 1 . S i nagog a situată în ora ş u l Iaşi, s t r. Elena D o :-i m n a Nr. 8 .
1 22. Sinagoga situată î n oraşul Ia':ii , str. Cuza VccU N r. 53.
1 23 . S i n ag oga s i tuatt1 în oraşul I aş i , s tr. M icşu nel i Nr. 1 .
1 24 . Si nag oga situată î n oraşul Iaşi, str.Burdca Nr. 6 .
1 25 . S i n agog a situată î n oraşul Iaş i , str. Arap Nr. 64.
1 2 6 . Si n agoga situată în oraşul Iaşi, şoseaua Păcurari Nr. 1 2.
1 27 . S i nag og a s ituată în oraşul I aşi , str. Toma C ozm a Nr.
1 28. S i n a g oga situată în ora-;;u l I aşi. str. Descălică toare Nr.
1 29 . S i nago g a situată î n oraşul I a şi , str. Ştefan cel Marc Nr.
1 30. S i n agoga s i t ua t ă î n oraşul Iaşi, str. B o şo tă Nr. 6 .
1 3 1 . Si nagoga s i tu a t ei. î n o ra ş ul Iaşi, b-dul Bră t i an u Nr. 3 5 .
1 3 2 . Sinag og a situată î n oraşul Iaşi, b-dul Brătianu N r . 1 2 7 .
1 3 '.l . S in agoga situată î n oraşul Ia şi , str. Arap Nr. 2 8 .
1 34 . Si n agog a situată î n oraşul I a ş i , str. Blonzilor Nr. 13.
1 35. Sinagoga s i t u a tt1 î n oraşul Iaş i , str. L a b i r i n t Nr. 6.
1 36 . S i n a g o g a situată î n o raş ul Iaşi, str. Sf. Lazăr Nr. 7 7 .
1 3 7. Si n ag o g a situată î n o raşul Iaşi, str. Zugrav Nr. 9 .
1 38. S i n ag o ga si'tuatti în oraşul I aş i , str. Ştefan cel Marc N r .
1 39. Sinago�<i si tu ată î n oraşul Iaşi, str. Arapu Nr. 20.
1 40. Imobil u l si t u a t în oraşul Ia � i , str. Arapu Nr. 28.

141.
1 42 .
1 43.
1 44.
145.
146.

Imobilul
Imobilul
Imobilul
Imobilul
Imobilul
Im o bi l ul

14 7 . Imobilul
148. Imobilul

1 4 9 . Imobilul
1 50. I mobi lu l
1 5 1 . Imobilul
1 52 . Imob i'J u l
1 53. Imobilul
1 54 . Imobilul
1 55.
N r . 3.

Im obi lu l

oraşul Iaşi, str. Arapu Nr. 64.
situat î n oraşul Ia şi , str. Arapu Nr. 6 6 .
s i tu at în oraşul I aşi , str. Arapu Nr. 7G.
situat în or a ş u l I a ş i , str. Vulcan Nr. 1 .
situat î n oraşul I aş i , str. Aurel Vlaicu Nr. 1 4.
situat în oraşul Iaşi, str. Ciuchi Nr. 1 30.
situat î n oraşul Iaşi, str. Mizil Nr. 2.
situat în o r aşu l Ia ş i , b-dul Brătianu Nr. 35.
situat în oraşul Iaşi, st r a d e l a N i cor i ţa Nr. 28.
situat î n oraşul Iaşi, str. Cup i do n Nr. 1 4 .
s i tu at î n oraşul Iaşi, str. Apeduct Nr. 32.
situat în oraşul Iaşi, str. A p el o r Nr. 6.
situat î n oraşul Iaşi, str. Marta Nr. 30.
si turit în oraşul I a ş i , str. Labirint Nr. 6.
si tuat în comuna Tg . Frum os , str. G ;1ri i (L.

3.

21.

76.
14.

H.

10.

s ituat î n

461

https://biblioteca-digitala.ro

Catarg i )

Nr. 5.

1 56 .

Imobilul situat în comuna Tg .-Frumos, str. Gării ( L . Catargi)

157.

Imobilul situat î n comuna Tg.-Frumos, str. Gării ( L . Catargi)

Nr. 7 .

1 58 .

Nr. 17.

Imobilul situat în comuna Tg.-Frumos, str. Gării ( L . Catargi)

159.
1 60 .

Imobilul situat în comuna Tg.-Frumos, str. Pârvan Nr. 1 bis.
Imobilul situat î n comuna Tg.-Frumos, str. Andrinec;cu Nr . 1 .
Art. II. D-l d irector general a l Centrului Naţional d e Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii, cum şi a
formalităţilor legale prevăzute de legea Nr. 499 din 3 Iulie 1 94 2 .
Dat ă la 1 3 Aprilie 1 94 3 .
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 7 . 2 1 0 .
M.O., P. I , n r . 9 1 , 1 7 aprilie 1 943, p. 3 444-3 4 4 6 .

1943, aprilie 29
Noi, Titus Dragoş, ministru subc;ecretar de Stat al Românizării,
Colonizării şi Inventarului,
Având în vedere dispoziţiunile legii Nr. 4 9 9 , publicată în Monitorul
Oficial Nr. 1 5 2 din 3 Iulie 1 9 4 2 ;
Având în vedere avizul favorabil al împuternicitului g uvernului
pentru probleme evreeşti, comunicat cu adresa Nr. 6 . 650 R. D. L . din 1 94 3 ,

Decidem :
Art. I. Se dedară trecute în patrimoniul Centrului Naţional de
Românizare următoarele imobile, proprietatea Comunităţii evreeşti,
si tuate î n judeţul Bihor :
1 . Imobilul din Beiuş, str. I . G. Duca nr. 30, teren şi clădi ri .
2 . Imobilul d i n Ceica, cai�ă d e rugăciune.
3 . Imobi lul din Ceica, cimitir, teren şi construcţii .
Art . I I . D- l director general al Centrului Naţional de Românizare
C'>tE însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni, cum
ş i a formalităţilor legale prevăzute de legea Nr. 499 din 3 Iulie 1 942.
Dată la 29 Aprilie 1 94 3 .
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 1 2 . 5 0 8 .
M.O., P. I, nr. 1 02, 4 mai 1 94 3 , p. 3 884.
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23
1 943, aprilie 29
Noi, Titus Dragoş, ministru subsecretar de Stat al Românizări i,
Colonizării şi Inventarul ui,
Având în vedere dispoziţiunile legii Nr . 499, publicată în Monitorul
Oficial Nr. 1 5 2 din 3 Iulie 1 94 2 ;
Având în vedere avizul favorabi l al împuternicitului guvernului
pentru probleme evreeşti, comunicat cu adresa Nr. 6 . 6 5 0 R.D .L. din 1 943,

Decidem :
Art. I. Se declară trecute în patrimoniul Centrului Naţional de
Rumânizare următoarele imobile, proprietatea Comunităţii evreeşti ,
situate î n judeţul Buzău :
l . Imobilul din Buzău, str. Boiangiu, cimitir, teren şi construclii.
2 . Imobilul din Buzău, şoseaua Urziceni, cimitir, teren şi construcţii.
Art. I I . D-l director general al Cen trului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni, cum şi
a formalităţilor legale prevăzute de legea Nr. 499 din 3 Iulie 1 942.
Dată la 29 Aprilie H l4 3 .
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 1 2 . 50 9 .
M.O., P. I, nr. 1 0 2 , 4 mai 1 943, p . 3 8 8 4 .

