MĂSURI REFERITOARE LA MODERNIZAREA STRUCTURILOR
ŞI ORGANISMELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA 1933-1940
Ion Agrigoroaiei
Întreruptă de criza economiei, dezvoltarea industriei a fost reluată şi a
cunoscut, până la al doilea război mondial, un avânt deosebit. Chiar din anul
1933 s-a înregistrat o sporire a producţiei în unele ramuri, iar 1 938 marchează
anul de vârf al economiei româneşti. Spre deosebire de alte ţări, în care
caracterul distructiv al crizei a fost mai pronunţat, la noi "îngheţarea"
producţiei industriale s-a produs numai în câteva cazuri, iar numărul
falimentelor din acest sector a fost redus. Atunci când condiţiile interne şi
externe au permis-o, revenirea la capacitatea normală a producţiei s-a realizat
relativ repede, fără eforturi financiare speciale, deosebit de mari. Avântul
industriei a fost înlesnit şi de politica promovată de cercurile conducătoare,
care au adoptat o serie de măsuri pentru încurajarea industriei naţionale,
pentru modernizarea structurilor şi a organismelor economice. Unele aspecte
au mai fost tratate în l iteratura de specialitate, dar reluarea dezbaterii ni se pare
utilă din perspectiva înţelegerii mai profunde a procesului de modernizare şi a
rezultatelor obţinute de această ramură importantă a economiei naţionale în
perioada cuprinsă între criza economică şi răşluirile teritoriale din vara
anului 1 940
În alegerile parlamentare din decembrie 1933, victoria a aparţinut
Partidului Naţional Liberal, care a obţinut 300 de mandate din totalul de 387
în Adunarea Deputaţilor şi 1 05 în Senat, din 1 1 3 senatori aleşi. Această
maj oritate confortabilă în Parlament le-a asigurat guvernanţilor o mare
libertate de mişcare, dacă mai adăugăm şi faptul că celelalte mandate din
Adunarea Deputaţilor erau deţinute de opt formaţiuni politice (29 - P.N.Ţ., 1 1
- Partidul Ţărănesc dr. N. Lupu, 1 0 - P.N.L. Gh. Brătianu ş.a.) 1 • La câteva
zile după asasinarea lui 1. G. Duca, după ce dr. C. Angelescu, numit prim
ministru, a org<1nizat funeralii naţionale, la 3 ianuarie 1 934 Regele 1-a numit în
fruntea guvernului pe G. Tătărescu, care deţinea atunci funcţia de secretar
general al partidului. La 4 ianuarie Constantin (Dinu) Brătianu a preluat
funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal. Numirea în fruntea
guvernului a reprezentantului unei grupări (în cazul de faţă a "tinerilor"
· .

liberali) era un fapt mai puţin obişnuit şi chiar de neconceput după venirea lui
Ion I .C. Brătianu la conducerea partidului ( 1 909). Pe de altă parte, "bătrânii "

Prezentul articol reprezintă un paragraf din volumul al Il-lea lucrării România interbelică, ce
unnează să apară la Editura Universităţii "ALI. Cuza" din laşi în anul 2003; primul volum a
apărut în anul 200 1 .
1 Ion Mamina, Monarhia constituţională în România. Enciclopedic politică 1 866-1938.
Bucureşti, 2000. p. 290.
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au ales preşedinte la �artidului o personalitate din rândul lor, un nume
simbolic pentru P.N.L. , pe de altă parte, Carol al II-lea a ţinut să-I aibă
colaborator pe reprezentantul orientării mai apropiate de principalele interese
şi obiective, economice şi politice ale camarilei: dezvoltarea cu precădere a
industriei (mai exact, al unor sectoare şi întreprinderi) şi pregătirea terenului
pentru instaurarea regimului monarhiei autoritare. Noul g:1vern avea aceeaşi
cornponenţă cu cea a fostului guvern, cu o excepţie: la Finanţe, Constantin
Brătianu a fost înlocuit cu Victor Slăvescu. La scurt timp au intervenit şi alte
modificări, unele explicabile prin amintitele interese şi obiective. Mai mulţi
membrii ai guvernului din 1 934- 1 937 vor fi colaboratori apropiaţi ai Regelui
în perioada 1 938- 1940 (Gh. Tătărescu, dr. C. Angelescu, Victor Slăvescu,
M itiţă Constantinescu, Victor Iamandi şi alţii).
Adept al politicii de industrializare, guvernul Gh. Tătărescu a propus
Parlamentului şi a adoptat el însuşi măsuri importante de încurajare şi
modernizare a industriei siderurgice, metalurgice, textile etc., a întreprinderilor
ce contribuiau la apărarea naţională. La 4 aprilie 1 934, legea pentru prelungirea

