UN IMPORTANT DOCUMENT (DIN 1919)
DESPRE ACTIVITATEA MILITANTULUI BIHOREAN
PENTRU UNITATE NAŢIONALA DR. AUREL LAZAR
de
LUDOVIC BATHORY
VIOREL FAUR
GHEORGHE IANCU

Se împlinesc în curînd 75 de ani de la încheierea procesului de fău
rire a statului naţional unitar român, prin hotărirea istorică de la
l Decembrie 1918, de unire a Transilvaniei ,cu România. In întimpinarea
momentului aniversar - care va fi, desigur, marcat şi de apariţia unor
noi lucrări cu privire Ja semnificaţiile acestuia, precum şi de editarea
unor mărturii inedite despre eforturile şi sacrificiile înaintaşilor noştri
pentru realizarea idealului unităţii naţionale - , considerăm că este salut:iră publicarea unor surse documentare care conţin informaţii utile cunoaşterii, în întreaga sa complexitate, a operei de edificare a României
Mari. Din această perspectivă, apreciem ca fiind deosebit de necesară reconstituirea preocupărilor unor personalităţi politice care au contribuit,
în măsură importantă, la înfăptuirea aspiraţiilor seculare de unitate ale
poporului nostru. Intre ctitorii statului naţional unitar român se situează,
neîndoielnic, şi dr. Aurel Lazăr, bărbat politic de cert relief, care a activat în părţile Bihorului şi a reprezentat aripa radicală a conducerii miş
cării naţionale româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş.
Pînă la elaborarea unei monografii temeinice despre această figură
remarcabilă a Bihorului începutului de secol XX anticipată de existenţa a multiple studii şi comentarii publicistice referitoare la prezenţa
sa activă în viaţa noastră politică şi .culturală - , ne apare ca fiind de un
real .folos tipărirea integrală a unor documente din cuprinsul cărora ni se
relevează unele acţiuni, de o evidentă însemnătate, ale militantului naţional. Pentru a răspunde parţial unei asemenea cerinţe, reproducem Procesul verbal al Şedinţei plenare (din 3 mai 1919 a Curţii de Apel din
Oradea, cu prilejul căreia s-a efectuat preluarea aparatului de justiţie din
judeţul Bihor de către i5tatul român. Despre acest document s-a afirmat,
credem că pe bună dreptate, că este o veritabilă „pagină de istorie naţio
nală, de realism şi înţelegere politică"1, care ;ne permite identificarea şi
tnai exactă a dimensiunilor reale ale personalităţii dr.-ului Aurel Lazăr,
a spiritului său democratic şi a modului ponderat şi responsabil cu care
a tratat o problemă atît de importantă cum a fost cea pe care a soluţio
nat-o la Oradea, oraşul său natal, la începutul lunii mai 1919.
1 Gheorghe .Jancu, Contribuţii la cunoaşterea activităţii dr. Aurel LaziJr fn
timpul Consiliului Dirigent (1918-1919), în Crisia, 1980, p. 171.
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Imputernicit de Consiliul Dirigent, în calitatea sa de şef al resortului
justiţie, ca să instaureze administraţia românească în Oradea şi judeţul Bihor, dr. Aurel Lazăr a procedat şi ,la acţiunea de preluare a Curţii
de Apel din oraşul de pe Crişul Repede, realizînd cele mai presante
obiective ale momentului respectiv, care vizau o armonioasă integrare a
tuturor structurilor locale- economice, sociale, politice şi culturale - în
componenţa statului naţional unitar român, pentru că numai astfel era
posibilă desfăşurarea .normală a vieţii publice şi înregistrarea unor progrese în diverse domenii, aşa cum erau preconizate în proiectele de legi
care urmau să devină, în cel mai scurt timp, o pregnantă realitate.
Avînd în vedere faptul că unele pasaje din acest document - poate
cele mai relevante - au fost reproduse, însoţite de comentarii, într-o lucrare anterioară 2 , acum ne limităm la a formula unele constatări, principala noastră intenţie fiind aceea de a pune la dispoziţia cititorului contemporan sursa informativă autentică, pentru ,a o putea parcurge în întregime şi a medita asupra valorii ei istoriografice.
Mai intîi, este de observat împrejurarea că la şedinţă au fost prezenţi
aproape toţi magistraţii orădeni, excepţie f ăcînd doar trei persoane, care
lipseau din motive de boală. Scopul „adunării plenare" este menţionat.
cu deplină claritate, el constind „în depunerea jurămîntului" faţă de· statul român. Dr. Aurel Lazăr a ţinut să precizeze că luarea unei decizii în
această direcţie trebuie să fie determinată exclusiv de „cea mai profundă
şi mai curată convingere sufletească".
Reţine, cu deosebire, ,atenţia modul convingător întemeiat pe · o
argumentaţie logică în care dr. Aurel Lazăr ·a prezentat memorabila
hotărîre de la Alba Iulia, care era -2,deplină şi inatacabilă . . . din punct
de vedere juridic". Era, desigur, puternic marcat de „seriozitatea momentului". ceea ce şi mărturiseşte cu sinceritate, pentru a fi mai bine înţ~ţ~se
realităţile majore ale anului 1918, în care îşi avea originea însăşi demersul său în cadrul şedinţei amintite. Declară, cu autoritate, că statul român „îşi va cunoaşte ... obligaţia politică şi morală care-i revine" f~ţă
de naţionalităţile conlocuitoare. In continuare, dr. Aurel Lazăr insistă
asupra principiilor democratice „pe care se bazează hotărîrea Adunării
Naţionale de la Alba Iulia şi care, de fapt, sînt legi fundamentale ale naţiunii române". Ii asigură pe magistraţii orădeni de atitudinea favorabilă
a statului român, în sensul.că acesta va „menţine în totalitate drepturile
şi avantajele cîştigate". nefiind adeptul unor măsuri discriminatorii ori
tendinţe de factură oprimatoare. Pe întreg cuprinsul României Mari nu
vor exista „diferenţe în sinul corpului judecătoresc", ceea ce era, fără
îndoială, una din _expresiile spiritului de deplină egalitate care a prezidat
la organizarea statului român interbelic. In partea finală a intervenţiei
sale, dr. Aurel Lazăr accentuează asupra adevărului că „prin depunerea
jurămîntului toate drepturile dobîndite vor fi respectate."
După ce în luarea sa de cuvînt, procurorul şef şi-a exprimat punctul
său de vedere în legătură cu evenimentele care venea în contradicţie
flagrantă cu cele afirmate de dr. Aurel Lazăr - , acesta din urmă a fost
nevoit să facă noi precizări, care tau determinat luarea unei decizii unanime de recunoaştere a autorităţii statului român şi a „jurisdicţiei româde
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neşti". A fost, apoi, depus jurămîntul faţă de $tatul român de !Către cei
prezenţi, care s-au angajat că îşi vor „îndeplini datoria ... cu competenţă, ... în mod cinstit". Drept urmare, dr. Aurel Lazăr a promis că „va
avea cea mai mare grije de corpul judecătoresc din I.Oradea". Astfel se
încheiau, icu rezultate meritorii,demersurile lui Aurel Lazăr la Oradea,
care au avut ca finalitate introducerea justiţiei româneşti :pe aceste stră
vechi meleaguri autohtone. A dovedit şi cu acest prilej un eficient discernămînt şi o autentică responsabilitate politică, verificată de altfel în atî1.ea împrejurări politice anterioare.