1943, aprilie 29
Noi, Titus Dragoş, ministru subsecretar de Stat al Româniz<-1ri i ,
Colonizării şi Inventarului,
Având î n vedere dispoziţiunile legii Nr. 499, publicată în Monitorul
Ofi cial Nr. 1 5 2 din 3 Iulie 1 94 2 ;
Având în vedere avizul favorabi l al împuternicitului guvernului
pentru probleme evreeşti, comunicat cu adresa Nr. 6 . 650 R .D.L. clin 1 94 3 ,
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Decidem :
Art. I. Se <leclar<'.i trecute în patrimoniul Centrului N:-. ţional de
Românizare următoarele imobi le, proprietatea Comunităţii evreeşti,
situate în j udeţul Brăila :
1 . Imobilul din Brăila, str. Tâmplari nr. 1 , Sinagoga Hassidim .
2. Imobilul din Briiila, b-dul Carol nr . 200, Sinagoga Beth Iacob.
3 . Imobilul din Brăila, str. Tâmplari nr'. 1 0 , Templul Armonia.
4. Imobilul din Brăila, str. Plevnei nr. 1 8 7, Sinagoga Marpe
Lenefes.
5. Imobilul din Brăila, strada Mihai Bravu nr. 1 2-11 1 40 .
6 . Imobilul din Brăila, str. Florilor nr. 5 .
7 . Imobilul din Brăila, prelungirea Barierei Străzii Regale, cimi
t i rul evreeso, teren viran şi clădiri.
Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Romc"m izare
este însărcinat cu aduccrc'a la îndc>plinire a prezentei deciziuni, cum şi
a formalităţilor legale prevăzute de legea Nr. 4 �J9 din 3 Iulie 1 9 4 2 .
Dată l a 2 9 Aprilie 1943.
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 1 2. 5 1 0 .
M.O„ P. I, nr. 1 02 , 4

mai 1 94 3,

p.

3 884-3 885.

2. 5
1 9·13, aprilie 29
Noi, Titus Dragoş, m inistru subsecretar de St at al Româniziirii,
Colonizării şi I nventarului,
Având în vedere dispoziţiunile legii Nr. 499, publicată î n Monitorul
Oficial Nr. 1 5 2 din 3 Iulie Hl42 ;
Având în vedere avizul favorabil al împuternicitului guvern ului
pentru probleme evreeşti ,comunicat cu adresa Nr. 6.650 R .D.L. din 1 943,

Decidem :
Art. I. Se declară t reoute î n patrimoniul Centrului Naţion:-.1 de
R'..l m ânizare următoarele imobile, proprietatea Comunităţii evreeşti,
situate în judeţul Dolj :
1 . Sinagoga situată în Craiova, str. Horezu nr. 1 1 .
2. Cimitirul Israelit situat î n Craiova, str. Bucovăţu nr. 1 8 1 , teren
�i clădiri.
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3 . Şcoala situată în C raiova, strada C alomfirescu nr. 4 0 .
4 . Imobilul şi abatorul de păsări sit� ate în Craiova, str. Horezu
J l f. 1 3 .
5. Imobilul situat î n Cra iova, strada Matei Basarab nr. 9 .
G. Imobilul situat în Craiova, strada Madona n r . 79.
7. Azilul pentru bătrâni situat în Craiova, str. Libertăţii nr. 26.
Art. II. D-l di rector general al Centrulu i Naţional de Românizare
este î nsărci nat cu aducerea la î ndepl i n i r ea a prezentei deciziuni, cum şi
a formalităţilor legale prevăzute de legea Nr. 499 din 3 Iulie 1 942 .
Dabi la 29 Aprilie 1 943.
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 12.51 1 .
M.O.,

P . I , nr. 102, 4 mai 1 943, p . 3885.

26
1 9 43,

apl'ilie 3 0

Noi, Titus Dra goş , ministru subsecretar de Stat a l Românizării,
Colonizării şi I nventarului,
Având în vedere dispoziţiunile decretului-lege Nr. 499 din 1 942 ;
Având în vedere avizul împuternicitului guvernul u i pentru pro
blemele evreeşti, comunicat cu Nr. 8.537 / R.D. L. din 1 943,
,

Decidem :
Art. I. Se declară trecute î n Patrimoniul Centrului N a ţional de
Românizare următoarele imobile proprietatea Comun ităţii evreeşti, din
'l'imisoara
:
0
1 . Biserica din Cetate din Timişoara , str. M ărăşeşti nr. 6 şi 10,
col ţ c u str. L . Lazăr n r . 5 .
2 . Cimitirul evreesc din Timişoara, calea Lipovei nr. 7 .
3 . Cimitirul evreeso din Timişoara, str. Pummer nr. 28 şi 33.
4 . Sinagoga d i n Tim işoa ra Splaiul Kunz nr. 2 şi 2 A .
5. Sinagoga din Timişoara, str. Caragiale nr 2 .
6 . Azilul d e bătrâni din Timişoara, str. I. Klein nr. 25-29.
7. Ambulatorii de spital din Timişoara, b-dul Regele Carol I nr. 24.
8. Şcoala primară din Timişoara, str. Caragiale nr . 1.
9. Cantina din Timişoara, str. Timocului nr. 1 1 .
1 0. Sinagoga d i n Timişoara, strada I . Creangă nr. 16-18.
1 1 . Sinagoga din Timişoara, strada Froebel nr. 55.
1 2. Casa de rugăciuni şi cimitirul din Timişoa ra, str. Cloşca nr. 33.
13. Sinagoga şi cimitirul din Timişoara, str. Ecaterina Teodoroiu
nr. 6, respectiv calea Lipovei nr. 7.
,

.

30

-

cd.

68ş
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1 4 . Casa fonduri lor din T im i1oara.

1 5 . Casa fondaţionială pentru spi t a l , azil ş i cantină, din Timişoara.

1 6 . Liceul evreesc din '!1imişoara.

1 7 . Casa de rugăci uni, Capela şi şcoala Talmud Thora, circ. II, din

Timişoara.
1 8 .. Parohia şi Casa de rugăciuni „Ieşiva" , circ. II, din Timişoara.
Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni, cum şi
a formalităţilor legale prevăzut e de legea Nr. 4 9 9 din 3 Iulie 1 94 2 .
Dată l a 3 0 Aprilie 1 943.
Ministru subsecretar de Stat,

TITUS DRAGOŞ

Nr. 1 2. 8 3 6 .
M.O„ P. I, n r . 1 05 , 7 mai 1 943, p . 4 1 00 .

1943, mai 3
Noi, Titus Dragoş, ministru subsecretar de Stat al Rom ânizării,
Coionizării ş i I nventarului ,
Având în vedere avizul împuternicitului guvernului pentru proble
mele evreeşti, comunicat cu Nr. 8. 91i 4 / R.D.L. din 1 94 :J ;
Având în vedere dispozi ţiunile leg i i nr. 4 9 9 din Hl42,

Decidem :

Art. I. Se declară trecute în patrimoniul Centrului Naţional de
Românizare u rmătoare l e imobile, proprietatea Comunit[1ţi i evreeşti, din
j udeţul Dorohoi :
Comuna Dorohoi

1. Imobilul si tua t în <;tr. Alex. I. Cuza nr. 1 3, Şc. i zr. roma na.
2 . Imobilul situat în �tl'. Alex. I. Cuza nr. 13, teren sportiv.
3. Imobilul situat în str. Petru Rareş nr. 24, azil ' de bătrâ n i .
4 . Imobilul situat î n str. Petru Rareş nr. 27, grădină d e copi i .
3 . Imobi l u l situat în str. Spiru Haret n r . 9:� . spital u l i sraelit.
G. Imobilul situat î n str. Eroul Păi anu nr. 33-37, baia comuniUtţii.
7 . I mobilul situat în str. Vasile Telega, abator de păsări .
8. Imobilul s ituat î n strada Carmen Sylva nr. 1 3 , casa Zmch ind.
9 . I mobilul situat în ,�tr. Costică Stroici nr. 7 9 , casa Coppelovici.
10. Imobilul situat în str. Spiru Haret nr. 3 1 , oasa Ita Aron Stoleru.
1 1 . Imobilul situat în str. I. C . Brătianu nr. 1 27 , casa !oina Coteer.
1 2 . Imobil u l situat în str. D . P. Moruzzi nr. 42, apart. IT, casa
Herşcu Weiner.