termenului de aplicare al legii pentru încurajarea industriei naţionale

prelungea "până la 1 aprilie 1 935 termenul de aplicare al legii din 1 9 1 2 pentru
încurajarea industriei na�onale"3 . Era în fond o prelungire pentru un an a legii
adoptate în aprilie 1933, la propunerea guvernului naţional-ţărănesc. La 9 aprilie
1 935 se prelungea încă pentru un an, iar decretul-lege din 1 2 noiembrie 1936
prelungea până la 3 1 decembrie 1 93 7 termenul de aplicare a legii din 1 9 1 2 şi o
completa prin înfiinţarea "fondului industrial". Acest fond unna a fi alimentat
din o taxă de 1% asupra valorii importurilor făcute cu scutiri de taxe vamale de
întreprinderile industriale şi miniere de orice fel. Fondul, la dispoziţia
Ministerului de Industrie şi Comerţ, ''va servi exclusiv laAajutorarea cu maşini şi
.4
instalaţiuni a micilor industriaşi şi meseriaşi români' . In sfârşit, decretul-lege
din 1 decembrie 1 937 prevedea: "Termenul de aplicare al legii din 19 12 pentru
încurajarea industriilor prevăzute la art. 1 1 din această lege [ . . . ], se prelungeşte
până la 1 aprilie 1942, dată până la care expiră durata de aplicare a acestei legi şi
pentru restul industriilor, sau până la instituirea unui nou regim industrial, în
5
cazul când aceasta va avea loc înainte de anul 1 942" .
După ce la sfârşitul lunii aprilie Adunarea Deputaţilor şi Senatul au votat
proiectul de lege, la 8 mai 1 934 a fost publicată în Monitorul Oficial legea
pentru organizarea şi reglementarea comerţului de bancif . Pentru
supravegherea comerţului din bancă se instituia Consiliul Superior Bancar, care
unna să funcţioneze pe lângă Banca Na�onală a României. Acest Consiliu era
compus din: guvernatorul B .N.R., un delegat desenmat de administratorii
Ioan ScUJtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX (1918-1 948), Bucureşti,
1999 , p. 284-285.
3 C. Hamangiu. Codul general al României, voi. XXII, 1 934, Bucureşti, 1 935, p. 96.
4 Ibidem, voi. XXIV, 1 936, partea 11-a, Bucureşti, 1 937, p. 626-627.
5 Ibidem, voi. XXV, 1937. partea 11-a, p. 3 1 6.
6 Ibidem, voi. XXII, 1 934, p. 270 şi unn.
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aceleiaşi instituţii, un delegat al Ministerului de Finanţe, un delegat al
Ministerului de Justiţie (ales dintre consilierii Cwţii de Apel din Bucureşti), un
delegat al Uniunii Camerelor de Comerţ şi Industrie, un delegat al Camerelor de
Agricultură, profesorul de Monedă, credit şi bănci de la Academia de Inalte
Studii Comerciale din Bucureşti, patru delega� ai Asocia�ei Băncilor Române,
din care unul va fi desemnat de gruparea băncilor mici, iar cel puţin doi vor fi
din provincie. Guvernatorul B .N.R. era de drept preşedintele Consiliului
Superior Bancar. Comerţul de bancă nu se putea exercita decât pe baza unei
autorizaţii speciale acordate de către Consiliul Superior Bancar, în condi�ile
prevăzute de această lege. Crearea Consiliului Superior Bancar, ca organ central
de autorizare, de control şi urmărire a activită�i bancare din România, avea în
vedere însănătoşirea comerţului de bancă, prute integrantă a procesului de
modef!lizare intrat într-o nouă etapă imediat după ieşirea din criza economică.
In iulie 1 934 guvernul a fost autorizat să contracteze, prin subscripţie
publică, un împrumut intern, în sumă nelimitată, în vederea lichidării datoriei
flotante a statului, provenite din creanţele sale arierate, a lichidării datoriei
statului către Banca Naţională a României şi pentru a se "crea fonduri pentru
investiţiuni absolut necesare apărării na�onale, culturii naţionale, agriculturji,
7
construcţiei şi refacerii de drumuri, precum şi altor lucrări pyblice" . In
februarie 1 935, o nouă lege stipula că "suma totală realizată din Imprumutul
de înzestrare a ţării 4%", a cărui emisiune a fost acordată prin legea din 1 0
iulie 1 934, se repartiza astfel:
Armată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000.000 lei
Agricultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340.000. 000 lei
Moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000. 000 lei
2 1 0.000.000 lei
Şcoala şi biserica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sănătatea publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1 00.000.000 lei
�heltuieli pentru lansarea împrumutului . . . . . . . . . . . . .
39.601 .437 lei
In vederea întrebuinţării acestor sume (importante, adăugăm noi), se
creau la Banca Na�onală a României conturi speciale, prin intermediul cărora
ministerele respective puteau utiliza aceste sume numai prin deschiderea de
8
credite extraordinare speciale .
Printr-un Jurnal al Consiliului de Miniştrii se acordau avantajele legii
pentru încurajarea industriei naţionale unor firme ce urmau a construi "uzine
de montaj", de asamblare în ţară (la Bucureşti şi Cluj) a pieselor detaşate
importate, în vederea realizării de automobile şi autocamioane. Pentru aceste
produse "se vor acorda de autorităţile româneşti certificate de origine, ca fiind
9
de provenienţă românească'' •
1

Legea pentru autorizarea

guvernului de a contract& un imprumut intern din 10 iulie
(Ibidem, p. 507).
8 Lege pentru repartizarea sumelor provenite din Î mprumutul de înzestrare a ţlrii din 23
februarie 1 935 (Ibidem, voi. XXIII, 1 935, Bucureşti, 1 936, p. 1 24).
9 Jurnalul Consiliului de Miniştrii relativ la uzinele de montaj pentru vehicule mecanice
din 1 8 aprilie 1 935 (Ibidem, p. 357-358).
1 934

