CREDITUL AGRICOL DIN ROMANIA DUPA CRIZA ECONOMICA
DIN 1929-1933
D. ŞANDRU
Adoptarea legii din 7 aprilie 1934, de lichidare a datoriilor agricole şi urbane,
inscria ca o măsură menită să soluţioneze numai o latură a problemei creditu
lui agricol, şi nici pe aceasta in intregime, aceea a debitelor şi a dobinzilor
care grevau în anii crizei economice proprietăţile rurale. Chestiunea finantArii
exploatărilor agricole a devenit, pentru o perioadă de circa patru ani, mai com
;�licată decît în timpul crizei economice, datorită tocmai aplicării lucrărilor de
conversiune.
Din cauza capitalurilor însemnate deţinute de numeroşi membri ai Partidului
Xaţional Liberal la bănci, legiuitorul din 1934 n-a separat conversiunea de acţiu
:::: e a de reorganizare a creditului. De aici, un ansablu de măsuri care urmăreau,
fie de o parte, preintimpinarea procesului de creştere a dobinzilor, iar pe de alta
ajutorarea instituţiilor de credit. Intre ele, trebuie amintite legea asupra cambiei
$i biletului la ordin, din 1 mai 1934, cu funcţie de lege de unificare pe ţară, care
:-eglementa modul de plată al acestora, legea bancară din 8 mai 1934, prin care
societăţilor de credit li se interziceau o serie de operaţii comerciale, precum cum
părarea de imobile pe cont propriu, achiziţionarea şi vinderea mărfurilor şi pe
�za căreia s-a creat Consiliul Superior Bancar, ca organ central de control al
activităţii tuturor băncilor din România, scăderea taxei scontului Institutului de
emisiune, cu incepere de la 15 decembrie 1934 de la 6 la 4 1 /2D/o, promulgarea,
la 20 aprilie 1935, a legii pentru inlesnirea şi refacerea creditului privat şi altele 1 •
Prin legea din 7 aprilie 1934, misiunea finanţării operaţiilor de conversiune
a datoriilor agricole şi urbane a fost încredinţată Băncii' Naţionale a României.
Pe temeiul rolului din ce in ce mai important ce 1-a căpătat Institutul central de
emisiune pe linia refacerii creditului şi a organizaţiilor bancare, acesta şi-a con
solidat poziţia in viaţa economică a statului, subordonindu-şi toate unităţile de
credit, indiferent de profilul lor, şi intreaga masă a debitorilor particulari. Dupl
promulgarea legii din 7 aprilie 1934, Banca Naţională a procedat la examinarea
bilanţurilor băncilor comerciale, populare şi de credit specializat, indiferent dacă
se

1 Vezi Monitorul oficl.al, nr. 100 din l.V.1934 ; nr. 94 din 20.IV.1935 ; N. C.
Cristoveanu, Cîteva observaţiuni asupra rezultatelOT legii pentru lichidarea dato
riilor din 7 aprilie 1 934, Economia naţionalei, Bucureşti, an. LXII (1935), nr. 5,
mai, p. 2 ; Arh. st. Constanta, fond Banca Românească, sucursala Constanţa, dosar
11/1934, f. 176 ; Arh. st. Oradea, fond Banca Naţională a RomAniei, sucursala
Oradea, dosar 38/1934-1940, f. 194,
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unităţile solicitaseră sau nu avantajele legii de conversiune. Concluzia care s-a
degajat din controalele efectuate a fost aceea că multe dintre băncile -al căror
portofoliu trebuia convertit nu puteau fi salvate de la faliment decît prin fuziunea
lor cu alte instituţii de credit. Pe acest temei, Banca Naţion·ală a consimţit redu
cerea creanţelor, în conformitate cu art. 52 din legea din 7 aprilie 1934, c u con
diţia ca băncile slabe �ă fuzioneze, în termen de şase luni de la efectuarea con
tr.:>lulL:i 2, dar dispoziţiile privitoare la fuziune n-au fost, decît în rare cazuri,
aplicate de către consiliile societăţilor de credit.
Conccntrarea atenţiei I nstitutu lui central de emisiune in direcţia definitivării
operaţiilor de reglementare a raporturilor financiare dintre debitori şi creditori
a făcut ca problema crcditării agricultorilor să rămînă, de fapt, vreme de circ-a
patru ani în afara preocupărilor acesteia. Diminuarea sumelor puse la dispoziţia
producătorilor agricoli de către Banca N·a ţională a României a fost mai accentuată
imediat după promul garea legii din 7 aprilie 1 934 decit în anii crizei. In 1932,
de pildă, Institutul central de emisiune a distribuit agriculturii credite de reescont
in -v:.atoare de .434 000 000 lei ; acestea .au scăzut, Ia 132 000 000, lei, : în 1 93 3 , la
1 1 6 000 000 lei, in 1 934, pentru a 'atinge, în 1935; cea mai mică sumă din întreaga
periJadă interbelică, de n wrrai 33 000 000 · lei l. In anul 1936 se înregistrează un spor
substanţial al plasamentelor cu caracter agricol ale Băncii Naţionale a României,
care ajung la 977 000 000 lei, urmat de o diminuare, la valoarea de 857 milioane lei,
in 193i, an după care portofoliile ei agricole marchează creşteri continue 4•
Diminuarea creditelor distribuite de către Institutul de emisiune producăto
r i lor rurali a coincis cu perioada cind cei mai mulţi dintre aceştia n-au mai putut
obţine împrumuturi de la băncile come1·ciale şi populare ai căror clienţi fuseseră
pînă la convcrsiunea datoriilor agricole. Mitiţă Constantinescu observa că, în
primii ani de după conversiune, milioane de ţărani şi muncitori nu mai găseau
nkăieri credite pentru rezolvarea celor mai elementare probleme ale lor 5• Con
versiunea a redus în mod considerabil mijloacele financiare Pl!Se de societăţile
bancare la dispoziţia agricultorilor, inclusiv ·a moşierilor. La un an după promulga
rea legii de lichidare a datoriilor agricole şi urbane din 7 aprilie 1934, în 1935,
imprum�turile deţinute de producători i agricoli de la băncile din toate categoriile
se ridicau la 17,841 mili arde de lei, din care 5,646 miliarde de lei proveneau de la
băncile populare 9 miliarde de lei de la băncile comerciale şi restul, de 3,195 mi
liarde de lei de la instituţiile de credit agricol 6• Valoarea de circa . . 18 miliarde
de lei a creditelor de care dispuneau producătorii agricoli tn 1935 reprezenta
- aşa cum observa Madgearu - "aproximativ o treime din totalul, de 52 miliarde·
de lei, datoriilor intrate in conversiune '· Diminuarea capitalului plasat in agri
s-a răsfrînt asupra tuturo1· categoriilor de producători rurali, inclusiv
moşierilor, dar cel mai mult au rcsimţit efectele acestui proces ţăranii
cu proprietăţi miel care au fost, în mod practic, excluşi de la credite.
Analil'.a activităţii bancare a instituţiilor de credit care au deservit agricul

cultură
asupra

tura după conversiune atestă la toate un volum redus de operaţii de finanţare.
2 Detalii in Arh. st. Oradea, fond Banca Naţională a României, sucursala
Oradea, dosar 38/1934-1940, f. 194 ; fond Banca Victoria Arad, sucursala Oradea,.