466
https://biblioteca-digitala.ro

1 3 . Imob i l u l situat în str. Steaua nr. 1 6 , casa Charlotte Ioina Abra
:auvi ci- (fost propr. Carol Segall).
1 4 . Imobilul situat în str. C. Negri nr. 7 , Casa de sfat Oir A.
Iiaim .
1 5 . Imobilul situat î n str. Soarelui nr. 6 , Sinagoga Talpalari.
1 6 . Imobilul «; ituat în str. Vămilor 1 1 , Sinagoga David Weissman.
l î. Imobilul situat în str. Carmen Sylva nr. 1 03 , Si nagoga Oir
H ude ş
1 8. Imobilul situat î n str. Regele Ferdinand nr. 1 8 , Sinagoga
Cotiugari.
1 9. Imobilul situat în str. Regele Ferdinand nr. 1, Sinagoga
Gavcrona.
20. Imobi lul s it uat în str. Al. I. Cuza nr. 44, Sinagoga Sadagura
i\Jai5S.
2 1 . Imobili.II .s ituat în str. Piaţa Unirii n r. G, Sinagoga Fonea.
22. Imobilul situat în str. Moruzzi n r. 49, Sinagoga Klauss.
23. Imob i l ul situa t în str. C. Stroici nr. 6 3 , Sinagog1a Lei�·;.
24. Imobi l u l situat în str. I. C. Brătianu, Sinagoga Cojocari .
2 5 . Imobilul situat î n str. C. Stroici, Sinagoga Rabin Ichil.
2 6 . Imobilul situat î n str. Spiru Haret, Sinagoga Cism ari.
2 7 . Imobilul situat în str. Spiru Haret, Sinagoga Nicor H ai m .
.

2 8 . Imobi lul situat
2 9 . Imobilul situat
Aron Rabin.

în str. Slt. Pouli ncher, Sinagoga Hoişiei Leibovic.
în str. Carmen Sylva nr. 48, Sinagoga Iosub

30. Imobilul situat î n Piaţa

Unirii , Sinagoga Rândari.
în Pbţa Un i ri i nr. 4 , Sinagoga Mare .
situat în str. Trai an nr. 2, Sinagoga Meure'! Amahpeilu.
situat în Piaţa Uniri i , Si nagoga Croitori.
situat î n Piaţa Un i r i i nr. 6 , Sinagoga Bethsolomon.
situat î n str. I. Honceru nr. 50, S inagoga Sobei.
situat în s tr . Spiru Haret, teren dest . pentru clăd.

3 1 . Imobilul situat
3 2 . Imobilul
3 3 . I m obilul
34. Imobilul
35. Imobilul
36. Imobilul
unui templu.

37. Imobilul situat
mortuară.
38. Imoblul situat

în str. Regele Ferdinand, cimitir vechi cu casă
în str. Eternităţii, Cimitirul nou.
Comu n a Mihăileni

39. Imobilul situat în str. Carol I , nr . 3 1 , şc. primară.
40. Imobilul situat

în str. Carol I , nr. 240, loc viran.
în 1str. General Poetaş nr. 38, sinagogă.
4 2 . Imobilul situat în str. Sinagogilor, sinagogă.
4 3 . Imobilul situat în str. Sinagogilor nr. 1 2-69, baie.
4 1 . Imobilul situat

44. Imobilul situat în str. Sinagogilor nr. 67, sinagogă.
4 5 . Imobilul situat

în st r . Sinagogilor, sinagogă.
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46.
4 7.
48.
49.
50.
51.

Imobilul si tuat în str. Nouă, sinagogă.
Imobilul situat în str. Elisabeta n r. 2, casă
Imobilul situat în str. Nouă, sinagogă.
Imobilul situat în ,str. Nouă nr. 1 4 , sinagogă.
Imobilul situat în str. Nouă nr. 1 6 , sinagogă.
Imobilul situat în str. Carol I, sinagogă.
Comuna

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

şi

cimitir.

Darabani

Imobilul situat în str. Regele Mihai, sinagogă.
Imobilul situat în strada Regele Ferdinand, sinagogă.
Imobilul situat în strada Regele Ferdinand, sinagogă.
Imobilul situat în strada Regele Ferdinand, sinagogă.
Imobilul situat în str. Meseriaşilor, sinagogă.
Imobilul situat în str. Dragoş Vodă, sinagog<1.
Imobilul situat î n strada Regele Ferdinand, cimitir cvreesc.
Imobilul situat în str. Regele Ferdinand, cimitir evreesc.
Comuna Săveni

60.

Imobilul
I mobilul
62. I m obi l ul
63. Imobilul
64. Imobilul

61.

situat în strada Regele Ferdinand nr.
situat în str. Viţianu nr. 5, sinagogă.
situat în str. Filip nr. 4, sinagogă.
situat în str. Vodă nr. 2 , sinagogi'i.
situat în str. Vlad Ţepeş, cimitir.

200,

sinagogă.

Comuna Rădăuţi
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.
72.

în str. Maior Moiesescu nr. 76, si nag ogă .
în str. Colonel Piperescu nr. 8 3 , Şc. i sr. română.
în str. Piirţi Dosnice nr. 1 G 6 , ;sinagogă.
în str. Părţi D osnice nr. 1 6 7, sinagogă.
în str. Părţi Dosnice nr . 1 6 8 , sinagogă.
Imobi lul situat în str. Părţi Dosnice nr. 1 69, sinagogă.
Imobilul situat în s'tr. P ă rţi Dosnice nr. 172, baia israelită.
Imobilul situat în str. Părţi Dosnice nr. 1 75, cimitir.

Imobilul
Imobi lu l
Imobilul
Imobilul
Imobilul

situa't
situat
situat
situat
situat

Art. II. D-l director general al Centrulu i Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezenţei deciziuni, cum şi
a formalităţilor legale prevăzute d e legea Nr. 499 din 3 Iulie 1942.
Dată l a

3

Mai

1943.

Ministru subsecretar de Stat,

TITUS

DRAGOŞ

Nr. 1 3.474.

M.O., P. I, nr.

1 05, 7

mai

1 943, p. 4 1 00-4 1 0 1 .
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2.8
1943, mai 1 2
Noi, Titus Drago.ş, ministru subsecretar d e Stat a l R om âniză ri i ,
Colonizării şi Inventarului,
Având în vedere dispo ziţiunile D ecr e tului-leg e Nr. 499 din 1942 ;
Având în vedere avizul împuternicitului Guvernului pentru pro
blemele evree�ti, comunicat cu Nr. 1 0 1 02/R.D.L., din 1 943,
Decidem :

Art. I. S e declară trecut în p a trim o n i ul Centrului Naţional de
Românizare imobilul din Timişoara, str. Mără�cşti nr. 7 , p r opri etatea
Comunităţii evreeşti, scris în carte a f unduară Ti m işo ara la nr. 1 26,
top. 1 47.
.
Art. II. D -l director general al Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndepli nire a prezentei deciziuni şi a
tuturor formalităţilor prescrise de d e cr e tu l -lege cu Nr. 499 din 1942.
Dată la 12 Mai 1943.

Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 16.509.
M.O.,

P. I,

nr. 1 1 3, 17 mai 1 943, p. 4 387.

2.9
1943, mai 8
Noi, Titus D rag o ş , ministru subsecretar de stat al românizării, co
lonizării şi inventarului,
Având în vedere dispoziţiunile D e cr e t ul u i -l eg e Nr. 499 din 1 942 ;
Având în vedere avizul împuternicitului Guvernului pentru prob l e
mele evreeşti, comunicat cu Nr. 6540/R.D.L. din 1 943,
Decidem :

Art. I. Se declară trecut î n patri m oniul Cent rulu i Naţi onal de Ro
mânizare imobilul din corn. Beliu, jud. Bihor, proprieta te a Comunit ă ţi i
evreeşti, în care a funcţionat sinagoga .
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Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni şi a tutu
ror formali tăţilor prescrise de decretul-lege cu nr. 499 din 1 942.
Dată la 8 Mai 1943.
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 1 56 70
M.O.,

P.