1919. El. I. A. 8-35 szcim.

JEGYZOKUNVV
Felvetetett Nagyvaradon 1919.
teljes Uleseben.

evi

majus h6 3. napjan a nagyvaradi itelotabla

Jelen voltak:
Elnok: Harmathy Karoly kuriai bir6. Birak: Fekete J6zsef kuriai biro; Bohm
Jeno kuriai bir6; Geleta Geza ,kuriai bir6; Galbory !J6zsef itelotablai bir6; Dr. Szegedy Lajos itelotâblai lbiro; Korna Lajos itelotablai bir6; Dr. Petr6czy Zoit.an itelotăblai bir6; Vamosy Mihaly itelotiablai bir6; Domokos Laszl6 it.elotablai bir6; Dr.
Popa Gyorgy itelotâblai bir6; Jakab Mihâly itelotâblai bir6.
, A foallamilgyeszseg tagjai:
Sztaniszlavszky Adolf foallamiigyesz; Bar6thy Pal foâllamilgyesz-helyettes; itelctablai elnoki titkar: Dr. Patzk6 Antal; jegyzokonyvvezeto: Pr. Aliquander Ka.1man itelotablai tanâcsjegyzo; Dr. Lazăr Aurel a jI1agyszebeni kormanyz6 tanacs
igazsâgilgyminisztere, mint enek teljhatalmu megbizottja.
Elnok az itelotabla teljes iilesejj 1megnyitja, rnegallapitja, hogy /az itelStăbla
itelobirai, a betegseg miatt tavollevo Dr. La1ban Lajos elnok, Dr. Imrik Peter tanacselnok es Kepes Mikl6s kuriai bir6 kivetelevel 1elen vannak; jelen van tovabbâ
Sztaniszlavszky Adolf foallami1gyesz es Bar6thy Pal foallarnilgyesz-heyettes, ugyszinten Dr. Patzk6 Antal itelotăblai elnoki titkar is. A,jegyzolronyvet Dr. Aliquander
Kalman itelotâblai tanaosjegyzo vezeti.
Elnok kozli a tleljes tanacsillessel, hogy a teljes ii.lest Dr. Lazăr Aurel igazsâgilgyminiszter urnak, mint a nagyszebeni roman kormanyz6 tanacs kikilldottjenek
rendelkezese folytă.n hivta ossze es annak tă.rgya a ;hivatalos eskil Uetetele.
Elnck ezutan az itelotâbla es a foallamilgyeszseg neveben udvozli a jelenlevo
Dr. Lazăr Aurel igazsagilgyminisztert es felkeri, hogy a teljes tanacsilles elott kivansagait kegyeskedjek eloterjeszteni.
Dr. Lazăr Aurel igazsagilgyminiszter a kovetkezoket terjeszti el5:
Mindenekelott koszO'flettel fogadja az Elnok i1dv6zlo szavait. A helyzete konynyil, mert mar volt alkalma az itelotabla birai es ,a foallarni.igyeszseg tagjai kozill
es neveben nâla jart megtisztelo killdottseg elătt roviden leszogezni az âllaspontjât
es felvi!agositani a jelen idok valtozasait. De rnegk,onnyiti a helyzetet az is, hogy'
a bir6i ikarnak kitiinosegeit i.idvozolheti itt, akik kello logikâval, târgyilagossaggal
es tudassal fogjak merlegelni a viszonyokat s kinyilvanitani elhatarozasukat, s
meg van gyozodve, hogy barmino is legyen ez az elhat:irozâs, az a legmelyebb es
legtisztabb lelkiismereti meggyozodesbol fog sză.rmazni.
A ha.boru alta! teremtett helyzet alapjan a român nemzet ds gyakorolta az ot
rnegilleto jogokat es szuverenită.sat 1918. december h6 elejen a gyulafehervâri nemzetgyiilesen. Ezen hatarozat alapjan Nagyvarad es Bihar megye oly teruletet kepez-
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nek, amelyre a roman nemzet szuverenitasat kinyilvanitotta. Ezt a hatarozatot
Ronuinia kiralya is szankcionalta es ez tenyleg teljesen befejezett Allapotot jelent.
De ennek a gyu1afehervari hatarozatnak nemcsak rortenelmi alapja van, hanem
megvanak mindazok az internacionalis elofe1tetelei is, rne1yek jogilag is teljesse cs
megdonthetetlenne tettek ezt a hatarozatot. Az internacionâlis elofelteteleknek alapja
az a szerzodes, mely Romania es az Antant kozott 1916-ban ilrottetett es ame1y
szerzodes nem zavartatva a k.ozbejott esemenyek âltal s nem kiilonosen az ugynevezett bukaresti beke altal, ma is teljes hatarozottsaggal ervenyben van. De
tekintettel a nagy atalakulâsra es arra hogy ezzel a hatarozattal a gyulafehervâri
nemzetgyules mas allam teriiletere gyakorolta szuverenitâsat, ez a hatarozat a bekekonferencia ele terjesztetett, ahol az teljesen ratifikâlva 1ett.
Mikor ezt a nyilatkozatot itt megteszi, teljesen aterzi a politikai es erkolcsi
felelosseg stllyât, amely ot terhelne, ha itt val6tlansâgot allitana. Lehetscges, hogy
ezek az informaciok nem felelnek rneg a valo tenyeknek, arnit legjobban bizonyit az, hogy az antant hata1mak 1egutols6 felhivasara, amely a szerencsetleniil
megalkotott demarkâci6s vonal kiigazitasâra vonatkozott, eppen Magyarorszag kormănya hivatalosan kinyilatkoztatta, hogy a teriileti kerdeseket nem tartja es nem
is tar~hatja fenn.
Aterzi a pillanat komolysagat. Ami az egyik nemzetnek oromet es boldogsâgot, ugyanaz a ,masik nemze'tnek keseruseget okozhat, de meg van gyozodve,