www.cimec.ro

70

Ion Agrigoroaiei

În aprilie 1935 s-a modificat un articol din Legea minelor din 28 martie
1 929, introducându-se dreptul de preemţiune al statului asupra cumpărării
metalelor preţioase (aurul, platina şi argintul), la preţul mondial. Exploatatorii
de metale preţioase (persoane fizice sau juridice) erau obligate să predea
statului tot metalul preţios obţinut din exploatare; statul ceda Băncii Naţionale
acest drept. Numai dacă statul sau Banca Natională refuzau cumpărarea
10
acestor metale, exploatatorii erau liberi să valorifice producţia în altă parte •
In mai 1 935 s-a înfiinţat Institutul Naţional de Export, cu menirea de a
organiza şi intensifica exportul producţiei naţionale. Obiectivele sale erau
multiple: studiul producţiei naţionale, "luarea măsurilor pentru dezvoltarea a
noi producţiuni şi intensificarea celor existente, în raport cu cererile pieţelor
străine, ţinând seamă şi de satisfacerea nevoiior consumaţiunii interne",
studierea pieţelor străine, înţelegeri cu state străine în vederea evitării
concurenţei reciproce, organizarea propagandei în scopul stimulării
exportului, prin presă, prin editarea de publicaţii, prospecte, "prin crearea de
oficii de eşantilonare a produselor noastre şi prin organizarea şi participarea la
târguri şi expoziţii" etc. Deciziile şi instrucţiunile date de Institutul Naţional de
1 1•
Export erau obligatorii pentru toţi exportatorii
După ce adunarea generală a acţionarilor din 1 7 februarie 1 935 a
adoptat modificările aduse statutului Băncii Naţionale a României,
Parlamentul le-a votat în aprilie 1 935, legea fiind promulgată şi publicată în
iunie acelaşi an. La act. 1 se prevedea: "Banca Naţională a României,
constituită în societate anonimă, are dreptul exclusiv de a emite bilete de
bancă la purtător şi la vedere. Ea este însărcinată să menţină stabilitatea
monedei, să asigure circulaţia monetară şi să controleze creditul". Capitalul
social al Băncii era fixat la 600.000.000 lei, împărţit în 200.000 acţiuni
norninative, de câte 3.000 lei. Participarea totală a statului şi a întreprinderilor
de stat nu putea să depăşească 1 0% din acest capital, din care cel puţin 90%
trebuia să fie deţinut de către acţionarii privaţi. Erau precizate operaţiunile pe
care B.N.R. avea dreptul să le efectueze şi modalităţile de stabilire a bilanţului,
de aprobare şi publicare a acestuia. Consiliul de Administraţie tăcea bilanţul la
30 iunie şi 3 1 decembrie ale fiecărui an, bilanţul anual, contul de profit şi
pierderi. Rapoartele Consiliului de administraţie şi ale Consiliului de Cenzuri
10

Legea pentru modificarea art. 81 din legea minelor din 20 apri lie 1 3 5 (Ibidem,
9
3 98- 3 99).
R1 Lege
pentru organizarea Institutului Naţional de Export din 16 mai 1 3 5 (Ibidem,
9
p. 447-45 1 ) . Consiliul Institutului era compus din 17 membri şi anume: Preşedintele Uniunii

Camerelor de Comerţ şi Industrie; Preşedintele Uniunii Camerelor de Agricultură; Preşedintele
Uniunii Sindicatelor Agricole; Preşedintele Uniunii Sindicatelor Viticole; Preşedintele Uniunii
Generale a lndustriaşilor din România; Directorul Industriei şi Directorul Comer ţului din
Ministerul Industriei şi Comerţului; Directorul Institutului de Cercetări Agronomice; Directorul
Institutului Zootehnic; Directorul V ămilor; Directorul Afacerilor Economice din Ministerul
Afacerilor Străine; Directorul general al C.F.R. şi Directorul Institutului Naţional de Export.
Directorul Institutului t:ra numit prin decret regal de Ministerul Industriei şi Comer ţului.
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erau publicate în Monitornl Oficial. În acelaşi Monitor, Banca publica în
fiecare săptămână, o situaţie sumară a operaţiuni!or sale, iar în fiecare lună
publica, într-un buletin, "un raport relativ la evoluţia princigalelor posturi din
bilanţ şi la situaţia monetară financiară şi economică a ţării" 2.
In acelaşi an, la sfărşitul lunii noiembrie, guvernul a adus modificări
regimului comerţului extern, introducând obligativitatea exportatorilor, precum
şi a celor ce dobândeau devize, sub orice titlu, "să le cedeze Băncii Naţionale a
României, direct, ori prin bănci autorizate, sau oricăreia din băncile autorizate,
cu asentimentul prealabil al Băncii Naţionale a României". Nimeni nu putea
cumpăra devize pentru plăţi de mărfuri importante, pentru plăţi de arierate
comerciale sau de datorii financiare, precum şi pentru alte plăţi în străinătate,
decât în baza unei autorizaţii special eliberate. B.N.R. era autorizată să plătească
exportatorilor, în momentul lichidării devizelor cumpărate de ea, o primă
uniformă pentru toate categoriile de mărfuri. Prima urma a fi plătită şi pentru
devizele provenind din alte operaţiuni decât exportul de mărfuri. O convenţie
între stat şi Banca Naţională "va reglementa modalităţile punerii la dispoziţia
statului a devizelor necesare acestuia pentru plăţile lui în străinătate" 1 Atât
modificarea statutului B .N .R. cât şi modificarea regimului comerţului exterior
contribuiau substanţial la creşterea rolului băncii de emisiune în circulaţia
monetară, în controlarea creditului, a circulaţiei devizelor, stabilindu-se mai clar
raporturile între această instituţie şi stat, în vederea achitării plăţilor externe.
O măsură importantă a reprezentat-o Legea pentru înfiinţarea
Consiliului Superior Economic şi organizarea Camerelor profesionale din 29
aprilie 1 936 1
Noul organism, creat pe lângă Preşedinţia Consiliului de
Miniştrii, avea atribuţii largi: aviza, înaintea Consiliului Legislativ, proiectele
de legi cu caracter economic, financiar sau social, aviza proiectele de tratate şi
convenţii cu acelaşi caracter, propunea soluţii referitoare la comerţul exterior,
valorificarea produselor agricole, reglementarea raporturilor de muncă,
"precum şi la orice alte probleme economice, financiare, sociale". Consiliul se
compunea din 26 de membri, din care 1 O erau propuşi de guvern, 5 delegaţi ai
Uniunii Camerelor de Agricultură, 4 industriaşi şi 4 comercianţi delegaţi ai
Uniunii .(:amerelor de Comerţ şi Industrie, 3 delegaţi ai Uniunii Camerelor de
Muncă1 ) . Consiliul Superior Economic era condus de un preşedinte ales de
•