dosar 420/1942, f. 265.
J ·Cf. Şt. Voicu, Creditul agricol şi meşteşttgăresc, Econom ia naţional4, Bucu
reşti, an. LXIV ( 1 9�7), nr. 2, februarie, p, 1 5-16.
4 Cf. Mitiţă Constantinescu, Politică economfcd aplicată, vol. 3. Producţie,
muncă, comerţ, credit, Bucureşti, Tiparul .românesc, 1943, p. 296 ; Arh. st. Bucu-·
reşti, fond Centrocoop, Oficiul Naţional a l Cooperaţiei, dosar 4111930-1950, f. 60 .
·
.5 Mitit,ă Constantinescu, op. cit., p. 251.
'6 Cf. Mircea V. Pienesco, Le credit agricole. Les asst�rances contre les risques
agri cQles, in Saciete des Nattons, Conference Europeene de Ia vie rurale, Roumanie,.
1939, p. 128.
-, Virgil N. . Madgearu, Evoluţia economiei romdneştf. d'rtpă- războiul m ondial, .

Independenţa economică, Bucureşti, 1946', p. 84.
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Cn!ditul proprietăţii mari şi mijlocii a fost diminuat, In 193�, la 3,19� miliarde
de lei, iar din acesta doar o parte s-a utilizat in scopuri pur productive. In pri

mul

an

de după conversiune, Creditul Agricol Ipotecoar al RomAniei a distribuit,

de pildă, cea mai mare parte a împrumuturilor pentru lichidarea datoriilor mo�ie

rilor care intrau sub regimul legii din 7 aprilie 1934. Pe această cale disponib1lUl

de capital al societăţii a scăzut in scurtă vreme, ceea ce a obligat consiliul băncii
si manifeste mai multă prudenţă la repartizarea capitalurilor. Ca urmare, dupA
1935, Creditul Agricol Ipotecar al României, deşi a continuat să preia imprumuturi

converti te e, ·a putut, totuşi, să repartizeze un procent mai mare din fonduri ln
Inzestrarea cu inventar a exploatărilor agricole, dar, pe ansamblu, plasamentele
lui au fost in scădere 9• Numărul creditelor acordate in anii 1934-1937 a fost
de 1 224, iar valoarea lor de 1 126 627 100 lei 10•
Cum in vara anului 1937 fondurile Creditului Agricol lpotecar al României,
provenite din prima emisiune de obligaţii, erau epuizate, guvernul Tătărescu a
hotărît ca statul să contribuie la subscrierea unei noi tranşe de obligaţii, in va
bare de 300 milioane de lei 1 1 • La 2 ·a ugust 1937 statul a vărsat societăţii suma
de mai sus, astfel că pe această cale el a acoperit Intreaga dotaţie, pentru care
prin legea de constituire din 1931, pînă l·a concurenţa sumei de
se angajase
1 310 000 000 lei 12• Cu acest supliment de fonduri, activitatea de finanţare a Cre
ditului Agricol Ipotecar al României s-a menţinut, in perioada următoare, sub
nivelul mediu al anilor 1932-1937. De la înfiinţarea societăţii, ln 1931, plnă la
bilanţul din 1941, acensta acordase 1 930 de imprumuturi, în valoare de 1 525 mi
: i oane d e lei, epuizînd de fapt aproape toate mijloacele de acţiune, proprii şi
străine, care se ridicau, !·a aceeaşi dată, la 1 582 milioane de lei u.
Celălalt principal pilon de credit agricol pe termen lung al moşierimil,
Creditul Funciar Rural, a avut o activitate şi mai restrînsă, cauzată de scăderea
cursului scrisurilor funciare rurale, care form·au cea mai mare parte a fondu
rilor sale de lucru. Pe lîngă capitalul social şi rezerve, care insumau 1�9 900 487 lei,
la bilanţul din 1941 societatea mai păstra în circulaţie scrisuri funciare rurale
in valoare de 527 milioane de lei, din totalul de 1 998 milioane de lei emise de la
constituire pînă atunci. Creditele distribuite moşierimii prin secţiile funciară şi
bancară atingeau, l"l bilanţul aceluiaşi an, 900 milioane de lei 14, ndică mai pu ţin
dt> o treime din valoarea imprumuturilor ce se inregistraseră la aceeaşi banci la
bilanţul anului 1929.
D;.�pă conversiune, Casa Rurală a continuat să joace acelaşi rol redus ca şi
in primul deceniu postbelic. Vreme de dţiva ani ea n-a mai efectuat operaţii de
finanţare, limltindu-se la lichidarea patrimoniului ei de bunuri rurale. Explicaţia
acestei poziţii este dată in raportul cons!Iiulul de administraţie Intocmit pentru
bilanţul din 1935, potrivit căreia atitudinea rezervată faţă de noi plasamente se
datora incapacităţii de plată a debitorilor, determinată de lipsa de rentabilitate
a agriculturii, de faptul că aproape toate proprietăţile rămăseseră grevate in urm&
e

Vezi Arh. st. Bucureşti, fond Banca agronomilor, dosar 34/1926-1942.