hogy ennek a boldogsagnak nem kihiv6nak, hanem ellenkezoleg szeretettel teljesnek es olyannak kell lemnie, amely a masik nemzet szenvedeseit igyekszik enyhitcml, hogy ne eljen egymassal szemben gy6z6 es legyozott, hanem ket oly nemzet,
amely igyekszik egyrnas irant teljes megertessel viselkedni.
Ez a rnegertes a mtllllban nem kovetkezett ;be. IMegvâltozhattak a hatarok;
megvaltozhattak a kozjogi alakulatok is, de ,a nep el tovâblb mint nemzet. :Es egy
olyan nemzet, amely eddig legnagyobb reszt egyesUlve elhetett {, most -killonvaltan
kcnytelen elni, felszabadu1va egy vegzetes politika al61, 11ovâbbra is elni fog :;
meg fogja talâlni az uj alakulatban, az ot \IllUltjanal fogva is megille~o helyet es
a roman allam mindenesetre tudni fogja vele szemben politikai es erlrolcsi kotelessegct, s biiszke lesz arra, hogy ennek ,a nemzetnek tagjait allatval6iva 1lehette
es tudni fogja feledtetni vele a jelen pillanat ~eserusegeit.
·
Ezutăn reszletescn ismerteti azokat a demokratikus elveket, amelyeken · alapsz-lk a gyulafehervari nemzetgyules hallărozata es amelyek tlgysz6lvăn alaptlorve•
nyel a· roman nemzetnek. E hatarozatban a nem.zetgyules kimondta az osszes ~omanok egyesii1eset, de Jroveteli a legdemokratikUiSabb ăllamszervezet bevezete!ict,
igy. kulonosen a vâlaszt6Jog es a nemzeti jogok tekinteteben olyan reformok behozatalat, amelyek biztosithatjak minden nemzetnek es ,minden nemzet fiainak a
teljes szabadsâgât. Bejelenti, hogy azok a torvenyjavaslatok, amelyek a gyulafehcr•
vari hatărozatban foglalt kovetelmenyek megval6sitasat celozuik, măr kcszen vannak es a legkozelebb torvenyerore is emelkednek.
A ibir6i kart erdeklo kerdesekre illetoleg kozli, hogy nem tiortent valtozas sem
az anyagi, sem az alaki jog tekinteteben; a bir6săgok az 1918. cvi lokt6ber 18, nap•
jaig szentesitett torvcnyek alapjan teljes jogfolytonossâggal itclkezhetnek, mindazonăltal azzal a kiilonbseggel, hogy az iteleteket a torveny !llevcben kell kihirdetrii. A roman allam minden tisztviselat, aki ezen a teriileten teljesit kozszolgâlatot,
ătvesz es a szerzett jogokat cs kedvezmenyeke1l teljes epsegben fenntartja. Ezenkiviil ăthatva annak a fontossâgnak a tudatat61, amelyet 1a .bir6i szck kepvisel az
allamban, a roman aliam rendezni akarja a ,bir6i stâtust, a magyar bir6i kar regi
kăvetelcset. Erre vonatkozolag az €)6munkâlatokat megkezdte es Dr. Plopu Gyorgy
ktlriai bir6t bizta meg a javaslat elkeszitesevcl. Ezt a javaslatot annak idejen az
illetekes tenyezoknek tudomăsâra fogja hozni cs igyekczni fog, hogy .a bir6i kar
ez tlj alakulâsâban teljesen megerosodve lcpjen ât az tlj imperiumba.
Megemliti, hogy hasonl6 rnozgalom - eppen az o kezdemel'l.yezescre - Romar, iaban is megindult .s ott is megkezdodtek az elomunkălatok, 'hogy a /bir6i k<!f kozt
kulonbseg ne legyen. Alkalma volt e kcrdesben a 1român tr6norokossel is b'l!'szelni
es ez alapon kozolheti, hogy a tr6norokosnek is legnagyobb 6hajat kepezi, J10gy az
i;sszes szerzett jogok megmaradjanak, sot lciterjesztessenek.
Fel lett azonban fiiggesztve a bir6i athelyezhetetlensegi jog, mert e jog epsegben tartăsa a szervezesnek 6riasi akadâlya volna. Kiilonosen ·ezt annak idejcn a
polgari perrendtartas eletbeleptetesi torvenye is felvetette s ijgy ez nyugtalansăgra
okot nem kepezhet. Nem kepzel oly kormanyt, amely ezzel visszaelne s ezaltal az
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gyongiteni akarnă. Elolegezzek tehăt a birăk a kormânynak a
bizalmat s tetelezzenek fel megfelelo jellemet es belăUast ;e tekintetben, hogy a
kormanyzăs e joggal visszaelni nem fog.
Az eskii letetele kerdeseben a kormănyz6tanacs ugy Jrntarozott, hogy a bir6i
kar tagjainak eski.it kell tennie.
Ezutăn felolvassa az eski.i szoveget roman nyelven, majd pedig annak, a jelenlev6 Dr. Popa Gyorgy itelotablai bir6 ăltal magyarra forditott s ăltala helyesnek
talalt es hitelesitett magyar szoveget. E fordităs ./. alntt a jegyzăkonyvhoz csatoltatik.
Az eskii szovege a kovetkeză:
„En N.N. eski.isrom a mindenhat6 Istenre, jhogy I. Ferdinand kiralyhoz es a
roman ăllamhoz hil leszek, az orszăg torvanyeit, a kormănyz6 tanacs dekretumait
t:•s rendeleteit hiven betartom, a reăm bizott hivatali teendăket becsi.ilettel, lelkiismerettel es părtatlanul teljesitem es a hivatali titkot megărzom. Isten engem uay
segeljen".
Dr. Lazăr Aurel igazsăgiigyminiszter ezutan eloadja, hogy az eski.i letetelenek
az a kovetkezmenye, hogy a szerzett jogok respektăltatnak. Elleniben az, _aki az