•

12

Lege pentru aprobarea modificării statutelor Băncii Naţionale a României din 5 iunie
1 935 (Ibidem, p. 5 1 8 şi unn.). Era abroga! statutul B.N.R. din 7 februarie 1 929, cu
modificările aduse la 9 aprilie 1 93 1 şi 1 8 octombrie 1 932.
13 Jurnal al Consiliului de Miniştrii pentru modificarea regimului comerţului exterior din
26 noiembrie 1 935 (Ibidem, p. 1005-1 008).
14 Gh. Iacob, Economia României (1859-1939). Fapte, legi, idei, Iaşi, 1 996, p. 249-252.
15 Cei ! O membri propuşi de guvern erau: câte un delegat din partea Consiliului Superior

Bancar, a Uniunii Centrale a Sindicatelor Agricole şi Viticole, a Uniunii Generale a
lndusttiaşilor din România, a Consiliului de Administraţie al Casei Centrale a Asigurărilor
Sociale. a Consiliului Superior al Casei Centrale a Cooperaţiei şi câte un reprezentant al
ministerelor: Agriculturii şi Domeniilor, Industtiei şi Comerţului, Muncii, Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale, Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor, Finanţe (Thidem).
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Consiliu şi de 3 vicepreşedinţi, care deveneau preşedinţi ai uneia din cele trei
secţii: Agricultură, Comerţ şi Industrie, Muncă.

Decretul-lege pentru înfiinţarea de fabrici pentru produsele nefabricate
în ţară din 1 august 1 936 acorda avantaje însemnate întreprinderilor

respective, cu condiţia ca acestea să fi obţinut, printr-un jurnal al Consiliului
de Miniştrii, "recunoaşterea însemnătăţii lor pentru economia naţională,
motivată de importanţa capitalului investit în întreprindere ca şi aceea a
produsului de fabricaţie". Ministerul Industriei şi Comerţului acorda acestor
întreprinderi avantajele prevăzute de legea din 1 9 1 2 pentru încurajarea
industriei naţionale, al cărui termen de aplicare a fost prelungit - aşa cum s-a
arătat - în mai multe rânduri, în anii '30. De asemenea, pe o perioadă de 1 6
luni de l a Jurnalul de recunoaştere, nu se mai permitea nici un import de
maşini destin::te vreunei întreprinderi similare celei recunoscute, iar dacă în
acest interval "întreprinderea se va fi pus în stare de funcţionare, interzicerea
importului mai sus precizat se va aplica pentru o nouă perioadă de încă 20 luni
1
de la expirarea primei perioade" Decretul preciza şi demnitarii însărcinaţi
cu executarea lui (de unde putem deduce şi sectoarele vizate): preşedintele
Consiliului de Miniştrii şi ministrul Armamentului, miniştrii secretari de stat
17
de la Industrie şi Comerţ şi de la Justiţie • La c iva ani după adoptare se
1
sublinia "importanţa excep�onală" a acestui decret .
Prin mai multe decrete-legi adoptate la 14 noiembrie 1 936 erau
încurajate întreprinderi (în special cele metalurgice), care contribuiau la
întărirea capacităţii de apărare a ţării. Chiar dacă nu făcea parte din acest
pachet, decretul-lege prin care se înfiinţa un nou minister, al Aerului şi
Marinei, exprima grija sporită pentru modernizarea acestui sector important
19
pentru apărarea na�onală şi ca mijloc de transport comercial . Prin trei
decrete-legi adoptate în aceeaşi zi s-au redus şi chiar scutit de impozite şi taxe
întreprinderi care produceau armament: reducerea impozitului pe cifra de
afaceri pentru mai multe categorii de armament şi acordarea unui avans de
20% pentru investiţiile necesare; scutirea de taxă vamală, impozitul pe lux şi
cifra de afaceri, taxa de consumaţie şi alte taxe la importul maşinilor şi
materialelor pe care le "va aduce din străinătate Societatea «Prima Fabrică
Metalurgică Română», în scopul instalării la Braşov a unei alămării, care să
producă diferite categorii de materiale de război"; scutirea de taxe vamale a
•

âgt

16 Ibidem, p. 252-253; C. Hamangiu, op.cit., voi. XXIV, 1 936, partea 11-a, Bucureşti,
p. 2 1 0.
17 Este semnificativ că premierul Gh. Tătărescu, care deţinuse (pentru puţin timp) şi func�a de
ministru al Industriei şi Comerţului şi apoi interimatul la Apărare Na�onală, era, din iulie 1 934,
şi ministrul Annamentului (Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne şi guvernanţi (191(�1938),
Bucureşti, 1 996, p. 245)
18 N. Acadian, Legislaţia industrială, în Enciclopedia. României, voi. III, Bucureşti, 1 939,
1 937,

·

.

R9

1 1 s.