9 Detalii în Economia naţionald, Bucureşti, an. LXV (1938), nr. 3, martie,
p. 32 ; G. Cipălanu, Legislaţia agricolă, Enciclopedia României, voi. III, p. 93.
10 Ec on omia naţională, Bucureşti, an. LXV ( 1938), nr. 3, martie, p. 33.
1 1 I bidem.
12 Banca Naţională a României, Legi - Statute. Dispoziţiunt monetare, con
venţiuni financiare etc., Bucureşti, 1939, p. 544.
u Caius Bardoşi, Instituţiunile de credit specializat, in Endclopedia Rom4 ntei,
\'oi. IV, p. 600 ; Costin c. Kiriţescu, Sistemul bdnesc al leului şi precursorii lut,

vot. Il, Edit. Acad., 1967, p. 433.
1 4 Cf. Mircea V. Pienesco, Le credit agricole. Les assurances contre les
risques agricoles, La tJ!e rurale en Roumante, Bucarest, 1940, p. 132 ; Virgil N.
Madgcaru, op. ci t , p. 344-346 ; Caius Bardoşi, op. cit., p. 596.
.
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aplicării legii li chidării datoriilor agricole şi urbane din 1934 şi de greutatea cu
5
care banca plasa bonurile rurale emise 1 •
Societatea reia operaţiile de creditare pe termen scurt şi mijlociu, de cel
mult cinci ani, in 1936. Imprumuturi s-au distribuit tuturor categoriilor de agri
cultori, inclusiv ţăranilor cu mai puţin de 5 ha şi societăţilor cu profil agricol,
dar cea mai mare parte din fonduri a fost canalizată spre moşierime. In septem
brie 1937, consiliul a decis să reia şi operaţiile de creditare pe termen lung, dar
hotărîrea n-a fost pusă în practică. Paralel, ea a finanţat statul, în virtutea
privilegiului ce i se asigurase prin legea de reorganizare din mai 1930. in vederea
exercitării dreptului de preemţiune asupra unora dintre moşiile scoase la vinzare
liberă, şi a mij locit parcel·area lor şi vinzarea in loturi la săteni, incercind să
sprijine pe această cale - aşa cum se recunoştea in şedinţa consiliului de admi
nistraţie din 25 iunie 1936 - politica guvernului, care urmărea consolidarea
proprietăţii mijlocii 16.
La Institutul de Credit Ipotecar cea mai mare parte din fondurile sale de
după conversiune au continuat să rămină !mobil izate in imprumuturile distribuite
in perioada de sfîrşit a crizei economice, dintre care unele s-au transformat in
creanţe dubioase. In cursul anului 1937 statul a lichidat intreaga datorie ce o avea
asupra băncii, pe baza conventiei încheiată de institut cu statul pentru aplicarea
dispoziţiilor legii din 7 aprilie 1934, astfel că societatea şi-a refăcut capitalul
vărsat ce f·usese diminuat prin conversiun�, şi a putut incepe efectuarea operaţiilor
de creditare. Plasamentele anuale au fost mici, cu o uşoară tendinţă de sporire
pină in anul 1940. Astfel, de la 12 500 000 lei credite noi distribuite in 1937 s-a
ajuns, în 1940, la 25 340 000 lei 17•

Explicaţii asupra cauzelor care au făcut ca societatea să efectueze un volum
redus de creditări sint date In 1940, cu prilejul implinirii a zece ani de existenţă
a institutului, de unul din administratorii delegaţi al băncii, Virgil Madgearu.
In primul rind, pînă in 1939, societatea nu reuşise să acopere prin vărsăminte
decit 70'1o din capitalul social subscris. Abia la sfîrşitul nnului 1939 eon�iliul de
administraţie a lansat ultimul vărsămint asupra capitalului social. de 30'/o. in
urma căruia capitalul vărsat a fost acoperit, pînă in primăvara anului 1 940. în
proporţie de 99°/o, ajungind astfel la aproape 100 000 000 lei, iar rezervele la
11 950 000 lei. In deceniul in care activase, cea mai de seamă piedică a băncii
fusese aceea că ea se aflase in imposibilitate de a emite şi de a negocia obligaţii,
operaţie ce constituia unica sursă de preocupare a mijloacelor financiare străine
Jngăduită de lege. Institutul a intimpinat dificultăţi şi prin diferitele legi de sus
pendare a executărilor silite şi prin intrarea unui portofoliu important in con
versi une. Din aceste motive, în decurs de zece ani, din 1 982 de cereri de imprumut
pentru suma de 1 090 1 9 1 603 lei, banC'a n-a aprobat decit 454 de cereri pentru
234 954 4515 lei şi, din motive de ordin j uridic, nu se realizaseră imprumuturi
decit pentru o valoare de 165 210 790 lei 18.
De pe urma crizei economice şi a conversiunii cel mai mult s-au resimţit
organizaţiile de credit agricol cu fonduri de lucru mici, în special Casele de
credit ale agricultorilor şi Casele judeţene de imprumut pe gaj. Pină in anii
celui de-al doilea război mondial. cele mai multe dintre Casele de credit mutual
au dispărut iar cele citeva rămase au jucat un rol şters in acţiunea de finanţare
a agricultorilor, limitindu-se aproape de regulă, la a îndeplini funcţii de mandatarc
ale Creditului Funciar Rural şi Creditului Naţional Agricol in plasarea credite
lor acestora 19, La rindul lor Casele judeţene de imprumut pe gaj, după conver1 > Arh. st. Bucureşti fond Casa Rurală, dosar 23/1936, f. 6.
16 Idem, registrul 2/1936-1946, f. 15 şi urm. ; Virgil N.

Madgearu,

op.

cit.,

342.
17 Vezi Arh. st. Bucureşti, fond Centrocoop, Oficiul Naţional al Cooperaţie!,
dosar 1 /1946, f. 44 şi urm.
18 Ibidem, f. 44, 1 19 şi 144.
19 Vezi Caius Bardoşi, op. cit., p. 599 ; Arh. st. Constanţa, fond Creditul Na
ţional Agricol, sucursala Constanta, dosar 1/936-1946, f. 130 ; 3/1938-1939.