eskiit nem teszi le, hivatalăt elveszti s a roman allam vele ,szemben sem a nyugdijazăs, sem mas tekintetben semmifele .lootelezetti;eget el nem ismer es az cse~lcges politikai kovetkezmenyeket az illetovel szemben a jegyzokonyv felterjesztese
utan -a nagyszebeni kormanyz6 tanăcs :fogja meghatarozni.
Az ăllam hivatalos nyelve ,a român, de addig is, amig a kerdes rendezve lesz,
az 1868. XLIV. t.c. rendelkezesei a legszelesebb ertelmezessel fognak vegrehajtatni,
azzal az elteressel, lhogy a tlorvenyben a magyar nyelv helyett mindeni.itt a roman
nyelv ertendo. Ennelfogva- az igazsăgszolgăltatăs ntindeokivel iszemben sajat anyauyelven fog gyakoroltatnL
A roman nyelv megtanulăsa egy evi hatăridohoz lett kotve, amely hataridci
azonban meghosszabithat6.
Ezek utăn Dr. Lazăr Aurel igazsăgi.igytniniszter ket kerdest intez Elnokhoz,
illetve a birăkhoz ,es a făăllami.igyeszseg tagjaihoz:
l. Hajlando-e az Elnok az itelotăbla neveben ,a :nagyvăradi itelătablara nezve
a nagyszebeni roman kormanyz6 tanăcs fennhat6săgat elismerni es az itelotăblat
a roman imperium ală bocsatani?
.2. Hajland6-e az Elnok, az. itel6birăk es 1a foâllami.igyes:lJSCg tagjai a hivatali
esklit a 1fentebb kozolt szoveggel letenni?
Elnok, mielout a feltett kerdesre !vălaszolna, felhivja a teljes iilesen resztvevoket, kivăn-e valaki eloterjesztest tenni?
,
Sztaniszlavszky Adolf foallamilgyesz kijelenti, hogy az igazsăg:i.igyminiszter. fejt~
geteseinek kozjogi reszet megnyugtat6nak nem talalja es elăterjeszte5enek azt a
reszet, mely szerint Bihar megyenek es Nagyvaradnak Homăniahoz csatolasa most
măr jogi!ag befejezett dolog, el nem fogadhatJa. A · ihaboru (m.eg nem fejeztetett
be. Az a szerz&les, amelyre a miniszter hivatkozik, csak a szerzodo ;felek kozt van
meg, Romaniaval szemben 'a hăboru meg ;mindig fennall es csak a bekekotes lesz
hivatva megâllapitani, rhogy ez a terillet hova fog tartozni. Azt elismeri, hogy Romania ezeket a teriileteket a, h6dit6 jogăn 'birja es az \imperiumot âtveheti s az
eskii letetelet kivanhatja, de ez a ihelyzet jogilag meg nem kovetkezett be .s csak
akkor fog beloovetkezni, ha a ,beke mar megkottetett. Azt a kerelmet terjeszti tehat
elo, hogy tmiutan a miniszter ibeszede szerint nincs fixirozva az eskiiletetel idopontja, melt6ztassek az eskii letetelet addig az idopontig, amig a ibeke megkottetik, elhalasztani.
Dr. Lazăr iAurel igazsăgiigyntiniszter a foâllamiigyesz elăterjesztesere valaszolva
kijelenti, hogy kozjogi vităk folytatasa hiabaval6 volna, az11 azonban mondhatja,
hogy a ,haboru mar \be van fejezve. A haboru, ami meg folyik, hala Istennek, nem
ha.boru, azt nem is Magyarorszăg folytatja, sot ăllibhatja, hogy Magyarorszăg allampolgarainak nagyresze ezt el is iteli '[ ... ] A român kormanyz6 tanacs nem .i h6dit6k jog{m, hanem a 'jog, az igazsăg neveben jott. Arr61 a jogr61, amit a ,oortcnelem megadott a roman nemzetnek, ez a nemzet soha le nem mondott, hanem
ennck a legelso alkalommal, amikor azt tehette, a gyulafehervări hatărozatban kinyilvânitasat is adta. Ebben ,'a ihatărozatban az osszes romănsag egyesi.ilesenek minden roman lelkeben elo 6haja, tudata es erzete nyilvânult meg.
Az eskii letctelet nem abban ,a forma.ban kivănja, amint a foăllamiigyesz eloterjeszteseben kijelentette, hogy tudniillik a h6dit6 jogăn annak lctetele kovetelheto, mert a român hadsereg nem mint h6dit6, hanem mint felszabadit6 jott ide
s a roman kormănyz6tanacs ot a român nemzet neveben ki.ildte ide. Ennek 11 teru-
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letnek roman allami lete nem fiigg tovabbi ,bekekonferenciai hatarozatokt61, ezert
az eskil letetelere haladekot nem adhat.
Egyeb eloterjesztes senki reszer61 sem tetetven, Elnok, az igazsagilgyminiszternek fentebb eloadott elso kerdesere a sajat neveben kijelenti, hogy a fennforg6
viszonyok kozt az itelotăblăra nezve elismeri a nagyszebeni roman kormanyz6 tanăcs fennhat6săgăt es hajland6 az itelăta1blăt a roman imperium ală bocsătani.
Minthogy Dr. Lazăr Aurel igazsagiigyminiszter azt a kivansagat fejezte ki, hogy
Elnok nemcsak a sajăt szemelyeben, hanem az itelotăbla neveben is nyilatkozzek
a fentebb feltett elso kerdesre, Elnok a teljes tanacsi.ilesben resztvevoket felhivja,
hogy a feltett kerdesre nyilatkozzanak.
A nyilatkozatok alapjan Elnok kimondja a teljes tanăcsiiles egyhangu hată
rozatăt:
A nagyvăradi