·

Decret-lege pentru înfiinţarea, organi:lJlrea şi funcţionarea Ministerului Aerului şi
Marinei din 14 noiembrie 1936 (C. Hamangiu, op.cit., voi. XXIV, 1 936, partea 11-a, p. 7 1 1 -79 1 ).
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materialelor şi maşinilor importate de Uzinele Metalurgice Copşa Mică şi
Cugir, în vederea executării "contractului secret nr. 4 1 5 din 23 august 1 935,
încheiat de aceste uzine cu Ministerul Armamentului"; scutirea de taxe
vamale a maşinilor-unelte şi unelte importate de firma S.E.T. pentru
20
executarea unui contract de producere a 20 avioane "Aeet" .
La 26 martie 1 93 7, printr-un jurnal al Consiliului de Miniştri, se aproba
înfiinţarea Societăţii "Banloc", fabrică "pentru pneurnatice, anvelope şi
camere de aer pentru automobile, camioane, motociclete etc. şi alte articole de
cauciuc şi căreia urmează să i se acorde avantajele legii" din 1 9 1 2, "din punct
de vedere al apărării naţionale". Societăţii i se acordau însemnate scutiri de
taxe la import, urmând "să importe liber, fără consideraţia ţării de
provenienţă", maşinile şi piesele de schimb necesare producţiei, echipamentul
complet ş.a., cu excepţia acelor articole şi maşini "care se fabrică în ţară şi se
pot livra imediat pentru a nu întârzia punerea
la punct a instalaţiilor în vederea
2
începerii cât mai neîntârziat a producţiei" 1 La scurt timp, a fost adoptată o
lege prin care guvernul era autorizat ca prin jurnale ale Consiliului de Miniştrii
(practica decretelor-legi şi a jurnalelor Consiliului de Miniştrii luase o mare
extindere, situaţie criticată vehement de opoziţie) "să acorde scutiri de toate
drepturile de import ce se percep de vărni (afară de taxa de 2% statistică şi 1 %
•

fond industrial), pentru maşinile, părţile şi accesoriile de maşini, ce se vor
importa de întreprinderile industriale care lucrează pentru apărarea naţională,
având contracte de furnituri de executat cu Ministerul Apărării22Naţionale sau
" .
Aerului şi Marinei, maşini al căror import este indispensabil . .
Prin Decretul-lege pentru reglementarea şi controlul cartelurilor din 1 0
mai 1 937 s e stabilea c ă înfiinţarea de noi fabrici era permisă numai cu avizul
Ministerului Industriei şi Comerţului, statul având posibil itatea exercitării unor
operaţii de îndrumare şi control a investiţiilor, mai ales pentru acele ramuri
care prezentau interes deosebit în activitatea economică a ţării. Convenţiile şi
înţelegerile, "de orice formă şi orice natură", încheiate între întreprinderile
industriale sau comerciale ("firme individuale sau societăţi civile ori
comerciale"), cu scopul de a stabili, "sub orice formă şi sub orice titlu, norme
privitoare la producţie, vânzare, preţul mărfurilor sau orice alte obligaţiuni de
natură a reglementa, total sau parţial, activitatea comercială sau industrială",
erau denumite convenţii de cartel şi supuse normelor prevăzute de acest
decret Erau supuse prevedeiilor dea·etului şi întreprinderilor industriale care
aveau în ramura respectivă "o situaţie preponderentă de aşa natură că pot
determina singure preţurile de vânzare fără concursul altora". Ministerul
.