I, nr. 1 1 3, 1 7 mai 1943, p. 4 38G.

30
1943, mai 1 8
Noi, Titus Dragoş, ministru subsecretar d e Stat a l românizării, co
lonizării şi inventarului,
Având în vedere d ispoziţiunile decretului-lege Nr. 499 din 1942 ;
Având în vedere avizul împuternicitului g uvernului pentru proble
mele evreeşti, comunicat cu Nr. 9 352/R.D.L. din l !H 3 ,

Decidem :
Art. I. Se declară trecute în patrimoniul Centrului Naţional de
Românizare următoarele imobile, proprietatea ComunHăţii evreeşti din
judeţul Vaslui :
1 . Imobilul din Vaslui, strada Gh, Lazăr m. 8 , l ocuinţă.
2. I mobilul din Vas!ui, strada Gh. Lazăr nr. 10, sinagogă.
3. Imobi lul din Vaslui, sitrada Gh. Lazăr nr. 12, şcoală.
4. Imobilul d '. n Vaslui, s tr. C. Negri nr. 1 , locuinţă.
5 . Imobilul din' Vaslui, str. Racoviţă nr. 23, baie.
6 . Imobilul din Vaslui, strada Ştefan cel Mare nr. 99, locuinţă.
7 . Imobilul din Vaslui, strada Ştefan cel Mare nr. 1 25, locuinţă.
8. Imobilul din Vaslui, strada Drăghici nr. 4, locuinţă.
9. Imobilul din Vaslui, strada Spitalc:or nr. 2, spital .
1 0. Imobilul din Vaslui, strada Racova nr. 28, l ocuinţă.
1 1 . I mobi lul din Vaslui, sitrada Călugăreni n r . 1 00, cimitir.
1 2. Imobilul din Vaslui, strada L. Catargiu nr. 15, si nagogă.
1 3 . Imobilul clin Vaslui, strada Ţepeş Vodă m . 4, sinagogă.
1 4. I mobilul din Vaslui, 1-;t rada Daniei nr. 7 , cimitir.
15. Imobilul din Negreşti, s trada Rahova, fără nr., sinagogă.
l G . Imobilul din Negreşti, strada Templului fără nr., sinagogă.
1 7 . Imobilul din Negreşti, strada I. C. Bră,tianu, fără nr., comu

nitate.
1 8 . Imobilul din Negreş t i , str. Fân:ânelor, Iăr;:1 nr., baie.
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19.

Imobi lul d i n Negreşti, str. Fân tânclor, fără nr., sinagogă.

21.

Imobilul
Imobilul
Imobi lul
Imobilul
Imobilul
Imobilul
Imobilul
Imobilul

20. Imobilul din comuna Punge�ti, �coală.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

din
din
din
din
din
din
din
din

comuna Pungeşti, şcoală.
comuna Pungeşti, baie.
comuna Codăeşti, c'.m itir.
comun a Codăeşti, sinagogă.
comuna Coclăeşti, sinagogă.
comuna Codăeşti, baie.
comuna Codăeşti, locuinţă.
comuna Tibana, casă de rugăciuni.

Art. II D-l director general a l Centrul u i Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducen•a la îndeplinire a prezc>n tei deciziuni şi a for
mal i tă ', ilor impuse de legea Nr. 499 din 1 94 2 .
.

Dată l a

18

Mai

1 943.

Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr.

1 9.43 1 .

M.O., P. I , nr.

1 23, 28

mai

1 94 3 , p . 4 6!J5.

31
1 943, mai 25
Prin decizia d-lui Titus Dragoş, min istru subsecretar de Stat al ro
mânizări i , colonizării şi i nventarului, cu Nr. 2 1 .435 d i n 25 Mai 1943, se
declară trecute în patrimoni ul Ccntru:ui Naţional de Românizare urmă
tr.arele imobi le, si tuate în judeţu l Neamţ, proprietatea comunităţii
cvrceşti :
1 . Sinagoga Leipzingcr din Piatra Neamţ, s trada Sublt. Iernici nr. 1 9 .
2 . Sinagoga Ci.i manler di n Piatra Neamţ , strada Elena Cuza nr. 8 2 .
3. Sinagoga Klaus d i n Piatra Neamţ, strada Elena Cuza n r . 4 6 .
4. Sinagoga Cojocarilor d i n Piatra Neamţ, s trada Presei nr. 6.
5 . Si nagoga Comercianţilor d i n P'.atra Neamţ, strada Cuza Vodă
nr.

28 1 .
6.

Sinagoga „Habat" din Piatra Neamţ, strada M . Kogălniceanu

nr.

2.
7.
51.

Sinagoga Garibaldi din Piatra Neamţ, strada M. Kogălniceanu

nr.

8.

Si nagoga „Isop Amala" d i n Piatra Neamţ, str. SubH. Gh. Popa

nr. 5 .
471

https://biblioteca-digitala.ro

9. Sinagoga „Havira" d i n Piatra
1 0. Sinagoga Comercianţilor d i n

nr.

Neamţ, str. Rozourean u nr. 7:3 .
Piatra Neamţ, strada Ghcrvasia

2.

11.
nr. 88.
1 2.
13.
14.
nr . 2 3 .
15.
16.

Sinagoga Comercianţilor din Piatra Neamţ, strada Bărmăneşti
Sinagoga Meseria�ilor din Tg. Neamţ, strada Regele Carol nr. 1 .
Sinagoga „Leipziger", cl i n Tg. Neamţ, strada Cap. Deciu n r . 4 3 .
Sinagoga Mare „Catedrala" din Tg. Neamţ, strada Cuza Vodă

Sinagoga „Boslover" din Tg. Neamţ, s trada Cuza Vodă nr. 1 00.
Sinagoga „Habot" din Tg. Neamţ. strada Cuza Vodă nr . G 3 .
17. Sinagoga „Norak'' din Tg. Neamţ, strada Roger Manu nr. HI .
1 8 . Sinag oga „Iosub SoiP' din Tg. Neamţ, strada Roger Manu n r. 7 .
1 9. Sinagoga „Doi Lei" din Tg. Neamţ, sit rada Roger M a nu nr. ll .
2 0 . Şcoala israelitc:i rom[mă „Arnold şi Charlotte \\'ei nbrnch" şi
sala Trianon din Tg. NL'amţ, strada Ş tefan cel Mare nr. Hi .
2 1 . Imob:Iul di n Tg. Neamţ, �tracla Ştefan cel Mare nr. 1 1 5 .
2 2 . Imobilul d i n Tg. Neamţ, strada Ştefan cel Mare n r . 1 1 7.
23. Im ob i l ul d i n Tg. Neamţ, strada Ştefan cel Mare nr. 1 3 1 .
2 4 . Imobilul din Tg. Neamţ, s,t rada Gloriei nr. 1 3 .
2 5 . Imobilul d i n T g . Neamţ, s t r ada Voevodul Mihai n r . 1 2 .
2 6 . Imobilul d i n Tg. Neamţ, strada Cuza Vodi'1 n r . 1 8 3 .
2 7 . Imobilul d i n Tg. Neamţ, strada Cuza Vodă nr . 1 22 .
2 8 . Brutăria comuni tăţii d i n Tg. Neamţ, strada Cuza V odă n r . 1 2 0 .
2 9 . Imobil u l din Tg. Neamţ, strada Cuza Vodă nr. 3 9 .
30. I mobilul din Tg. N1:' amţ, strada Cpt. D e ciu nr. 2:J .
3 1 . Imobilul ,din Tg Neamţ, strada Roger M anu n r . 1 6 .
3 2 . Imobilul d i n Tg. Neamţ, strada Radu Tcohari nr. 2 8 , baia.
33. Imobilul din Tg. Neamţ, strada Cuza Vodă nr. 236, teren .
3 4 . Imobilul dh Tg. Neamţ, strada Radu Teohari nr. 2 8 , abatorul
de păsări.
M.O., P. I, nr.