itelotăbla teljes tanacsiilese az itelotablara nezve a fennforg6
viszonyok kozt elismeri a nagyszebeni roman konruinyz6 tanăcs fennhat6silgat es
az itelotablat a roman imperium ala bocsatja.
Dr. Lazăr Aurel igazsagiigyminiszter ezutăn kerdest dntez Elnokhoz, hajland6-e az eskilt a fentebb kozolt ,szoveggel letenni?
Harmathy Karoly elnok e kerdesre kijelenti, hogy a k6zolt eskiit a jelen viszonyok kozt hajland6 letenni.
Elnlik ezutan az eskiit Dr. Lazăr Aurel igazsăgilgyminiszter kezebe letette. Az
eskumintat magyar nyelven Dr. Patzk6 Antal i~lotablai elnoki titkar olvasta fel.
Elnok ·ezutan egyenkent kerdest intez a jelenlevo birăkhoz es foăllamilgyesz
segi tagokhoz, hogy az eskilt hajland6k-e letenni?
A jelenlevo birak es foăllamilgyeszsegi tagok, nevszerint: Fekete J6zsef, Bohm
Jeno es Geleta Geza kuriai bfrăk; Galbory LJ6zsef, Dr. 'Szegedy Lajos, Korna Lajos, Dr. Petr6czy Zoltan, Vamosy Mihaly, Domokos Laszlo, Dr. 'Popa Gyorgy es
Jakab Mihăly. itelotaiblai birăk; tovăbba Sztaniszlavszky Adolf foăllamilgyesz es
Bar6thy Păl foăllamilgyesz-helyettes kijelentik, hogy az eskilb a pelen viszonyok
kozt hajland6k letenni.
Ezutăn Dr. Lazăr Aurel igazsăgilgyminiszter az eskilt a român nyelven tud6
Dr. Popa Gyorgy itelotablai bir6t61 român nyelven kivette; a tobbi fentebb felsorolt birăk, 'illetve )foăllamilgyeszsegi tagok pedig az eskilt magyar nyelven Elnok
kezeibe szabălyszeriien letettek. Az eski.imintat ez ut6\:>bi eskilletetelnel magyar
nyelven Dr. Patzk6 Antal itelătăblai elnoki titkăr olvasta fel.
Elnlik ezutan kioszonetet fejezi ki Dr. Lazăr Aurel igazsagilgyminiszternek az
ăltalanos tăjekoztatasaert es egyuttal keri, hogy miutăn ugy \a jelenlevo birăk,
mint a foăllamiigyeszseg tagjai kivetel nelkill letettek az eski.it s ezentul is a
legjobb tudăsuk es meggyozodesilk szerintl becsilletesen fogjăk kotelessegeiket ·teljesiteni, ve1ilk szemben, magas kormănyzo tanăcsi :ăllăsăb61 kifoly6lag a legjobb
lndulatok gyakorolja es az illetăk egyeni es csalădi koril.lmenyeit lehetoleg vegye
figyelembe.
Dr. Lazăr Aurel igazsăgilgyminiszter valaszaban kijelenti, lhogy aterzi a pillanat fontossagat, biztosithatja, hogy tettek fogjăk kovetni itteni kijelenteseit. Jgfri,
hogy a nagyvăradi bir6i karral szemben a legmesszebbmeno gondoskodăssal lesz.
Annak ·a kormanynak, amely azt 6hajtja, hogy :megbecsilltessek, kotelessege ,az,
hogy azokat az organumokat is, melyek fontos hivatast toltenek be, imegbecsillje
es azok tagjair6l gondoskodjek is.
Ezutăn Dr. Lazăr Aurel igazsagilgyminiszter tajekoztatja a teljes liiles tagjait
a jelenleg ervenyben levo fizetesekrol, amelyek a jelenleg ervenyben levo rorzsfizeteseknek es egyeb javadalmazăsoknak megfelelnek s kozli, ihogy annak javittatăsa irant a lepesek folyamatba tetettek.
Felhivja ezutan az igazsagiigyminiszter Elnoklot, hogy a fogalmaz6, segedhivatali es altiszti s szolgaszemelyzet eskilletetelei irant intezkedjek s ugy a jelen teljes illesi, mint a tiilbbi eskiiteteli jegyz6ki:inyvek egy-egy peldănyăt, hozzâ l'OVid jclcntcs kisereteben rnutassa be.
Intezkedest ker arra nezve, hogy a bir6săgok ele kituzott tarin:alasok ujb61
meginduljanak. Erre vonatkoz6lag kozli, hogy a csendorseg a jovo he~en rnindeniltt
szervezve lesz, a kozigazgatas is mar rendezve van lnindeniltt s intezkedes ;tiktent azirant is, hogy a bir6sagi idezo vegzesek utazâsi igazolvanyul szolgâJj;,n;:k.
A kuriăhoz felterjesztendo iigyekre nezve keri egyelore a felterjesztes r.:,,: lozPset es az iigy nyilvăntartâsba vetelet, mer~ a legfelsobb bir6sâgnak Kolozsv::ron
val6 szervezesere vonatkoz6 munkalatok most vannak folyamatban.
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Elnok intezkedest ker arra nezve is, hogy a jelen teljes Ulesrol betegseguk
miatt tavol maradt elnoktol, tanacseln'oktol, illetve Kepes Mik16s kuriai bir6ti>l az
C5kil kivetele megtortenjek.
Dr. Lazăr Aurel igazsâgilgyminiszter e tekintetben azt az 6hajât fejezi ki, hogy
az eskil kivetele, amennyiben annak az itlel6tabla teljes iilcseben val6 letetele ckadalyokba Gtkoznek, az elnok altal esetleg az i!leto lakasân ~zko:z;oltessek. Egyuttal
kijelenti s jegyzokonyvbe is kcri venni, hogyha valaki sulyos es igazolt betegseg
miatt az eskilt le nem tehetne, netân lbekovetkczendo halala esetere ugy fogja tekinteni, mintha az illeto az eskuti letette volna.
Elnok a tâvollevo tagok megesketesenek kerdeset a teljes Ules hatarozata ala
bocsătja s a tieljes ri.iles tagjainak nyilatkozata utân kihirdette a teljes Gles egyhangu hatarozatat:
A nagyvâradi itelotâbla teljes tanacsa felhatalmazza az elnokot, hogy amenynyiben annak szuksege fennforogna, a hivatali eskut, a betegseg miatt tavollevd
itelotablai elnokto1, tanacselnoktol es Kepes Mikl6s ikuriai bir6t61, az itelotablai
elnoki titkâr es a jegyzokonyvvezeto kiozbenjottevel a nevezettek lakasân kivehesse.
Tobb t.argy nem leven, ~ok h ~ljes tanacs (ulest berekeszti.
A jeg~zokonyv, az igazsâgugyminiszter rendell«!zesehez kepest, ket peldanyban lesz kiâllitand6, s az egyik peldanynak Dr. Lazăr ,Aurel igazsagilgyminiszter kezehez juttat.tăsa elrendeltetett.
Kelt mint fent.
s.s. Harmathy Karoly, kuriai biro, itelotablai elnokhelyettes, s.s.
• Arh. St. Tribunalul Cluj-Napoca, fond Curtea de Apel Cluj,
fond 375/1919, dos. 3).