p.
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nemaiprimind fonduri, de la Banca Naţională a României, au mai efectuat,
.fn 1937 cînd au fost desfiinţate, operaţii mărunte de preschimb'are a unor
•EZ'IIDu
Dut ri şi de încasare a ratelor de la debitori i cu datorii convertite 20.
Concomitent, criza economică a diminuat activitatea multor instituţii de credit
jloace băneşti mai mici, destinate finanţării agriculturii<, în special din
.__.nr;·.. băncilor sindicatelor agricole. Pentru a se salva de la faliment, unele
la fuziuni cu băncile comerciale, schimbindu-şi pe această cale strucclientelei şi modificindu-şi chiar scopurile, altele şi-au diminuat simţitor
şi fondurile de rezervă, altele au fost puse în lichidare, la cererile cre
IIIHnrilor lor, şi numai puţine au reuşit să se refacă în preajma celui de-al
război mondial. Aşa, de pildă, in adunarea generală extraordinară a acţio
Băncii sindicatului •agricol Ilfov, din 31 iulie 1936, s-a votat fuziunea
· societăţi cu Banca Românească a Orientului. De aici a rezultat Banca
. cu un capital social în valoat·e de 52 000 000 lei, adică inferior cu 8 000 000 lei
de C'apitalul ambelor societăţi. Deşi Banca Ilfov adopta statutul Băncii sin
ui agricol l!fov, puţinele modificări aduse unor articole şi activitatea din
următori au îndepărtat această instituţie de scopul urmărit anterior, acela
ţare cu precădere a proprietarilor funciari rurali asociaţi în sindicatul
1 din acel judeţ 2 1• După o serie de tentative de fuziune cu Banca Populară
Piteşti , S.A. şi cu Banca Albina, din acelaşi oraş, făcute în anii crizei eco.
de către consiliul de administraţie al Băncii sindiC'atului viticol din jude
Argeş şi Muscel, societatea de credit a sindicatului viticol n-a putut, totuşi,
declararea falimentului, care s-a produs la inceputul anului 1940, ca urmare
·
derii întl'egului capital social al ei 22•
Băncile comerciale cu profil agricol care finanţaseră, pînă la conversiune pe
_.:lCDJCatorii rurali, dar care plasaseră fonduri însemnate in operaţiile de colectare
export a produselor agricole s-au menţinut pe vechea linie, punînd însă un
t tot mai mare pe creditarea valorificării cerealelor. Ca rezultat al orientării,
urilor spre aceste operaţii, ele au cunoscut în preajma şi în anii celui de-al
război mondial o prosperitate neîntilnită la celelalte bănci C'U clientelă
itară agricolă, reuşind să-şi păstreze sau chiar să-şi sporească simţitor mijloa
proprii de lucru 23
După criza economică din 1929-1933, organizaţia de credit comercial din
ia n-a mai constituit o sursă de credit pentru producătorii rurali 24• Con
·unea a complicat problema creditului în general şi a celui agricol in special
numai prin diminuarea mijloacelor financiare ale băncilor, ci şi prin dispa
organizaţiilor de credit din multe regiuni ale ţăriL In 1936 majoritatea
•talului băncilor viabHe era concentrat în capitală (5 4211,4 miloane lei) ; orga·
· · te bancare erau mai bine reprezentate în unele judeţe ale Transilvaniei şi
20

Vezi Caius Bardoşi, op. cit., p . 598 ; Banca Naţională a României, op. cit.,

21

Arh.

355.

st.

Bucureşti,

fond

Banca

Ilfov,

registrul

919--1 948, f. 28--29 ; 7/1931-1946, f. 49 şi urm.

3/1921-1936,

f.

30-1 ;

22 Arh. st. Piteşti, fond Banca sindicatului viticol din judeţele Argeş şi Muscel,
r 1/1929--1940, f. 12-40. Pentru alte bănci vezi : Arh. st. Bucureşti, fon�
ca agronomilor, registrul 33 /1924-1950, f. 176 şi urm. ; 34/1934-1948, f. 5 Şl
. ; Arh. st. Timişoara, fond Sindicatul agricol al j udeţului Timiş-Torontal,
79/1940-1942, f. 29.
23 Detalii în Arh. st. Oradea, fond Banca Victoria, Arad, sucursala Oradea,
.:JSar 298/1938, f. 1 şi urm. ; 303/1938-1940, f. 20 şi urm. ; fond Banca agrară
dea, dosar 147/1940.
24 Vezi Arh. st. Slatina, fond BanC'a Uniunii Agricole, Comerciale şi Indus
e, dosar 13/1941-1947 ; Arh. st. Piteşti, fond Banca Creditul Argeşean, dosar
929-1942 f. 42 şi urm. ; Arh. st. Vaslui, fond Banca Comerţului, Huşi, dosar
1925-1938, f. 92 şi urm. ; fond Banca Fălciului, Huşi, dosar 1/1911-1939, f. 91
Arh. st. Constanţa, fond Creditul Dobrogei, registrul 1/1922-1941, f. 51
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Vechii Românii, timp in care in Basarabia mai aveau viabilitate doar trei
bănci, cu 45 000 000 lei capital, din cele 47 de societăţi de credit, iar in Bucovilla
una, cu 30 000 000 lei capital, din cele 34. In judeţe ca Dorohoi, Covurlui, V1atcL.
Neamţ, Durostor şi Olt nici o bancă nu mai era viabilă, Iar in judeţele Dorohai
Vlaşca, Fălciu, Neamţ şi Olt nu mai exista nici o sucursală a băncilor din c:api
tală ; in Basarabia, in afară de cele trei bănci viabile, din Chişinău, Orhei 1t
Hotin, şi in Bucovina, in afară de singura viabilă de la Cernăuţi, toate celela!R
judeţe erau lipsite de instituţii de credit 25. Or, deşi după conversiune s-au iniliE
d: ferite incercAri ale statului de refacere a organizaţiei de credit, multe socie�
n7Uu putut fi, totuşi, salvate, astfel că pînă la sfirşitul anului 1 939 au fost paR
in l ichidare 379 de bănci comerciale 26.
La rindul lor, băncile populare, care reprezentau cea mai cuprinzătoare �
ganizaţie de credit a ţărănimii, au fost deosebit de puternic lovite de criza �
nomică din 1929- 1933. După apogeul dezvoltării financiare a băncilor pop�
atins in 1931, sub influenţa crizei şi a conversiunii, mijloacele lor financiare $i
numărul societarilor au scăzut continuu pînă in 1938, cind se constată un incepat
de redresare 27• Diminuarea prin conversiune a capitalului social şi a rezervekr
cooperativelor de credit !li neputinţa multora dintre ele de a capta economiilr
sli.tenilor au avut drept urmare paralizarea acestora şi punerea lor in stare dr
. faliment 28•
După conversiune, nu puţine dintre unităţile coopera ti ve de credP.
("are reuşiseră, totuşi, să evite punerea lor in lichidare se diferenţiau prea puţi!::�
de băncile populare din categoria de mai sus. Ani in şir o parte dintre ele n-au
distribuit imprumuturi, nici din fondurile proprii, nici din cele străine, n-au re
cuperat debitele intrate in conversiune şi nici măcar n-au mai incheiat bitm
\uri 2•.
La diminuarea puterii financiare a organizaţiei de credit care a dese!"Tit
satele se adăugau greutăţile izvorite din aplicarea legii din 7 aprilie 1934. dr
lichidare a datoriilor agricole şi urbane. pentru masa celor ce reclamau impru
muturi. Din punct de vedere juridic, problema datoriilor era reglementată prill
l�:gea din 1934, dar dificultăţile de aplicare au fost numeroase, ceea ce a întreţinu::
o stare de spirit nefavorabilă faţă de debitorii agricoli, înlăturarea lor de la
c·redit şi reclamaţii continue de ambele părţi, cu putinţe minime de soluţionare •Cum în anii crizei economice şi in perioada aplicării legii de lichidare a
datoriilor agricole şi urbane multe bănci dăduseră faliment, dispărînd de pe piaţa
creditului, şi cum după 1934 principalele instituţii de credit agricol rămase In
funcţiune : Creditul Funciar Rural, Creditul Agricol Ipotecar al României, Casa
Rurală şi băncile populare activau graţ :c ajutorului statului şi al Băncii Na�
nale a României, neputind influenta prea mult, datorită lipsei de fonduri şi I.ID1Ii
formalism greoi şi costisitor, progresul agriculturii, guvernul Tătărescu a luat.
la inceputul anului 1937, initiativa creării unui institut de credit specializat ID
fi nantarea acestei ramuri. Proiectul ministrului de finanţe Mircea Cancicov a
urm:irit înfiinţarea unei asemenea organizaţi i pentru a inlocui prin intermediul
ei băncile dispărute in anii crizei economice şi să asigure credit ţărănimii, cUE
nu-l mai găsea la bănci comerciale, bănci populare şi nici chi·ar la cămătari l'.
�

Mitiţă Constantinescu, op, cit., p. 238-242.
Ibidem, p. 269.
27 Vezi Aurel Vişan, Viaţa cooperativă in România, Economia naţionali,
Bucureşti, an. LXVI (1939), nr. 1, ianuarie, p. 1 8.
28 Vezi
Arh. st. Bucureşti, fond
Centrocoop. Băncile populare, dosar Il..
f. 27-28 ; 757, f. 57 ; 949, f. 18 ; Arh. st. Iaşi, fond Federal·a Iaşi, dosar Jl
1929-1943, f. 5.
27 Arh. st. Bucureşti, fond Centrocoop, Băncile populare, dosar 452, f. 78 ;
547, f. 218-219 ; 834. f. 39--40 .
JD Petre Constantinescu, Creditul, Aspecte ale economiei române şt i, Consiliul
Superior E:::onomic, 1939, p. 320.
Jl Vezi D. Şandru, Rolul Creditului Naţional Agricol in finanţarea agrk1d
turti româneşti, Anuarul Institutului de fstorle şi arheologie .,A. D. Xenopolu, 1.._,
26
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legea publicată in .,Monitorul ofical", nr. 76 din 1 aprilie 1937 a fost creat
�itutul Naţional de Credit Agricol, cu un capital social autorizat de un miliard
ăe lei. cu scop de a furniza capitalurile necesare exploatărilor mici şi mijlocii.
)(odificările aduse prin diferite legi de reorganizare a societăţii 'i neputinţa
;ăranilor cu debite intrate in conversiune de a contracta imprumuturi de la noua
!.ancă au transformat de fapt institutul într-un organ de finanţare a marilor
:.:'ltreprinderi de valorificare sau de prelucrare a produselor agricole, de creditare
.:. moş:erimii şi intr-o măsură destul de redusă de finanţare a unor ţărani mai
:=-tăriti 32.
Din c·auza disparitiei băncilor comerciale din zone geografice relativ întinse,
=are priva complet de credit populaţia respectivă, Banca Naţională a României
a hotărît, in
1937, ca marile bănci comerciale să deschidă sucursale in j udeţele
-..lilde nu exista nici o societate de credit sau măcar o sucursală oarecare. Ca
=are, in ani 1937-1938 reteaua organizaţiei comerciale de credit s-a refăcut
;;.::-o oarecare măsură prin noile sucursale ale citadelelor financiare. ,Jn octom
!:::-ie 1938, plecîndu-se de la realitatea că plugarii din Bucovina nu aveau la dis
;:·niţie decît 0,13% din portofoliu! reescontat la Institutul central de emisiune, a
!':-st deschisă, din iniţiativa şi cu aport de capital al Băncii Naţionale a României,
Banca de Nord, din Cernăuţi, cu un capital social de 30 000 000 lei, care, la scurtă
.--:- e me după constituire, a înfiinţat citeva sucursale in Basarabia şi in Buco
nna 33• Această politică, iniţiată de conducerea Institutului de emisiune şi spri
;mită de stat, a favorizat subordonarea băncilor mici şi mijlocii de către marile
societăţi de credit care fuseseră mai puţin afectate de criza economică 34•
ln faţa fenomenului de regres pe care il cunoştea imediat după conversiune
:n:şcarea coo;Jeraţiei de credit din România şi a neputinţei băncilor populare de
;. mai furniza credite micilor producători rurali, cercurile guvernante au încercat
� impună, pe cale legală, diverse soluţii pentru redresarea acestora. Astfel, legea
rooperaţiei din 27 mat·tie 1935 admitea să se infiinteze asociaţii cu răspundere
socială nemărginită, cu minimum 20 de societari, faţă de minimum de 50 cit
permitea legea cooperaţiei din 28 martie 1929 35, Articolul 10 al decretului-lege
nr. 2 269, publicat in ..Monitorul ofical", nr. 141 din 23 iunie 1938, permitea Insti
tutului Naţional al Cooperaţiei, ce se înfiinţa atunci prin preluarea mijloacelor
.financiare şi a sarcinilor centralelor coopera tiei puse acum in lichidare, să dis
pună, in \'ederea creării unor unităţi viabile, fuziunea cooperativelor cu capita
:uri şi rezerve mici, sub sanctiunea lichiderii unităţilor care nu s-ar fi supus
dispoziţiilor sale. Aceste măsuri s-au aplicat destul de rar însă 36, iar multe dintre
formaţiunile bancare rezultate in urma fuziunilor au continuat să vegeteze nepu
tind determina vreun reviriment în acţiunea de creditare a ţărănimii.
Penuria de credit, in special de credit ţărănesc, a obligat factorii de răs
pundere să iniţieze, cu incepere din anul 1937, lŞi o politică intervenţionistă in
materie de finanţare a agricultorilor. Prin legea din 17 februarie 1931 s-a recon
stituit fondul de 100 000 000 lei pentru procurarea reproducătorilor de rasă, care
se acot·da, la fel ca şi cel din deceniul anterior, sub forma imprumuturilor fără
dobîndă. Printr-un alt credit, de 100 000 000 lei, s-au asigurat fondurile necesare
achiziţionării de tractoare pentru centrele de motocultură ce se creaseră in diferite