20

Aceste patru decrete-legi au fost publicate în Monitond Oficial, partea 1 , nr. 266 din 1 4
noiembrie 1936 (Ibidem. p . 792-794).
21
Gh. Iacob, op.cit., p. 262.
22
Lege pentru scutirea de taxe a maşinilor, pirţilor şi accesoriilor de maşini, interesând
apArarea ·naţională, importate in executarea unor contracte Încheiate cu Ministerul
Apiirării Naţionale sau Aerului şi Marinei din 1 aprilie 1 937 (C. Hamangiu, op.cit., voi.
XXV, 1937, partea 1 , p. 937-938).
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Industriei şi Comerţului, prin Direcţia Industriei, dobândea atribuţii largi de
control asupra cartelurilor: de a supraveghea direct sau indirect activitatea
acestora, de a controla preţurile de vânzare ale produselor în raport cu preţul
lor de cost, de a invita un cartel "să modifice preţurile de vânzare în vigoare,
de achiziţie a materiilor prime, precum şi organizarea desfacerii produselor",
de a aplica sancţiuni pentru nerespectarea dispoziţiilor din decret. Ministerul
avea dreptul de a interveni pentru a fixa preţuri maximale de vânzare la
produsele a căror vânzare era reglementată de cartel, preţuri minimale la
achiziţionarea materiilor prime, de a retrage avantajele de orice fel de care
cartelul se bucură din partea statului, comunelor, regiilor autonome şi a
instituţiilor publice, mergându-se până la "excluderea cartelului, cât şi a
componenţilor săi de la fumiturilor publice"23 .
S-a apreciat că, prin această măsură, guvernul s-a situat pe o poziţie de
mijloc, admiţând existenţa legală a cartelurilor şi înlăturând atât "sistemul
prohibiţiunii cartelurilor, cât şi acel al cartelării obligatorii ". Controlul
activităţii cartelurilor urmărea "a satisface două obiective principale: a)
reexaminarea preţurilor produselor cartelate, în a,o;a fel ca să se asigure
câştiguri normale, fără exploatarea consumatorului şi b) un control al
cartelurilor consumatoare de materii prime naţionale, astfel ca acestea, prin
superioritatea organizării, să nu speculeze producătorii indigeni neorganizaţi.
Cu alte cuvinte, între limitele unor preţuri maximale la materiile prime din
ţară, să se asigure o armonizare a preţurilor agricole şi industriale. De aici, o
consecventă atitudine a decretului de încurajare a cartelurilor cu caracter
defensiv, de raţionalizarea producţiei în scopul ieftinirii produselor şi de luptă
severă contra înţelegerilor cu caracter ofensiv, făcute cu scopul de a urca
preţurile şi a specula astfel marea masă a consumatorilor"24 •
Pe baza dispoziţiilor decretului din 1 O mai 1 93 7, ministrul Industriei şi
Comerţului a prevăzut, prin decizia din 20 mai 1 937, condiţiile necesare
înfiinţării de noi fabrici, de mărire a capacităţilor existente sau de mutare
parţială ori totală a lor. Documentaţia respectivă trebuia să conţină planurile şi
devizele fabricii proiectate, date privind modul de funcţionare a maşinilor şi
evitarea accidentelor de muncă, materiile prime şi combustibilul ce se vor
întrebuinţa, natura şi calitatea produselor, capacitatea tehnică şi financiară a
solicitanţilor, obligaţiile asumate de întreprindere faţă de personalul ce va fi
folosit ş.a. Comisia Industrială a Ministerului va analiza aceste cereri şi va
avea în vedere: "a) Situaţia şi capacitatea producţiei interne respective faţă de
consumul intern şi faţă de posibilităţile de export; b) Interesul pe care
�3 Ibidem, voi. XXV, 1 937, partea 11-a, p. 1 260- 1 264: Mircea Muşat, Ion Ardeleanu,
România după Marea Unire. voi. II, partea a 1!-a. noiemhrie 1 933-septembrie 1 940,
Bucureşti, 1 988, p. 68 1 -683.
c� N. Arcadian, op.cit, p. 1 1 8. Acelaşi specialist mai preciza că decretul-lege reglementa
"îndrumarea investiţiunilor industriale ale ţării, prin mijlocul obligativită�i autori7..aţiei
prealabile a noilor invcstiţiuni, date cu avizul autorităţii competente'" (ldem, Politica
industrială, în Enciclopcdia României, voi. III, p. 1 98).
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întreprinderea proiectată I-ar prezenta pentru apărarea naţională sau pentru
economia generală a ţării"25 .
Revenirea liberalilor Ia guvernare a adus în discuţie - în condiţiile
depăşirii crizei economice - modificarea regimului minier stabilit prin legea
din 1 929. Dezbaterea pe marginea acestei chestiuni au început în anul 1 935.
Ministerul Industriei şi Comerţului a numit o comisie ce urma să analizeze
propunerile pentru modificarea regimului minier; conducerea comisiei a fost
asigurată, mai întâi, de reputatul geolog Ludovic Mrazec (fost ministru al
Industriei şi Comerţului în iunie 1 927 - noiembrie 1 928) şi, apoi, de
economistul Gh.N. Leon, subsecretar de stat în guvernul Tătărescu. După
discuţii aprinse, argumentate şi de adoptarea în decembrie 1 935 a unui jurnal
al Consiliului de Miniştrii referitor la regimul de rezolvare a cererilor de
explorare, dezbateri care au continuat pe marginea proiectului de lege depus în
februarie 1 936 de ministrul Industriei şi Comerţului, dr. I. Costinescu, după
discuţii aprinse în cercurile de specialişti şi în presa vremii, după · unele
modificări aduse proiectului de noul ministru de resort, Valer Pop (care se
pronunţa pentru restrângerea drepturilor câştigate, statul fiind singurul
proprietar al subsolului), la 1 O ianuarie 1 937 a fost supus dezbaterii Adunării
Deputaţilor noul proiect al legii minelor. Faţă de acest proiect, au fost înaintate
mai multe memorii ale diferitelor societăţi de petrol, autorul legii din 1 929,
Virgil Madgearu, a adus o serie de critici şi a propus câteva amendamente,
Asociaţia Inginerilor şi Telmicienilor din Industria Minieră a intervenit şi ea în
dezbatere; unele din propunerile formulate au fost acceptate de autorii
proiectului şi de Parlament. Au intervenit în dezbatere şi reprezentanţii oficiali
ai Marii Britanii, S.U.A., Franţei, Belgiei şi Olandei (fără a se înregistra
presiunile exercitate în 1 924- 1925), primind asigurări2 şi din partea primului
ministru, că interesele ţărilor respective nu vor fi atinse 6.
Legea pentru modificarea unor mticole din legea minelor din 28 nuutie
1929, adoptată de Parlament la 1 9-20 martie şi publicată în Monitorul Oficial
din 24 martie 1 937, era de fapt mai mult decât o modificare a vechii legi; s-au
modificat 1 20 de articole din cele 276 şi s-au adăugat 33 de articole. Legea
stabilea că, în privinţa prospecţiunilor, atribuirea depindea de descoperitorul
zăcământului în vreme ce pentru explorări, în cazul ţiţeiului permisul se
acorda diferenţiat, avându-se în vedere societăţile ce dispuneau de capacitatea
tehnică şi financiară necesară, cu capital nominativ deţinut în majoritatea de
cetăţeni români şi al căror consiliu de administraţie era format în majoritate de
români; societăţilor din această ultimă categorie li se rezervau perimetre în
C. Hamangiu, op.cit, voi. XXV, 1 937, partea Il, p. 1 3 1 1 - 1 3 1 2; Gh. lacob, op.cit., p. 263-264.
De asemenea, trebuia precizată structura personalului ce va utilizat, preferinţa acordată materiilor
prime indigene, superioritatea în sensul raţionalizării, localitatea de funcţionare, în concordanţă cu
interesele locale şi cu cele ale apărătii naţionale şi ale economiei generale a ţării".
26 Vezi. pe larg, Gh. Calcan, Industria petrolieră din România în perioada interbelică,
Bucureşti, 1 997, p. 70-79; Gh. B uzatu, O istorie a petrolului românesc, Bucureşti, 1 99S.
p. 260-26 1 .
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proporţie de 1 la 4 din cele declarate concesionabile. La concesionarea
rezervelor statului, 60% din suprafete urmau a se distribui societătilor
27
naţionale, restul fiind scoase la licitaţie publică . Aşa cum s-a sublini�t în
epocă, legea avea în vedere protecţia muncii şi a capitalului naţional,
conţinând dispoziţii de protejare a societăţilor cu capital românesc. Principiile
de la care au plecat legiuitorul au avut în vedere nu numai aportul economic al
"celei mai însemnate mdustrii", ci şi importanţa acesteia în opera de apărare
naţională în perspectiva asigurării şi în viitor a unui anumit rol în economia
2
mondială 8 .
Această politică d e încurajare a industriei naţionale a fost continuată de
regimul autoritar carlist instaurat în februarie 1 938. A existat, dincolo de o
continuitate de persoane, preocuparea concentrării puterilor şi în acest
domeniu, în cadrul unui grup restrâns de persoane. De remarcat că Mitiţă
Constantinescu, desemnat guvernator al Băncii Naţionale a României (a
deţinut mai întâi postul de ministru al Industriei şi Comerţului şi, după
reorganizare, pe cel de ministru al Economiei Naţionale) a devenit şi titularul
Ministerului de Finanţe între 1 februarie ) 939 şi 3 iulie 1 940; cele două funcţii
nu puteau fi cumulate în vechiul regim. In locul său la Economie Naţională, a
fost numit Ion Bujoiu ( 1 februarie 1 939 - 23 noiembrie 1 939), urmat de
Const. Angelescu (24 noiembrie 1 939 - 1 O mai 1940), Mircea Cancicov ( 1 1
mai - 3 iulie 1 940) şi Gh. N. Leon (4 iulie - 4 septembrie 1 940), care a deţinut
şi interimatul la Finanţe şi la Agricultură şi Domenii.
Printre cele mai importante măsuri adoptate în sectorul economic, al
instituţiilor sale, în 1 938- 1 940, s-au înscris reorganizarea Consiliului Superior
Economic, înfiinţarea Economiei Naţionale, a Consiliului Superior de
Control, a Comisiei speciale pentru îndrumarea, încurajarea şi organizarea
exportului de cereale, instituirea unor emisari ai gu':emului pe lângă Camerele
2
de comerţ şi Industrie, înfiinţarea Ministerului Inzestrării Armatei ş.a. 9 •
Consiliul Superior Economic fusese înfiinţat în aprilie 1 936, dar prin decretul
lege din 7 aprilie 1 93 8 funcţiile lui au fost lărgite, îndeosebi prin atribuirea
misiunii de a elabora planul general economic. Prin Decretul-lege pentrn
organizarea Consiliului Superior Economic din 3 iunie 1939, publicat în
Monitorul Oficial din 5 iunie 1 938, s-au precizat atribuţiile acestui organism
30
care funcţiona pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri • La preveJcrile
ante.rioare, referitoare la avizarea proiectelor de legi cu caracter economic,
financiar sau social, a tratatelor şi convenţiilor cu caracter economic etc., s-a
adăugat o atribuţie importantă: întocmirea şi adoptarea, în conformitate cu
27