Prezidenţiale,

•
1919. El. I. A. nr. 8-35.

PROCES-VERBAL

întocmit la Oradea, in 3 mai 1919, în şedinţa plenară a Curţii Ide .Apel.
Au fost prezenţi:
·
Preşedinte: Harmathy Karoly, judecător la Curtea dP Casaţie; judecătorii: Fekete J6zsef, judecător la Curtea de Casaţie, Bohm Jeno, judecător la Curtea de Casaţie, Geleta Geza, judecător la Curtea de Casaţie, Gâlbory J6zsef, judecător la
Curtea de Apel, dr. Szegedy Lajos, judecător la Curtea de Apel, Korna Lajos, judecător la Curtea de Apel, dr. Petr6czy Zoltan, judecătior la ~urtea de Apel, Vamosy Mihaly, judecător la Curtea de Apel, IJJomokos Laszlo, judecător la Curtea de
Apel, dr. Popa Gheorghe, judecător la Curtea de Apel, Jakab Mihâly, judecător
la Curtea de Apel.
Membrii Procuraturii Generale de Stat: Sztaniszlavszky Adolf, procuror general, Bar6thy Pal locţii~or al procurorului general, secretar al preşedintelui Curţii de
Casaţie, dr. Patzk6 Antal, secretar, dr. Aliquander Kâlman, secretar al Consiliului
Curţii de Apel, dr. Lazăr Aurel, şeful Resortului de justiţie 1 şi reprezentantul plenipotenţiar al Consiliului Dirigent din Sibiu.
Preşedintele deschide şedinţa plenară a Curţii de Apel, constată că judecătorii
Curţii de Apel sint )prezenţi, cu excepţia celor ,absenţi din cauză de boală, dr. Laban Lajos, preşedinte, dr. Imrik Peter, preşedinte de senat şi Kepes Mikl6s, judecător la Curtea de Casaţie; de asemenea, sînt prezenţi Sztaniszlavszki Adolf, pro<·uror general şi ;Bar6thy Pal, locţiitor al procurorului general, precum şi dr. Patzk6
1
ln textul original apare cu consecvenţă termenul de ministru de justiţie. ln
realitate era şef de Resort la Justiţie în cadrul Consiliului Dirigent.
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Antal, secretar al preşedintelui Curţii de Apel. Procesul verbal este redactat de
dr. Aliquander KAlmăn ,secretar al Consiliului Curţii de Apel.
Preşedintele comunică adunării plenare că ea a fost convocată prin dispoziţia
lui Aurel Lazăr, reprezentantul Consiliului Dirigent din Sibiu şi scopul ei este depunerea jurămîntului oficial.
După iaceasta, preşedintele îl salută, ln numele Curţii de Apel şi al Procuraturii Generale, pe şeful Resortului de justiţie Aurel Lazăr şi-l roagă să-şi expună
ln şedinţa plenară dezidttatele sale. Dr. Aurel Lazăr, şeful Resortului de jrn;tiţiP.
expune următoarele: ,,Inainte de toate îi mulţumeşte preşedintelui pentru cuvinte]('
de salut. Situaţia lui ese uşurată prin faptul că a mai avut ocazia să-şi prezinte pe
scurt punctele de vedere şi să explice schimbările petrecute în timpurile noastre
juclecf1torilor Curţii de Apel şi membrilor Procuraturii Generale, precum şi în faţa
delegaţiei de salut a acestor foruri, eare s-a prezentat la el. Situaţia lui este U."?Urată şi prin faptul că poate saluta aici membrii proeminenţi ai corpului de magistraţi, care vor cintări situaţia şi [şi vor exprima hotărlrile cu logica, obiectivitatea şi cunoştinţele corespunzătoare şi, este convins că, oricare ar fi această decizif',
ea va izvorî clin cea mai prO'fW1dă şi mai cuirată convingere sufletească.
In urma situaţiei create de .război şi !l)oporul român şi-a exercitat drepturile
care i se cuvin şi suveranitatea lui la Adunarea Naţională de la Alba tiuli11, de la
lncrputul lunii decembrie 1918. Pe baza acestei Rezoluţii [oraşul] Oradea şi comitatul Bihor fac parte din teritoriile asupra cărora naţiunea română şi-a declarat
suveronitatea. Aceast~ hotărîre a fost sancţionată de regele României şi aceasta
reprezintă o situaţie încheiată definitiv. Dar această hotărire de la Alba Iulia nu
are numai temeiuri istorice, ci şi toate premisele internaţionale, care au făcut această
ho'tărire deplină şi inatacabilă şi din punct de vedere juridic.
Baza premiselor internaţionale o constituie acea convenţie care a fost inc-heiată
de România şi de Antantă, in n916, şi care convenţie, nefiind tulbui-ată de evenimt>ntele care au survenit intre timp şi nici măcar de aşa numita pace de la Bucure<;ti, este şi azi fa deplină vigoare. Dar avind în vedere marile transformări, precum şi faptul că prin această hotări·re Adunarea Naţională de la Alba Iulia şi-a
exercitat suveranitatea pe teritoriul altui stat, această hotArîre ia fos supusă conferinţei de pace, unde ea a fost deplin recunoscută.
Cinci face ace-astă declaraţie aici, el este pătruns de povara răspunderii politice
şi morale caTe l-ar apăsa pe el, dacă ar declara lucruri nereale. Este posibil ca cci
prezenţi să deţină alte informaţii '.ln acea.stă chestiune, dar ii poate asigura că informaţiile lor nu corespund realităţii, ceea ce este dovedit cel mai bine de faptul că
la ultima chemare a Puterilor Antantei, care s--a referit la corectarea liniei drmRrcaţionale în mod nenorocit fixată, chiar guvernul Ungariei a declarat, in mod oficial, că nu menţine şi nici nu poate menţine pretenţiile teritoriale.
Este pătruns de seriozitatea momentului. Ceea ce provoacă bucurio unei naţiuni poate provoca unei alte naţiuni amărăciune, dar este convins că aceaistă fericire nu trebuie să fie sfidătare, ci, dimpotrivă, trebuie să !fie pătrunsă de dragoste
şi să tindă să atenueze suferinţele celeilalte naţiuni, ca să nu existe faţă în ,faţă
nici învins nici învingător, ci două naţii, care cau1'ă să se comporte W1a faţă
de alta cu deplină înţelegere.
Această înţelegere în trecut nu s-a realizat, se pot schimba hotarele, se pot
schimba şi formaţiunile de drept public, dar un popor trăieşte şi mai departe ca
naţiune. Şi o naţiune, care pină acum, în cea mai mare pairte, a trăit unită şi
acum este nevoită să trăiască disperat, eliberată [însă] de o politică fatală, va trăi
şi mai departe şi îşi va găsi (Şi lin noua ialcătuire, locul care i se cuvine, conform
trecutului ei; iar statul român îşi va recunoaşte in orice caz obligaţia politică şi morală care-i revine faţă de ea şi va, rfi mindru că .şi i-a făcut cetăţeni pe membrii acestei naţiuni şi va şti s-o facă să uite amărăciunea momentului prezent".
Dup,i aceasta, A. Lazăr prezintă, in mod detaliat, principiile democratice pe
care se bazează hoU11irea Adunării Naţionale de la Alba Iulia şi care, de fapt, sînt
legi fundamentale ale naţiunii române. In Rezoluţie, Adunarea Naţională a proclamat unirea tuturor românilor şi se preconizează constituirea unui aparat de stat
cit mai democratic. In acest sens, se preconizează introducerea dreptului de vot
[universal], a unor asemenea reforme care pot .,.garainta pentru fiecare naţionalitate
şi pentru fiii fiecărei naţiuni libertatea deplină.
Face cunoscut ,că acele proiecte de legi. care urmăresc traducerea în practică
a principiilor cuprinse in Hotărîrea de la Alba Iulia sint deja pregătite şi, în viitorul cel mai apropiat, vor fi ridicate la rang de lege. In chestiunile care interer-
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sează corpul judecătoresc informează că nu au ,survenit schimbări nici în privinţa
drepturilor materiale şi nici sub 1raport organizatoric.
Judecătoriile pot aduce sentinţe pe baza ll•gilor sancţionate plnă la J.8 octombrie 1918, prin continuitate de drept. Cu toate acestea, sentinţele trebuie pronunţate „ln numele legii". Statul român preia toţi funcţionarii care îndeplinesc funcţii
publice rpe acest teritoriu şi menţine în totalitate drepturile şi avantajele ciştigatl:".
ln afară de aceasta, pătruns de conştiinţa importanţei pe care instituţia judecăto
rească o reprezintă [n stat, statul român vrea să reglementeze statutul magistraţi
lor, dorinţ.;.1 veche a corpului judecătoresc maghiar. Au fost începute deja operaţiunile pregătitoare şi dr. Gheorghe Plopu, judecător la Curtea de Casaţie, a fost
însărcinat cu elaborarea proiectului. Acest ,proiect va fi adus la cunoştinţa factorilor competenţi, la timpul potrivit, şi se va avea lin vedere ca ansamblul corpului
judeditoresc, în noua lui alcătuire, să păşească în noul regim .pe deplin întărit.
Lazăr infonnează c[t un proces asemănător chiar din iniţiativa sa - a început şi în [România /[vechr] şi au început şi acolo lucrările pregătitoare, pentru ca să
nu existe diferenţe in sinul corpului judecătoresc.
ln această chestiune a avut prilejul să discute şi cu prinţul m(J(Ştenitor român şi
pe această bază poate comunica că şi ace.sta şi-a manifestat dorinţa suprem[, C"a
toate drepturile cîştigate să fie menţinute şi chiar lărgite.
S-a suspendat, însă, dreptul de inamovibilitate a magistraţilor, deoarece mrnţinerea integrală a aN>Stui drept ar fi o piedică uriaşă in ca:lea organizării. AC'ffit
lucru a fost prevăzut, la vremea respectivă, de !Regulamentul de aplicare a proci-durii civile în mod special şi astfel aceasta nu ,poate cauza nelinişte. Nu-şi poate
imagina un asemenea guvern, care să abuzeze de aceasta şi -astfel să vrea sif· slă
bească justiţia.
Să acorde, deci, judecătorii această încredere prealabilă organului de guvernă
mint şi să spere într-o conduită corespunzătoare şi într-un discernărnint adecvat.
in sensul că reogimul nu va abuza de această prerogativă.