Prin

1975, p. 1 34 ; Arh. st. Bucureşti, fvnd Creditul Naţional Agricol, registrul 1/
1937-1948, f. 1 şi urm.
32 D. Şandru, op. cit., p. 1 34-142.
33 Cf. M'itiţă Constantinescu, op. cit., p. 271-274.
34 Detalii in Arh. st. Bucureşti, fond Casa Rurală, registrul 2/1936-1948, f. 42
şi 49 ; fond Banca Ilfov, registrul 6/1919-1948, f. 8 şi urm. ; Arh. st. Piteşti, fonei
Banca Creditul Ţării, dosar 67/1920-1947, f. 89 şi urm. ; Arh. st. Constanţa, fond
Creditul Dobrogei, dosar 10/1941-1944, f. 174-176.
35 Arh. st. Bucureşti, fond Centrocoop, Băncile populare,
dosar 1037, f. 1 10.
36 Idem, fond Centrocoop, Oficiul N(lţional al Cooperaţiei, dosar 47/1930-1950,
f. '27 şi 31.
.
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1

judeţe, in baza legii din 22 martie 1937, pentru organizarea ŞI mcurajarea agri
culturii, î n scopul mecanizării unor lucrări agricole pe exploatările ţărăneşti il.
Paralel, consiliul de administraţie al Bănci Naţionale a României şi-a a�
mat misiunea de a inter\"eni, in mod direct, cu credite, din fondurile Institu
tului de emisiune, in sprijinul cooperaţiei rurale. In septembrie 1936, la iniţia
tiva guvernatorului Băncii Naţionale a României, Mitiţă Constantinescu, s-au creat.
pe lîngă Institutul central de emisiune, mai multe comisii, care au analizat mo
dalităţile de creditare a ·agricultorilor ; un an mai tirziu, consiliul Băncii Naţio
nale a hotărît să înfiinţeze, pe lîngă Serviciul scontului din cadrul său, o secţjr
specială cu atribuţii exclusive pentru sprijinirea creditării cooperaţiei 38•
Da:r
chestiunea finanţării efective a agriculturii ţărăneşti n-a fost supusă atenţiei con
siliului Institutului ae emisiune pînă (·ind operaţiile juridice ale asanării n-a•.J
fost aproape încheiate. Abia cu incepere d i n 1938, consiliul Băncii Naţionale a
României a hotărît să intervină in sprijinul redresării agriculturii ţărăneşti, prin
lărgirea normelor in baza cărora să se pună la dispoziţia cooperaţie! de credit
fondurile necesare. Ca urmare, conducerea Institutului central de emisiune a dis
pus să se atribuie ţăranilor, pe lîngă credite pe scont de portofoliu pentru pro
ducţie, singurele care fuseseră distribuite pînă in acel an, şi credite pentru in
zestrare cu inventar şi chiar pentru investiţii 3'.
In 1938, Banca Naţională a României a deschis Institutului Naţional al Co
operaţiei un credit de un miliard de lei, cu scont preferenţial, de 2% pc an.
pentru creditarea micilor proprietari rurali, prin intermediul băncilor populare.
t:u împrumuturi de producţie, de inzestrare şi de investiţie agricolă, la care agri
cultorii urmau să plătească dobinzi de maximum 5% pe an 40• Teoretic, condiţiile
finanţării ţărănimii pe această cale erau deosebit de avantajoase. In primul r�nd.
taxa preferenţială a scontului Băncii Naţionale a României, de 2%, faţă d�
3 1/2•/e cit a perceput ea pînă în ianuarie 1939 şi de 5 1/20fo la cît a urcat-o
după această dată pentru celelalte categorii de bănci '1• in al doilea rînd, ter
menele mijlocii de rambursare pentru imprumuturile de investiţie agricolă, de
pină la 10 ani, apăreau drept măsuri radicale in sprijinul micilor producători
Dealtfel, este necesar de precizat că de un credit aşa de ieftin nu beneficia�
niciodată in i storia sa ţărănimea din România. Dar suma a fost prea mică in
raport cu necesităţile de capital, ceea ce a făcut ca sate intregi să nu beneficiar
de împrumuturi din acest fond 42• Creditele s-au repartizat băncilor populare iD
funcţie de starea lor economic-ă şi financiară, băncile neviabile fiind excluse de
drept şi de fapt de la el. De imprumuturi din creditul de un miliard de lei puteau
beneficia numai ţăranii cu proprietăţi în întinderi mai mici de 25 ha. Din el
se puteau distribui insă imprumuturi, prin băncile populare, şi micilor ne
gustori de la sate, pentru finanţarea comerţului lor, cu termene de rambursan!
şi cu dobinzi şi garanţii similare creditelor pentru producţia agricolă 43•
Creditul de un miliard de lei pus la dispoziţia ţărănimii pentru a-1 utilli:a
în direcţii multiple,cu posibilităţi de rambursare pe termene miel şi mijlocii.
s-a transformat de fapt într-un credit de producţie cu caracter obişnuit şi pe

tuUe

p.

37 Adunarea generală a Uniunii Camerelor de Agricultură. Şedinţa din JI
1937, "Agricultura", Bucureşti, nr. 13, iulie 1937, p. 131.
38 Mitiţă Constantinescu, Politică economicd aplicată, vol. 2, p. 21-24 ; voL 3,

231.

3� Cf. Arh. st. Oradea, fond Banca Naţională a

dosar

României, suC'Ill"sala Oradea.

77/1938-1940, f. 141.