Gh. Buzatu, op.ciL, p. 262. Pentru modificările aduse regimului minier prin legea din martie
1 937, îndeosebi în ce priveşte prospecţiunile, în general şi explorarea zăcămintelor de petrol, în
s�ial, vezi St. Chicoş, Legislaţia minieră, în Enciclopedia României. voi. III , p. 1 27.
2 Industria de petrol şi modificarea legii minelor, în Monitoml petrolului românesc, nr. 4,
15 februarie 1 937, p. 237-239 (Cf. Gh. Calcan, op.ciL, p. 77).
29 Al.Gh. Savu, Dictatura regală (1938-1940), Bucureşti, 1 940, p. 1 80 şi urrn .
.1o Gh. Iacob, op.ciL, p. 267-268.
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conjunctura e�onomică, a planurilor şi programelor de rationalizare şi de
valorificare a producţiei naţionale, planuri şi programe ce urmau a fi aprobate
de Consiliul de Miniştrii şi de Rege. Consiliul putea face "propuneri de
conducere a liniilor generale în politica schimburilor, tarifelor şi contribuţiilor
fiscale", precum şi a 9ricăror măsuri "ce ar avea de scop îmbunătăţirea stării
economice a ţării". In Referatul către Consiliul de Miniştri care explica
necesitatea adoptării acestei măsuri se preciza: "Principiile pe baza cărora se
face această reorganizare (a Consiliului Superior Economic - ·n. ns.) izvorăsc
din însăşi necesităţile actuale p� care le indică nu numai economia ţării
noastre, dar şi a celorlalte ţări. In adevăr, acţiunea de refacere şi redresare
economică, atât de imperios cerută de toate ramurile producţiei naţionale,
reclamă o coordonare, o sistematizare şi o scriere a lor, după gradul de urgenţă
care, cu minimum de efort şi jertfe rajionalizate, să producă maximul de
rezultate pentru interesul obştesc"3 1 • In noua componenţă, Consiliul se
compunea dintr-un preşedinte, din membri de drept (miniştrii Economiei
Naţionale, Agriculturii şi Domeniilor, Finanţelor, Lucrărilor Publice şi
Comunicaţiilor, Sănătăţii şi Muncii) şi din 1 5 membri permanenţi, numiţi prin
decret regal, "după propunerea preşedintelui Consiliului de Miniştrii, dintre
persoanele cu pregătire economică, financiară sau socială" . Preşedinte al
Consiliului Superior Economic a fost numit C. Argetoianu, iar ca membri
permanenţi: C. Angelescu, 1. Bujoiu, 1. Gigurtu Victor Slavescu, C. Garoflid,
3':
C. Osi�eanu, Fritz Connerth, Ion Flueraş şi alţii 2 •
Intre timp, la 7 aprilie 1 938, se crease, în locul Ministerului Industriei şi
Comerţului, Ministerul Economiei Naţionale, înglobând şi organizaţiile
cooperatiste, Institutul Central de Statistică ş.a. Noul minister primea atribuţii
largi: îndrumarea, coordonarea şi încurajarea forţelor de producţie; distribuirea
producţiei prin comerţul intern; îndrumarea şi supravegherea importului;
întocmirea măsurilor economice din domeniul industrial, comercial şi bancar;
întocmirea lucrărilor statistice şi de documentare economică etc. Înfiinţarea
Consiliului Superior Economic şi a Ministerului Economiei Naţionale
răspundea şi nevoii de planificare a economiei, de alcătuire a unui plan care să
ţină seama de obiectivele imediate şi de perspective ale economiei româneşti,
în condiţiile tot mai tulburi din preajma celui de al doi le? război mondiae 3 .
La 14 octombrie 1 938 s-a înfiinţat Ministerul Inzestrării Armatei, în
contextul accelerării ritmului de creştere a producţiei pentru întărirea
capacităţii de apărare. In această activitate era direct interesat un grup de
industriaşi din ţară, strâns legat de comenzile statului şi de factorul monarhie.
Primul titular a fost, pentru scurtă vreme, gen. Iosif Iacobici; de la 1 februarie
1 939 şi până la 4 iulie 1940, funcţia a fost deţinută, în mai multe guverne, de
Ibidem, p. 269.
Al.Gh. Savu, op.cit., p. 1 82.
33 Ioan Saizu, Modernizarea României contemporane (Perioada interbelică), Bucureşti,
1 99 1 , p. 86-87.
31