ln privinţa depunerii jurămîntului, Consiliul Dirigent a hotărit că membrii corpului judecătoresc trebuie să depună jurămîntul de fidelitate [faţii de statul român].
După aceat;ta, citeşte textul jurămîntului in limba română, iar apoi textul tradus în limba maghiară de către Gheorghe Popa, judecător la Curtea de Apel, text
pe care el l-a găsit corect işi 1-a autentificat. Textul traducerii este următorul: ,,Eu
N.N. mă jur pe atotputernicul Dumnezeu că voi fi credincios -regelUi Ferdinand I
şi statului român, voi respecta cu credinţă legile ţării, decretele şi ordonanţele Consiliului Dirigent, voi îndeplini cu cinste, conştiinciozitate şi obiectivitate sarcinile
oficiului meu, şi voi păstra secretul oficial. ~a să-mi ajute Dumn~eu!"
ln continuare dr. Aurel Lazăr, şeful Resortului de justiţie, comunică că prin depunerea jurămintului toate drepturile dobîndite vor fi respectate. ln schimb, cel
care nu depune jurămintul işi pierde postul şi statul român nu--şi mai asumă faţii
de el nici obligaţia de :pensionare, nici fo altă privinţă, iar eventualele UTmări politice pe care le are de suportat respectivul vor fi decise de Consiliul Dirigent din
Sibiu, după prezentarea acestui proces verbal.
Limba oficială a statului este ,cea român[t, dar pină cind această problemă va
ft rezolvat."1, prevederile Legii XLIV •1868 vor fi aplicate fa spiritul cel mai larg,
cu deosebire că în [text), in locul limbii maghiare, se va înţelege limba română. ln
consecinţă, justiţia va fi aplicată, faţă de toată lumea, în limba maternă. Pentru învăţarea limbii române s-a fixat un termen de un an, care însă poate fi prelungit.
ln continu3're, dr. Aurel Lazăr, şeful Resortului de justiţie, adresează două întrebări preşedintelui, respectiv judecătorilor şi membrilor 'Procuraturii Generale:
1. Este dispus preşedintele ca, in numele Curţii de Apel, să recunoască autoritatea Consiliului Dirigent din Sibiu asupra Curţii de Apel din Oradea şi să pună
Curtea de Apel sub jurisdicţia statului român?
2. Sînt dispuşi preşedintele, magistraţii şi membrii Procuraturii Generale să depună jură.'mintul oficial cu textul de mai sus?
înainte de a răspunde la întrebare, preşedintele întreabă ;pe participanţii la
şedinţă dacă doreşte cineva să facă vreo declaraţie?
Sztaniszlavszky Adolf, procuror general, declară că nu consideră satisfăcătoare
acea parte a argumentaţiei de drept public a şefului de Resort, care se referă la
alipirea definitivă din punct de vedere juridic a comitatului Bihor şi a [oraşului]
Oradea la România [şi prin urmare] nu o acceptă. Războiul incă nu s-a terminat.
Convenţia la care face referire ministrul există numai între părţile contractante,
războiul faţă de România continuă încă şi numai tratatul de pace va fi chemat să
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stabilească cui va aparţine acest teritoriu. Afirmă că România deţine aceste teritorii pe baza dreptului de cucerire, poate prelua jurisdicţia şi poate pretinde depunerea jurămîntului, dar această situaiţie din punct de vedere de drept încă nu a
avut loc şi se va intim.pia numai atunci cînd pacea a fost încheiată. lşi manifestă
dorinţa ca, deoarece conform cuvintării ministrului termenul de depunere a jură
mintului nu este fixat, să binevoiască să amine depunerea jurămîntului pînă în
momentul în ca.re se va încheia tratatul de pace.
Dr. Aurel Lazăr, şeful Resortului de justiţie, răspunzînd cuvîntării procurorului general declară că continuarea unor discuţii de drept public ar fi inutilă, dar
poate spune că ·războiul este deja terminat, războiul care încă se duce, slavă Domnului, nu-i război, nici nu-i ,purtat de Ungaria, dimpotrivă, poate susţine că o mare
parte a cetăţenilor Ungariei îl condamnă [...] Consiliul Dirigent lRomân nu a venit pe baza dreptului de cucerire, ci în numele justiţiei ,şi al dreptăţii. Naţiunea română nu a renunţat niciodată la dreptul pe care i l-a conferit istoria, ci la prima
ocazie l-a proclamat în mod jpublic ,prin rRezoluţia i:le la Alba 'Iulia. 1n această
Rezoluţie s-a manifestat dorinţa, conştiinţa şi simţămîntul de unire al tuturor românilor, care trăieşte în sufletul fiecărui român.
El nu doreşte depunerea jurămîntului în forma pe care a expus-o în cuvîntul
său procurorul ,şef, adică în virtutea dreptului de cucerire, deoarece armata română
nu a venit ca şi cuceritoare, ci ca eliberatoare. Consiliul Dirigent Român a trimis-o
aici în numele naţiunii române.
Caracterul statal ,românesc al acestui teritoriu pu depinde de deciziile de pace
ulterioare, din această cauză nu poate acorda aminare în privinţa depunerii jurămîntului.
Nefăcîndu-se nici o altă declaraţie din partea nimănui, preşedintele, în numele
său, cu privire la prima întrebare expusă mai sus de ministrul de justiţie, declară
că. în condiţiile actuale .recunoaşte autoritatea Consiliului Dirigent Român din Sibiu
asupra Curţii de Apel şi este dispus să o pună la dispoziţia regimului românesc.
Deoarece ministrul _de justiţie, dr. Aurel Lazăr, şi-a expus dorinţa să facă declaraţia. nu numai în numele său, ci ·şi al întregii Curţi de Apel, cu !Privire la prima
întrebare, preşedintele cheamă pe participanţii la şedinţa plenară să se pronunţe
cu privire la întrebarea pusă.
Pe baza declaraţiilor, preşedintele pronunţă hotărirea. unanimă :a şedinţei plenare: Şedinţa plenară a Curţii de Apel din Oradea recunoaşte, în condiţiile actuale,
autoritatea Consiliului Dirigent Român din Sibiu şi o supune jurisdicţiei româneşti.
Dr. Aurel Lazăr, ministru de justiţie, întreabă apoi preşedintele dacă este
dispus să depună jurămîntul cu textul comunicat mai sus. Preşedintele Harmathy
Karoly declară, cu privire la această întrebare, că în condiţiile actuale este dispus
să depună jurămintul cu textul comunicat.
După aceasta, preşedintele a depus jurămîntul în faţa lui Aurel Lazăr, mi-