1943,

1 25 , 31 mai 1 94 3 , p. 4 7 8 1 .

mai 26

Idem N r. 2 2 . 2 1 4 din 26 Mai 1 94 3 , se declară t recute i n patrimoniul
Centrului Naţional de Românizare următoarele imobile, proprietatea co
munităţii evrecşti, situate în j ud eţul Baia :
1 . Fosta casc'i mortuară s i t uct tă î n comun<1 Fi't lticeni, s t r a da P l oşeşt i
Gane nr. 1 .
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nr.

2.
54.
3.

Casii

de

rugăciuni situată în comuna Fălticeni, strada Botoşani

Imobilul situat î n comuna Fălticeni, strada B o toşani nr. 1 7 .
4 . Sin ag oga situată î n comuna Fălt i ce n i strada Voinescu n r . 1 3 1 .
5 . Sinagoga situată în comuna Fălticeni , strada Voinescu nr. 1 4 9 .
6. Casa d e rugăciuni situată în comuna Fălticeni , strada Voinescu
nr. 48.
7. Casa de rugc"i ci u n i situat<! î n com una Fălticeni, strada Voinescu
nr. 30.
8 . Imobilul situat în comuna Fălt icen i , strada Voincscu nr. 205.
9. Şcoala si tuată în com un a Fălticeni, strada Beldiceanu nr. 2 3 .
1 0. Casa ele rugăciuni situată î n com una F{1lticeni, str. Sfântul Ilie
,

nr. 22.

11.

nr.

2.

Imobilul situat în comuna Fii. lti ce ni ,

strada General Rădulescu

12.

Baia situată în comuna Fălticeni, strada Băilor n r . 2 .
Imobilul situat î n comuna Fălticen i, strada R ege le Mihai nr. 1 98 .
1 4 . Imobi lul si tuat în com una Fălticeni, s t r a da Regele M ihai nr. 233.
15. Imob ilul situat în com una Fălticeni, s t rada Regele Mlhai nr. 24 1 .
1 6 . Casa de rugc"iciuni situam î n comuna Fălticeni , strada Grănice
rilor nr. 57
1 7 . Casa de rugăciuni si tuată în comuna Fălticeni, str. Meseria<;; i
nr. 1 4 .
1 8 . Casa de rugăciuni situată în comuna Fălticeni, s tr. Mescria';\i
n r. 44.
19. L oc ui n ţ ă şi casă de rugăciuni
sit uate în comun a Fălticeni,
s trada Bobulescu n r . 5.
20. C i m i tir situat în corn . Fălticeni, strada Meseriaşi nr. 1 04 .
2 1 . Spital ul situat î n comuna Fălticen i, strada Sucevii n r . 1 0 7 .
2 2 . Imobilul situat în comuna Fălticeni, strada Sf. Ilie nr. 4-6.
23. Abatorul de păsări situat în comuna Fălticeni, strada Tăbăcari .
24. Cim i ti ru l situat în comuna Fălticeni, st.rada Tăbăcari.
25. Sinagoga situată în comu n a Pa�cani, strada Regele Ferclinancl
nr. 6 2 .
2 6 . Baia situatei în comuna Paşcani , strada Cuza Vodă nr. 2 5 .
2 7 . Imobilul situat în comuna Pa�cani, strada Cuza Vodă nr. 1 4 .
2 8 . Casa de rugăciuni situat<! î n comuna Paşcani , str. Roznoveanu
13.

nr. 6 2 .

29.

Sinagoga
Sinagoga
3 1 . Abatorul
veanu nr. 56.
32. Cimitirul
30.

situahi în comuna Paşcani, strada Roznoveanu n r . 5 8 .
situată în comuna Paşcani, strada Roznovcanu nr. 3 0 .
de piisări situat î n comuna Paşcani , strada Rozno
sit uat î n comuna Paşcani , strada Dragoş Vod ci ,
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făr;i

n r.

33.

Mare nr.

Gri1 d ' n i ţa de copii situată în comuna Paşcani, strada Ştefan cel
36.

Şcoala primară si t ua U1 în comuna Pa:icani, str. Ştefan cel l\I are
nr. 36.
M.O., P. I , nr. 1 25, 3 1 mai 1 94 3 , p. 4 7 8 1 .
34.

33
1 943, iunie 22
Noi, Titus Dragoş, min istru subsecre : ar de Stat al român izării, co
lonizării şi inven tarul ui,
Având î n vedere di ;;poz:ţi u nile decretului -lege Nr. 499 din 1 9 4 2 :
Având în vedere avizul împuternici tului guvernului, pentru proble
mele evree-:;ti, comun icat la Nr. 1 1 . 2 1 7 R.D.L. din 1 94 3 ,

Decidem :
Art. I. Se trec în patrimoniul Centrului Naţional de Românizare
următoarele imobi:e, proprieta tea Comuni tăţii evreeşti din judeţul Tecuci :
1 . Baia ritualc'1 din Tecuci , str. Ch2restelei nr. 1 2 .
2. Sinag-oga Meseriaşilor d i n Tecuci, strada Cherestelei nr. 3 .
3. Sinagoga nouă a comercianţilor d i n Tecuci, strada Asachi n r. 4 .
4. Cimitirul Nou d i n Tecuci, strada Poşta Veche.
5. Cim!tirul Vechi d i n Tecuci, s trada Vânători.
6. Cimitiru l Vechi d i n Tecuci, strada Dr. Boteanu .
7. Şcoala cli n comuna Stănişeşti.
8 . Baia din comuna Stănişeşti.
H . Si nagoga din comuna Coloneşti .
1 0 . Sinagoga din comuna Iveşti .
1 1 . Baia d i n comun a Iveşti.
1 2 . Si nagoga din comu na Nicoreşti.
1 3 . Sinagoga din comuna Podul Turcu:ui , strada I. G . Duca nr. 40.
14. Şcoala din comuna Podul Turcului, strada Mancaş nr. 1 2 .
1 5 . Baia d i n comuna Podul Turcului, s'.rada Mancaş nr. 1 2 .
1 6 . Şcoala . d i n comuna Podul Turcului, strada Ocol d e Vi,te n r . 3 2 4 .
1 7 . Imobilul din comuna Podul Turcului. strada Ocol de Vite nr . 3 3 8 .
Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
f'Ste î nsărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni, cum şi a
formal i ti:jţilor cerute de decretul-lege Nr. 4 B 9 d i n 1 !142.
Dată la

22

Iunie

Hl4 3 .

Ministru subsecretar de Stat , TITUS DRAGOŞ
Nr.

3 2 . 96 8

M.O., P . I, nr.

1 1 5 , 25

iunie

1 94 3 , p. 5 5 7 4 .
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34
1943, iunie 22
Noi, Titus Dragoş, ministru subsecretar de Stat al românizării, co
lonizării şi i nventarului,
Având în vedere dispozi ţ:iunile decretului-lege Nr. 499 din 1492 ;
Având în vedere avizul îm puternicitului guvernului pentru proble
mele evreeşti, comunicat cu Nr. 1 1 .486 R.D.L. din 1943,

Decidem :
Art. I. Se trec în patrimoniul Centrului Naţional de Românizare
următoarele bunuri, proprietalea Comunităţii evrceşti din judeţul Roman :
1 . Sinagoga din comuna Băceşti .
2 . Baia evreiască din corn. Băceşti.
Art. I I . D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea l a îndeplinire a prezentei decizii şi cu înde
plinirea formalităţilor prescrise de decretul-lege Nr. 499 din 1 942.
Dată la 22 Iunie 1943.
Ministru subse:retar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 32.967.
M.O., P. I, nr. 146, 26 iunie 1943, p. 560 1 .