32
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�ictor Slăvescu, preşedintele Uniunii Genet;.ale a Industriaşilor din România.
"In momentul chemării sale ca ministru al Inzestrării Armatei - va nota mai
târziu Victor Slăvescu - nu mai făceam politică militantă de partid, întrucât
activitatea partidelor fusese oprită". Era atunci, explică Victor Slăvescu,
director general al "Creditului Industrial" şi preşedinte al U.G.I.R.-ului.
"Faptul că ştiam bine industria ţării, fiind clienta «Creditului Industrial» şi
faptul că ştiam personal pe toţi industriaşii al căror interese generale le apăram
faţă de departamentele economice, ca preşedinte al U.G.I.R.-ului, explică de
ce am fost chemat ca financiar şi economist la conducerea Ministerului
Î nzestrării Armatei"34 . Numirea lui Victor Slăvescu în acest post a fost
considerată drept soluţia cea mai potrivită pentru impulsionarea producţiei de
apărare, chiar dacă - din motive interne şi externe - nu au putut fi depăşite
toate rămânerile în urmă înregistrate în perioada anterioară.
Politica economică din anii 1933- 1940 a cuprins, în domeniul industriei
asupra căruia am stăruit în acest pagini, şi alte măsuri importante, mai ales în
ce priveşte contingentarea comerţului exterior, protecţionismul vamal, toale
împreună având consecinţe pozitive asupra procesului de modernizare. In
3:iunul celui de al doilea război mondial, România devenise un stat agrar
industrial, cu o dezvoltare medie în Europa. Declanşarea războiului, cu
consecinţele sale grave pentru statul român, a întrerupt procesul normal de
dezvoltare a societăţii româneşti.

�4 Cf. AI.Gh. Savu, op.cit., p. 1 83- 1 84. Membru al P.N.L. din 1 9 1 5, Victor Slăvescu a devenit
director al Socictă{ii Naţionale de Credit Industrial ( 1 923 ), conferenţiar ( 1 925) şi apoi profesor
la Academia de Inalte Studii Comerciale şi Industriale, subsccrctar de stat la Finan ţe in
guvernul I.G. Duca, ministrul Finanţelor (5 iunie 1 934- 1 februarit:_ 1 935) şi, pentru scurt timp,
ministrul Industriei şi Comerţului, in cadrul guvernării Tătărescu. In 1 935 a fost numit director
general al Societăţii Naţionale de Credit Industrial, iar in 1 937 U.G.I.R.-ul îl alege preşedinte; a
tăcut parte din Consiliul Superior Bancar, din Consiliul Superior Economic şi din Directoratul
Frontului Renaşterii Naţionale. Membru corespondent ( 1 936) şi titular ( 1 939) al Academiei
Române (l. Mamina. 1. ScUI1U, op.cit.. p. 23'1; Victor Slăvescu 1 891-1977, Volum ingrijit de
Al. Zub, Bucureşti, 1 993, passim; Doina N. Rusu, Membrii Academiei Române 1866- 1996,

Bucureşti, 1 996, p. 337).
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