40

Arh. st. Bucureşti, fond Centrocoop, Băncile populare, dosar 755, f. 138.
,, Arh. st. Zalău, fond Creditul Naţional Agricol, sucursala Zalău, dosar
53/1939, f. 83 şi 95.
42 Vezi Arh. st. Buzău, fond Prefectura judeţului Rlmnicu Sărat, dosar 15 '
1939, f. 551 ; Arh. st. Bucureşti, fond Centrocoop, Oficiul Naţilonal al Cooperaţiei,
dosar 41/1930-1950, f. 60.
43 Arh. st. Oradea, fond Banca Naţională a României, SUC'Ursala
Oradea.
dosar 75/1938-1940, f. 93 ; 77 j1938-1940, f. 143-146 şi 192.
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scurt 44• Departe de a rezolva problema investiţiilor in gospodăriile mici,
topit, la fel ca şi marea majoritate a creditelor anterioare, fără efecte
insemnate pentru ţărani. Inceputul distribuirii pe scară largă a creditului
reescont ·al Băncii Naţionale a României a coincis cu inceputul concentră
- Din această cauză, mulţi ţărani n-au putut definitiva formele juridice de
l'-!--:!:l2'Uu
l"n turi, astfel că, în condiţiile in care la sate se manifesta o acută criză
capital, o parte însemnată din acest fond a rămas, totuşi, ncutilizată" 45.
Incepind din anul 1938, intervenţia statului pentru dotarea agriculturii ţă
.
s-a efectuat şi pe alte căi. Institutul central de emisiune a deschis, în
·
an, un credit în valoare de 500 000 000 de lei pentru finanţarea agricul
care ar îi cultivat în campania agricolă din 1939 in şi cinepă. Condiţiile
·buirii împrumuturilor erau relativ avantajoase pentru ţărani 46. Ele se ex
prin interesul mare al statului pentru sporirea suprafeţelor cultivate cu
te te:xtile indigene, care să suplinească lipsa materiilor prime ce se resim
in industria textilă românească din cauza conjuncturii economice interna
e din preajma celui de-al doilea război mondial. In vara anului 1939
mul " deschis cooperativelor, obştilor şi celorlalte asociaţii ţărăneşti credite
"ale, din fondurile Băncii Naţionale a României, cu termen de rambursare
cinci ani, pentru procurarea a 5 000 de maşini de semănat, 1 000 de batoze,
de tractoare, 500 de selectoare şi 500 de trioare, cu care să fie înzestrate
· ţiile respective 47• După conversiune, dar mai cu seamă cu începere din
1938, Consiliul de Miniştri a aprobat deschiderea, tot prin Institutul cen
de emisiune, a unor credite speciale, sub formă de subvenţii ale Ministeru
Agdculturii şi Domeniilor, pentru aprovizionarea ţăranilor cu cereale de
·nţă sau pentru hrană 48.
�
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loatărilor ţărăneşti, silind pe micii producători să apeleze în continuare fie
băncile comerciale, fie la cămătarii satelor 51 şi I nstitutul Naţional al Coope« Gr.
Mladenatz, Probleme de politică cooperativă românească, Indepen
ta economică, Bucureşti, an. XXIV (1941), nr. 3-5, mai-octombrie, p. 12.
45 Ibidem, p. 12 şi 24.

46 Vezi Arh. st. Suceava, fond Prefectura judeţului

Rădăuţi, dosar 23/1939,
Virgil N. Madgearu, op. cit., p. 341.
47 Cf. Arh. st.
Buzău, fond Prefectura judeţului Rîmnicu Sărat, dosar 15/
' f.
777.
48 Arh. st. Bucureşti, fond Centrocoop, Oficiul Naţional al Cooperaţiei, do36/1930-1948, f. 228.
49 Mitiţă Constantinescu, op. cit., vol. 2, p. 296.
so Ibidem, p. 287.
s1 Constantin Meriu, Agricultura românească şi rentabilitatea" Independenţa
mică, Bucureşti, an. XXIV (1941), nr. 1-2, ianuarie-aprilie, p. 26 ; Arh.
Bucureşti, fond Centrocoop, Băncile populare, dosar 26, f. 196 ; Arh. st. Bo
., fond Prefectura judeţului Botoşani, dosar 276/1938.

-17 ;

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

478

D. ŞANDRU

10

rnţiei să obţină fonduri pe alte căi, cu dobinzi peste taxa scontului băncii de
emisiune 52.
Pe de altă parte, creditele distribuite prin băncile agricole continua:.I să
rămînă - insuficiente şi din punctul de vedere al valorii să fie in descreştere, in
1937, disponibilul de credit ·a gricol ridicîndu-se la numai 14,7 miliarde lei, adică
la mai puţin dt\- o treime din creditul agricol antebelic 53. Pornind de la ideea
că in anul 1938, întregul capital şi rezervele instituţiilor de credit agricol (Cre
ditul Agricol Ipotecar al României, Creditul Funciar Rural, Casa Rurală, Cre
ditul Naţional Agricol şi cooperaţia de credit) ar fi fost complet plasate, Mad
gearu aj ungea la concluzia că agricultura dispunea atunci de fonduri i n valoare
de 1 1 022 milioane lei, din următoarele surse : 3 742 milioane lei capitalul insti
tuţiilor de credit ·a gricol, 635 milioane lei rezervele lor, 1 361 milioane lei obli .
gaţiunile subscrise de stat la Creditul Agricol Ipotecar al României, 1 584 mi
lioane lei reescont de cambii agricole. 1 000 milioane lei credite deschise de
Banca Naţională cooperativelor de credit, 500 milioane lei credite deschise de
aceeaşi bancă pentru valorific'area inului şi a cînep:i şi 2 200 milioane lei credite
acordate de Institutul central de emisiune pentru valorificarea cerealelor 54•
Madgearu nu lua în calcul şi mij loacele financiare de lucru ale celorJ·aite
bănci agricole cu putere financiară mai mică, precum Creditul Ipotecar Tran
zitoriu, care incetase, de fapt, de a mai fi o bancă pur agricolă, băncile sindi
catelor agricole şi Casele de credit mutual care au mai funcţionat după con
versiune. Dacă le avem în vedere şi pe acestea, ale căror fonduri nu atingeau
·
un miliard de lei, putem aprecia suma globală la 12 miliarde de lei. Dar nici
creditele de mai sus n-au fost folosite în totalitatea lor, ci numai o sumă de
!l 425 milioane lei. Valoarea creditului plasat în cursul anului 1938 sub toate
formele în agricultură de către societăţile de credit agricol era insuficientă chiar
şi pentru fin::mţarea productiei pe exploatările ţărăneşti. Madgearu arăta că dacă
s-ar fi investit numai 1 000 lei la ha de către ţărani, în scopuri productive, pen
tru cele 9 698 000 ha deţinute de ei în proprietate ar fi fost necesară o sumă de
aproape zece miliarde de lei, adică mai mare decît întregul credit al agricul
turii din -acel an 55.
După conversiunea datoriilor agricole, băncile comerciale care au continuat
să activeze au completat o parte din capitalul necesar producătorilor rurali. In
general însă, cele mai multe dintre ele au restrîns în mod simţ tor sfera clien
telei agricole, excluzînd pe ţărani de la operaţiile lor. Portofoliile cu caracter
agricol continuă la unele dintre ele, precum la Banca Româneas�ă, Banca Agri
colă, Banca Cerealişilor, Banca de Agricultură şi Export, să înregistreze valori
mari, uneori superioare celor ale institutelor de credit agricol, dar marea ma
joritate a acestora era formată din împrumuturi distribuite in vederea colectării
şi industrializării produselor agricole şi numai o parte redusă dintre ele repre
zentau plasamente făcute în scopul susţinerii producţiei agricole propriu-zise 56•
Pe lîngă faptul că după promulgarea legii din 7 aprilie 1934 capacitatea
de finanţare a organizaţiei de credit agricol a fost extrem de mică în raport
cu sumele reclamate de producătorii rurali, aceasta n-a asigurat, pe de altă parte,
·