35
1 943, iulie 8
Noi, Titus . Dragoş, ministru subsecretar de Stat al Românizării, Co
lonizării şi Inventarului,
Având în vedere dispoziţiunile decretului-lege Nr. 499 din Hl42 ;
Având în vedere avizul împuternicitului Guvernului pentru proble
mele evreeşti, comunicat cu Nr. 1 1 . 750 (R.D.L.) din HJ43,

Decidem :
Art. I. Se trece în patri moniul Centrului Naţional de Românizare
imobilul din Tecuci, str. Cherestelei nr. 14, proprietatea Comuni tă\ii
evreeşti, în care este i nstalată baia.
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Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni şi a pro
cedurii prevăzută în decretul-lege Nr. 499 din 1 942.
Dată la 8 Iulie 1 94 3 .
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 39.684.
M.O., P. I, nr. 164, 1 6 iulie 1 943, p. 6223-6224.

36
1943, iulie 13
Noi. T i tus Dragoş, ministru subsecretar de Stat al românizării, co
lonizării şi inventarului,
Având în vedere dispoziţi unile decretului-lege Nr. 499 din 1 94 2 ;
Având în vedere avizul împu tern icitului Guvernului pentru proble
mele cvree�ti, comunicate cu Nr. 1 1 . 748 (R.D.L. din 1 943),

Decidem :
Art. I. Se trec în patrimoniul Centrului Naţional de Românizare
următoarele imobile, proprietatea Comunităţii evreeşti, situate în jude
ţul Cluj-Turda :
1 . I mobilul din Turda, strada Avram Iancu nr. 1 1 .
2 . Imobilul din Turda, str. Eminescu nr. 1 3 .
3. Imobilul d i n Turda, str. Eminescu n r . 22.
4 . Imobilul din T urd a , str. Averescu nr. 4.
5 . Sinagoga d i n Turda, str. Eminescu nr. 2 4 .
6. Imobilul d i n Turda, s tr . Eminescu n r 2 6.
7. Cimitirul din Turda, strada Cuza Vodă nr. 98.
8. Imobilul din corn . Viişoara.
9. Imobilul din corn. Sărmăşel.
1 0 . Cele trei imobile din Câmpia Turze i .
.

Art. II. D-l director general a l Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii şi a dispo
ziţiunilor prevăzute în decretul-lege Nr. 499 din 1 94 2 .
Dată la 1 3 Iulie 1 943.
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 4 1 . 263.
M.O., P. I, nr. 167, 20 iulie l !H3, p. 6325.
476
https://biblioteca-digitala.ro

1943, iulie 13
Noi, �:I'iit us Dragoş, ministru subsecretar d e Stat a l românizării , co
lonizării şi inventarului,
Având în vedere dispoziţiunile decretului-lege Nr. 499 din 1 942 ;
Având în vedere avizul împuternicitului Guvern ul ui pentru proble
mele evreeşti, comunicat cu Nr. 1 3.068 (R.D.L.) din 1 943,

Decidem :
Art. I. Se trece în patrimoniul Centrului Naţional de Românizare
imobilul Societăţii „Sacra", si,tua t în Bucureşti , şoseaua Giurgiului, pro
prietatea comunităţii evreeşti.
Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii şi a proce
durii prevăzută în decretul-lege Nr. 499 din 1 942.
Dată la 13 Iulie 1 943.
Ministru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr. 4 1 .264.
M.O.,

P.

I, nr. 1 67, 20 iulie 1 943, p . 6326.

38
1943, iulie 1 3
Noi , Titus Dragoş, mini stru subsecretar d e Stat al românizării, co
lonizări i şi inventarului,
Avân d în vedere dispozi ţiunile decretului-lege Nr. 499 din 1 942 ;
Având în vedere avizul împutern icitului guvernului pentru proble
mele evreeşti, comunicat cu Nr. 1 3.442/R.D.L. din 1 943,

Decidem :
Art. I. Se trec în patrimoniul Centrului Naţional de Românizare
următoarele imobile, proprietatea Comunitc'i.ţii evreeşti din Iaşi :
1 . Sinagoga d i n Iaşi, strada Marta nr. 30.
2. Spitalul i sraeli t din Iaşi, strada Labirint nr. 5.
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3 . Comunitatea evret'ască d : n Iaşi. strada Labirint nr. 6 .
4. Sinagoga d i n Iaşi , strada Crucii nr. 1 1 .
5. Locuinţă din Iaşi, strada Crucii nr. 1 5 .
6 . Azil d e bătrâni d i n Iaşi, strada Sf:t. Constantin nr. 5.
7 . Locuinţă şi prăvălie din Iaşi, strada Ani.an Pann n r. 25.
8. Locuinţă şi prăvălie din Iaşi, str. Ştefan cel M are n r. 56.
9. Locuinţă şi prăvălie din Iaşi , str. SH. Lazăr n r. 5 1 .
1 0 . Sinagogă din Iaşi, strada Sft. Lazăr nr. 77.
1 1 . Locuinţă din Iaşi, strada C. Negri nr. 9 1 .
1 2. Locuinţă din laşi, .strada Pom ir nr. 4.
1 3. Sinagogă din Iaşi, strada Pomir nr. 8.
14. Sinagogă din Iaşi, s trada P. Stoica nr. 1 .
1 5 . Sinagogă din Iaşi , strada Pantelimon nr. 37 .
16. Sinagoga Roşie d i n Iaşi, strada Descălicătoare nr. 1 4.
1 7. Sinagoga Covrigarilor din Iaşi, strada Melcu:ui nr. 16.
18. Si nagoga Croitorilor din Iaşi , str. Melcului nr. 1 7.
1 9. Sinagoga N'"oişă Haim din Iaşi , strada Melcului nr. 1 9 .
2 0 . Comuni tatea IsraclHă cl i n Iaşi, strada Socola nr. 40.
2 1 . Soc. Talmud Tora din Iaşi , str. Socola nr. 42.
22. Şcoala Steaua din Iaşi , str. fund. Mangriov n r. 3.
23. Locuinţă din laşi , bulevardul Brătianu.
24. Sinagogă din Iaşi, str. Smârdan nr. 22.
25. Locuinţă deteriorată din Iaşi, str. Tăetoarei nr. 33.
26. Sinagogă din I aşi , str. C. Negri nr. 22.
2 7 . Sinagogă din Iaşi, str. C. Negri nr. 68.
28. Sinagogă din Iaşi, str. Brătianu nr . 1 04.
29. Sinagogă din Iaşi, şos. Păcurari nr. 1 2 .
3 0 . Sinagogă d i n Iaş i , str. Procopie n r . 6.
3 1 . Si nagogă din Iaşi, strada Cucu nr . 28.
32. Sinagogă din Iaşi , strada Cucu nr. 44.
33. Sinagogă din Iaşi, strada Cucu nr. 50.
34. Sinagogă din Iaşi , strada Cucu nr . 52.
35. Sinagogă din Iaş i , strada Cucu nr. 1 2.
36. Sinagogă din Iaşi , strada Păcurari nr. 5 7 .
3 7 . Sinagogă d i n Iaşi, b-dul Brătianu n r . 3 7 .
3 8 . Si nagogă din Iw1i , straja Sinagogilor nr. 1 .
39. Sinagogă d i n Ia)i, strada Sinagogilor n r . 3.
40. Sinagogă din Iaşi, strada Sărăriei nr. 29.
4 1 . Sinagogă din Iaşi, strada Sinagogilor nr . 1 2 .
4 2 . Sinagogă din Ia-şi, stra da Si nagogilo r nr. 7 bis.
43. Sinagoga Cro'.torilor, din Iaşi , str. Sf. Teodor nr. 22.
44. Teren viran, fost sinag. , din I aşi, str. Toma Cozma nr. 78.
45. Teren viran, din Iaşi, bulevardul Elisabeta nr. 6 .
46. Sinagogă din Iaşi , str. Seimalui nr . 10.
4 7 . Si nagogă din I aşi , str. Semenului nr . 2.
48. Si nagogă din Iaşi, str. Funcţionarilor nr . 8.
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49. Sinagog[1 din Iaş i , strada BMţi nr. [i _
5 0 . Sinagogă din Iaşi, strada Cuza . Vodii nr. :i :i .
5 1 . Sinagogă din Iaşi, :fu nd. Brătianu nr. 1 4 2 .
5 2 . Loc vi ran, fostc'1 Sinagogă, strncla Gh. Iascăr nr. 3 .
5 3 . 5 prăvălii ş i chiriaşi, din laşi, s t r. A. C. Cuza nr . 1 - 3 .

Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii şi a proce
duri i prevăzută în decretul-lege Nr. 4 9 9 din 1 94 2 .
Dată la 1 3 Iulie H J4 3 .
Minis'.ru subsecretar de Stat, TITUS DRAGOŞ
Nr.

4 1 .267.

M.O . P. I, nr. 1 6 7, 20 iulie 1 943, p. () 3 2 11 .
.

39
1 943, iulie 26

Noi, Titus Dragoş, ministru subsecretar de Stat la Departamentul
Românizării, Colonizări i şi Inventarului,
Având în ve::iere dispoziţiunile decretului lege Nr.

499

din 1942 ;

Având în vedere avizul împuternicitului guvernului pentru pro
blemele evreeşt-i, comunicat cu Nr. 1 1 . 355 din R.D.L. din 1 943,

Decidem :
Art. I. Se trec în patrimoniul Centrului Naţional de Românizare
următoare le imobi le, proprietatea Comuniităţii evreeşti din jud. Dorohoi,
comuna Săveni :
l.

Sinagoga din corn . Săveni, str. Regele Ferdinand nr.

91.

2 . Si nagoga din Săveni, str. Ui.pu')neanu nr. 1 4 .
3 . Şcoala primară d i n Săveni, strada U1puşneanu
4 . Abatorul d e păsări d i n Sc.'lveni, str. U1puşneanu
5 . Sinag og a d i n Săveni str. Lăpuşneanu.
6.

Si nagoga din Săveni, str. Lăpuşneanu.

7 . Imobilul din Săveni, str. I. Durnea nr. 1 3 .
8.

Balcu l [ ?] d i n Săveni, str. Uzine i n r .

5.
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nr.

lG.

nr. 1 4 .

Art. II. D-l director gener al al Centrului N a ţi o n a l de Romtr n i z:ire
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni 'ii a
prescripţiunilor prevăzute în decretul-lege Nr. 4�J9 din 1 94 2.
Dată la 26 Iulie 1943.
Ministru subs e c retar de Stat,

TITUS

DRAGOŞ

Nr. 46.092.
1\1.0., P. I , nr. 1 76, 30 i ulie 1 943, p. 6 7 2 7 .

40
1 943, iulie 26

Noi, Titus Drago'i, ministru subsecretar de Stai la Departamentul
Românizării, Colonizării şi I nventarului,
Având î n vedere dispoziţiunile decretului-lege Nr. 499 din 1 942 ;
Având î n vedere avizul împuternicitului guvernului pentru pro 
blemele evreeşti, comunicat cu Nr. 1 3 336 di n R.D.L. din 1 943,

Decidem :
Art. I. Se trec în patri moniul Cent rului N ::i ţi o n a l de Românizare
următoarele imo bi le, proprietatea Comunităţii evreeş t i d i n jud. Roman :
1 . Sinagoga din str. Sucedava, nr. 1 1 3.
2. Sinagoga din str. Sucedava, nr. 167.
Art. II. D-l director general al Centrului Naţional <le Românizare
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii şi a pre
vederilor din decretul-lege Nr. 499 din 1 942.
Dată la 26 Iulie 1 943.
Ministru, subsecretar de Stat,

TITUS

DRAGOŞ

Nr. 46.094.
M .O., P. I, nr. 1 76, 30 iulie 1 943, p . 6727.

41
1 943, septembrie

4

Consiliul de Miniştri, în ş edi nţ a sa <le la 4 Septemvric 1 943,
Luând în deliberare referatul d-lui ministru al muncii, sănătăţii �i
ocrotirilor sociale cu Nr. 50.300 din 4 Septem vrie 1943 'ii având în ve
dere cele expuse în referat,
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Dec i de

:

A rt. I. Autoriză să se rechiziţioneze şi să se pună la dispoziţia
Statului, prin Ministerul Muncii, Siinătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Subse
rretariatul de Stat al Mundi, imobilul din Galaţi, str. Română nr. U,
.
proprietatea Comunităţii evreeşti.
Art. II. Acest imobil cu întreg i nventarul a�ât al atelierelor cât �i
al clădirilor respective, va fi afectat cursurilor profesionale de ucen ici
şi Şcoalei pentru perfecţionarea profesionaW„ iar rechiziţia se face î n
conformitate �u dispoziţi unile decretului-lege N r . 583 din 26 Februarie
1940, publicat în Monitorul Oficial Nr. 48 d i n 27 Februarie 1940 (art. 10
şi 1 8) .
Chiria ce s e va plăti actualei proprietare, di n fondul m i m d i, va
fi stabilită de comisia respectiv[1 pentru rechiziţionări şi lich id ă ri până
la noi dispoziţiuni.

Art. III. D-nii miniştri secretari de Stat la Departamentele : Mun
cii, Sănătăţii şi Ocrotiril or Sociale, Apărăriii Naţionale şi Afacerilor In
terne sunt însărcinaţi cu executarea prezentului j urnal.
Maresal ION ANTONESCU, Prof. Dr. PETRE TOMESCU, Arhitect
I. D. ENESCU. Prof. I. PETROVICI, General CONSTANTIN PANTAZI,
TITUS DRAGOŞ, General D. I. POPESCU, General Gh. DOBRE, ION
C. MARINESCU.
Nr. 760.
M.O., P., I, nr. 2 1 7, 16 septembrie 1 943, p. 8235.

1 944,

martie 28

Noi, mi nistru s u b sec r e t a r dt> S t ;-i t a l rom[1 1 i i z<-1rii, coloniz[lri i �i in
ventarului,
Având în vedere dispoziţiunile decretului-lege Nr. 499 din 3 Iulie
1 942 ;
Având în vedere avizul comi<;arului general pentru problemele
evreeşti, comunicat cu Nr. 2.527 din H JH,

Decidem :
Art. I. Se trece în patrimoni u l Centrului Naţion:ll ele Românizare
imobilul din R<îmnicul-St1rat, str. Unirii, nr. 1 1 , proprietatea comunit{iţii
evreeşti.
31

-

cd. 685
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Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
este însărcinat cu aducerea l a îndep l i nire a prezentei deciziuni.
Dată la 28 Martie 1 944.
Ministru subsecretar de Stat, OVIDIU VLADESCU
Nr. 1 29.605.
M.O., P., I . nr. 83, 7 aprilie 1 944, p . 3346.

43
1944, mai 12
Pr-in decizia d-l u i ministru subsecretar de Stat al românizării, co
lonizării şi i nventarului cu Nr. 4 455 din 12 Mai 1 944, se trec în patri
moniul Centrului Naţional de Românizare imobilele Comunităţii evre
eşti din comuna Pânco�a. judeţul Arad, înscris în C.F. Nr. 1 . 722 ; imo
bilele teren înscris în C.F. Nr. 1 . 788 Nr. top. 8 1 4-8 1 5 C din comuna
Racaş, proprietatea Comunităţii evreeşti şi imobilele Comunităţii evre
eşti din comuna Şiria şi Glaşa, judeţul Arad.
M.O., P. I, nr. 1 17, 20 mai 1 94 4 , p . 4049.