nistru de justiţie. Modelul de jurămînt, în limba maghiară, a ifost citit de dr. Patzk6
Antal, secretar prezidenţial pe lingă Curtea de Apel.
ln continuare, preşedintele întreabă pe fiecare dintre magistraţii prezenţi şi
pe membrii Procuraturii Generale decă sînt dispuşi să depună jurămintul?
Magistraţii prezenţi şi membrii Procuraturii Generale, adică nominal Fekete
J6zsef, Bohm Jeno şi Geleta Geza, judecători la Curtea de Casaţie, Galbory J6zsef,
dr. Szegedy Lajos, Korna Lajos, idr. Petr6czy Zoltan, Vamossy Mihaly, Domokos
Laszlo, dr. Popa Gheorghe şi Jakaib Mihaly, judecători la .Curtea de Apel, de
asemenea Sztaniszlavszky Adolf, procuror general şi Bar6thy Păl, Jocţiitor al procurorului general, declară că în condiţiile actuale sînt dispuşi să depună jurămîntul.
Apoi, dr. Aurel Lazăr, şef de ,.Resort la justiţie, a luat jurămîntul în limba
română de la dr. Gheorghe Popa, judecător la Curtea de Apel, care cunoaşte
această limbă; ceilalţi
judecători,
precum şi membrii Procuraturii Generale
înşiraţi mai sus, au depus jurămîntul în limba maghiară în !mod reglementar în
faţa preşedintelui.

Modelul de jurămînt la această din urmă depunere l-a citit în limba maghiară
Patzk6 Antal, secretar prezidenţial pe lingă Curtea de Apel.
După aceea, preşedintele îşi exprimă mulţumirile lui Aurel Lazăr pentru informaţiile cu caracter general şi-l roagă ca, deoarece magistraţii prezenţi, precum
şi membrii Procuraturii Generale, au depus, fără excepţie, jurămintul şi-şi vor
îndeplini datoria şi de acum înainte ·cu competenţă, conform convingerii lor, în
mod cinstit, să aibă faţă de ei bunăvoinţa cea mai largă, pe care i-o poate asigura
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funcţia lui de membru al Consiliului Dirigent şi ,să ia în considerare, pe
condiţiile de viaţă individuale şi de familie ale respectivilor.
In răspunsul său, dr. Aurel Lazăr declară că este pătruns pe deplin

cit posibil,

11

Un document (din 1919) despre activitatea lui dr. Aurel

de impor-

tanţa momentului şi-i asigură că declaraţiile sale vor fi urmate de fapte. Promite
că va avea cea mai mare grijă faţă de corpul judecătoresc din Oradea. Un guvern
care doreşte să fie respectat are datoria să respecte şi să protejeze membrii acelor
organisme care îndeplinesc funcţii importante. El informează apoi ,pe membrii
şedinţei plenare de retribuţiile aflate în vigoare, care corespwid scării salariale
actuale şi altor adausuri şi comunică că ,s-au făcut demersuri pentru îmbunătăţirea
lor. Şeful de resort apelează apoi la preşedinte să ia măsuri pentru ca jurămînlul
să fie depus şi de concipişti, ,personalul auxiliar işi de cel de serviciu şi funcţionari
subalterni şi să prezinte procesele verbale de îndeplinire, atît cel prezent cit şi
celelalte, însoţite de un scurt raport. Cere să .se ia măsuri ca să se reia dezbaterile
judecătoriilor. Cu privire la aceasta informează că săptămîna viitoare jandarmeria
va fi organizată peste tot, administraţia este deja organizată pretutindeni şi s-au
luat măsuri şi pentru ca citaţiile judecătoreşti să servească drept certificat de
călătorie.
Cu privire la cauzele ce urmează ,a fi prezentate Curţii de Casaţie cere să fie
suspendate în mod provizoriu şi luarea lor în evidenţă, deoarece operaţiunile pentru
organizarea Curţii Supreme de la Cluj sînt în curs. 2
Preşedintele cere măsuri pentru ca şi cei absenţi de la şedinţa plen~ră, din
cauză de boală, adică: preşedintele, 1 preşedintele de consiliu, respectiv judecătorul
la Curtea de Casaţie Kepes Mikl6s să depună şi ei jurămîntul.
Dr. Aurel Lazăr îşi exprimă, în această privinţă, dorinţa ca jurămintul acestora,
dacă nu poate fi depus în şedinţa plenară a Curţii de Apel, să .fie luat de jpreşe
dinte, eventual la locuinţa respectivului. Totodată, declară şi cere să :5e menţioneze
în procesul verbal că din cauza unei boli grave şi motivate, în caz de deces, să
fie consideraţi .cu jurămîntul depus.
Preşedintele a supus hotărîrii şedirrţei plenare problema depwierii jurămintuh1i
din partea membrilor absenţi şi pe baza declaraţiei membrilor şedinţei plenare
a făcut publică hotărîrea unanimă a şedinţei plenare: Consiliul !Plenar al .Curţii
de Apel din Oradea împuterniceşte pe preşedinte ca, in caz de necesitate, să poată
lua jurămintul oficial ,la locuinţele lor de la preşedintele Curţii de Apel, pre~edintele consiliului şi judecătorului Curţii de Casaţie Kepes Mikl6s, absenţi din
cauză de boală.

Alte puncte nemaifiind la ordinea de zi, preşedintele închide şedinţa plenară.
Procesul verbal, conform dispoziţiilor date de şeful Resortului de justiţie, va fi
întocmit în 2 exemplare, .wiul urmind a fi înaintat lui dr. A. Lazăr, şeful Resortului
de justiţie.
SS Harmathy Kdroly, judecător la Curtea de Casaţie, locţiitor al preşedintelui
Curţii de Apel, SS Aliquander Kdlman, secretari.

2 La Cluj nu s-a organizat o Curte de Casaţie, ci s-au ţ<>nstituit trei Secţiuni
pentru Transilvania în cadrul Curţii de Casaţie şi Justiţie din Bucureşti. Cf. Gheorghe Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent Za consol1darea statului naţional unitar
romdn (1918-1920), Cluj-Napoca, 1985, p. 179.
3
Citeva fragmente din document s-au publicat, în limba română, de Gheorghe
Iancu în articolul Contribuţii la cunoaşterea activtt4ţii lui .Aurel Laz4r in timpul.
Consfltulut Dirigent, în Crisia, 1980, IO, p. 171-174
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