52 Vezi Arh. st. Bucureşti, fond Centrocoop, Oficiul Naţional al Cooperaţiei,
dosar 5/1932-1942, f. 1, 1 1-12.
5 3 Virgil N. Madgearu, op. cit., p. 84-85.
54 Ibidem, p, 346-347.
55 Ibidem,
p. 341 ; Vezi şi Banca Naţională a României, Contribuţiuni la
problema reorganizării creditului in România, vol. I, Creditul pentru agricultori
şi creditul pentru meşteşugari, Bucureşti, 1938, p. 36.
56 Vezi Arh. st. Bucureşti, fond Banca de Agricultură şi Export, registrul
1 /1924-1946 ; Arh. st. Piteşti, fond Banca Românească, sucursala Piteşti, dosar
1 /1937-1938 ; Arh. st. Constanta, fond Banca Românească, sucursala Con'>tanţa,
dosar 133/1936-1947, f. 45-49 ; 76/1933-1937 ; 1 17/1935-1937 ; Arh. st. Oradea,
fond Banca Victoria, Arad, sucursala Oradea, dosar 303/1938-1940, f. 20 şi urm.
.
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ţărănimii decit Imprumuturi pe termen scurt şi, doar in mod excepţional, im
prumuturi pe termene mijlocii, in pofida faptului că unor iD.Stituţii bancare li
s-a permis prin lege să efectueze plas(lmente cu · . scadenţe lungi sau mijlocii
către ţăranii ce posedau mici proprietăţi. Dealtfel, aşa cum observa , in 194 1 , un
contemporan, cu tot sporul de credite distribuite agricultorilor după 1938, acesta
nu satisfă cuse decit cerinţe reduse din· sectorul agricol, indeosebi pentru proprie
tatea mare şi mijlocie, timp in care pentru mica proprietate o politică oficială de
credit era, de fapt, necunoscută 57,
· Volumul insuficient al mijloacelor financiare care ·au stat la dispoziţia agri
cultorilor după criza economică din 1929-1933 se reflectă fidel în rezultatele
înregistrate de agricultura· românească. Intre lipsa de numerar şi producţia agri
colă a existat permanent o legătură indisolubilă. Virgil Madgearu evidenţia că in
ţara noastră, unde exista o suprapopulaţie agricolă în procesul de inte n sif icare
a exploatării avusese prioritate intensificarea muncii şi nu a capitalului, dar că
inzestrarea sărăcăcioasă cu inventar a agri culturii româneşti determina regresul
tehnic şi randamentul scăzut al producţiei, intrucit producătorii agricoli nu-şi
puteau procura mijloace teh nice din v eniturile anuale ale gospodăriilor lor şi nici

să renunţe la capital pentru ameliorarea tehnicii 58• Or, in condiţiile de după
criza economică din 1929-1933, in care anii 1934-1937 au reprezentat nu numai
pentru intreaga ţărănime, ci şi pentru o parte a moşierimii şi a burgheziei săteşti
o perioadă de credit îngheţat, lipsa mijloacelor de investi ţie şi de exploatare a
sol:.Ilui a constituit o frînă în calea progresului agricol de pe exploatările rurale.

LE CR11:DIT AGRICOLE DE LA ROUMANIE APRES
LA CRISE 11:CONOMIQUE DE 1929-1933
R e s

u m

e

Apres l'acceptation de la lois de 7 avril 1934 de liquidation des dettes agri
wles et d'urbanisme, le probleme du financement des exploitations agricoles est
devenu pour une periode plus complique que pendant la crise economique de
1 929-1933 grâce a l'application des travaux de conversion. La lenteur avec la
quelle on a reglemente les rapports financi ers entre les debiteurs et les crean
ders agricoles a eu comme resultat une diminution, apres la crise economique,
des credits de "reescont" poses â la disposition de l'·agriculture par la Banque
Nation::tle de la Roumanie. In meme temps les grandes institutions bancaires des
agriculteurs ont beaucoup restreint la sphere de leur clientelle , eu excluant â
juste titre les emprunts des paysans. Les banques commerciales qui ont fonctionne
apres la conversion n'en parl·ant pas de leur pouvoir financier, ont oriente leur
capital vers d'autres domaines de !'economie nationale, en negligeant presque
completement l'agriculture. Quand les paysans ont commence â faire appel aux
usuriers des villages, sans pouvoir toujours contracter des emprunts, 1'11:tat a ete
oblige de prendre des measures en ce qui concerne le financement des exploita
tions rurales.
L'intervention de l'Etat dans cette affaire a commence en 1937 et a eu une
certaine efficience entre 1938-1939. Cette efficience est concretisee par la consti
tution des nouvelles institutions bancaires destinees â financer la cl'asse des grands
proprietaires, par l'approbation des credits speciaux pour les petits possedants
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Constantin Meriu , op, cit., p. 25.
Virgil N. Madgearu, op. cit., p. 82.
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