44
1944, iunie 2
Noi, ministru subsecretar de Stat al românizării, colonizării şi in
veniarului,

J\ vând în vedere referatul Centrului Naţional de Românizare, înre
g istra: sub Nr. 7 . 3 1 5 din 1944 ;

Având în vedere decizia mi nisterială Nr. 24 . 1 29 din 1 943, publicată
în Monitorul Oficial Nr. 1 29 din 1 943,
Decidem :

Art. I. Se trece î n patrimoniul Centrului Naţional de Românizare
imobilul proprietatea Comuniităţii Evreeşti din Vaslui, str. Călugăren i
Nr . 4 7 ş i nu str. Călugăreni N r . 57, c u m din eroare de manuscris s-a
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trecut în decizia ministerială Nr. 24. 1 29, publicată în 1\1oni torul Oficial
Nr. i :w din 1 943.
Art. II. D l director g e nera l al Centrului Naţional de Români zare
este însărcinat cu aducerea la înd epl i n i r e a prezentei deciziuni.
-

Dată l a 2 Iunie 1944.
Ministru subsecretar de Stat, OVIDIU VLADESCU

Nr. 7.316.
M.O. , P. I, nr. 131, 8 iunie 1 944, p. 4 4 3 2 .

45
1944, iunie 2
Noi, ministru subsecretar de Stat al românizării, colonizării şi i n 
ventarului,
Având în vedere referu tul Centrului Naţional de Rom."t nizare, în
registrat sub Nr. 7.318 din 1 94 1 ;
:\.vând î n vedere decizia
min isterială Nr. 75.849,
publicată în
Monitorul Oficial Nr. 250 din l D-1 3 ,

Decidem :
Art. I. Se trece în patr: monr:ul Ce:-itrului N a ţ i o n al de Româr.izare
imobilul propri e t a t ea Comur.ităţii Evree�ti din jud. Târnava Mică, corn.
Blaj, strada Gheorghe Şincai Nr. 1. şi n u str. Gheorghe Şincai Nr. 3,
mm din eroare s-a t recu t î n decizia mi nisterială Nr. 75.48fl, pub! icată
î n Monitorul Oficial Nr. 250 din 25 Octombrie H l -1 3 .
Art. II. D - l director gen eral al Centrului Naţio:1al de Românizare
este însărcinat cu aducerea b î n depl inire a prezentei deciziun i .

Dată l a 2 Iunie 1 944.
Ministru subsecretar de Stat, OVIDIU \'LADESCU
Nr

.

7.317.

M . O . , P. I, n r. 131, 8 iunie Hl-1 4 , p . 4 -1 3 2 .

46
1 944, iunie 2
Noi, ministru subsecretar
ventarului,

ele

S ! at al românizării, colonizării şi in
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Având în vedere dispoziţiunile decretului-lege Nr. 499 din 3 Iulie
1942 ;
Având în vedere avizele Comisarului general p e n t ru problemele
evreeşti, comunicate cu adresele Nr. 3.04 7 şi 5.4 70 din 1 944,

Decidem :
Art. I. Se trec în patrimoniul Centrului Naţional de Romfmizare
imobilele foste proprietatea Comunit{1ţii Israelite clin corn . Suplcac. jud.
Târnava Mică, înscrise în c.f. sub Nr. 1 . 303, top. 1 30-l :H, în suprafaţă
de 1 .052 stjp şi imobilul d i n Haţeg, strada G1mpului Nr. 1, înscris în
c.f. sub Nr. 230, t op. 2 5 1 .
Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Homânizare
este însărcinat cu aduce rea la îndeplinire a prezentL'i deciziuni.
Dată la 2 Iunie 1 944.
Ministru subsecretar ele Stat, OVIDIU VLADESCU
Nr. 7.320.
M.O., P. I, nr. 1 3 1 , 8 iu n ie H l-1-1,

p.

4432.

47
1944, iulie 31
Noi, ministru subsecretar de Stat al românizării, colonizării şi in
ventarului,
Având în vedere dispoziţiunile decretului-lege Nr. 4 U U d in 3 Iul:e
1 942 ;
J\vând în vedere avizul Comisariatului g e nera l pe n t r u problemele
evreeşti, comunicat prin adresa Nr. 2 . U l 8 din 1 944,

Decidem :
Art. I. Se trece în patrimoniul Centrului N a ţ io nal de Rom â n i za re
imobilul situat în comuna Chişineu-Criş, j udeţul Arad, înscris în c.f. sub
Nr. 1 5 , proprietatea Comunităţii Israelite ele rit occidental.
Art. II. D-l director g ene r a l al Centrului Naţional de H.omân izare
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizi uni.
Dată la 31 Iulie 1 9-14 .
Ministru subseC"retar

de

Stat, OVIDIU VLADESCU

Nr. 1 7.797.
M.0., P. I, nr. 1 83, 8 august l !JH, p. 5837.
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48
1944, august 10
N o i , ministru subsecretar d e Stat a l românizării, colonizării şi i n
ventarului,
Având î n vedere dispoziţi unile decretului-lege

Nr.

499 din

1 94 2 ;

:\vând în vedere avi z u l comisarului general pentru probl omele evre
eşt i , comunica t pri n adresa cu Nr. 9 . 7 7 1 d i n l!JH,
Decidem :
Art. I. Se trece î n patrimoniul Statului, prin Centrul Naţional ele
Rom{rnizare, imobilul situat în
R{1mnicu-S<1rat, strada Unirii Nr. 1 1 ,
proprietatea Comunităţii israelite.
Art. II. D-l d i rector general al Ce n trului Naţional 8e Româ nizare
este însărcinat cu aducerea la îndep l i nire a prezentei deciziuni.

Dată la 10 August 1 94 4 .
Ministru subsecretar d e S t a t , O\" IDIU \'LADESCU
Nr. 1 9 . 5 4 5 .

M.O., P. I ,

nr. 1 H 3 , 2 2 august l !J H , p . fi 1 2 0 .

49
1944, august 10
Noi, mi nistru subsecretar d e Stat a l românizării, colonizării şi in
v entarului,
Având în vedere dispoziţiunile decretul ui-lege Nr. 499 din H l 4 2 ;

A vând

în

vet!c>re

avi zul c�misaru lui

ge neral

pentru

probl emele

evFce�tî, comunicat prin adresa Nr. 1 0 . 1 5 2 d i n l !J -14 ,
Decidem :
Art. I. Se trece în patrimoniul Statului, prin Centrul Naţional de

Românizare, imobi l ul situat în B<îrlad,
Voevod Nr.

j udeţul Tutova, strada Vaida

G, proprietatea Com u nităţii israelite.
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Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
est e î nsărcinat cu aducerea la îndepli nire a prezentei deciziuni .
Datcl la 1 0 Augu'>t HIH.
:Ministru subseC'retar de Stat, OVIDIU VLADESCU
Nr. 1 9.546.
M.O„ P. I, nr. 1 96, 23 august 1 944, p. 6 1 65 .

So
1 944, august 1 0
Noi, mi nistru subsecretar d e Stat a l românizări i, colonizării ş i i n
ventarului,
Av<înd î n vedPre dispozi ţiunile decretului-lege Nr. 499 clin
1 942 ;

3

I ulie

Având în vedl're avizul comi<;arului general pent ru problemele
cvree�ti, com unicat cu adn'sa Nr. 9 . 74B d i n 1 944,

Decidem :
Art. I. Se trece în patrimoniul Statului, prin Centrul Naţional de
Românizare, imobilul situat în Petroşani, judeţul Hunedoara. strada
Regele Fl'rdinand Nr. 5, proprie�atea Centralei Evreilor din Români a.
Art. II. D-l director general al Centrului Naţional de Românizare
este însărci nai cu aducerea la î ndeplinire a prezentei deciziuni.
Dată la 10 August Hl44.
Ministru subsecretar de Stat, OVIDIU VLADESCU
i.\1 . 0 „

Nr. H J.547.
P. I,

nr .

H ln. 23 augu<;t 1 9 44, p. ti 1 05.
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